Domačnost in udobje v
vsakem prostoru
Sobni termostati za urejanje temperature
- prilagodljivi in energetsko varčni

Kako uživati v prijetnem domačem okolju
Ogrejte svoje prostore do udobne temperature točno takrat, ko želite
in uživajte v boljših življenjskih pogojih. S termostati Siemens vi določate kdaj ogreti določen prostor v vašem domu in na kakšno temperaturo.
Upravljanje s termostati vam bo hitro prišlo v rutino, tako, da
energija v nobenem prostoru ne bo šla v nič. Porabili boste
manj energije, zmanjšali stroške in reducirali škodljive emisije
CO₂ - ob tem pa še vedno uživali v vašem domu.

S pametno in varčno porabo energije kontrolirajte
temperaturo v prostorih
Kontrolirajte temperaturno učinkovitost
Prostor ogrevajte le v primeru, da je kdo v njem. S tem boste prihranili tako denar kot energijo, kar je glavni
namen sobnih termostatov. Ob tem pa pripomorete še k zaščiti okolja in zavirate globalno segrevanje.
Uporabljajte široko paleto modelov – in ostanite elastični tudi v prihodnosti
Da omogočite optimalne pogoje v prostorih kjer bivate, vam Siemens ponuja široko paleto termostatov, odvisno od
vaših potreb in zahtev. Vse od standardnih termostatov, do termostatov z dotikom na zaslon. In kaj se zgodi, če se
vaše potrebe, ko ste določen termostat v prostor že zmontirali, spremenijo? Nič hudega, vsi termostati se lahko
nadomestijo z drugimi, odvisno od vaših potreb, brezžične termostate pa lahko postavljate poljubno v prostorih.
Nastavite stvari kot želite – in uživajte v optimalnih pogojih
Ne glede na to ali uporabljate programski gumb, zaslon na dotik ali
termostat z navigacijsko tipko, vse je izredno lahko vodljivo in prilagojeno, da se kar se da hitro osvoji ves sistem. Nastavite lahko točno
določeno temperaturo, za točno določen prostor in časovno omejite
ogrevanje na poljuben čas. Vaš dom lahko postane prava oaza udobja.
Investirajte v kvaliteto – vse se vam bo povrnilo
Naša pozornost h kvalitetnim materialom, vsem uporabnim podrobnostim in celovito kvaliteto upravljanja zagotavlja, da so naši termostati v
skladu s vsemi zahtevanimi standardi in omogoča dolgoletno oskrbo
brez stroškov za vas. Pridobili boste tako na kratki kot dolgi rok, s prihranjenim denarjem in varčevanjem z energijo.
Izkoristite naše izkušnje – in zavarujte vašo investicijo
Izkušnje so najboljši temelj za uspešnost, dolgoročno varnost in zanesljivost. Siemensovi termostati so v razvoju že več kot 70 let. Skozi desetletja
smo razvili aplikacije, ki jih sproti nadgrajujemo z našim poglobljenim strokovnim znanjem. Vse zahteve prilagajamo potrebam številnih uporabnikov.

Ključne značilnosti:
Prihranek energije, zmanjševanje
stroškov, okolju prijazna kontrola
temperature
Široka paleta proizvodov za vse
potrebe
Enostavna in precizna uporaba, ki
zagotavlja potrebno ugodje
Odlična kvaliteta in zanesljivost
Idealna uporabnost zahvaljujoč
Siemensovim izkušnjam
Stremimo k prihodnosti in nenehnemu
napredku

V koraku s časom
Z brezžičnimi termostati in termostati z zaslonom na dotik vam omogočamo inovativno in vodilno tehnologijo, ki zagotavlja elastičnost v vašem domu. Z novimi raziskavami Siemens zagotavlja, da smo vedno v trendu
in v koraku s časom. Rezultat: Izdelki, ki odpirajo nova obzorja na področju sobnih termostatov. Na primer,
brezžična tehnologija omogoča, da termostat postavite kjerkoli v prostoru.

Komfortni termostati – olajšajte si življenje
Atraktivni produkti za vse uporabnike
Izredno lahko vodljivi sobni termostati, primerni za celotno družino, imajo visoko
kontrastni zaslon, ergonomsko oblikovane tipke in so zelo kakovostni. Sami
določate kakšna bo temperatura v vašem prostoru, nastavljate uro vklopa in
izklopa, v primeru, da ste odsotni ter s tem pripomorete k energetski varčnosti.

