Příslušenství

BC002
Lanková sada na umístění panelů
pod strop je vhodná pro řadu
panelů řady PE a panelu RC 500.
Umožňuje umístění panelů v různé
vzdálenosti od stropu až do 1 m.

BS004
Stabilní masívní ocelový stojan,
který je vhodný pro těžší panely
skleněné řady GD a ocelové
řady IC.

BC003 / BC004
Stropní držák na umístění na strop
pro řadu PE. Jednoduchá montáž
a pevné zacvaknutí do držáku
velmi kvalitně upevní vaše panely
pod strop.

TR001 / TR002
Ocelový držák na ručníky, který
umožní během několika minut
usušení ručníků, triček apod.
(TR001 pro modely panelů řady
GD350/ GD500/ MD350/ MD500.
TR002 pro modely panelu řady
DG700/ MD700)

Termostaty
Specifikace:
Výstupní napětí: 230 V
Spínací kapacita: 3 600 W / 16 A
Nastavení teploty: 5 °C ~ 35 °C
Přesnost: +/- 0,5 ° C
Ochrana IP:
30 5+1+1 programovatelná
SD-T4002
Programovatelný digitální termostat. Nabízí takzvaný program
„5+1+1“ se 4 dostupnými časovými pásmy. Můžete skrýt kabel
za zdí, abyste vylepšili vzhled a získali veškeré výhody při zachování
teploty a spotřeby energie.

Specifikace:
Spínání: max. 250 V AC
Max. zátěž:
16 A odporová, 3,5 A indukční
Nastavení teploty: 5 °C ~ 35 °C
Rozsah měření teploty: 0 °C ~ 39 °C
Spínací prvek:
beznapěťové přepínací relé
Euroster 2006
Programovatelný týdenní termostat s velkým LCD displejem vhodný
pro regulace topných infrapanelů. 3 režimy ovládání - udržování stálé
teploty, dočasné vypnutí, ochrana před mrazem. Nastavitelná teplota
v čase. Montáž na stěnu. Připojení 1-2 panelů do 3 600 W.

Specifikace:
Výstupní napětí: 230 V
Spínací kapacita: 3 600 W / 16 A
Nastavení teploty: 5 °C ~ 35 °C
Přesnost: +/- 0,5 ° C
Ochrana IP:
30 5+1+1 programovatelná
SD-T4004
Funguje jako kombinace boxového přijímače a bezdrátového dálkového ovladače. Krabičkový přijímač umožňuje skrýt kabel za zdí, aby
se zlepšil vzhled, stejně jako získání všech teplot a úspory energie.
Nabízí také program „5+1+1“ se 4 dostupnými časovými pásmy.

Specifikace:
Napájení: 220-250 V AC / 50 Hz
Max. zátěž:
16 A odporová, 3,5 A indukční
Nastavení teploty: 5 °C ~ 35 °C

TZ 33
Zásuvkový pokojový elektronický termostat např. pro koupelnový
radiátor, automaticky spíná připojený spotřebič dle nastavené teploty.
Zobrazení aktuální nebo nastavené teploty a stavu (sepnuto/vypnuto)
symbolem na displeji a LED diodou. Protizámrazová ochrana sepne
při poklesu teploty pod 5 °C. Jednoduchý otočný ovladač.
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