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PREDNOSTI
þ POMEMbNO ZMANjŠANA PORAbA ELEkTRIČNE ENERGIjE IN PLINA
þ VISOk IZkORISTEk ZGOREVANjA, NEODVISNO OD DOLŽINE IN ObLIkE IR SEVALNE NAPELjAVE

UČINkOVITOST IN PRIHRANEk ENERGIjE
þ     Vedno enak izkoristek zgorevanja, tudi pri

nizki in srednje visoki temperaturi
þ     Prilagajanje grelnega medija s konstantnim

stehiometričnim razmerjem
þ     Vedno enako IR sevalno ogrevanje na izbranih

območjih
þ     Elektronski nadzor in krmiljenje:

- Z inverterjem krmiljen elektronski in
postopen vžig

- Učinkovit vžigalnik s filtrom proti EM motnjam
- konstanten nadzor časov za vžig in doseganje

operativne temperature 
þ     Priprava za priklop senzorja zunanje temperature

za optimalno prilagoditev dejanskim potrebam
po ogrevanju

þ     Visoko zmogljiv centrifugalni ventilator
þ     Možnost telefonskega upravljanja na daljavo 

VARNOST
þ     Pozitivna varnost delovnega termostata:

- Kapilarni senzor v zgorevalnem sklopu za merjenje
temperature dima in delovne temperature 

- Izključitev delovanja gorilnika, če temperatura
prenosnega medija preseže varnostno vrednost

- Varnostno stikalo, če so vrata komore odprta
CERTIFIkATI

þ     “RANGE RATED” CE certifikat, ki omogoča
nastavitev največje moči glede na potrebe IR
sevalne napeljave.

þ     Oprema ima certifikat za zunanjo montažo s
skupno stopnjo zaščitenosti IP44

þ     Ustreza zahtevam EU direktive o EM
ustreznosti EMC 89/336/CEE

þ     Ustreza zahtevam EU direktive o nizki
napetosti LOW VOLTAGE 73/23/CEE

þ     Nizke zvočne emisije po DIN-VDE-0530

Sevalni trakovi OHA so primerni za ogrevanje stavb posebnih oblik. Njihova oblika se lahko sestavi in prilagodi
vsaki arhitekturni geometriji.

Sevalni trakovi OHA omogočajo ogrevanje po conah, usmerjenost toplote navzdol proti tlom in le tam, kjer jo
potrebujemo, za različno temperaturo po območjih v istem prostoru.
Posledično je pri večjem toplotnem udobju poraba energije manjša.
Tak način ogrevanja zmanjšuje kroženje zraka in z njim prahu v zraku, ki je sicer prisoten v vseh industrijskih
okoljih.

NADZOR NAD TOPLOTO + PRILAGODLjIVA UPORAbA

kot so temperatura dima, zunanja temperatura
in temperatura v prostoru.

OHA RHE deluje z ventilatorjem, ki del
proizvodov zgorevanja vrača v zgorevalni krog.
Hitrost ventilatorja je krmiljena z inverterjem,
in vsebuje zaščito proti prekomerni obre-
menitvi motorja.

EVOLUCIjA IR SEVALNEGA OGREVANjA

Povprečen izkoristek
zgorevanja
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OHA RHE “Radiant High Efficiency - visok izkoristek sevanja” Z MODULACIjO IN INVERTERjEM
je tehnološka evolucija gorilnega sklopa OHA.
Toplotna moč se ves čas brezkoračno prilagaja, programska oprema v mikroprocesorkem krmil-
niku pretok zraka uravnava z invertersko krmiljenim ventilatorjem glede na številne parametre,

kAkO DELUjE?
Mikroprocesor izračunava moč motorja ventilatorja, pri
kateri gorilnik OHA RHE dosega dejansko potrebne moči
za ogrevanje stavbe.

Inverter, integriran v gorilniku OHA RHE, prilagaja električni
tok skozi ventilator tako, da se temperatura dima ne
spreminja, in ni prekomernega segrevanja.

Zahvaljujoč klimatski regulaciji gorilnika OHA RHE je
prilagajanje temperature proizvodov zgorevanja
mnogo natančnejše.

