R.O.S.S.Y

®

Az erőforrás optimális vezérlőrendszere
Hatékonyság és kényelem találkozása – R.O.S.S.Y az erőforrás optimális
vezérlőrendszer fejlesztése, az Ön csarnokfűtés vezérlőrendszerének új definíciója.
Minden csarnoktípushoz ajánlott, legyen az Műszaki-, Logisztikai-, Közlekedési-,
Sport- vagy Mezőgazdasági épület. A program segítségével a nappali- és éjszakai
hőmérsékletek, a fűtési periódusban a szabadnapok és szabadsági értékek olyan
egyszerűvé és gazdaságossá válnak mint még soha.

A
R.O.S.S.Y intelligens öntanulós
vezérlőrendszer optimális az infravörösfűtés kapcsolási idejére és energiaszükségletére, maradék hő hasznosításra és
komfort kezelést, működést jelent. A
csarnokfűtések gazdaságos üzemeltetéséért 2004-ben a R.O.S.S.Y-t Innovációs díjjal
tüntette ki a Szövetségi Gazdasági Minisztérium. A R.O.S.S.Y rendszer rugalmasan
bővíthető a csarnokok energiatakarékos
fűtésének minden követelményéhez.
Előnyök az első ránézésre:
• csökkentett energia- és időfelhasználás
• Munkabíró műkődés
• Moduláris felépítési funkció
• Egyszerű menüvezérelt kezelés
• Kezelést segítő menü, utasítás nélkül
• Standart-Software alapján
• PC- környezetébe integrálható
• A legtöbb kereskedelmi infravörös
fűtés megújítható
• Szövetségi Gazdasági Minisztérium
Innovációs díjjal kitüntetett

Távvezérlő modul
WinTec
• Kényelmes távvezérlő rendszer
• Csarnokfűtés rugalmas vezérlése
bármely számítógépről
• Logikus, magától értetődő program
struktúra
• Windows-hoz kialakított kezelőfelület
• Készülékek állapotának áttekinthető
beállítása – kérésre grafikusan is
• Jegyzőkönyv készítés a kívánt és
tényleges hőmérsékleti értékekről vagy
a készülékek állapotáról
• W.I.N. alapja, a gazdaságosság, teljesen
integrált külső megoldás a Kübler nagy
termek kíméletes fűtéséhez.

• Ebből adódón automatikus optimális
bekapcsolási időpont
• alkalmazkodik az építési változásokhoz
(Pl.: pótlólagos kapuk építésénél, tető
felújításnál és így tovább)
• Kb. 5 %-al csökkenti az energia
felhasználást
• Jövedelmező megtakarítás a minimális
beruházási költségnél
• Rövidebb megtérülési idő miatt
gazdaságos

SmarTec – Enegiamegtakarítási
modul
• Intelligens megtakarítási modul külső
hőmérséklet szabályzóval
• Megvizsgált állandó klímatikus és
épületfizikai feltételek

Intelligens hő

Küblerről
A Kübler GmbH a maga innovatív infravörös rendszereivel a nagy terek fűtéséhez
alkalmazható legkorszerűbb és leggazdaságosabb technológiát fejleszti és értékesíti, és ma már átfogó termékskálát
kínál a különböző csarnoktípusokhoz és
térkialakításokhoz komplett kulcsrakész
megoldásokkal. A Kübler Németország-

ban lényegesen hozzájárult a modern
infravörös technológia tetőáttöréseihez.
A vállalatot az innovációi előre viszik az
üzletág fejlesztésében és rendszeres kitüntetésben részesül az innováció terén
nyújtott teljesítményeiért. 2012-ben a
Küblert mint élenjáró vállalatot a középvállalatok nagydíjjának első helyére nevezték. A Kübler hat szabadalmat valamint
tizenkét márkát jelentett be. Az 1989-ben

alapított vállalat kereken 100 dolgozót
foglalkoztat és számolva Ludwigshafen
székhellyel, Drezdával, Hagennel, Hamburggal, Ingolstadttal, Prágával (Cseh
ország), Fegyvernekkel (Magyarország)
és számos külföldi képviselettel a szakma
egyik top-cége Európában.

KÜBLER
Gyors út a hatékony fűtésvezérléshez:
www.kueblervesta.hu
R.O.S.S.Y®
W.I.N Távirányító modul
A Kübler a R.O.S.S.Y távirányító modullal lehetőséget nyújt Önöknek, ami a
fűtésrendszer közös vezérlésére alkalmazható. Az Ön berendezésének folyamatos
vezérlése teljes mértékben látható a Küblernél és szükség esetén onnan vezérelhető.
A W.I.N tehermentesíti az Ön dolgozóit és
optimális szinten biztosítja a fűtésrendszer
általános üzemét.

R.O.S.S.Y® HygroTec vizes modul
Ez a vezérlésmodul figyelembe veszi mind
a helység levegőjének hőmérsékletét
mind a beltéri levegő páratartalmát is. Ez
a vezérlés kizárja a káros kondenzátum
képződést a raktárban és a raktárban lévő
termékeken. A beállított levegő páratartalmának túllépésénél a fűtés reagál. A
teremhőmérséklet adatokat 7 naponként
jegyzőkönyvezteti.

R.O.S.S.Y® Tor-Off
A csarnokok gyakori kapunyitásához fejlesztettük a Kapu-Nyitó-Vezérlést. A modul
elkerüli az energiavesztést a csarnok kapuinak nyitásakor az automatikus kikapcsolással.

R.O.S.S.Y® Park-Off

A Party-vezérlés lehetővé teszi az egyéni működést, egy szabadon választható
hőmérsékletet ezenkívűl a beprogramozható fűtésidőt.

Kübler GmbH
Am Bubenpfad 1a
D-67065 Ludwigshafen
Tel. +49 / 621 / 57000-0
Fax +49 / 621 / 57000-57
www.kuebler-hallenheizungen.de

* Gratisruf aus dem österreichischen Festnetz

Kübler-Vesta Kft.
H-5231 Fegyvernek
Kun Farkas Straße 1.
Tel. +3656 / 556-359
energia@t-online.hu
www.kueblervesta.hu
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R.O.S.S.Y® Party-Vezérlés

A Park-nyitó lehetővé teszi az optimális
fűtést olyan csarnoknál, ahol a tető alatt
darupálya mozog. A modul elkerüli az energiavesztést a készülék automatikus lekapcsolásával a darupálya általi árnyékolásnál.

