Priestorové termostaty - On/Off regulácia

CRONO 7 - priestorový termostat
s týždňovým programom

Trieda účinnosti
príspevok pre
výpočet
energ. štítku
zostavy

Obj. kód

Class IV. / 2%

3.021622

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

80 €

96 €

DIM ErP

NIKE Mini X ErP

NIKE Mythos ErP

TYBOX 117 a TYBOX 137

Možnosť pripojenia / Kompatibilita

























Priestorový termostat s týždňovým programom
 tri nastaviteľné teploty (komfortná, útlmová a protimrazová)
 manuálny alebo automatický (programovateľný) režim
 zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času, dňa v týždni a nastaveného
časového programu
 dovolenkový režim

CRONO 7
Priestorový termostat s týždňovým programom
 tri nastaviteľné teploty (komfortná, útlmová a protimrazová)
 manuálny alebo automatický (programovateľný) režim
 zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času, dňa v týždni a nastaveného
časového programu
 dovolenkový režim
 pripomienkovač pravidelnej servisnej prehliadky

Regulátory so vzdialeným ovládaním

CRONO 7 Wireless - bezdrôtový
priestorový termostat
s týždňovým programom

Class IV. / 2%

TYBOX 117 - priestorový termostat
s týždňovým programom

Class IV. / 2%

DD6053039

45 €

54 €

























TYBOX 137 - bezdrôtový priestorový
termostat s týždňovým programom

Class IV. / 2%

DD6053040

85 €

102 €

























Mini CRD - modulačný regulátor
s týždňovým programom
* bez možnosti použiť vonk. sondu

Class V. / 3%

3.020167

35 €

42 €

*

*

*

*

*

*

*

Super CAR - modulačný regulátor
s týždňovým programom

Class V. / 3%

3.016577

185 €

222 €

CARV2 - modulačný regulátor s týždňovým
programom

Class V. / 3%

3.021395

140 €

168 €

CARV2 Wireless - bezdrôtový modulačný
regulátor s týždňovým programom

Class V. / 3%

3.021623

220 €

264 €

3.021624

185 €

222 €

























Regulátory teploty priestoru so vzdialeným ovládaním funkcií kotla
























Mini CRD * bez možnosti použiť vonk. sondu
Modulačný regulátor priestorovej teploty s týždňovým programom a vzdialeným
ovládaním funkcií kotla
Funkcie regulácie priestorovej teploty:
 dve nastaviteľné teploty (komfortná a znížená)
 manuálny alebo automatický (programovateľný) režim
 zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času a dňa v týždni
Funkcie vzdialeného ovládania kotla:
 nastavenie požadovanej TÚV a maximálnej prevádzkovej teploty ÚK
 prepínanie režimov prevádzky:
OFF - pohotovostný s aktívnou protimrazovou funkciou,
Leto - ohrev TÚV a aktívna protimrazová funkcia,
Zima+MAN - režim TÚV a ÚK s ľub. nastavenou konštantnou priestorovou
teplotou
Zima+AUTO - režim TÚV a ÚK na teploty Komfort/Znížená podľa časového
programu
 signalizácia porúch a odblokovanie kotla

CARV2










Modulačný regulátor priestorovej teploty s týždňovým programom a vzdialeným
ovládaním funkcií kotla
Funkcie regulácie priestorovej teploty:
 dve nastaviteľné teploty (komfortná a znížená)
 manuálny alebo automatický (programovateľný) režim
 zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času, dňa v týždni, nastaveného
časového programu a prevádzkového režimu
 dovolenkový režim
Funkcie vzdialeného ovládania kotla:
 nastavenie požadovanej TÚV a prevádzkovej teploty ÚK
 nastavenie ekvitermickej krivky regulácie podľa počasia
 samoučiaci režim s automatickým prispôsobením krivky
 prispôsobenie teplotnej zotrvačnosti systému ÚK
 prepínanie režimov prevádzky: Off, Protimrazový, Leto, Zima, Klimatizácia

Super CAR
Voliteľné príslušenstvo
Vonkajšia sonda - iba pre
kotly do 35 kW

3.014083

28 €

33,60 €

Dominus - ovládanie pomocou aplikácie
cez internet

3.026273

325 €

390 €

Telefonické ovládanie kotla
cez pevnú linku

3.013305

180 €

216 €



GSM-telefonické ovládanie kotla
prostredníctvom SMS

3.017182

495 €

594 €



Karta multifunkčného relé

3.015350

37 €

44,40 €

Karta jednofunkčného relé
(len so vzdialeným ovládaním CAR)

3.017331

29 €

34,80 €



Zónová centrála

3.011668

105 €

126 €

































































































Modulačný regulátor priestorovej teploty s týždňovým programom a vzdialeným
ovládaním funkcií kotla
Funkcie regulácie priestorovej teploty:
 dve nastaviteľné teploty (komfortná a znížená)
 manuálny alebo automatický (programovateľný) režim
 zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, vlhkosti, predpovede počasia, času, dňa
v týždni, nastaveného časového programu a prevádzkového režimu
 dovolenkový režim, režim úspory
Funkcie vzdialeného ovládania kotla:
 nastavenie požadovanej TÚV (aj časovo) a prevádzkovej teploty ÚK
 nastavenie ekvitermickej krivky regulácie podľa počasia
 samoučiaci režim s automatickým prispôsobením krivky
 režim ochrany TÚV pred baktériami Legionella
 prispôsobenie teplotnej zotrvačnosti systému ÚK
 prepínanie režimov prevádzky: Off, Protimrazový, Leto, Zima, Klimatizácia

Ďalšie príslušenstvo
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VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Priestorové termostaty

AVIO ErP

HERCULES Condensing ErP
(aj verzia „Solar”)

VICTRIX MAIOR TT
(aj verzia „X”)

VICTRIX TT ErP
(aj verzia „X”)

VICTRIX Superior ErP
(aj verzia „X”)

VICTRIX EXA ErP
(aj verzia „X”)

VICTRIX TERA
(aj verzia „PLUS”)

VICTRIX Zeus Superior ErP

VICTRIX Zeus

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Regulácia a ovládanie kotlov do 35 kW