Ključne značilnosti:

Programska shema in razlaga le-te

S preprostimi funkcijami za vsakdanjo uporabo
Ne glede na to ali nastavljate čas, trajanje ogrevanja ali želeno temperaturo,
je uporaba sobnega termostata zelo lahka. K temu pripomorejo lepo vidni in
lično oblikovani gumbi, pregleden zaslon in programska shema. Zaslon je
viden tudi v temi, tako, da ni bojazni, da bi zvečer ostali na hladnem.
Če se odločite še za brezžično povezavo, vam v zimskem in letnem času ni
potrebno skrbeti za prestavljanje ure, če imate sobni termostat programiran. Za to poskrbi povezava s centralo za upravljanje.
Ko ste odsotni, lahko s funkcijo varčevanja termostat poljubno nastavite,
avtomatsko z okenskim kontaktom, ročno ali preko centralne enote. S
termostatom REV24RF lahko s temperaturo upravljate tudi iz domačega
naslanjača ali postelje, postavitev je možna kjerkoli v prostoru.
Siemensova patentirana tehnologija poskrbi za zelo
enakomerne temperaturne pogoje, ki vaše stanovanje
naredi še prijetnejše.

Pregleden zaslon ponoči in
podnevi
Ergonomska oblika tipk naredi
uporabo termostata prijetnejšo
Funkcija »Počitnice« za
varčevanje z energijo
Možnost brezžičnega termostata,
ki ga lahko namestite kjerkoli

Sodobni termostati – tehnološko dovršeni v kompaktnem ohišju
Termostat z zaslonom na dotik in zelo preprost za uporabo
Sveži, kompaktno dizajnirani termostati z naprednimi funkcijami, ki poskrbijo, da lahko poljubno nastavite temperaturo tudi do trikrat na dan ali
vsak dan drugače. Za to poskrbi visoko kakovosten zaslon na dotik, termostat pa je narejen iz najboljših materialov. Vse funkcije so zelo lahko
vodljive in jih boste hitro osvojili. Z osvetlitvijo v ozadju lahko z njim
upravljate tudi v temi.

Ključne značilnosti:
Svež in čist dizajn

Ekonomična udobnost preko daljinskega upravljalnika

Osvetlitev zaslona na dotik

Termostati na podlagi mrežne povezave zagotavljajo primerno udobje in
varčno porabo energije. V primeru, da je v stanovanju odprto okno, sistem
avtomatsko aktivira varčevalni način porabe. Ta način je možno aktivirati
tudi ročno z vklopom in izklopom, če ravno zapuščate prostor oziroma stanovanje.

Lahko vodljiva programska shema

Prijetnejše bivanje zahvaljujoč

ročno, na podlagi odprtih oken ali

izjemni kontroli Siemensove tehnologije

preko centralne enote

Siemensova visoko kvalitetna tehnologija zagotavlja konstantno temperaturo v prostoru, ki omogoča prijetnejše in udobnejše bivanje.

Brezžični model se lahko postavi kjerkoli

Elastičnost na podlagi radijskega prenosa
Termostat z brezžično povezavo in zaslonom na dotik
omogoča boljši sprejem na lokacijah, kjer so terminali za
povezavo težje dosegljivi zaradi preoblikovanja ali sprememb. Samo brezžični sprejemnik je vgrajen na fiksnem
mestu oziroma poziciji. Termostat pa lahko postavimo na
poljubno mesto, kot je na primer miza ali nočna omarica.

Funkcija »Počitnice« za varčevanje z
energijo
Način porabe energije se lahko aktivira

v prostoru

Klasični termostat – za elegantno udobnost
Čiste linije in intuitivne funkcije termostata
Z obliko, funkcijami in operacijami preudarno puščamo klasične sobne
termostate RDH in RDJ lahko vodljive in prijazne za uporabo. Odlično se
prilegajo vašemu domu in zagotavljajo ustrezno udobje. Z velikim zaslonom, lahko berljivim tekstom, številkami in simboli ter osrednjo navigacijsko tipko, boste hitro osvojili vse potrebne funkcije za uporabo.