Ni več prekomernega segrevanja s številnimi
vključitvami in izključitvami delovanja gorilnika, zato
je tudi poraba občutno zmanjšana.

Regulacija moči na osnovi podatkov iz senzorjev zunanje
temperature, temperatre v prostoru in temperature dima
omogoča povprečen izkoristek zgorevanja 91,3%.

OHA RHE ima odobritev “Range rated”, ki omogoča
efektivno prilagoditev moči dejanskim potrebam
ogrevanega objekta.

Območje moči od 100 do 370 kW.

OHA RHE z inverterjem
(Patentirano)

Patent št.
1361422
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Veliko
toplote

Malo
toplote

DO 15% PRIHRANkA PLINA

DO 30% PRIHRANkA ELEkTRIČNE ENERGIjE

VEČ UDObjA Z OHA RHE:
þ    Tehnologija OHA RHE omogoča enakomerno porazdelitev toplote

vzdolž celotne ogrevalne napeljave in homogeno ogrevanje prostora.
þ    Nizke zvočne emisije gorilnika (po standardu DIN-VDE-0530)
þ    Možnost daljinskega telefonskega upravljanja

NEHOMOGENA TOPLOTA = NIZkA UČINkOVITOST

HOMOGENA TOPLOTA = NAjVEČjA UČINkOVITOST

TOPLOTA jE ENAkOMERNA VZDOLŽ CELOTNEGA OGREVALNEGA kROGA, PROSTOR
jE ENAkOMERNO OGRET

PREDNOSTI OHA RHE

Moč je enakomerno porazdeljena

Moč je enakomerno porazdeljena

Moč gorilnika 70%

Moč ventilatorja do 50%

INVERTER

INVERTER

Velika moč, toplota ni enakomerno porazdeljena

Majhna moč, toplota ni enakomerno porazdeljena

Moč gorilnika 70%

Moč ventilatorja 100%

NAPELjAVA PRI POLNI MOČI S STANDARDNIM VARIAbILNIM GORILNIkOM

NAPELjAVA PRI POLNI MOČI Z OHA RHE = POPOLNA MODULACIjA
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Stefan-Boltzmannov zakon govori o moči, ki jo seva črno telo glede na njegovo temperaturo. Po Stefan-
Boltzmannovem zakonu je skupna energija, ki jo v enoti časa na enoto površine oddaja črno telo v
celotnem spektru valovnih dolžin proporcionalna termodinamični temperaturi črnega telesa na četrto
potenco.

Pri Systemi smo vedno uporabljali materiale in tehnologije, ki znajo izkoristiti faktorje z vplivom
na emisije toplote sevalnih trakov OHA.

Stefan-Boltzmannov zakon opisuje moč “Q”, ki jo seva črna površina “S” odvisno od temperature “T”.

OHA: TEHNOLOGIjA NA OSNOVI ZNANOSTI
Stefan-boltzmannov zakon

Izolacijski material

Odbojni pokrov

bočne stranice

Trakovi s patentirano
toplotno obdelavo

Ujemanje posameznih ele-
mentov je bilo domišljeno
za kar največjo toplotno
učinkovitost pri tleh in kar
najmanjše izgube toplote v
okolje.

STRUkTURA CEVALNE CEVI OHA

Q = ε σ S T4

ε Toplotna obdelava
(patentirana) sevalnih
cevi za doseganje
visokega sevalnega
koeficienta

σ Stephan-
Boltzmannova konstanta

S Hrapava
površina
materiala za
povečano
zunanjo površino
(premer cevi)

T4
Visokotlačen

ventilator za visoko
konstantno
temperatauro vzdolž vse
dolžine cevi

Temperatura v prostoru

Izbrana
temperatura

Začetna
temperatura

Moč

Moč

Največ

2. stopnja

1.stopnja

IZKLOP

IZKLOP

Čas (Min)

Čas (Min)

Čas (Min)

