LS6.2-RC Sterownik

ZAAWANSOWANY SYSTEM REGULACJI TEMPERATURY
OPIS
LS6.2-RC to zaawansowany sieciowy termostat pokojowy, podłączany do centralnej listwy ogrzewania podłogowego LS6-Box Center w celu utworzenia systemu
sterowania temperaturą dla poszczególnych pomieszczeń. Urządzenie doskonale współpracuje z systemami inteligentnego domu poprzez sieciowy interfejs
Rs485 centralnej listwy sterowania LS6-Box Center.
Sterownik LS6.2-RC wyposażony jest w program tygodniowy, tryb ochrony przed
zamarzaniem, blokadę przycisków oraz funkcję pamięci i synchronizacji czasu.
Funkcja ta oznacza, iż dokonanie zmiany ustawienia czasu w jednym ze sterowników LS6.2-RC automatycznie spowoduje zmianę czasu w pozostałych termostatach działających w obrębie tego samego systemu.

PARAMETRY
Napięcie: Prąd stały o napięciu 12V (dostarczany przez urządzenie LS6-Box…)
Zużycie energii w trybie czuwania: 0,3W
Zakres temperatur: 5-95°C (20°C-95°C, regulowane)
Histereza: 0,5-10°C, regulowane
Ustawienie fabryczne: ±1°C
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

LS6-BOX-6(2)

LISTWA CENTRALNA (6 OBIEGÓW)
OPIS

Schemat podłączenia

Dzięki podłączonemu prądowi zmiennemu, urządzenie dostarcza zasilanie bezpośrednio do każdego siłownika umieszczonego na rozdzielaczu i na pompie.
Linia zasilająca i sygnałowa termostatu pokojowego jest dzielona na dwie osobne linie. Włączanie i wyłączanie siłownika kontrolowane jest za pomocą odpowiadającego mu indywidualnego sterownika. Listwę centralną można podłączyć do
sieci za pomocą interfejsu komunikacyjnego typu 485 i kontrolować jej funkcjonowanie na komputerze, telefonie lub tablecie.
W przypadku braku podłączenia do urządzenia LS6.1-CC i pompy, ilość obiegów
listwy wzrośnie do siedmiu.

PARAMETRY
Napięcie: prąd zmienny, 85-250V
Częstotliwość: 50/60Hz
Natężenie prądu: max. 3A
Port podłączenia pompy: pomocnicze wyjście zasilające
Port podłączenia kotła: bezpotencjałowy zwykły przełącznik stykowy
Opóźnienie portu pomocniczego: 150 sekund, pompa i kocioł zsynchronizowane
Ilość obiegów: 6 obiegów
Stopień ochrony obudowy: IP40
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Wilgotność względna: poniżej 95%
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E71...

DOBOWY REGULATOR TEMPERATURY - PODTYNKOWY

WPROWADZENIE
Elektroniczny termostat grzewczy, montowany bezpośrednio na ścianie, o zakresie temperatur od 10°C do 55°C, z kontrolką LED, wskazującą na włączone ogrzewanie.
Termostat służy do sterowania temperaturą systemu grzewczego i dostępny
jest zarówno w wersji z czujnikiem pokojowym, jak i z czujnikiem podłogowym.
Urządzenie to najlepsze rozwiązanie w celu uzyskania wysokiego komfortu przy
jednocześnie możliwie najniższym zużyciu energii. Montaż podtynkowy.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania wodnymi systemami ogrzewania
podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego, stosowanymi w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w lekkim
budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 220/230V
Zużycie energii: 3,5VA
Zakres temperatury ustawień: 10-55°C
Ograniczenie zewnętrzne: 30, 40, 65°C, regulowane
Histereza: ±1°C
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Czujnik podłogowy: zewnętrzny czujnik NTC
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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TABELA MODELI

Model

Zasilanie

Podłączenie

E71.36

16A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego
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E31...

