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Bezdrôtový riadiaci systém CF2 pre vodné podlahové vykurovanie
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Bezpečný, výnosný a certifikovaný
Bezpečnou cestou do budúcnosti
Riešenia bezdrôtovej komunikácie sú už akceptované v mnohých
situáciách nášho každodenného života. Dnešný život bez použitia
výrobkov každodennej potreby ako sú prístroje na monitorovanie
bábätiek, bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtové telefóny, prístroje s rozhraním
Bluetooth je už neodmysliteľný a reprezentuje techniku budúcnosti.
Bezdrôtový riadiaci systém CF2 s rádiovou komunikáciou predstavuje
súčasný stav techniky ako prejav individuálnej kontroly teploty
miestnosti. Voľte budúcnosť – voľte CF2:
» CF2 – jedinečný obojsmerný bezdrôtový riadiaci systém na trhu
» CF2 – na bezpečnej rádiovej frekvencii 868 MHz

CF2 – výnosný obchod
Výber bezdrôtového riadiaceho systému CF2 uľahčí váš každodenný
život a dá vám príležitosť znížiť vaše náklady. Ak porovnáte
celkové náklady bezdrôtového riadiaceho systému CF2 s káblovo
prepojeným riadiacim systémom, zistíte, že bezdrôtový riadiaci systém
je v každom prípade konkurencieschopný.
» Nie je nutná elektrická inštalácia.
» Pri renovácii je systém o 18% cenovo výhodnejší
ako systém s pevným pripojením.
» Rýchla doba inštalácie a jednoduché uvedenie do prevádzky vám šetria
čas a znižujú náklady.
Pozrite porovnávacie štúdie nákladov na www.sk.danfoss.com

Nerobte si starosti a buďte šťastní
Vďaka certifikátu TÚV môžete bezdrôtový riadiaci systém CF2 bezstarostne
používať. Vedecký inštitút ECOLOG overil elektromagnetickú kompatibilitu
bezdrôtového riadiaceho systému CF2 a dospel k nasledujúcim výsledkom:
» nie je žiadne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v miestnostiach,
kde je pripojený CF2
» elektromagnetické polia bezdrôtových riadiacich prvkov
CF2 sú výrazne nižšie než prístroje na monitorovanie bábätiek,
bezdrôtové telefóny alebo Bluetooth.
Pozrite kompletnú dokumentáciu na www.sk.danfoss.com
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CF-RS
» Izbový termostat
(štandardný model)

088U0210
Základný regulátor CF-MC
» 10 výstupov
» 5 výstupov

088U0200
088U0205

Diaľkový ovládač CF-RC
» s pripojením 230 V, prenosný

088U0220

Jednotka zosilňovača CF-RU
» s pripojením 230 V

088U0230

CF-RP
» Izbový termostat s blokovaním voči
nepovolanému prestaveniu
(pre verejné priestory)
088U0211

CF-RD
» Izbový termostat s displejom

CF-RF
» Izbový termostat s displejom
a infračerveným snímačom
teploty podlahy

088U0212

088U0213
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Danfoss nepreberá žiadnu zodpovednosť za možné chyby v katalógoch, brožúrach a iných písomných podkladoch. Danfoss si vyhradzuje právo zmien svojich
výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. To sa týka aj výrobkov, ktoré boli už objednané, pokiaľ sa tým nemení žiadna z už dojednaných technických
špecifikácií. Všetky ochranné značky uvedené v tejto publikácii sú vlastníctvom príslušných firiem. Danfoss a logo Danfoss sú ochranné značky firmy Danfoss A/S.
Vyhradené právo zmien.
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