Regulatory pomieszczeniowe SE7200
– aż do 30% oszczędności w opłatach za ciepło

• Małe i średnie budynki komercyjne
• Domy, szkoły
• Mniejsze biura, sieci sklepów detalicznych
• Mniejsze hotele, motele, pensjonaty
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Redukcja strat na wentylacji

0oC
Straty ciepła

Dzięki bezprzewodowości
Klient ma możliwość
stworzenia systemu
sterowania ogrzewaniem
w istniejącym budynku
- ograniczenie kucia ścian
do minimum.

Zawór z siłownikiem

Powyżej przykład jak SE7200 „pilnuje” Twoich wydatków, jednocześnie dbając o komfort.
Wszystko zaczyna się od precyzyjnego pomiaru temperatury. Regulator SE7200 cały czas bada
co się dzieje w pomieszczeniu. Gdy temperatura rośnie, bo np. zaprosiłeś znajomych, a z okna
padają promyki słońca, SE7200 domyka zawór. Po co płacić za ciepło, jeśli ma się w pobliżu
naturalny grzejnik, czyli gości i słońce? Gdy tylko temperatura spada, regulator SE7200 otwiera
zawór po to, by znów zapewnić komfort, który jest Ci potrzebny.
Wystarczy, że przejdziesz do innego pomieszczenia, włączysz telewizor i oddasz się przyjemności
oglądania ulubionego serialu czy meczu. SE7200 wykryje Twoją nieobecność i już po 15 minutach
zacznie oszczędzać energię, przechodząc w tryb ekonomiczny. Tam, gdzie Cię nie ma, SE7200
obniży temperaturę.

Schemat połączeń

Tabela konfiguracji
Parametr
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Po co grzać, gdy nie ma osób w pomieszczeniu? „Grzej tylko,
gdy musisz i płać tylko za komfort, który jest Ci potrzebny. Nie więcej”.
Regulator SE7200 dzięki wbudowanemu czujnikowi obecności „wie”,
że w pomieszczeniu przebywają ludzie. Kiedy opuszczą to miejsce,
regulator, po odczekaniu określonego czasu, wydaje rozkaz przejścia
w tryb ekonomiczny. Wtedy załącza się procedura zmniejszenia
temperatury. Regulator pozwala obniżyć temperaturę nawet o klika
stopni. Gdy tylko jakieś osoby pojawią się na nowo w pomieszczeniu,
SE7200 załączy tryb komfortu. Ponadto regulator umożliwia utrzymanie
określonego poziomu komfortu, niezależnie od tego czy w pomieszczeniu
znajdują się jakieś osoby. W tym celu wykorzystywane są harmonogramy
czasowe.
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Regulator
pomieszczeniowy
SE7200

Transformator

Czujnik obecności
Regulatory SE7200
są wyposażone
w komunikację
bezprzewodową ZigBee Pro.
ZigBee Pro to otwarty
standard, z którego
korzystają producenci
na całym świecie.

Otwórz/zamknij zawór

RS

Teraz również budynki
o niewielkiej powierzchni
mogą być efektywnie
sterowane i monitorowane,
co tym samym umożliwia
obniżanie kosztów
ich eksploatacji.

Każde otwarte okno to straty ciepła. Już po 15 minutach od uchylenia
okna w mieszkaniu pomieszczenie bezpowrotnie się wychładza. System
centralnego ogrzewania musi skompensować różnice i dostarczyć
brakujące ciepło. Użytkownik ponosi więc dodatkowe koszty. Skutkiem
jest grzanie w nieskończoność, bo grzejnik grzeje, ale energia od razu
ucieka przez otwarte okno. Regulator „wie”, że okno zostało otwarte
i ”wydaje nakaz” zamknięcia grzejnika. Nadal pomieszczenie jest
wychładzane, ale przynajmniej nie traci się pieniędzy na niepotrzebne
grzanie. Zawór jest zamknięty. Odczucie chłodu w pomieszczeniu
zachęci użytkowników budynku, by zamykać okna. Regulator pozwoli
na grzanie tylko i wyłącznie, gdy okno jest zamknięte. Jednocześnie
system poinformuje mailowo administratora pomieszczenia, że okno
jest otwarte dłużej niż 15 min (funkcja dostępna w opcji regulator
SE7200 z protokołem ZigBee Pro).