DOBOWY REGULATOR TEMPERATURY - PODTYNKOWY

WPROWADZENIE
Termostat grzewczy z wyświetlaczem LCD, wyposażony w tryb manualny oraz w
tryb oszczędzania energii. Termostat szczególnie polecany do sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi oraz do włączania i wyłączania siłowników
zaworowych w wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Montaż podtynkowy.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania wodnymi systemami ogrzewania
podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego, stosowanymi w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w lekkim
budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 220/230V
Zużycie energii: 2W
Zakres temperatury ustawień: 5-35°C (możliwe ustawienie 5-90°C)
Ograniczenie zewnętrzne: 5-60°C (ustawienie fabryczne: 35°C)
Czujnik: wewnętrzny/zewnętrzny czujnik NTC
Histereza: 0,5-10°C, regulowana (ustawienie fabryczne: ±1°C)
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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Model

Zasilanie

Podłączenie

E31.123

3A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego, wyjście bezpotencjałowe

E31.116

16A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego

E62...

DOBOWY PROGRAMOWALNY REGULATOR TEMPERATURY - PODTYNKOWY

WPROWADZENIE
Programowalny termostat grzewczy z wyświetlaczem LCD, wyposażony w tryb
ręczny i tryb programu sterowanego zegarowo.
Termostat polecany jest głównie do sterowania elektrycznymi urządzeniami
grzewczymi oraz sterowania siłownikiem zaworowym w wodnych systemach
ogrzewania podłogowego. Montaż podtynkowy.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania wodnymi systemami ogrzewania
podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego, stosowanymi w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w lekkim
budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 220/230V
Zużycie energii: 2W
Zakres temperatury ustawień: 10-55°C (możliwe ustawienie 5-90°C)
Ograniczenie zewnętrzne: 5-60°C (ustawienie fabryczne: 35°C)
Histereza: 0,5-10°C, regulowana (ustawienie fabryczne: ±1°C)
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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TABELA MODELI

Model

Zasilanie

Podłączenie

E62.123

3A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego, wyjście bezpotencjałowe

E62.116

16A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego
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E51...

TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY - PODTYNKOWY

WPROWADZENIE
Termostat z funkcją tygodniowego cyfrowego programowania, wyposażony w
wyświetlacz LCD, posiadający możliwość ustawienia do sześciu zdarzeń każdego dnia. Urządzenie może pracować w trybie manualnym lub w trybie programu. Termostat szczególnie polecany do sterowania elektrycznymi urządzeniami
grzewczymi oraz do włączania i wyłączania siłowników zaworowych w wodnych
systemach ogrzewania podłogowego. Montaż podtynkowy.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania wodnymi systemami ogrzewania
podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego, stosowanymi w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w lekkim
budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 220/230V
Zużycie energii: 2W
Zakres temperatury ustawień: 5-90°C (możliwe ustawienie 35-90°C)
Ograniczenie zewnętrzne: 5-60°C (ustawienie fabryczne: 35°C)
Histereza: 0,5-10°C, regulowana (ustawienie fabryczne: ±1°C)
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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Model

Zasilanie

Podłączenie

E51.723

3A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego, program tygodniowy, wyjście bezpotencjałowe

E51.716

16A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego, program tygodniowy

E91...

TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Z EKRANEM DOTYKOWYM - PODTYNKOWY

WPROWADZENIE
Termostat z funkcją tygodniowego cyfrowego programowania, wyposażony w
dotykowy wyświetlacz LCD. Posiada możliwość ustawienia do sześciu zdarzeń
każdego dnia. Urządzenie może pracować w trybie manualnym lub w trybie
programu. Termostat szczególnie polecany do sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi oraz do włączania i wyłączania siłowników zaworowych w
wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Montaż podtynkowy.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania wodnymi systemami ogrzewania
podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego stosowanymi w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w lekkim
budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 220/230V
Zużycie energii: 2W
Zakres temperatury ustawień: 5-90°C (możliwe ustawienie 35-90°C)
Ograniczenie zewnętrzne: 5-60°C (ustawienie fabryczne: 35°C)
Histereza: 0,5-10°C, regulowana (ustawienie fabryczne: ±1°C)
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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TABELA MODELI

Model

Zasilanie

Podłączenie

E91.723

3A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego, program tygodniowy, wyjście bezpotencjałowe

E91.716

16A

Czujnik wewnętrzny, możliwość podłączenia podłogowego czujnika
ograniczającego, program tygodniowy
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APT-10...

