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Optima-R-GO дозволяє точно 
вимірювати і регулювати потік. Він 
оснащений компактною системою 
автоматики з цифровим дисплеєм, 
яку можна встановити на місце за 
допомогою викрутки. Легко і просто.

Optima-R-GO призначений для VAV - 
рішень в офісних приміщеннях, 
конференц-залах і кабінетах, де 
регулювання витрати повітряного 
потоку може забезпечити велику 
економію.

Компанія Systemair розширює виробництво 
регуляторів витрати повітря з березня 2017 
року. Нові регулятори витрати повітря Systemair 
Optima-R-GO будуть доступні до замовлення з 
01 квітня 2017 року.

VAV-регулятори витрати повітря Optima-R-GO, доступні з квітня 2017

http://planetaklimata.com.ua/ua/
http://planetaklimata.com.ua/ua/proizvoditeli/systemair/
http://planetaklimata.com.ua/ua/katalog-proizvoditeli/Systemair/
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Регулятори змінної витрати повітря Optima-R-GO 
використовуються в системах припливу і витяжки 
повітря з низьким значенням статичного тиску, де 
потрібна витрата повітря варіюється у залежності від 
індивідуальних вимог. Може використовуватися у 
системах повітряного охолодження та опалення. 
Корпус регулятора Systemair Optima-R-GO 
виготовлений з оцинкованої сталі. Спеціальна 
конструкція багатоточкового крос-датчика гарантує 
точне вимірювання значень витрати повітря.

Основні характеристики Optima-R-GO:
• Optima-R-GO оснащений вбудованим крос-датчиком
• Витрата повітря 36 – 12344 м³/год
• Повітропроводи: Ø 80 – Ø 630
• Клас захисту С4 відповідно до EN1751
• Гігієнічний сертифікат відповідно до VDI 6022
• Висока точність регулювання ±5%
• Статичний тиск до 1000 Па
• Є модифікація з протоколом ModBus RTU (моделі

OPTIMA-R-GO-MOD)

Артикул Вага, кг

OPTIMA-R-100-GO 1.100

OPTIMA-R-125-GO 1.130

OPTIMA-R-160-GO 1.150

OPTIMA-R-200-GO 1.170

OPTIMA-R-250-GO 1.240

http://planetaklimata.com.ua/ua/catalog/lineup/?goodsid=977&path=root-13-48-160-977



