Roto MTS

OTWIERAMY PRZESTRZENIE

Czujniki otwarcia i zamknięcia okna
Magnetyczny system
sterowania termostatem –
energooszczędne wietrzenie

ROTO MTS:
ŻEBY CIEPŁO NIE UCIEKAŁO
MTS
magnetyczny system kontroli otwarcia i zamknięcia okna sterujący pracą termostatu; zintegrowane
z okuciem kontaktrony okienne MTS są elementem sterującym w systemie energooszczędnego ogrzewania
i klimatyzacji

Życie w dzisiejszych czasach stawia coraz wyższe wymogi
odnośnie funkcjonalności i bezpieczeństwa budynków –
zarówno domów prywatnych, jak i obiektów użyteczności
publicznej. Tak więc również okna i drzwi balkonowe są
już od jakiegoś czasu czymś więcej niż tylko otwieralną
przegrodą budowlaną między mieszkaniem i otoczeniem
zewnętrznym. Spoczywają na nich dzisiaj wyspecjalizowane zadania zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu
i oszczędności energii. W tym zakresie produkty z grupy
Roto E-Tec oferują wysoki poziom funkcjonalności, łącząc
elementy okucia z elektronicznymi kontaktronami. Rozwiązania MTS to najwyższy komfort, maksymalna wygoda
obsługi okna oraz stale kontrolowany klimat i temperatura
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pomieszczeń, a także oszczędność energii.

MTS: wietrzcie z głową, nie wyrzucajcie pieniędzy za okno.
Regularne wietrzenie pomieszczeń nie służy obniżeniu panującej w nich temperatury, ale warunkuje dostęp świeżego
powietrza oraz zapobiega zawilgoceniu mieszkania i powstawaniu w nim warunków niekorzystnych dla zdrowia. By ograniczyć straty ciepła podczas wietrzenia mieszkania w sezonie
grzewczym, Roto opracowało system MTS, sterujący pracą
termostatu. Jako element okucia okiennego kontaktron MTS,
połączony z termostatem sterowanym elektrycznie, w momencie otwarcia okna zamyka dopływ wody grzewczej do grzejnika. Po zamknięciu okna termostat ponownie uruchamia
ogrzewanie. Wietrzenie z zastosowaniem MTS pozwala na
oszczędność nawet do 50% energii.
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1 okno wyposażone w MTS: podczas
otwarcia okna kontaktron przesyła
impuls elektryczny do termostatu
grzejnika i wyłącza go; wymiana
powietrza bez strat ciepła
2 okno bez MTS: podczas wietrzenia
ciepłe powietrze ucieka za okno

ROTO MTS – JAK WIETRZYĆ,
ŻEBY CIEPŁO NIE UCIEKAŁO
ZA OKNO
Prosta zasada działania systemu:
Otwarcie okna, a tym samym przemieszczenie okucia po obwodzie skrzydła powoduje zwarcie obwodu elektrycznego w czujniku MTS. Płynący prąd ogrzewa czujnik temperatury w termostacie i symuluje przez to podwyższoną temperaturę pomieszczenia. Na bodziec ten reaguje połączony z czujnikiem okiennym zawór termostatyczny i odcina dopływ wody grzewczej.
System MTS współpracuje z dostępnymi w handlu termostatami
sterowanymi elektrycznie.
Umiejscowienie czujników MTS na oknie:
Czujniki MTS montuje się w odpowiednim miejscu na
ościeżnicy okna. Reagują one na pole magnetyczne
magnesu zamontowanego albo na górnym narożniku
skrzydła, albo na dolnym zamknięciu środkowym, przedłużce
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lub zakończeniu zasuwnicy. Magnes MTS zintegrowany jest

z obwodem okucia okiennego. Czujniki MTS wymagają zasilania prądem stałym.
Do wszystkich okien i drzwi:
Elementy inteligentnego systemu MTS stosować można do
okien oraz drzwi balkonowych (również Patio) z drewna,
PVC i aluminium.
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