VZDIALENÝ OVLÁDAČ
MAGIS V2

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÉ ROZHRANIE
Vzdialený ovládač dodávaný z výroby nielen zobrazuje prevádzkové
parametre tepelného čerpadla, ale slúži aj ako izbový termostat
pre režim vykurovania a chladenia vďaka zabudovaným snímačom
teploty a vlhkosti v miestnosti. Na fungovanie vzdialeného ovládača
nie je potrebná žiadna batéria ani akumulátor, napájanie je pomocou
jednoduchého pripojenia priamo k tepelnému čerpadlu.

VZDIALENÝ OVLÁDAČ UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOVI:
• nastavenie požadovanej teploty v miestnosti (komfortná alebo
znížená);

V KAŽDEJ ZÓNE JE MOŽNÉ ZVOLIŤ
NASLEDUJÚCE REŽIMY:
• iba kúrenie;

• zadávanie časových programov a výber regulačných kriviek
závislých od počasia v režime vykurovania aj chladenia;

• chladenie a kúrenie;

• skontrolovanie aktuálneho prevádzkového stavu a zobrazenie
poruchových kódov.

• iba chladenie;

Originálne príslušenstvo, z ktorého je možné ľahko zistiť nastavené
parametre. Umožňuje reguláciu jednotky, dosiahnutie rôznych
nastavení systému a nastavenie požadovanej teploty pre zónu,
prípustnú vlhkosť v prípade chladenia a nastavenie regulačnej
krivky pre zónu v prípade regulácie závislej od počasia.

• chladenie a kúrenie s odvlhčovaním;
• chladenie s odvlhčovaním.
Pre zóny je možné nastaviť dve hodnoty izbovej teploty (komfortná
a znížená) a je možné skontrolovať aktuálnu hodnotu COP
tepelného čerpadla.

TERMOREGULÁCIA PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ
Popis

Rozmery

Kód

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

3.030863

222 €

266,40 €

3.026273

383 €

459,60 €

3.021622

94 €

112,80 €

3.021624

218 €

261,60 €

(V x Š x H) mm
Vzdialený ovládač MAGIS V2

70 x 115 x 40

Dominus - ovládanie pomocou aplikácie cez internet

CRONO 7 (týždenný digitálny chronothermostat)
Trieda účinnosti IV* alebo VII
Príspevok k sezónnej energetickej účinnosti 2%* alebo 3,5%

103 x 142 x 31

CRONO 7 Wireless (bezdrôtový týždenný digitálny chronothermostat)

103 x 142 x 31

Trieda účinnosti IV* alebo VII
Príspevok k sezónnej energetickej účinnosti 2%* alebo 3,5%

82 x 105 x 26

Sada relé EMR 12 VDC

3.023945

47 €

56,40 €

Sada relé SSR 6 VDC relay kit

3.023946

89 €

106,80 €

Sada 2 relé

3.026302

47 €

56,40 €

Karta multifunkčného relé

3.015350

44 €

52,80 €

Vonkajšia sonda NTC 12K pre VICTRIX PRO ErP a TČ

3.015266

33 €

39,60 €

Bezpečnostný termostat nízkej zóny ***

3.013794

30 €

36,00 €

Sada protimrazovej ochrany (do -15°C)

3.017324

77 €

92,40 €

Elektrický vyhrievací kábel proti zamrznutiu kondenzátu

3.027385

63 €

75,60 €

*

Trieda regulácie teploty s predvoleným nastavením. Regulácia tepelného zariadenia môže zmeniť triedu v závislosti na nastavení a prevádzkových režimoch, napr.
modulačné alebo ON/OFF riadenie. Používanie týchto zariadení prispieva v percentách k sezónnej energetickej účinnosti vykurovacej sústavy.
*** Pre použitie v sálavých systémoch, ktoré pracujú aj v režime chladenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TERMOREGULÁCIA PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ
Popis

Rozmery

Kód

(V x Š x H) mm

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Regulátor vlhkosti ***

70 x 115 x 40

3.023302

117 €

140,40 €

Sonda snímania teploty a vlhkosti*** Trieda účinnosti V* alebo VI
Príspevok k sezónnej energetickej účinnosti 3%* alebo 4%

80 x 127 x 30

3.021524

140 €

168,00 €

Sonda snímania teploty a vlhkosti MODBUS
(iba pre verzie V2)

3.030992

198 €

237,60 €

NTC sonda solárneho kolektora

3.019374

36 €

43,20 €

NTC sonda zásobníka TÚV**

3.019375

36 €

43,20 €

Teplotný senzor do HP zásobníkov TÚV

1.033683

11 €

13,20 €

Trieda regulácie teploty s predvoleným nastavením. Regulácia tepelného zariadenia môže zmeniť triedu v závislosti na nastavení a prevádzkových režimoch, napr.
modulačné alebo ON/OFF riadenie. Používanie týchto zariadení prispieva v percentách k sezónnej energetickej účinnosti vykurovacej sústavy.
** Štandardné príslušenstvo zónovej sady kód 3.021527 a 3.021528
*** Pre použitie v sálavých systémoch, ktoré pracujú aj v režime chladenia.

Platnosť cien od 1. augusta 2022
Všetky IMMERGAS výrobky boli vyvíjané a vyrobené tak, aby plne vyhoveli predpisom EÚ a normám v záujme maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. IMMERGAS si v prípade inovácie výrobkov vyhradzuje právo
technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii na uvedených kontaktoch. Technické údaje uvedené v dokumente sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované
a používané v súlade s platnými predpismi. Počas životnosti výrobkov môže byť ich výkon ovplyvňovaný vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosferické vplyvy, usadeniny v rozvodných systémoch atd‘.
Poznámka: Odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky!

Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 32 2850 100, E-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka: 0850 003 850
www.immergas.sk

Spoločnosť Immergas Europe s.r.o., si vyhradzuje právo na tlačové chyby alebo chyby v prepise tohto dokumentu.
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