Informacja
o otwartym oknie

Zasilanie
24 V AC

24V~COM
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Zastosowanie regulatorów pomieszczeniowych SE7200 umożliwia
uwzględnienie energii z wpadających promieni świetlnych oraz ciepła
od ludzi. Regulator SE7200 zamyka lub otwiera dopływ ciepła, uwzględniając
to, co dzieje się w pomieszczeniu. Precyzyjnie mierząc temperaturę,
regulator nie pozwala na grzanie, gdy w pomieszczeniu są dodatkowe
„grzejniki” – ludzie lub słońce. Oznacza to, że właściciel grzeje tylko
wtedy, gdy musi, co pozwala mu na maksymalizację swoich zysków.

Informacje
o temperaturze
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Rynek regulatorów
pomieszczeniowych to:

Zastosowanie regulatorów pomieszczenowych
daje możliwość wykorzystania w mniejszych
budynkach (także w domach) algorytmów
sterowania dla efektywności energetycznej,
które dawniej miały zastosowanie tylko
w ogromnych budowlach. Dzięki temu
automatyka budynkowa staje się dostępna
niemalże dla każdego.

Uwzględnianie uzysków temperaturowych

Kontaktron

BO2

Firma Schneider Electric wychodząc
naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom
Klientów, wprowadziła na rynek innowacyjne
rozwiązanie oparte na inteligentnych
regulatorach pomieszczeniowych SE7200,
których celem jest oszczędność ciepła przy
zachowaniu odpowiedniego komfortu.

Dziś wiele znaczących obiektów w Polsce
– takich jak Stadion Baltic Arena, Wydział
Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
budynek Plac Unii – korzysta z rozwiązań
systemów automatyki budynkowej
Schneider Electric, w tym sterowania
i zarządzania systemami wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania. Przy tworzeniu regulatora
SE7200 przeniesiono rozwiązania sterowania
ze świata wieżowców, stadionów czy biur
do świata małych i średnich budynków.
Wieloletnie doświadczenie z rynku drapaczy
chmur zostało uwzględnione w rozwiązaniu
SE7200.

Czujnik
temperatury
(wbudowany
w SE7200)

BO1

Nikt nie chce ponosić wysokich kosztów
obsługi takich obiektów. Wiele jest sposobów
na oszczędzanie, jednym z nich jest ograniczenie
wydatków na media. Szacuje się, że koszty
zużycia na ciepło w budynku mogą pochłaniać
nawet do 50% budżetu.

Przykładowe rozwiązanie

BO4

Budynki w naszym najbliższym otoczeniu nie tylko powinny
wyróżniać się ciekawą architekturą, ale przede wszystkim – być
komfortowe i łatwe w obsłudze. Systemy centralnego
ogrzewania i klimatyzacja są obecnie standardem
w użytkowanych przez nas obiektach. Jeszcze do niedawna
ogrzewano i chłodzono bez jakiegokolwiek umiaru. Dziś ważne
jest zwrócenie uwagi na niższe koszty eksploatacyjne
i zmniejszenie zużycia energii. Tym samym budynki, w których
stosuje się rozwiązanie z zakresu efektywności energetycznej,
stają się bardziej atrakcyjne od tych, w których takich rozwiązań
nie ma. Efektywność energetyczna obiektów to projektowanie
z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, oszczędne
gospodarowanie surowcami w całym cyklu życia budynków,
a także – ich harmonijne usytuowanie w środowisku
naturalnym. Dodatkowo w takich obiektach wykorzystywane są
materiały bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego,
zmniejszony zostaje pobór energii, a tereny, na których
powstają, zazielenia się – po to, by wszystkim przyjemnie
było żyć.
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Siłownik przy grzejniku

Podłączenie jest wyjątkowo łatwe. Możesz zrobić
to sam lub zlecić zaprzyjaźnionemu elektrykowi
czy EcoXpertowi. Więcej o programie EcoXpert
na stronie www.schneider-electric.com

SE7200 – pełna
elastyczność

SE7200 – prosta instalacja

O Schneider Electric

Tabela kompatybilności

Twoja lista zakupów

Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje
swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych
segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury,
procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych,
a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się
na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności,
wydajności i efektywności energii, grupa uzyskała 24 mld euro przychodów ze sprzedaży
w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w pomoc
Klientom w realizacji hasła „Korzystaj w pełni ze swojej energii”.

