Izbové komunikačné regulátory
Thermolink RC
Izbový komunikačný regulátor - bezdrôtový
eBus programovateľný regulátor s bezdrôtovým pripojením s kotlom umožňuje nastaviť jeden
týždenný program s možnosťou kombinácie až 7 rôznych časových úsekov s individuálne
nastaviteľnou teplotou pre vykurovanie a aj pre ohrev teplej vody. Umožňuje ovládanie
vykurovacieho systému v závislosti od izbovej teploty a od nastaveného vykurovacieho
programu, prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač – tiež
bezdrôtová verzia) s možnosťou automatickej optimalizácie vykurovacej krivky.
Je vhodný len pre tieto typy kotlov: Tiger Condens, Panther Condens, Lev, Panther a Gepard.
Výbava a vlastnosti regulátora THERMOLINK RC:











Bezdrôtové pripojenie ku kotlu – izbový regulátor aj vonkajší snímač teploty
Plynulá regulácia výkonu kotla (eBus)
Jednoduché ovládanie regulátora s textovým navádzaním na podsvietenom displeji
Napájanie regulátora z batérií 2 x AA, vonkajší snímač teploty solárnym článkom
Možnosť nastavenia teploty teplej vody s týždenným programom
Možnosť navolenia automatickej ekvitermickej krivky
Optimálny štart vykurovania pre dosiahnutie požadovanej teploty už na začiatku prvého
časového úseku dňa
Riadenie recirkulačného čerpadla týždenným programom
Protimrazová ochrana systému
Zobrazenie aktuálneho času a dňa v týždni a aktuálnej teploty v miestnosti (prípadne
vonkajšej teploty)

Thermolink P
Izbový komunikačný regulátor
eBus programovateľný regulátor umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou
kombinácie až 7 rôznych časových úsekov s individuálne nastaviteľnou teplotou pre
vykurovanie a aj pre ohrev teplej vody. Umožňuje ovládanie vykurovacieho systému v
závislosti od izbovej teploty a od nastaveného vykurovacieho
programu, prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač) s
možnosťou automatickej optimalizácie vykurovacej krivky. Variantom Thermolinku P je
Thermolink RC s rovnakými vlastnosťami a parametrami avšak s bezdrôtovým pripojením ku
kotlu.
Je vhodný len pre tieto typy kotlov: Tiger Condens, Panther Condens, Lev, Panther a Gepard.
Výbava a vlastnosti regulátora THERMOLINK P:


Znižujú náklady na vykurovanie










Plynulá regulácia kotla (eBus)
Jednoduché ovládanie regulátora s textovým navádzaním na podsvietenom displeji
Možnosť nastavenia teploty TV s týždenným programom
Možnosť navolenia automatickej ekvitermickej krivky
Optimálny štart vykurovania pre dosiahnutie požadovanej teploty už na začiatku
časového intervalu
Riadenie recirkulačného čerpadla týždenným programom
Protimrazová ochrana systému
Zobrazenie aktuálneho času a dňa v týždni a aktuálnej teploty v miestnosti (prípadne
vonkajšej teploty)

Thermlink LUX
Programovateľný izbový modulačný regulátor s bezdrôtovým prevedením a eBus
komunikáciou
Programovateľný izbový regulátor Thermolink LUX slúži na ovládanie vykurovacieho
prípadne chladiaceho systému v závislosti od izbovej teploty, od nastaveného vykurovacieho
alebo chladiaceho programu a ak je pripojený vonkajší snímač, aj v závislosti od vonkajšej
teploty. Izbový regulátor zároveň ovláda prípravu teplej vody podľa nastaveného programu.
Zostava izbového regulátora Thermolink LUX sa skladá z izbového regulátora a prijímacieho
modulu, ktorý je možné namontovať priamo do skrinky kotla.
Je vhodný len pre tieto typy kotlov: Tiger Condens, Panther Condens, Lev, Panther a Gepard.
Výbava a vlastnosti regulátora THERMOLINK LUX:










prehľadný podsvietený displej
vykurovací program: 7 časových úsekov denne, s nastaviteľnou teplotou
ľahké nastavenie prázdninového režimu alebo okamžitej zmeny teploty mimo
program
nastavenie požadovanej teploty teplej vody v rozsahu od 35 do 65 º C
programovanie prípravy teplej vody : 7 časových úsekov denne
termostat je prenosný s možnosťou uloženia do držiaku na stene alebo na stole
napájanie: 4x 1,5V AA batérie
rozmery: š = 62 mm, h = 31 mm, v = 175 mm

