Technický list

qSense

qSense
Nová no-nonsense regulace!

qSense

Remeha qSense
Regulace qSense je menší formou úspěšné regulace Remeha iC200. Remeha

Pro jednoduchou změnu a řízení pokojové teploty je

qSense je jednoduchá, malá, kompaktní regulace se stejně velkým komfortem

jasnou volbou qSense.

ovládání jako její větší setra iC200.

Chcete-li více možností, jako je časový rozvrh a ekvitermní
regulace, pak zvolte iC200.

No-nonsense
Regulace qSense je ideální regulace pro všechny, kteří vyžadují

Výhody qSense

jednoduché a rychlé ovládání pokojové teploty.

•

Pouze jedním otočením knoflíku nastavíte jednoduše a rychle požadovanou
pokojovou teplotu. Na kompaktním, přehledném, modře podsvíceném displeji je

• Velmi snadné použití: žádné složité uživatelské

zřetelně zobrazena naměřená i požadovaná teplota současně. Pomocí vyspělého
modulačního řízení a regulační strategie je optimálně řízen provoz kotle pro

Stylový design s jednoduchým intuitivním ovládáním
(jeden otočný knoflík i s funkcí tlačítka).
návody.

• Kompaktní, přehledný a dobře čitelný LCD displej,

dosažení komfortního a příjemného pocitu tepla.

vybavený modrým podsvícením (pouze při připojení na
rozhraní OpenTherm SmartPower.)

IQ od Remehy

• Nastavená a požadovaná teplota je zobrazována

Ať už chcete jednoduchý termostat, který jen řídí teplotu nebo komplexní regulaci
s mnoha možnostmi a doplňky. Remeha má IQ pro realizaci Vašich potřeb.

současně.
• Užitečné funkce:
- nastavitelná rychlost reakce topení,
- nastavitelná teplota ohřevu teplé vody,

Technická data

Modulační řízení provozu kotle.

Regulace

Modulační podle pokojové teploty

Rozsah nastavení

5°C - 35°C

•

Přesnost nastavení

+/- 0,5°C

• Jednoduchá instalace.

Možnost nasazení s každým typem kotle Bergen.

Rozhraní

OpenTherm

• Snadné ovládání otočným knoflíkem s funkcí tlačítka.

Napájení

po sběrnici OpenTherm (z kotle bez baterií)

• Další funkce v závislosti na typu ovládaného kotle.

Montáž

přímo na zeď nebo instalační krabici

• Bez nutnosti napájení bateriemi (napájení z kotle).

Displej

LCD-displej s modrým podsvícením (funkční pouze
při připojení na rozhraní OpenTherm SmartPower)

Třída krytí

IP20

Změny vyhrazeny
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- ECO funkce při ohřevu teplé vody.
•