DELOVANjE OHA:
NAjVEČ VARNOSTI IN ZANESLjIVOSTI

Zgorevalna komora v
podtlaku

Zrak za
gorenje Odvod dima

Vračanje dela dima

Centrifugalni ventilator z ukrivljenimi lopaticami
Trifazni motor

Cevi v podtlaku

Za kar najbolj zanesljivo delovanje sistema so OHA zgorevalni moduli izdelani za delovanje z IR sevalnimi trakovi,
ki delujejo v podtlaku.
Proizvod ustreza varnostnim zahtevam, ki veljajo za industrijske stavbe.
OHA deluje s prisilnim vlekom zraka za zgorevanje z laminarnim - vrtinčnim tokom z naknadnim gorenjem.
Sistem deluje z relativno nizko temperaturo. Temperatura IR sevalnih trakov je vedno nižja od 300°C.

ZNAČILNE TEMPERATURE IN DINAMIkA MOČI

Za regulacijo skrbi specifično za IR sevalne sisteme
razvit mikroprocesor.

Ker je intenzivnost IR sevanja odvisna od temperature
površine cevi (T4 Stefan-Boltzmannov zakon), moči ni
smiselno zniževati pod določeno temperaturo
površine, sicer bi se učinkovitost IR sevanja (h-UNI 832)
znatno zmanjšala.

Izklop delovanja gorilnika v določenih periodah
(Dinamika delovanja OHA) je bolj učinkovita rešitev.

Sistem prilagodljive moči (Dinamika delovanja
OHA RHE) vzdržuje konstantno temperaturo dima
in odpravlja prekomerno število vklopov in s tem
dosega optimalne učinke sistema.

Dinamika delovanja OHA

Dinamika delovanja OHA RHE
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Sevalne trakove v bistvu sestavljajo sevalne cevi, ki potekajo od sklopa za zgorevanje po ogrevanem
prostoru, prilagojeno obliki in tehničnim lastnostim ogrevanega prostora, za enakomerno porazdelitev
toplote.

Za optimalnejšo izmenjavo toplote uporablja OHA že leta 1990
patentirano tehnologijo vračanja dimnih plinov z ventilatorjem,
vgrajenim v zgorevalnem sklopu. Ta ventilator je bil projektiran tako,
da zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature, in skrajša čas
za doseganje operativne temperature.
Električna moč, ki je potrebna za zagotavljanje ustreznega pretoka
ventilatorja, se uravnava tako, da sistem dosega visoke vrednosti
emisij toplote in s tem visoko zmogljivost celotnega
ogrevalnega sistema.

Ta površinska obdelava je odporna proti visoki temperaturi in
sestoji iz posebne smole na vodni osnovi. Površina postane
hrapava, zato se sevalni delež toplote iz cevi občutno poveča.
Za potrebe obdelav so pri Systemi zgradili nove proizvodne obrate,
ki zagotavljajo enakomernejšo obdelavo in izboljšano fazo sušenja
sevalnih trakov.
Premaz črne barve povečuje toplotne emisije v primerjavi z drugimi
barvami.

Obdelava OHA cevi, izvirna in patentirana, zajema obdelavo zunanjosti spodnjega dela cevi.

Cevi, ki jih pri Systemi izdelujejo s strojem “Formidea”, imajo šiv dvojne širine, ki zagotavlja večjo mehansko trdnost
cevi in neprepustnost spoja za zrak, kar preprečuje zmanjšanje podtlaka v cevi.

Patent za sevalne trakove

þ OHA sevalni trakovi so na poseben način obdelani z vodno raztopino, ki ne onesnažuje okolja, in ki v okolje ne sprošča silikonske pare.
þ Maksimalne emisije toplote sevalnih cevi, posledično pa povečana sevalna učinkovitost.

Licence za stroj za proizvodnjo sevalnih trakov

þ Formidea, namenski stroj, projektiran in izdelan pri Systema, ki sevalne trakove spaja s šivom dvojne
širine.

Šiv z enojno širino

Šiv z dvojno širino,
izdelan s patentiranim
strojem Systema

Sevalni trakovi v termično aluminiziranem jeklu

Obdelava cevi

Šiv dvojne širine

VentilatorPATENTIRANA TEHNOLOŠkA REŠITEV

Izdelan specifično za uporabo s sevalnimi sistemi ima gorilnik OHA
(ki deluje na principu prisilnega vleka zraka*) dolgo in
hermetično zgorevalno komoro, ki zagotavlja boljšo kakovost
zgorevanja v primerjavi z gorilniki, ki se običajno uporabljajo v
kratkih in širokih kuriščih.

