SE8000 sorozatú
helyiségszabályozók
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Az egyszerűség és a kifinomultság hibátlan egyensúlya
Az SE8000 sorozat a meglévő helyiségszabályozó kínálatának stílusos
kiegészítése. Gazdag, testre szabható tulajdonságaival az SE8000 sorozat
pontos hőmérsékletszabályozással jelentős energia- megtakarítást tesz
lehetővé bármilyen helyiségben.
Stílusok elegáns kombinációja, a dizájn illeszkedik minden belső térhez
Érintőképernyős felület, rejtett jelenlétérzékelés, páratartalom mérés
Fejlett szabályozási technológia a precíz működés érdekében
Optimalizált automatizálási tulajdonságok egy egyszerű, kompakt
készülékben
Egyszerű, gyors és költséghatékony telepítés
HVAC, világítás és fogyasztás távoli felügyeletével, valamint a beavatkozás
lehetőségével, azaz egy épületfelügyeleti rendszer segítségével, a
létesítményfelelős mindig a legjobb teljesítményt hozhatja ki épületből.
Az SE8000 sorozatú helyiségszabályozó könnyen illeszthető a legtöbb
épületfelügyeleti rendszerhez.

Tökéletes komfort és megtakarítás
Az épület legoptimálisabb teljesítménye mindig
a legfontosabb számunkra. Egy egyszerű, okos
készüléken keresztül, az SE8000 sorozatú
helyiségszabályozókkal, elérhető egy DDC
(Direct Digital Control) rendszerrel azonos szintű
komfort és funkcionalitási fokozat. Jelentős
energiamegtakarítást érhetünk el alacsony
beruházási költségek mellett, és ez jelentősen
felgyorsítja a megtérülés idejét a legtöbb felújítási
jellegű projektnél.
Tudjuk, hogy a használhatóság fontos vevőink
számára. Az SE8000 sorozat kellemes kezelői
élményt biztosít azon felhasználók számára
is, akik magas elvárásokat támasztanak. Az
SE8000 sorozat elegáns megjelenése és testre
szabható érintőképernyős felülete lehetővé teszi
luxus szállodák, vállalati irodák és felsőkategóriás
üzletek számára, hogy felhasználóiknak
felejthetetlen élményt nyújtsanak. Soha
nem volt egyszerűbb szabályozónkat az Ön
márkaimázsával vagy vendégei egyedi ízlésével
összhangba hozni!

Ezüst keret, fényes ezüst előlap és fehér
érintőképernyő

A választás ereje
Könnyű telepíteni

A vezetékes és vezeték nélküli funkciók
alacsonyabb telepítési költségeket
eredményeznek, csökkentik a leállási időt, és
jelentősen felgyorsítják a megtérülés idejét.

Márkatudatosság

Logó megjelenítése a képernyőn erősíti a
márkaimázst. BACnet® rendszerbe történő
integrálás esetén eseményekhez kötött
dinamikus üzenetek jeleníthetőek meg a
kijelzőn.

Testre szabható megjelenés

Válasszon az ötféle kejlzőszín, a két keret és a
tíz előlap közül, hogy megtalálja azt a tökéletes
kombinációt, amely illik bármely belső térhez.

Rejtett mozgásérzékelés

A beépített mozgásérzékelő automatikus
megtakarítást eredményez a helyiség
foglaltsága alapján.

Fehér keret, fehér előlap, fehér érintőképernyő

Választható színvilág

Kék érintőképernyő

Zöld érintőképernyő

Szürke érintőképernyő

Sötétszürke érintőképernyő

Stílusos elegancia
minden belső térhez
Tisztában vagyunk azzal, hogy az első benyomást a belső tér kinézete
határozza meg. Az enteriőr kialakításába feketetett pénzt és energiát nem
szabad hibás választással kockáztatni. Természetes, hogy a vendégek
értékelik a kényelmes és energiahatékony környezetet. Az SE8000 sorozat
egyszerre kínál elegáns stílust és energiamegtakarítást.
Mindegy, hogy belső tere elegáns, konzervatív vagy ultramodern, az általunk
kínált színek sokasága és a kialakítási kombinációk választását egyértelműen
kifinomulttá és rendkívül stílusossá teszik. Látványos (például fém, fa vagy
palakő mintázatú) előlapjaink egyszerű és vonzó módon olvasztják be
környezetébe az SE8000 sorozatú helyiségszabályozót.

