Specificaţii
mm
g
°C

Releu

RTD-RA
80 x 80 x 37,5

RTD-NET

RTD-10

RTD-20
100 x 100 x 22

RTD-HO

RTD-W

3
indisponibil
5 V, 1 mA
indisponibil

6
0~10 Vc.c.< 1 mA
5 V, 1 mA
indisponibil

1 A, 24 Vc.a. max.
1 A, 30 Vc.c. max.

1 A, 25 Vc.a. max.
1 A, 30 Vc.c. max.

120
0~50
15 V-24 Vc.c.
2
indisponibil
5 V, 1 mA
indisponibil

indisponibil
indisponibil
indisponibil
indisponibil

indisponibil
indisponibil

indisponibil
indisponibil

Broşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei broşuri cât mai adecvat posibil.
Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea,
gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor
şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe
N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai
larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei broşuri.›
Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Poziţia unică a Daikin, în calitate de producător de
echipamente de aer condiţionat, compresoare şi
agenţi frigorifici, a condus la implicarea sa strânsă
în problemele legate de mediul ambiant. De
câţiva ani, Daikin intenţionează să devină lider
în fabricarea produselor cu impact limitat asupra
mediului ambiant. Această provocare necesită
ecoproiectarea şi conceperea unei largi game
de produse şi a unui sistem de gestionare a
energiei care să ducă la conservarea acesteia şi
la reducerea pierderilor.

Produsele VRV nu intră în domeniul de aplicare al programului de certificare
Eurovent.

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

6
6
0~10 Vc.c.< 1 mA
0~10 Vc.c.< 1 mA
5 V, 1 mA
5 V, 1 mA
2
indisponibil
RS485
da
1 A, 24 Vc.a. max.
1 A, 25 Vc.a. max.
1 A, 30 Vc.c. max.
1 A, 30 Vc.c. max.

Produsele Daikin sunt distribuite prin:
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Dimensiuni
înălţime x lăţime x adâncime
Greutate
Domeniu de funcţionare
Alimentare electrică
Intrare de tensiune/rezistenţă
Intrare de tensiune
Intrare de rezistenţă
Contacte libere de potenţial
Conexiune Modbus
Conexiune P1/P2