Sevalni trakovi potrebujejo kurišče majhnega okroglega preseka.
Zato prostornino, potrebno za popolno zgorevanje, dobimo z
dolžino cevi.
Zgorevalna komora, v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, je
hermetična in dolga, zato se plamen sevalnih trakov ne oprijema.
Ventilator proizvode zgorevanja poganja skozi cev in tako kurišče
ohlaja.
Zato lahko Systema zgorevalno komoro jamči za dobo 10 let.

Patenti zgorevalnega sklopa OHA

þ Gorilnik s prisilnim vlekom zraka*, v podtlačnem kurišču s postopnim naknadnim zgorevanjem
þ Konstantno prilagajanje toplotne moči, neposredno in proporcionalno pogojeno s podtlakom in temperaturo.
þ Konstantno prilagajanje hitrosti pretoka dima v sevalnih trakovih (ceveh) z invertersko tehnologijo, za optimalno razmerje med največjo

toplotno močjo pri tleh in porabo električne energije ventilatorja.

Zgorevalni sklop OHA 

komora za zgorevanje

Mikroprocesor v realnem času izračunava potrebno moč gorilnika OHA RHE, in jo
prilagaja dejanskim potrebam sistema po toploti.
Inverter, vgrajen v gorilniku, prilagaja hitrost, električni tok ventilatorja in
pretok plina, in tako ves čas vzdržuje konstantno temperaturo proizvodov
zgorevanja - dima.
Vse te regulacije preprečujejo prekomerno segrevanje, ki povzroča pogoste vžige in
ugasnitve gorilnika, s tem se zmanjša poraba plina in električne energije.
Poleg tega pa sistem primerja številne parametre, kot so: temperatura dima, zunanja
temperatura in temperatura v prostoru.

Elektronsko krmiljenje in inventer: popolna modulacija

(*) Spada v skupino gorilnikov s prisilnim vlekom z enim plamenom z eno šobo.
(Študije izdelane pri Politehniki v Milanu)

Od samega začetka Systema sodeluje z akademskimi krogi, z njimi deli ideje in izkušnje, ki obojim prinašajo
koristi sevalne tehnologije, tudi pri optimizaciji zmogljivosti vsake komponente OHA sistema. Dandanes Systema
proizvaja sisteme za ogrevanje s certifikati za njihovo kakovost, učinkovitost, zmogljivost, zanesljivost in varnost,
da bi dosegali najboljše pozicije na tržišču.
Sevalni trakovi OHA so pridobili nove licence, ki jih je treba dodati že zgodovinskemu patentu za sevalne trakove
z vračanjem proizvodov zgorevanja (leto 1990).
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(*) Pri polni moči in pri stadardnih pogojih
(**) RANGE RATED verzija omogoča nastavitev največje moči gorilnika glede na dejanske potrebe ogrevalnega sistema.
(i) Navedene vrednosti so informativnega značaja, odvisne so od dejanske zasnove sistema in dejanske uporabe.

POZOR:
Za pravilno projektiranje ogrevalnega sistema pokličite Tehnični oddelek Systema S.p.A.

TEHNIČNI PODATkI OHA RHE

TEHNIČNI PODATkI OHA STANDARD
MODEL OHA100 OHA200 OHA400

VERZIJA
OHA

100-50
OHA

100-100
OHA

200-115
OHA

200-150
OHA

200-180
OHA

400-200
OHA

400-250
OHA

400-300
Vložena toplotna moč kW (Hi) 50 100 115 150 180 200 250 300
Koristna toplotna moč kW (Hi) 45,5 93,0 105,2 138,0 165,6 183,0 230,0 276,0
Izkoristek zgorevanja * % 90,6 90,8 91,5 88 91 88 88,1 91,3
Ocenjena PORABA pri 15°C in
1013,25 mbar