ANALOGOWY TERMOSTAT NATYNKOWY

OPIS
Uniwersalny natynkowy termostat pokojowy. Zakres temperatur urządzenia wynosi 10-35°C. Przeznaczony do współpracy z siłownikiem elektrycznym. Wskaźnik pracy urządzenia (czerwony pierścień). Pozycja temperatury komfortu - 20°C.
Montaż natynkowy.

ZASTOSOWANIE
Termostat przeznaczony do wodnych systemów ogrzewania podłogowego. Do
stosowania w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w
lekkim budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 230V
Zużycie energii: poniżej 2W
Zakres temperatur: 35°C
Histereza: 1°C, ustawienie fabryczne
Temperatura otoczenia: 0-50°C
Stopień ochrony budowy: IP20
Maksymalne natężenie prądu: 3A
Rodzaj przewodu: RVV 0.5
Materiał wykonania obudowy: PC+ABS

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

TABELA MODELI
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Model

Zasilanie

Podłączenie

APT-10

3A

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

APT-20...

TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Z WYŚWIETLACZEM LCD

OPIS
Programowalny termostat tygodniowy. Możliwość ustawienia czterech programów i trzech poziomów temperatury niezależnie dla każdego dnia tygodnia.
Wygodna i intuicyjna obsługa. Podświetlany wyświetlacz. Tryb pracy: manualny,
automatyczny (program), oszczędzanie energii, ochrony przed zamarzaniem.
Funkcja key lock. Montaż natynkowy.

ZASTOSOWANIE
Termostat przeznaczony do wodnych systemów ogrzewania podłogowego oraz
sterowania pracą kotła. Do stosowania w budynkach o charakterze komercyjnym
lub mieszkalnym oraz w lekkim budownictwie przemysłowym.

PARAMETRY
Napięcie: 230V
Zużycie energii: poniżej 1W
Zakres temperatur: 5-35°C (ustawienia fabryczne)
Histereza: 0,5-10°C, regulowana (ustawienia fabryczne: 1°C)
Temperatura otoczenia: 0-50°C
Stopień ochrony budowy: IP20
Maksymalne natężenie prądu: 3A
Rodzaj przewodu: RVV 0.5
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

TABELA MODELI

Model

Zasilanie

Podłączenie

APT-20

3A

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

APT-22

3A

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i kotłem
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E8.1...

TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Z EKRANEM DOTYKOWYM - NATYNKOWY

WPROWADZENIE
Termostat z ekranem dotykowym, z obudową wykonaną z tworzywa oraz ze stopu magnezu z aluminium, wyposażony w duży wyświetlacz LCD z białym podświetleniem. Urządzenie do montażu na ścianie.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania pracą kotła oraz systemami ogrzewania podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego.

CECHY
•
•
•

Schemat podłączenia

•
•
•
•
•

Port sterujący podłączany stykiem bezpotencjałowym.
Przeznaczony szczególnie do ogrzewania podłogowego i sterowania
kotłem.
Zasilany dwoma bateriami AA, które wystarczą, aby zapewnić stały dopływ
energii w ciągu jednego sezonu grzewczego.
Wyposażony w magnetyczny przekaźnik zatrzaskowy, niskie zużycie
energii.
24 dostępne zdarzenia na dzień, programowalny sterownik na 7 dni.
Możliwość wyboru temperatury komfortowej lub ograniczającej zużycie
energii.
Funkcja zapamiętywania parametrów, funkcja ochrony przed zamarzaniem.
Funkcja blokady przycisków, wskaźnik niskiego stanu baterii.