Siłownik (przykładowo)

Zawór (przykładowo)

Opis

Referencja

Producent

Regulator pomieszczeniowy

SE7200C5545(P)

Schneider Electric

Schneider Electric MR90NC-24T

• Siemens VDN*
• Siemens VEN*
• Honeywell V2000*
• TA Heimeier TRV-2
• TA Heimeier TRV-2S

Siłownik zaworu

MR90NC-24T

Schneider Electric

Transformator

ABL6TS02B

Schneider Electric

Zawór regulacyjny

Zgodnie z tabelą kompat.

dowolny producent

Siemens STA73

• Siemens VDN*
• Siemens VEN*
• Honeywell V2000*
• TA Heimeier TRV-2
• TA Heimeier TRV-2S

Kontaktron

K1
B1

np. Satel®

SA201

np. Jablotron

• Siemens VDN*
• Siemens VEN*
• Honeywell V2000*
• TA Heimeier TRV-2
• TA Heimeier TRV-2S

Okablowanie: zasilanie

YDY 3x1,5

dowolny producent

Okablowanie: regulator - kontaktron

YTDY 4x0,5

dowolny producent

Okablowanie: regulator - siłownik

YTDY 2x0,5

dowolny producent

Honeywell MT4-024-NC

TA Heimeier EMOtec 24 (NC)

• Siemens VDN*
• Siemens VEN*
• Honeywell V2000*
• TA Heimeier TRV-2
• TA Heimeier TRV-2S

Danfoss TWA-K 24 NC

• Siemens VDN*
• Siemens VEN*
• Honeywell V2000*
• TA Heimeier TRV-2
• TA Heimeier TRV-2S

Danfoss TWA-A 24 NC

• Danfoss RA*

Danfoss TWA-V 24 NC

• Danfoss RAV*/VMT*

®

SE7200 – również do zastosowań w większych budynkach
Opcja:
zdalne zarządzanie większym budynkiem
Internet

Zarządzanie budynkiem
(dowolny komputer)

SE7200 – porównanie

Konfiguracja
Zastosowania

SE7200C5545
• Oszczędność ciepła
• Regulacja komfortu

SE7200C5545P + MPM-GW
• Oszczędność ciepła
• Regulacja komfortu
• Zarządzanie zdalne

Uwzględnianie uzysków temperatury
Redukcja strat na wentylacji
Czujnik obecności
Komunikacja

ZigBee Pro

Właściciele większych budynków – np. szkół,
restauracji, biur do 10 000 m2 – mogą
skorzystać z rozwiązania umożliwiającego
zdalne zarządzanie. Z dowolnego miejsca
na świecie administrator obiektu będzie mógł
połączyć się ze swoim budynkiem i sprawdzić,
co się w nim dzieje, jak również sprawdzić koszty
zużycia energii. Nie jest potrzebna do tego
dedykowana aplikacja. Wystarczy typowa
przeglądarka internetowa, znajomość loginu
i hasła. Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite daje
możliwość dostępu do bardzo przejrzystych
wizualizacji. Nie ma potrzeby konfiguracji
urządzeń czy prac inżynierskich. Urządzenia
rozwiązania SmartStruxure™ Lite mają
wbudowane narzędzia programistyczne.
Wystarczy tylko dostęp do Internetu
i wszystko można wykonać zdalnie.

Gdzie kupić?
Autoryzowane Punkty Efektywności Energetycznej Schneider Electric
Sieć certyfikowanych firm EcoXpert Schneider Electric

Więcej informacji na:
www.schneider-electric.pl
Adres firmy:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o
ul. Konstruktorska 12,
02-673 Warszawa,
tel.: +48 22 511 82 00,
fax: +48 22 511 82 02

Oszczędny
i wygodny budynek
Regulatory pomieszczeniowe SE7200