Elastičnost v vsakem pogledu
Če ste za inštalacijo sobnega termostata že izbrali točno določeno
mesto, lahko uporabite žično povezavo. Če pa želite termostat svobodno premikati po stanovanju, izberite brezžično povezavo z radijskim
sprejemnikom. Ta možnost velja tako za termostat tipa RDH kot tudi
RDJ.

Ključne značilnosti:
Zaslon z lahko berljivimi črkami in številkami
Velika navigacijska tipka za vklop in nastavljanje
enote za ogrevanje in hlajenje prostora
Brezžični model je lahko postavljen kjerkoli v
prostoru
Termostat RDH (brez 24-urnega programskega
cikla), termostat RDJ (s 24-urnim programskim
ciklom)

Ne glede na vaše potrebe, boste v naši ponudbi v vsakem primeru
našli ustrezno rešitev. Stari in mladi, brez težav se boste naučili uporabljati sobne termostate tipa RDH in RDJ.

Jasno definirane funkcije zagotavljajo udobje in energetsko varčnost
Klasični termostati so na voljo s 24-urnim programskim ciklom ali brez njega. Vse funkcije so
izredno razumljive in lahko vodljive ter zagotavljajo izredno udobje in maksimalno varčevanje z
energijo.

Standardni termostat – široka baza izdelkov
Standardne enote za vse aplikacije
Ta linija izdelkov zagotavlja enostavno in funkcionalno uporabo ter ugodno
cenovno ponudbo. Široka paleta teh termostatov ponuja različne modele z
elektro-mehaničnimi in elektronskimi enotami atraktivnega izgleda. Od elegantnega modela RAA do podometnega REV26, ki je vgrajen neposredno
na zid.

Prave verzije za različne sisteme
Kot dodatek k termostatom za sistem ogrevanja standardna linija vključuje tudi DHW termostat, s katerim lahko kontrolirate tudi grelec tople vode.
Ta linija zajema še termostat za hlajenje, in izdelke ki se lahko uporabljajo
v povezavi s prezračevanjem in klimatizacijskim sistemom ali sistemom s
konstantno ali spremenljivo prostornino toka za ogrevanje in hlajenje
(RCU in RDU enote).

Časovno programiranje za varčevanje energije
Standardni termostati prav tako ponujajo odlično funkcionalnost in nadzor nad porabo energije, pa naj gre za
ogrevanje ali hlajenje prostorov. Termostat RDD ima na
primer funkcijo časovnika, model RDE pa ponuja specifično nastavitev časa za vsak dan. To pomeni, da energijo dejansko koristite tako, kot ste programirali termostat.

Ključne značilnosti:

Številčna linija izdelkov, atraktivne
cene
Modeli za različne ogrevalne in
hladilne sisteme
Modeli za prezračevanje in klimatizacijo
Kontroliranje je mogoče tudi za
grelec tople vode
Podometni termostati za različne
sisteme okvirov

SIEMENS – optimalno podnebje povsod

Pravilni termostati za vse zahteve
Siemens je vodilni dobavitelj širokega spektra termostatov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje v vseh
mogočih opcijah – ko gre za stanovanjske sektorje, hotele, pisarne ali javne ustanove.
Naši produkti ponujajo termostate za vsak žep: od preprostih elektro-mehaničnih termostatov, enot z
brezžično in infrardečo povezavo ter sobnih termostatov z napredno tehnologijo zaslonov na dotik. Večina
modelov je na voljo s programsko shemo, ki ponuja 24-urno in 7-dnevno možnost programiranja termostatov ali pa z analognimi in digitalnimi zasloni, brez možnosti programiranja.

Termostati, oblikovani za skoraj vsak tip inštalacije
Naši sobni termostati pokrivajo skoraj vse možne inštalacijske tipe – posebno inštalacije direktno na zid
ali podometne in nadometne inštalacije.
Lahko se uporabljajo na različnih sistemih:
Na ventilatorskih enotah
Na toplotnih črpalkah
VAV/CAV (variable air volume/constant air volume)
DHW
Talno, radiatorsko in električno ogrevanje
Ventilatorsko ogrevanje in hlajenje