PARAMETRY
Zasilanie: prąd stały 3V, dwie baterie AA
Zakres temperatury pomiaru: 0-95°C
Zakres temperatury ustawień: 5-90°C
Histereza: 0,5-5°C, regulowana
Ustawienie fabryczne: ±1°C
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Czujnik: wewnętrzny czujnik NTC
Wielkość mierzenia: 1 jednostka
Wyjście bezpotencjałowe: max. 5A (obciążalność 230V prądem zmiennym)

TABELA MODELI
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Model

Kolor

Wyjście

E8.1 (biały)

biały

Wyjście bezpotencjałowe max 5A

E8.1 (czarny)

czarny

Wyjście bezpotencjałowe max 5A

E8.1 (srebrny)

srebrny

Wyjście bezpotencjałowe max 5A

E-16...

MODUŁ ROZSZERZEŃ

CECHY
•
•
•
•
•
•
•

Maksymalne natężenie ładunku: 16A.
Dostępna funkcja zewnętrznego czujnika podłogowego.
Wartość ograniczenia podłogowego: 30, 40, 50°C, regulowana.
Możliwość zatrzymania funkcji ograniczenia podpodłogowego.
8 sekund opóźnienia na wyjściu.
Przycisk awaryjnego zatrzymania zasilania.
Wskaźnik stanu urządzenia.

PARAMETRY
Napięcie: podane na produkcie
Zużycie energii: 2W
Zasilanie: max. 16A, prąd zmienny 230V
Wartość czujnika ograniczenia zewnętrznego: 30, 40, 50°C, regulowane
Ustawienie fabryczne: 30°C
Ograniczenie wartości histerezy: ±1°C
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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E8.2RF...

BEZPRZEWODOWY TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Z EKRANEM DOTYKOWYM - NATYNKOWY

WPROWADZENIE
Termostat z ekranem dotykowym, z obudową wykonaną z tworzywa oraz ze stopu magnezu z aluminium, wyposażony w duży wyświetlacz LCD z białym podświetleniem. Urządzenie do montażu na ścianie.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego i systemami bezpośredniego ogrzewania elektrycznego.

CECHY
•
•
•
Schemat podłączenia

•
•
•
•
•
•

Częstotliwość komunikacji: 433MHz, komunikacja jednostronna lub
wielostronna, liczne opcje.
Port sterujący podłączany stykiem bezpotencjałowym.
Przeznaczony szczególnie do ogrzewania podpodłogowego i sterowania
kotłem.
Zasilany dwoma bateriami AA, które wystarczą, aby zapewnić stały dopływ
energii w ciągu jednego sezonu grzewczego.
Wyposażony w magnetyczny przekaźnik zatrzaskowy, niskie zużycie
energii.
24 dostępne zdarzenia na dzień, programowalny sterownik na 7 dni.
Możliwość wyboru temperatury komfortowej lub ograniczającej zużycie
energii.
Funkcja zapamiętywania parametrów, funkcja ochrony przed zamarzaniem.
Funkcja blokady przycisków, wskaźnik niskiego stanu baterii.

PARAMETRY
Zasilanie: prąd stały 3V, dwie baterie AA
Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej: 433MHz
Zakres temperatury pomiaru: 0-95°C
Zakres temperatury ustawień: 5-90°C
Histereza: 0,5-5°C, regulowana
Ustawienie fabryczne: ±1°C
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Czujnik: wewnętrzny czujnik NTC
Wielkość mierzenia: 1 jednostka
Wyjście bezpotencjałowe: max. 5A (obciążalność 230V prądem zmiennym)

TABELA MODELI
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Model

Kolor

Wyjście

E8.2RF (biały)

biały

wyjście bezprzewodowe o częstotliwości 433MHz

E8.2RF (czarny)

czarny

wyjście bezprzewodowe o częstotliwości 433MHz

E8.2RF (srebrny)

srebrny

wyjście bezprzewodowe o częstotliwości 433MHz

E8.4…RF

ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY

WPROWADZENIE
Bezprzewodowy odbiornik przeznaczony do komunikacji „jeden na jeden”, wyposażony we własny regulowany układ sterowania ograniczeniami temperatury.
Odbiornik służy do sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi oraz do
włączania i wyłączania siłownika zaworowego w wodnych systemach ogrzewania podłogowego.

