Komponenty pro ovládání rozdělovače podlahového vytápění "drátová verze" 230V - bez možnosti ovládání přes internet
objednací číslo

Svorkovnice

napájení

KL08NSB

Centrální svorkovnice (8-zón = až 8 termostatů nebo až 32
okruhů ) s integrovaným modulem pro ovládání čerpadla a
kotle.

funkce

230V

Termostaty

N
S
B

VS30W/VS30B

Digitální týdenní programovatelný pokojový termostat
(bílý/černý),NSB, režimy: párty, dovolená

230V

VS35W/VS35B

Digitální denní termostat (bílý/černý)

230V

HTR230

Manuální termostat, bílý, NSB v režimu SLAVE

230V

NSB i CO

HTRS230

Digitální denní termostat, bílý, NSB v režimu SLAVE

230V

NSB i CO

HTRP230

Týdenní programovatelný termostat, bílý,
režimu MASTER

230V

NSB i CO

230V

NSB i CO

230V

NSB i CO

NSB v

Při současném použití komponent KL08NSB+VS30x+VS35x lze docílit funkce NSB což je možnost impulsem snížit noční teplotu na denních termostatech VS35
pomocí programovatelných termostatů VS30.
VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Manuální termostat určený pro montáž do standardní
BTR230

BTRP230

KABELÁŽ
(k termostatům)

elektroinstalační krabice o ɸ 60mm a rámečku rozměru 55 x
55mm. NSB v režimu SLAVE
Digitální programovatelný termostat určený pro montáž do
standardní elektroinstalační krabice
o ɸ 60mm
a rámečku rozměru 55 x 55 mm.
NSB v režimu
MASTER.

- při využití funkce NSB se musí instalovat kabel dimenze 4 x 1,5 mm2 ( 4 vodiče jsou nezbytné při využití funkce NSB )
- pro běžné aplikace postačuje kabel dimenze 3 x 1,5 mm2
- pro aplikace s využitím funkce NSB i CO= přepínání vytápění/chlazení musí být kabel dimenze 5 x 1,5 mm2
(Poznámka: funkce CO jde aplikovat pouze s termostaty řad HTR a BTR)
Termopohony

HERZ rozdělovač

Termopohon NC 230V + adaptér pro PUSH

PUSH, kompozit

Termopohon NC230V

nerez, mosaz

Volitelné příslušenství

napájení

M30x1,5
1 7708 53 + 1 7708 82

M28x1,5
1 7708 53

FS300

Podlahové čidlo, 3m , 2x0,5mm2, NTC 10kOhm

KL04NSB

Rozšiřovací modul ke svorkovnici KL08SNB

www.herz.cz

230V

www.podlahove-topeni-herz.cz

www.thermo-control.cz

https://cz.salus-controls.eu

