Bezdrátová regulace teploty
Výhody bezdrátových termostatů
¸
¸
¸
¸

bezdrátový přenos rádiovým signálem
digitální plovoucí kódování signálu, tzn. že Váš kotel neovlivní signál žádného ze sousedů
jednoduchá změna referenční místnosti (termostat můžete libovolně přenášet do různých místností)
instalace bez sekání a bez kabelů

Sada týdenního programovatelného termostatu TP-60
Dosah

100 m (přímá dohlednost)

Rozsah nastavení teploty

+5 °C až +27 °C

Rozsah zobrazení teploty

0 °C až +40 °C

Krok nastavování

0,5 °C

Citlivost

volitelná 0,5 - 2 °C, krok 0,5 °C

Napájení

3 V (2x alkalické 1,5 V AA)

Rozměry

153 x 78 x 32 mm

Jednotka přijímače

UC-222

Napájení

230 V stř. 50 Hz

Výstupní relé

přepínací kontakt, max. 6 A, 250 V

¸ plně programovatelné režimy

termostat TP-60TX

¸ manuální režim umožňuje aktuální změnu teploty
¸ stálá kontrola komunikace
¸ ekonomický režim pro týdenní nepřítomnost
¸ čtyři programy na pracovní den, dva programy na víkend
přijímač UC-222

¸ protizámrzový režim

Sada bezdrátové regulace TP-98
přijímač UC-222

termostat TP-98TX

¸ jednoduché ovládání, žádné programování
¸ topí na aktuálně nastavenou teplotu
¸ stálá kontrola komunikace

Zařiďte si teplíčko

jak potřebujete!

Dosah

100 m (přímá dohlednost)

Rozsah nastavení teploty

+5 °C až +35 °C

Rozsah zobrazení teploty

+0 °C až +40 °C

Krok nastavování

0,5 °C

Citlivost

0,5 °C

Napájení

3 V (2x alkalické 1,5 V AAA)

Rozměry

73 x 73 x 28 mm

Jednotka přijímače

UC-222

Napájení

230 V stř. 50 Hz

Výstupní relé

přepínací kontakt, max. 6 A, 250 V
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Vícekanálové přijímače UC-241 a UC-242
Napájecí napětí

24 V stř.

¸ přenos rádiovým signálem

Vlastní klidová spotřeba

0,05 A

Maximální napájecí proud

2A

¸ digitální plovoucí kódování signálu

Zatížitelnost reléového výstupu

max. 5 A/230 V

¸ instalace bez sekání a bez kabelu

Zatížitelnost výstupů 1 - 12 (1 - 6)

max. 2 A na výstup (součet proudů

¸ nezávislé ovládání teploty v jednotlivých částech objektu

1 - 12 (1 - 6) nesmí překročit 2 A)
Pracovní frekvence přijímače

433,9 MHz

Dosah přijímače

max.100 m na přímou viditelnost

Rozměry

165 x 125 x 75 mm (anténa 155 mm)

UC-241

12x spínací tranzistorový výstup

UC-242

6x spínací tranzistorový výstup

(např. podlahové vytápění)
¸ komunikace s termostaty TP-60TX a TP-98TX
¸ komunikace s detektory úniku plynu JA-60G
a detektory kouře JA-60SR (SP)
¸ možnost připojení sirény pro varování o požáru
nebo úniku plynu
¸ relé pro ovládání oběhového čerpadla

Váš dodavatel:

Výrobce:
Jablotron s. r. o., Jablonec nad Nisou
Poradenská linka: 483 559 987
www.jablotron.cz, e-mail: prodej@jablotron.cz