PARAMETRY
Napięcie: podane na etykiecie
Zużycie energii: 2W
Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej: 433 MHz
Skuteczny zasięg transmisji: 200 m przy pustej przestrzeni
Wartość ograniczenia zewnętrznego: 30, 40, 55°C, regulowane
Ustawienie fabryczne: 30°C
Ograniczenie wartości histerezy: -2°C
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP20
Materiał wykonania obudowy: niepalny poliwęglan

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

TABELA MODELI

Model

Zasilanie

Rodzaj wyjścia

E8.423RF

3A

Jeden obwód odbiorczy, kontrola temperatury i ograniczenia, wyjście
bezpotencjałowe

E8.416RF

16A

Jeden obwód odbiorczy, kontrola temperatury i ograniczenia
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E8.583RF

LISTWA ELEKTRYCZNA BEZPRZEWODOWA

WPROWADZENIE
Bezprzewodowa listwa elektryczna przeznaczona do komunikacji wielostronnej.
Wyposażona w 8-liniowe samodzielne siłowniki wyjścia, sterujące obwodem.
Stosowana w celu sterowania zaworami z napędami w systemach ogrzewania
wodnego.

PARAMETRY
Napięcie: prąd zmienny, 230V +10/-15%
Zużycie energii: 2VA
Natężenie prądu: max 3A
Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej: 433 MHz
Skuteczny zasięg transmisji: 200m przy pustej przestrzeni
Temperatura otoczenia: -5-50°C
Stopień ochrony obudowy: IP40
Podłączenie pompy: 230V, wejście podrzędne
Podłączenie bojlera: bezpotencjałowy i normalny przełącznik stykowy
Wartość ograniczenia zewnętrznego: 30, 40, 55°C, regulowane
Temperatura: mniej niż 95% wilgotności względnej
Waga: 1kg

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

TABELA MODELI
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Model

Zasilanie

Rodzaj wyjścia

E8.583RF

Max. 3A

Bezprzewodowa listwa elektryczna (max. 8 obwodów)

H-Box…

LISTWA ELEKTRYCZNA - PRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE
Listwa elektryczna służy do połączenia siłowników elektrotermicznych i termostatów pokojowych w wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Istnieje
możliwość wyposażenia urządzenia w programowalny czasowy włącznik, co
zwiększy ogólną kontrolę nad systemem ogrzewania podłogowego.

PARAMETRY
Napięcie zasilania: prąd zmienny 230V, 50Hz
Napięcie na wyjściu: prąd zmienny 230V, 50Hz
Maksymalne obciążenie: 4A
Ilość wyjść strefowych: 8 stref, 12 stref
Wyjścia bezpotencjałowe: jeden przekaźnik dla kotła
		
jeden przekaźnik dla pompy
Wymiary (szer. x wys. x głęb., mm): 310 x 110 x 58

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Termostat pokojowy
E51.713
E91.713

Termostat pokojowy z ekranem
dotykowym

E71.33

L

N L1
Terminal
1 2 4

Uwagi
Czujnik6-7

1

2

4

Czujnik6-7

1

2

4

Czujnik6-7

L

L1

SZYBKI BEZPIECZNIK
(max. 10A, 2x5 mm)

N

Transformator

L1
N

Uziemienie

L

N
N

L

Pompa
rozdzielacza

Do jednego termostatu pokojowego mogą
być podłączone maksymalnie 4 siłowniki

N L

Moduł kotła/zaworu strefowego
Beznapięciowy LUB z podłączeniem 230V

Główne sterowniki ogrzewania
Zasilanie (prąd zmienny 230V, 50/60Hz)

TABELA MODELI

Model

Napięcie zasilania

Napięcie na wyjściu

Ilość obwodów

H-BOX208

230V

230V

8

H-BOX212

230V

230V

12

15

SEH35…

SIŁOWNIK ELEKTROTERMICZNY

WPROWADZENIE
Siłownik SEH35.XX może być stosowany z elektrycznymi sterownikami włączania
i wyłączania w celu aktywowania różnego rodzaju zaworów i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Siłownik zasilany jest prądem o napięciu 230V w zwykłych
obiegach zamkniętych.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie montowane jest na rozdzielaczach i niewielkich zaworach w celu sterowania wodnymi systemami ogrzewania podłogowego stosowanymi w budynkach o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym oraz w lekkim budownictwie
przemysłowym.

