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Moderné regulácie vykurovania TECH 
Nové skladové položky LC Nitra
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Regulátor pre vykurovacie systémy (obsluha: 3 pohonov ventilu + solár)         Skr1: TECHCS-407N   |  DPC: 284 € bez DPH

Funkcie: nepretržité ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TÚV, ovládanie dvoch beznapäťových 
konfigurovaných výstupov, jedeným napäťovým konfigurovaným výstupom, obsluha najjednoduchšieho solárneho systému. Má funkciu 
ochrany teploty spiatočky, ekviternické ovládanie a týždenné ovládanie, spolupracuje s tromi izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou 
(dvojstavový - zap/vyp.) a s izbovým regulátorom RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora). 
Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov CS-61 v4 alebo CS-431n.

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 6 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), 
snímač kolektora (PT-1000), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám. 

Regulátor pre vykurovacie systémy (obsluha: 2 pohonov ventilu)                        Skr1: TECHCS-408N   |  DPC: 199 € bez DPH

Funkcie: nepretržité ovládanie dvoma zmiešavacími ventilmi, dvoma čerpadlami ventilov, ovládanie čerpadla TÚV, ovládanie dvoch bezna-
päťových konfigurovaných výstupov, dvoch napäťových výstupov. Má funkciu ochrany teploty spiatočky, ekviternické ovládanie a týždenné 
ovládanie, spolupracuje s dvoma izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a s izbovým regulátorom RS ko-
munikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora). 
Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov CS-61 v4 alebo CS-431n.

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 5 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), 
plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám.

Regulátor pre vykurovacie systémy (obsluha: 3 pohonov ventilu)                            Skr1: TECHCS-409N   |  DPC: 261 € bez DPH

Funkcie: nepretržité ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TÚV, ovládanie dvoch beznapäťových 
konfigurovaných výstupov, dvoch napäťových výstupov.. Má funkciu ochrany teploty spiatočky, ekviternické ovládanie a týždenné ovládanie, 
spolupracuje s tromi izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a s izbovým regulátorom RS komunikáciou 
(náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora). 
Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov CS-61 v4 alebo CS-431n.

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 6 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), 
plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám.
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