Zemelj. plin G20 Nm3/h 5,29 10,58 12,17 15,87 19,05 21,16 26,46 31,75
UNP propan G31 kg/h 3,88 7,77 8,93 11,65 13,98 15,54 19,42 23,31

Električno napajanje 3/N/PE ~ 50Hz 400V
Električna moč, največ W 1350 3450 4450 4450 5700
Priključek plina (zunanji navoj) Inch 1” 1” 1” 1”
Masa opreme kg 90 230 240 240 260
Premer cevi za odvajanje dima mm 200 200 200
Največja dolžina cevi za odvajanje dima m 6 6 6 9
Tip opreme B22 B22 B22

MODEL RHE: STANDARD - RANGE RATED OHA RHE
100-115

OHA RHE
100-150

OHA RHE 100-200
RANGE RATED **

OHA RHE
200-250

OHA RHE
200-300

OHA RHE 200-400
RANGE RATED **

Toplotna moč
Največ kW (Hi) 115 150 200 250 300 370
najm. kW (Lo) 100 100 100 200 200 200

Izkoristek
zgorevanja *

Zemeljski plin G20 % 91,6 91,2 91,5 91 90,9 91
UNP propan G31 % 91,8 91,7 91,6 91,9 91,9 92

Ocenjena
PORABA pri 15°C
in 1013,25 mbar

Zemeljski plin G20
Največ Nm³/h 11,67 15,58 21,13 25,13 30,44 37,42
najm. Nm³/h 10,64 10,64 10,64 20,76 20,76 20,76

UNP propan G31
Največ kg/h 7,77 10,57 14,78 17,11 19,96 25,32
najm. kg/h 7 7 7 14,12 14,12 14,12

Električno napajanje 3/N/PE ~ 50Hz 400V
Električna moč, največ W 3700 6500
Povprečna električna moč i W 2600 4600
Priključek plina (zunanji navoj) Cola 1” 1½”
Masa opreme kg 230 240
Premer cevi za odvajanje dima mm 200 200
Največja dolžina cevi za odvajanje dima m 6 6
Tip opreme B22 B22 B22 B22 B22 B22

Učinkovitost z izolacijo
in odbojnimi pokrovi
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[Metrov]

Učinkovitost samo z
izolacijo

VIŠjI ODbOjNI POkROV TOPLOTNO UČINkOVITOST SEVALNIH
TRAkOV PRI TLEH POVEČA ZA  21%

VPLIV VRAČANjA PROIZVODOV ZGOREVANjA NA SEVALNO
ZMOGLjIVOST

A in b - (OHA - OHA RHE) Visoka zmogljivost - η emisij = 98%

C - (drugi) zmanjšana moč - η emisij < 90%
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V gorilniku vgrajena elektronska kartica so možgani opreme. Projektirana je bila za prilagodljivost, širok nabor
funkcij in možnih konfiguracij za konkurenčen in inovativen proizvod.

Kadar se sistem uporablja skupaj s krmilnimi omarami Systema,  so na voljo koristne funkcije:

Skupne funkcije OHA RHE in OHA
3 delovni programi:
1) Avtomatično: toplotna moč po programu in programski uri,
2) Ročno VkLjUČENO (ON), neprekinjeno delovanje v režimu temperature komfort
3) Ročno IZkLjUČENO (OFF): ne deluje, zagotavlja le zaščito proti zmrzovanju (če je omogočena)

OHA RHE in OHA: integrirane funkcije

OHA RHE s krmilno omaro SYS850b
Povsem avtomatično prilagajanje moči in velik
prihranek energije. Zahvaljujoč senzorju zunanje
temperature je temperatura sevalnega sistema kon-
stantna. Funkcije: 

- Modulacija najmanjše in največje toplotne moči
glede na notranjo in zunanjo temperaturo

- Modulacija hitrosti ventilatorja s posledično
zmanjšano porabo električne energije

- Modulacija pretoka plina v gorilniku

Funkcije naprav OHA RHE:

- Termostat s programom temperaturnih režimov
(komfort, varčno, proti zmrzovanju)