CECHY PRODUKTU
•
•
•
•
•

Funkcja sprężynowego resetu, zawór otwiera się lub zamyka przy wyłączonym zasilaniu (normalnie zamknięte i normalnie otwarte).
Bezgłośna praca.
Wskaźnik pozycji na siłowniku.
Przyłącze z nakrętką, szybka instalacja i demontaż.
Ustawienia fabryczne, zwyczajowo zamknięte są otwarte, aby łatwiej
sprawdzić ciśnienie wody (ustawienia powrócą do normalnej pozycji po
pierwszym podłączeniu zasilania).

PARAMETRY
Termostat

Napięcie: 230V/220V, prąd zmienny 24V, 110V
Zużycie energii: 2W
Siła: 110N
Skok: 3 mm
Czas pracy: 180 s
Interfejs zaworu: nakrętka kołpakowa M30 X 1,5 mm
Temperatura otoczenia: 5-50°C
Długość przewodu: 900 mm
Materiał wykonania obudowy: poliwęglan + włókno szklane typu 10
Stopień ochrony obudowy: ±45°C IP43, 45-90°C IP41

Typowa krzywa cyklu pracy
Piasta/Skok

~3-5min
>3mm

Skok
(mm)

Zasilanie

16

Wył.

Wł.

Wył.

Czas
(minuty)

TV…

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

ZASTOSOWANIE
Głowica termostatyczna TV monitoruje temperaturę powietrza, a jej zawór
otwiera się automatycznie lub stopniowo przepuszcza coraz więcej ciepła, gdy
temperatura w pomieszczeniu spada poniżej ustawionej wartości. Grzejnik będzie ogrzewać pomieszczenie tak długo, aż temperatura wzrośnie do ustalonej
wartości.
Pod wpływem ciepła, umieszczony w głowicy woskowy czujnik termiczny rozszerzy się, co spowoduje przymknięcie lub zamknięcie zaworu, a w następstwie
zmniejszenie prędkości ogrzewania lub jego całkowite wyłączenie. Oznaczać to
będzie, iż temperatura w pomieszczeniu jest zgodna z ustawioną wartością.

CECHY
•
•
•
•
•
•

Woskowy czujnik termiczny.
Gwarancja długiej żywotności.
Bezgłośna praca.
Brak konieczności korzystania z narzędzi podczas montażu.
Interfejs zaworu M30x1,5mm.
Energooszczędna.

USTAWIENIE TEMPERATURY
Ograniczenie temperatury
Głowica TV posiada ogranicznik temperatury, dzięki której
można wybrać konkretną temperaturę lub jej zakres.
1.

2.

Wciśnij przyciski ogranicznika (znajdujące się w
rowkach po bokach strzałek; prawy przycisk dla ruchu
prawoskrętnego, lewy – do lewoskrętnego).
Przekręć głowicę do pożądanej pozycji, a następnie
puść przycisk ogranicznika. Ustawienie temperatury
zakończone.

Sugerowane temperatury wewnątrz pomieszczeń
Poniższe sugestie dotyczące temperatury zapewnią niskie zużycie energii

Pozycja

Temperatura

Przeznaczenie

28oC

Basen

24oC

Łazienka

22 C

Nauka, praca, pokój dziecięcy

20oC

Sypialnia, jadalnia i pokój dzienny

18 C

Kuchnia, korytarz

16 C

Pomieszczenie wielofunkcyjne

14oC

Puste pomieszczenia w nocy

12 C

Klatki schodowe, przedsionki

6oC

Piwnica (ochrona przed zamarzaniem)

Zamknięcie

Ochrona przed wyciekiem

o

o
o

o
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CVS3…

JEDNOSTKA CENTRALNA SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA

WPROWADZENIE
Jednostka centralna wyposażona w dwustronny system przyłączania wlotu i wylotu.
Bezworkowy system z okienkiem do sprawdzania poziomu zapełnienia filtra.
Cyklonowy system filtrowania . Bardzo wysoka skuteczność dzięki dużemu,
dwuwarstwowemu filtrowi (wychwytuje 99.97% zanieczyszczeń ≤ 0,3 μm). Niski
poziom hałasu i poboru energii. Przeznaczone do obsługi obiektów do ok 300m2.
Wyposażona w silnik amerykańskiej firmy AMETEK i obudowę ze stali nierdzewnej. Tłumik aluminiowy. Innowacyjny system kontrolny MENRED. Łatwy i przyjazny w obsłudze. Wysoka jakość potwierdzona 3-letnią gwarancją.

