Termék újdonság:

Önállóan működő & Modbus
kommunikációra képes
süllyesztett szerelésű
szobatermosztátok
DC ventilátor szabályozással
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1 Termék bevezetés összefoglaló
Süllyesztett szerelésű
szobatermosztátok ECM
ventilátor kimenettel
RDF660T

RDF660MB/MM

RDF660T

RDF660MB/MM

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az ECM ventilátorok a fan coil alkalmazásoknál, főleg a
kereskedelmi épületek és hotelek vonatkozásában.
Először is az elmélet és a konkrét mérések is azt mutatják, hogy az ECM ventilátorokkal szerelt készülékek a
megfelelő termosztáttal szabályozva lényegesen kisebb energiafelhasználást generálnak, mint a
hagyományos 3-fokozatú ventilátor működtetést alkalmazó társaik.
Másodszor, a DC 0-10 V modulációs szabályozó kimenet gyorsabb reagálást és precízebb hőmérséklet
szabályozást tesz lehetővé, mint az on/off ventilátor kimenet.
Harmadszor, az ECM ventilátorok által elérhető csendesebb működés igen jelentős vonzóerőt jelent pl. a
hotel vendégek számára, és ebből adódóan az ECM ventilátor kimenettel szerelt szobatermosztátok egyre
inkább elvárt és preferált műszaki megoldások a tudatos hotel üzemeltetők/tulajdonosok részéről.
Mindezek ismeretében örömmel mutatjuk be partnereink számára a két legújabb süllyesztett szerelésű
szobatermosztátunkat, amelyek ECM ventilátor kimenettel rendelkeznek:


RDF660T (S55770-T434):



RDF660MB/MM (S55770-T433): 2-/4- csöves kommunikációképes FCU MODBUS Interfésszel

2-/4-csöves önállóan működő FCU heti időprogrammal

A már jól ismert és közkedvelt RDF600 design lett kiválasztva a termékválaszték bővítésére és az új modellek
ugyanebben a megjelenésben kerülnek bevezetésre a legkorszerűbb felhasználói igények kiszolgálására.
A termékek beépíthetők kerek / négyzetes süllyesztett szerelődobozokba egyaránt, amelyeknek szabványos
60.3 mm-es rögzítő furattávolságuk van, és amelyek minimális mélysége eléri a 40 mm-t.

RDF660T

RDF660MB/MM

2-csöves FCU On/Off kimenettel





2- csöves FCU Elektromos fűtő
kimenettel



-

2- csöves FCU 3-Pont kimenettel





4- csöves FCU On/Off kimenettel





FCU alkalmazások ECM ventilátorral
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2 Süllyesztett szerelésű
szobatermosztátok áttekintése
Kereskedelmi megoldások (gombokkal működtethető változatok)

Önállóan műk. FCU

RDF300.02 *

RDF340

RDF600

Önállóan műk. VAV

RDU340

Időprogrammal rend.

RDF600T

RDF660T

RDF302.B / RDF302 *

RDF660MB…

RDF600KN *

+ kapcsolók

Szerelő dobozok

RDF600KN/S

négyzetes

négyzetes

négyzetes / kerek

négyzetes / kerek

négyzetes

On/Off

DC szelep

On/Off

On/Off

DC szelep

3-fokozat

3- fokozat

3- fokozat

DC (ECM)

-

*az RDF…/VB változat (FEKETE színben) ugyancsak elérhető ennél a modellnél
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3 Részletes termék információk
Típustáblázat
Szállítási
idő
(kb.) *

Min.
rendelési
mennyiség
(db)

Csomagolás

Burkolat
színe

Cikkszám
(ASN) #

Raktári
szám
(SSN)

Fehér

RDF660T

S55770-T434

1-2 hét

1

Egyesével csomagolva

Fehér

RDF660MB/MM

S55770-T433

1-2 hét

1

Egyesével csomagolva

* Az aktuális rendelési mennyiségektől függően lehet hosszabb is.

Termék árak (HUF/EUR)
Az új modellek igen versenyképes áron kerülnek bevezetésre.
Konkrét árajánlattal kapcsolatban, kérjük keresse Siemens kapcsolattartóját.

Termékek elérhetőség a magyarországi partnerek
számára
Az RDF660T és RDF660MB/MM termékek kiszállítása a DC Nürnberg (Németország) központi raktárból
történik. Az készülékek raktárkészlet szintjének biztosítása 2021 Márciusában megtörtént.
Mivel új termékcsaládokról van szó, ezért amennyiben valamelyik projekt kapcsán nagyobb mennyiségű
termékre vonatkozó igény látszik kialakulni, akkor kérjük az erre vonatkozó információkat és a rendelést
minél előbb megadni, hogy a termékek kiszállítása probléma nélkül tudjon megtörténni.

Műszaki dokumentáció
Az új termékek magyar nyelvű adatlapja már elérhető a Siemens Zrt. SI BP honlapján, illetve a magyarországi
kapcsolattartókon keresztül.
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4 Kapcsolat
Amennyiben bármi további kérdése van a termékekkel kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot
Siemens kapcsolattartójával:
Siemens Zrt. SI
Building Products ágazat
CPS – Szabályozástechnikai Termékek és Rendszerek üzletág
H-1143 Budapest,
 Gizella u. 51-57.
Hungary
 +36 (1) 471-1354
@ cps.hu@siemens.com
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