Egyszerű kezelés,
költséghatékony telepítés
Az SE8000 sorozat nem csak felhasználóbarát a vendégei számára, hanem egyszerű telepíteni és
rendszerintegrátorai, villanyszerelői vagy épületgépészeti kivitelezői könnyen üzembe tudják helyezni.
Az érzékelő és DDC funkciók egy készülékbe történő integrálásával leegyszerűsítettük a telepítés
folyamatát. Az SE8000 sorozattal fel lehet használni a meglévő vezetékezést, ami tovább csökkenti
a telepítési időt és munkát. A vezeték nélküli kommunikáció és bővíthetőség lehetőségével a
helyiségszabályozóink nagyobb épületfelügyeleti rendszerbe integrálhatóak – vezetékezés és
védőcsövezés nélkül.
Ezeket a tulajdonságokat a telepítési költségek és leállási idő csökkentése, valamint a megtérülési idő
felgyorsítása érdekében kínáljuk épülettulajdonosok és üzemeltetők részére.

A rövidebb leállási
idő az épületben
folyó tevékenységek
minimális
zavarásával jár:
kevesebb üres
hotelszobát
vagy folyamatos
betegellátás jelent.
Ezüst keret, fehér előlap, kék
érintőképernyő

Fehér keret, fehér előlap, zöld érintőképernyő

Fehér keret, ezüst előlap, fehér
érintőképernyő

A fa időtlen szépsége
Teremtsen nyugodt környezetet belső terében a természet világának becsempészésével. Világos,
sötétbarna és fekete famintázatú előlapkínálatunk stílusos lehetőséget nyújt a fa melegségével. Az
előlappalettánkat a választható képernyőszínekkel vegyítve tökéletes összeállítást érhet el, megmutatva
egyéniségét.

Az érintőképernyő
a vendégei számára
megjelenített
információ testre
szabhatóságának
nagy rugalmasságát
biztosítja, legyen az
egy egyéni üzenet
vagy egy logó.
Fehér keret, világos famintázatú előlap,
fehér érintőképernyő

Ezüst keret, sötét famintázatú előlap,
szürke érintőképernyő

Fehér keret, sötétbarna famintázatú előlap, sötétszürke
érintőképernyő

Szürke keret, sötétbarna famintázatú
előlap, fehér érintőképernyő

Feltűnő és vonzó
Kerülje el a monotonitást stílusos helyiségszabályozóinkkal. Legyen az luxus enteriőr vagy eklektikus
kialakítás, az SE8000 sorozat segít a modern hangulat megteremtéséhez. A feltűnő kialakítás kellemes
látványt nyújt vendégei számára.

A kellemes
környezet
elősegíti az
optimális dolgozói
teljesítményt. A
jól szabályozott
hőmérséklet
nagyobb
eredményességet
jelent.
Fehér keret, fényes fekete előlap,
fehér érintőképernyő

Ezüst keret, fehér előlap, zöld
érintőképernyő

Ezüst keret, fekete előlap, szürke érintőképernyő

Fehér keret, ezüst előlap, kék
érintőképernyő

Az alumínium és a palakő
modern stílusa
Azok, akik szeretik a palakő rusztikus látványát vagy a csiszolt alumínium eleganciáját, az SE8000
sorozatot könnyedén az épület részévé tehetik. A sokoldalú kialakításnak köszönhetően egyszerűen
elvegyül bármilyen környezetben.
A színek, kialakítások széles palettájának kombinálásával az Ön stílusának és kreativitásának semmi
nem szab határt.

Fehér keret, csiszolt alumínium
előlap, sötétszürke érintőképernyő

Ezüst keret, palakő mintázatú
előlap, zöld érintőképernyő

Ezüst keret, palakő mintázatú előlap, fehér érintőképernyő

Az élvezhető
felhasználó élmény
a kényelemnél
kezdődik. Nem kell
többé feláldoznia
a kényelmet az
energiamegtakarítás
oltárán. Megbízható
szabályozófunkcióinkkal
lehetővé tesszük,
hogy a kettőt
egyszerre érje el.