TABELA MODELI
Model

CVS3.12+

CVS3.16+

Kategoria

Hybrid Cyclonic

Obudowa jednostki centralnej

stal nierdzewna

Silnik

AMETEK

Moc znamionowa

1300

Zasilanie

1800

220V / 50Hz

Podciśnienie (H2Omm)

2550

3000

3500

Przepływ (m3/h)

170

175

200

Moc ssąca (W)

333

508

625

Gniazdo gospodarcze

TAK

System ochrony silnika

TAK

Tłumik

zewnętrzny tłumik aluminiowy

Pojemność (L)

20

Waga (kg)

13 / 15,5

Wymiary (mm)

Φ 280 x 910

Poziom hałasu (3m) (dB)

System filtracyjny

18

1650

CVS.18+

58

61

System filtracyjny:
•
Filtry dwuwarstwowe wychwytujące aż 99,97% zabrudzeń o wielkości 0,3µm
•
Duży filtr o sporej pojemności
•
Przemyślana konstrukcja, prosta wymiana filtra
•
Stosowanie kolanka wlotowego skutecznie poprowadzi kurz na dno zbiornika

61

AKCESORIA SYSTEMU CENTRALNEGO
ODKURZACZA
ZESTAW SPRZĄTAJĄCY - 9M
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
•
•
•
•
•
•

wąż z uchwytem - 9m
rura teleskopowa
wieszak na wąż
uchwyt na rurę
końcówki ssawne - 5szt.
uchwyt na końcówki ssawne

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY - CONTROL HOSE
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
•
•
•
•
•
•

wąż z uchwytem - 6m typu control hose
rura teleskopowa
wieszak na wąż
uchwyt na rurę
końcówki ssawne - 5szt.
uchwyt na końcówki ssawne
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RS…

ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA

WPROWADZENIE
Elektroniczna pompa obiegowa jest wysoce wydajnym urządzeniem pozwalającym na oszczędność ok. 80% energii (w stosunku do pomp tradycyjnych) przy
zwiększonej wydajności. Pobór mocy od 5W. Wyposażona w moduł autoregulacji
z wyświetlaczem trybu pracy i zużycia energii. Silnik ze stałym magnesem umożliwia płynną regulację w zależności od potrzeb. Łatwa w montażu i obsłudze.
Obudowa z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego.

ZASTOSOWANIE
Do wodnych systemów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i
komercyjnych.

TABELA MODELI
parametr

RS 25/4 EA 180

RS 25/6 EA 180

RS 32/4 EA 180

RS 32/6 EA 180

średnica przyłącza (cal)

1 1/2 "

1 1/2 "

2"

2"

długość montażowa (mm)

180

180

180

180

zakres temperatur czynnika
(oC)

1-110

1-110

1-110

1-110

zakres temperatur otoczenia
(oC)

-10 - +50

-10 - +50

-10 - +50

-10 - +50

max. ciśnienie robocze (bar)

10

10

10

10

max. wys. Podnoszenia (m)

4

6

4

6

napięcie (V) / częstotliwość
(Hz)

230/50

230/50

230/50

230/50

klasa izolacji

I

I

I

I

stopień izolacji

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

pobór mocy (W)

5-22

5-45

5-22

5-45

efaktywność energetyczna
(EEI)

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

klasa energetyczna

A

A

A

A

materiał wirnika

technopolimer

technopolimer

technopolimer

technopolimer

uszczelnienie

wysokojakościowe EPDM

wysokojakościowe EPDM

wysokojakościowe EPDM

wysokojakościowe EPDM

materiał korpusu

żeliwo sferoidalne

żeliwo sferoidalne

żeliwo sferoidalne

żeliwo sferoidalne
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