- Časovni programator (Timer) z dnevnim, teden-
skim in programom za počitnice

- Spremljanje in sprotni prikaz parametrov delo-
vanja, kot so:
-> Temperatura okolja (nastavljiva s strani končnega

uporabnika)
-> Izbrana temperatura v krogu dima, ki se

avtomatično prilagaja, kadar je priključen senzor
zunanje temperature

-> Zunanja temperatura (kadar je priključen senzor
zunanje temperature)

-> Hitrost ventilatorja od 0% do 100%
-> Temperatura površine sevalne napeljave (z do-

datnim senzorjem)
-> Temperatura inverterja
-> Alarmni signal

- Zaščita proti zmrzovanju

OHA s krmilno omaro SYS850b ali SLIM2
Delovanje z dvema režimoma moči z naslednjimi
funkcijami:

- Termostat s programom temperaturnih režimov
(komfort, varčno, proti zmrzovanju)

- Časovni programator (Timer) z dnevnim, teden-
skim in programom za počitnice

- Števec ur (samo s SLIM2)

- Spremljanje in sprotni prikaz parametrov delo-
vanja, kot so:
-> Temperatura okolja (nastavljiva s strani končnega

uporabnika)
-> Temperatura površine sevalne napeljav (z dodat-

nim senzorjem)
-> Zunanja temperatura (kadar je priključen senzor

zunanje temperature, samo s SYS850B in SYS2)
-> Alarmni signal

- Zaščita proti zmrzovanju

Dimenzije standardne sevalne napeljave
Višina 1 cev 2 cevi

A Ø mm Ø300 Ø 300
b mm - 335
C mm 512 850
D mm 580 918
E mm 374 374
F mm - -
G mm - -

Masa kg/m 19 28

Dimenzije vnaprej sestavljene sevalne napeljave
Višina 2 cevi

A Ø mm Ø 300
b mm 335
C mm 850
D mm 930
E mm 396
F mm 421
G mm 6000

Masa kg/m 28

Dimenzija [mm]
A** 1075 (1095) N (*) 1142

b 359 O 740
C 200 P (*) 343
D 664 Q 142
E 333 R 637
F 774 S 426
G 157 T 162
H 134 U 300
I 398 V 344
L 333 x 1049
M 333 Y 1202

(*) V primeru dolgega plenuma
(dobavljen le po izrecnem
naročilu) so mere N in P 1802 in
1003 mm)
(**) Oha Standard= 1075
Oha RHE= 1095

DIMENZIjE GRELNEGA SkLOPA

DIMENZIjE SEVALNIH CEVI

1 cev
Standard

2 cevi
Standard

2 cevi
Vnaprej sestavljene
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MODBUS

SYS850B
ModBUS

Primer ogrevalnega sistema z OHA RHE ali OHA s krmilno omaro SYS850b ModbUS Master

komandna omara SLIM2 master

komandna omara SLIM 2 za upravljanje gorilnikov OHA

SLIM2 za gorilnike OHA - koda: 05CEQU2657
Upravljanje 1 gorilnika OHA in ene ogrevalne cone, ter
senzorja temperature s stikalom na ključ.
Lahko se mu priključi senzor  temperature PT1000.

SLIM2

Senzor temperature v
prostoru s stikalom na ključ

Primer ogrevalnega sistema z OHA s krmilno omaro SLIM2 Master

Master komandna omara  SYS850b

Master komandna omara SYS850b
za upravljanje do 30 naprav OHA RHE in OHA gorilnikov

SYS850b je na voljo v treh izvedbah:

SYS850b base, osnovna izvedba komandne omare za
gorilnike OHA in OHA RHE - koda: 05CEQU2715
Upravlja do 30 gorilnikov in eno ogrevalno cono za vsak
gorilnik (npr. 30 neodvisnih ogrevalnih con)

SYS850b LAN za gorilnike OHA in OHA RHE - koda:
05CEQU2718
Poleg funkcij osnovne verzije “Base” ima komandna
omara SYS850b LAN še vrata LAN Ethernet (TCP-IP)
za PC nadziranje po intranetu in internetu s pro-
gramsko opremo EYELAN (3 verzije: LITE, PLUS in AD-
VANCED), odvisno od specifičnih potreb končnega
uporabnika.

