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Teljeskörű automatika szolgáltatás légkezelőgépekhez
Intelligens légkezelési megoldások a Rosenbergtől

Komplett légkezelőgép automatika megoldások a Rosenbergtől
A légkezelőgéptől különálló automatika szekrényt készítünk kültéri (maximum IP66) és beltéri kivitelben, amelyet egyedi
felhasználói igények szerint tudjuk alakítani.
Igény szerint a szükséges perifériaelemekkel felszereve szállítjuk a légkezelőgépet (pl. zsalumozgató motorok, hőmérők,
szelepmozgató motorok, nyomáskapcsolók, különböző érzékelők, stb.)
Az automatika beüzemelést, beszabályozást és oktatást is tartalmazza szolgáltatásunk.
Vevői kérésre helyszíni szerelést, kábelezést vállalunk.
A légkezelőgép teljes energia-monitoringját meg tudjuk valósítani. Energetikai jelentésekhez mérni és számolni tudjuk
például a légkezelőgép fajlagos fogyasztását, a hővisszanyerő jóságát, üzemórákat, CO2 megtakarítást, stb.
Szükség szerint épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozást tudunk biztosítani.
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Mi is az a Rosenberg Smart Airbox légkezelőgép?
Automatikával előre szerelt, az üzemelés helyén könnyen összeállítható moduláris és kompakt kivitelű légkezelőgépeket
kínálunk, igény szerint a légkezelőgépbe integrált vezérlőszekrénnyel.
A saját gyártású Rosenberg Airbox típusú légkezelőgépeinkhez teljes automatika szabályozást kínálunk. Ezt közepes
méretű és kisebb rendszerekhez ajánljuk megoldásként, mint például légkezelőgépek és hűtőgépek vezérlése és
szabályozása.
Okos megoldásainkat saját automatika üzemünkben gyártjuk, a vezérlőszekrényt itt szereljük össze a szabályozással is.
Saját magunk készítjük el az automatika tervet a vevői kívánság szerint.
Számos referencia és nagy rugalmasság jellemzi tevékenységünket.
Széles spektrumú kommunkációs protokolokat használunk: KNX, LON, MODBUS, BACNET, stb. Szöveges megjelenítésű
webszerveres távoli elérést biztosítunk a rendszereinkhez, igény szerint grafikus kijelzős web-es elérési megoldást is
nyújtunk. Épületfelügyeleti rendszerbe köthetőek a megoldásaink.
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Szabályozás korlátok nélkül
Rosenberg okos légkezelőgépeinkkel
egyedi vevői kívánságokat is teljesítünk

Akár egy tablet böngészőjéből is kezelhető a szabályozásunk, így vevői kérésre akár vezeték-nélküli (WiFi) kapcsolatot
is kiépítünk a fizikailag nehezen hozzáférhető légkezelőgépek üzemeltetéséhez. Kérésre akár érintőképernyős kijelzővel
is tudjuk szerelni a légkezelőgépeinket.
Szabályozni tudunk hőmérsékletre, páratartalomra, légminőségre, légmennyiségre, nyomáskülönbségre, illetve ezek
kombinációjára.

A Rosenberg automatikával szerelt légkezelőgépek alkalmazási előnyei:
Kommunikatív
Légkezelőgépeink akár KNX, LON, MODBUS, BACNET, stb. protokolon is tudnak kommunikálni, épületfelügyeleti
rendszerhez köthetők. Mérhető, kiértékelhető, optimalizálható megoldást nyújtunk vásárlóink számára. Távelérési
lehetőséget biztosítunk az üzemeltetés megkönnyítése érdekében (WiFi, Internet, Intranet).
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Kompakt kivitel
Előnye, hogy nem igényel utólagos eszközfelhelyezést, így a kivitelezői hibák csökkennek. Tesztelve szállítjuk a
Rosenberg Smart Airbox légkezelőgépeket, így gyorsabb a beüzemelés.
Vevői kérésre integrált automatikával, különálló szekrény nélküli kivitelben is szállítjuk a légkezelőgépeinket.
Egyszerű kezelés
Kültéri kivitel esetén beépített kijelzőt ajánlunk. Nehezen megköztelíthető helyeken pl. tetőn vevői kívánságra WiFi
hálózatot építünk ki a légkezelőgép könnyebb WEB alapú eléréséhez.
Külső kijelző esetén akár szöveges, akár grafikus megjelenítést is kínálunk. Ez utóbbi nagyobb felületet ad a
megjelenítéshez, amely akár egy tablet is lehet.
Komplexitás
Több légkezelőgép esetén master – slave működtetésű szabályozást is kínálunk. Az egy pontról kezelés alacsonyabb
összköltséget jelent. Akár egyetlen hordozható külső eszközzel megoldható a kezelés.
Kisebb felügyeletek kiváltására alkalmas szabályozást kínálunk, helyettesítés, üzemeltetési költség csökkentése
érdekében (szűrőeltömődés-figyelés, hővisszanyerés jóság figyelés, munkapont-figyelés, stb.)

5

Számos kiváló referenciával rendelkezünk
Nagy rugalmasság jellemzi tevékenységünket

Néhány, a legfrissebb magyarországi Rosenberg automatika referenciánk közül:

Hankook (Dunaújváros)
Zoltek (Nyergesújfalu)
OBO-Bettermann (Bugyi)
Burger King (Érd, Nyíregyháza, Szombathely)
CBA Nova (Szeged)
Nagybani zöldség- és gyűmölcspiac (Szeged)
PortoBello Wellness és Yacht Hotel (Esztergom)
Kossuth mauzóleum (Budapest)
BOS (Győrladamér)
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Önért vagyunk
Konkrét feladatához
vegye igénybe szakembereink segítségét!

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
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Az Ön kereskedelmi partnere / Your sales representative:

