
Danfoss Optyma™ Control

Összekapcsolt hűtőkamrák a  
nagyobb hatékonyság és 
élelmiszer-biztonság érdekében
Az autonóm megoldásoktól a teljes vezérlésű megoldásokig a 
háromszintű Optyma™ Control termékcsalád egyszerű telepítést, 
egyszerű beállítást és energiamegtakarítást tesz lehetővé a 
meglévő és új hűtőkamrákban. A romlandó termékek optimális 
védelme és az üzembiztonság érdekében a szabályozók biztosítják 
a HACCP hőmérséklet-figyelést és az átláthatóságot a Danfoss IoT 
megoldásaival kombinálva.

climatesolutions.danfoss.hu

Könnyen 
telepíthető és 
kezelhető a 
programozó 
asszisztenssel
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Gyors telepítés és üzembe helyezés:

2 lépéses programozási asszisztens szabványos előbeállításokkal

Egyszerű csatlakozás és kábelezés

4 vagy 5 relé opció

Opcionális hővédelem

Konfigurálható bemenetek a nagyobb rugalmasság érdekében

Kettős párologtató leolvasztása

Teljesítményszabályozási logika a működés javítása érdekében

Opcionális adaptív leolvasztás a maximális energiamegtakarítás 
és teljesítmény érdekében

RS-485 csatlakozó

Készen áll a Danfoss ADAP-KOOL® hálózatokhoz való 
csatlakozásra
Opcionális felhő- és távoli szolgáltatások ALSENSE™ digitális 
szolgáltatás használatával

Funkcionalitás

Optyma™ Control termékcsalád

Az egyszerűtől a 
fejlett, 
összekapcsolt
hűtőkamrákig

Használja a Coolselector®2 szoftver hűtőkamra komponensét 
a hűtőkamra kialakításának meghatározásához és a termékek 
kiválasztásához.

Töltse le ma

AK-RC 204B AK-RC 205C AK-RC 305W

Hűtőkamra vezérlő, 
230V, 

4 kimenet.

Hűtőkamra vezérlő, 
230V, 

5 kimenet w/
védelem

Fejlett hűtőkamra 
vezérlő, 100-230V
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Bármilyen információ – beleértve , de nem kizárólag a termékválasztékkal, a termékek alkalmazásával vagy használatával, a termék tervezésével, tömegével, méretével, kapacitásával vagy bármely más 
műszaki adatával kapcsolatos információ – a termék kézikönyvében, katalógusleírásában, hirdetésében stb. szóban, elektronikus úton, online vagy letöltés útján tájékoztató jellegűnek tekintendő, és 
csak akkor kötelező érvényű, ha és amennyiben az ajánlatban vagy a megrendelés visszaigazolásában erre történő kifejezett hivatkozás történik. A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban, 
prospektusokban, videókban és egyéb anyagokban előforduló esetleges tévedésekért, hibákért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonat-
kozik a már megrendelt, de még nem leszállított termékekre is, feltéve, hogy e változtatások nem változtatják meg a termék formáját, illeszkedését vagy funkcióját. Az ebben az anyagban szereplő összes 
védjegy a Danfoss A/S vagy a Danfoss csoport vállalatainak tulajdonát képezi. A Danfoss és a Danfoss logó a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

Egyfázisú 
helyiséghűtő 
rendszerekhez

Közvetlen vezérlés 
vagy pump down 
(vezérelheti a 
kondenzációs 
egység működését)

Többféle leolvasztási 
módszer, beleértve 
az opcionális 
energiatakarákos 
adaptív leolvasztást

Zökkenőmentes 
telepítés Optyma™   
kültéri vagy beltéri 
kondenzációs 
egységgel

Távfelügyelet a 
ProsaLink 
alkalmazással és az  
Alsense™ 
felhőszolgáltatással

Könnyen 
csatlakoztatható a 
Danfoss Manager 
rendszereihez egy 
teljes körűen 
felügyelt áruház 
érdekében
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https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/#tab-overview