SYS850b ModbUS za gorilnike OHA in OHA RHE - koda:
05CEQU2721
Poleg funkcij osnovne verzije “Base” SYS850b ima še
komunikacijski modul ModbUS za upravljanje s proto-
kolom ModbUS

Gorilnik št. 1 Gorilnik št. 2 Gorilnik št. 3 Gorilnik št. 30

SYS850B

Senzor sunanje temperature Oha RHE KODA 00CESO2688

Senzor temperature v prostoru *

Cona 1 Cona 2 Cona 3 Cona 30

Primer ogrevalnega sistema z OHA RHE ali OHA s krmilno omaro SYS850b Master

SYS850B
LAN

Primer ogrevalnega sistema z OHA RHE ali OHA s krmino omaro SYS850b LAN Master

Senzor sunanje temperature Oha RHE KODA 00CESO2688

Senzor temperature v prostoru *

Senzor sunanje temperature Oha RHE KODA 00CESO2688 Senzor sunanje temperature Oha RHE KODA 00CESO2688

Gorilnik št. 1 Gorilnik št. 2 Gorilnik št. 3 Gorilnik št. 30

Cona 1 Cona 2 Cona 3 Cona 30

Senzor temperature v prostoru * Senzor temperature v prostoru *

Senzor temperature v prostoru * Senzor temperature v prostoru *

Senzor sunanje temperature Oha RHE KODA 00CESO2688 Senzor sunanje temperature Oha RHE KODA 00CESO2688

Gorilnik št. 1 Gorilnik št. 2 Gorilnik št. 3 Gorilnik št. 30

Cona 1 Cona 2 Cona 3 Cona 30
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REFERENCETOVARNIŠkO SESTAVLjENI SEVALNI TRAkOVI
PREPROSTO – PRAkTIČNO – CENOVNO UGODNO

þ     Občutno krajši čas montaže v vseh
objektih, kjer je omogočen dostop z napravami za
dviganje.

þ     Preprosto razstavljiv: trakove je mogoče
preprosto razstaviti in sestaviti in tako kadar koli
napeljavo prilagoditi specifičnim potrebam. Tako
ni treba naročati posebnih sestavnih delov,
prihranimo stroške prevoza in pošiljanja blaga.

þ     Trakovi so sestavljeni in pripravljeni za
uporabo: vnaprej sestavljeni moduli so ob
dobavi že sestavljeni in pripravljeni za montažo.

þ     Spoji cevi: spoji cevi, ki se sestavljajo, so
preprosti zahvaljujoč nastavljivim sponkam, ki
omogočajo preprosto sestavljanje ali razstavljanje
posameznega modula ali celotnega sistema.
Tesnilo iz steklenih vlaken, ki je odporno proti
visoki temperaturi, zagotavlja tesnjenje brez
silikona ali drugih tesnilnih dodatkov.

þ     Nosilci s prilagodljivo lego: nosilce je
mogoče prilagodljivo in zanesljivo namestiti glede

na konfiguracijo napeljave, četudi razdalje med
njimi niso povsod enake.

þ     Preprosto za montažo: Sistem je dobavljen
s posebnim nosilcem za dviganje 6 metrov
dolgega modula, ki se pri montaži z dvigalno
napravo preprosto premika (npr. z dvigalom,
viličarjem, ...).

þ     Montaža pod strop: Sevalni trakovi so lahko
nameščeni pod strop (celo le 5 cm pod stropom),
če je prostora za montažo malo, nad mostnim
dvigalom, strešno konstrukcijo, ipd.

þ     Manj embalaže: vnaprej sestavljeni sevalni
trakovi so dobavljeni z le osnovno embalažo, zato
manj stroškov za odlaganje odpadkov in hitrejši
logistični postopki.

MONTAŽA SEVALNIH CEVI V LE TREH kORAkIH!
1. korak: raztovarjanje palet 3. korak: sestavljanje modulov

2. korak: sevalne trakove naložimo na
platformo

Vse prednosti sevalnih
trakov Systema in

priročnost preproste
montaže za prihranek

časa in denarja!


