RET1000 en RET2000

Uitstekend afleesbare
en eenvoudig bedienbare
kamerthermostaten
•
•
•
•
•

Eenvoudig met draaiknop of druktoetsen in te stellen
Leverbaar in bedrade en draadloze versies
Groot en goed afleesbaar display met backlight
Oplichtend symbool bij warmtevraag
Begrensbare maximum en minimum temperatuurinstelling

53%
van de mensen die
slecht zien draagt
geen bril of een bril
met onjuiste sterkte.

klimaatregeling.danfoss.nl

Geschikt voor elke type verwarmingssysteem
Overal inzetbaar, altijd gemak

RET1000

RET2000B-RF

RET2000

RET2000 Modellen
RET2000 digitale kamerthermostaten
combineren een strak modern design
met een makkelijk af te lezen display.
Door een ingebouwde backlight,
is deze thermostaat ook ideaal op
plekken welke slecht verlicht zijn. Extra
functies zijn de begrensbare maximum
en minimum temperatuurinstelling om
ongewenst gebruik te voorkomen.
RET1000 Modellen
De goed geproportioneerde draaiknop
en de heldere temperatuurschaal
maakt het instellen voor iedereen
gemakkelijk. Ook de RET1000 is
voozien van een begrensbare
maximum en minimum temperatuur
instelling. Alle RET1000 thermostaten
bevatten stijlvolle ledpictogrammen
waarmee duidelijk wordt weergegeven
of er warmtevraag wordt gegenereerd.

Besturen van alle mogelijke
verwarmings- en koelsystemen
Het potentiaalvrije wisselcontact biedt
grenzeloze flexibiliteit voor het in- en
uitschakelen van zowel 24V als
230V apparaten. Voor toepassing in
koelsystemen kan via een DIP-switch
de uitgangslogica eenvoudig worden
omgekeerd.
Draadloze sets, klaar voor gebruik
Voor de draadloze communicatie van
de RET2000B-RF set, heeft Danfoss
gekozen voor de zekerheid van een 
bi-directioneel (2-weg) draadloos
signaal.

RX1-S

In tegenstelling tot veel andere
(goedkopere) draadloze systemen,
biedt het 2-weg besturingsprotocol
inzicht voor zowel installateur als
eindgebruiker. De RX1-S ontvanger
doet een terugmelding aan de
RET2000B-RF om te laten weten of
opdrachten correct zijn uitgevoerd.
U ziet dus direct bij installatie of de
draadloze verbinding betrouwbaar
functioneert. Bovendien zijn de
thermostaat en ontvanger al in de
fabriek aan elkaar gekoppeld waardoor
u tijd bespaart.

Bedrade thermostaten RET1000 en RET2000
Type

Bediening

Voeding

Uitgang

Bestelnummer

RET1000B

Draaiknop

2 x AA batterijen

aan/uit wisselcontact

087N645100

RET2000B

Druktoets

2 x AA batterijen

aan/uit wisselcontact

087N644100

RET1000M

Draaiknop

230Vac

aan/uit wisselcontact

087N645000

RET2000M

Druktoets

230Vac

aan/uit wisselcontact

087N644000

Draadloze setverpakking RET2000B-RF + RX1-S ontvanger
Type

Bediening

Voeding

Uitgang

Bestelnummer

RET2000B-RF
set

Druktoets

2 x AA batterijen

aan/uit wisselcontact
op RX1-S ontvanger

087N644400
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