Регулятор
з можливістю
конфігурування
для Вашої системи теплопостачання

Функції та переваги:
• Спеціалізований регулятор системи
теплопостачання з усіма відповідними
функціями та режимами
• У цей продукт вкладено багаторічний
досвід у галузі розробки електронних
приладів та конструювання регуляторів
• Гнучкість та легкість для розширення
функцій

• Адаптування входів та виходів у
відповідності до потреб
• Підключення до систем центрального
керування
• Автономна робота або робота у мережі
• Легкість введення в експлуатацію та
технічного обслуговування

Регулятор з можливістю конфігурування
Для Вашої системи теплопостачання
Функції
Ми пропонуємо регулятор з
можливістю конфігурування,
призначений для систем
теплопостачання і у який включені
усі функції управління опаленням.
Цей регулятор розроблений як
модульна конструкція, що дає Вам
можливість реалізувати
оптимальне рішення для
конкретної системи.

Базовий регулятор має ряд входів
та виходів, які охоплюють потреби
систем теплопостачання. Є
можливість, в залежності від типу
системи, розширити кількість
входів та виходів різними типами
модулів.

Найбільше поширені функції,
запрограмовані заздалегідь. Це
робить процес створення базової
конфігурації більш легким.
Введення в експлуатацію та
технічне обслуговування
здійснюються з використанням
робочої програми, що знаходиться
на кишеньковому комп’ютері PDA,
портативному або стаціонарному
персональному комп’ютері.

Технічні характеристики
Основные

Модуль розширення
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Вхід
Аналоговий
Вихід
Семісторний
Реле

4

Аналоговий

2*

8

8

2*

Аналоговий вхід може бути сконфігурований: РТ 1000, контакт/імпульс або 0<10 В
*) Аналоговий вихід, як додатковий у базовому модулі, 2 х 0<10 В

Система
Індивідуальний тепловий пункт

Центральний тепловий пункт

ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ», 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 11, тел. (044) 461-8700, факс (044) 461-8707,
ел. пошта: uacd_heating@danfoss.com
Фірма Danfoss не несе відповідальності за які-небудь помилки в каталогах, брошурах або в інших друкованих матеріалах. Фірма Danfoss зберігає за собою
право на зміни у своїй продукції в будь-який час без повідомлення, якщо тільки ці зміни у вже замовлених виробах не зажадають змін в устаткуванні,
визначеному попередньо угодою між Danfoss і Покупцем.

