EVO.DIN

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Programovatelný termostat pro bezpečnost
Evo.Din je modulární programovatelný termostat na lištu DIN s týdenním
programováním, nastavitelný pro 3 úrovně teplot a připojitelný na externí
sondu s montáží na stěnu, která je součástí balení.
Velký displej usnadňuje čtení provozních režimů a sondou naměřených
hodnot.
Evo.Din je napájený z elektrické sítě 230 V a má vstup pro telefonní aktivátor
k zapnutí a vypnutí přístroje na dálku.
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Evo.Din

MITHOS
X.Code

Nový design, základní linie a kompaktní struktura jsou charakteristické pro nový programovatelný
termostat na stěnu, který vyvinula společnost Vemer ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.
Mithos se hodí do každého typu pokoje: jeho moderní vzhled je v souladu s požadavky na komfort,
jednoduchost a harmonii.
Týdenní programování má 3 úrovně ovládání teploty nastavitelné pro každou hodinu dne.
Díky velkému displeji jsou naměřené hodnoty snadno čitelné.
Mithos je k dispozici v několika verzích:
- napájený baterií se vstupy pro externí sondu a telefonní aktivátor;
- napájený 230 V s integrovaným GSM modulem pro dálkové ovládání mobilním telefonem;
- napájený baterií s integrovaným radiofrekvenčním modulem pro dálkové a bezdrátové ovládání
kotle.
Mithos nero
Mithos bianco
Mithos GSM nero
Mithos GSM bianco
Mithos RF nero (modul pro dálkové ovládání součástí dodávky)
Mithos RF bianco (modul pro dálkové ovládání součástí dodávky)

X.Code Bus je GSM telefonní aktivátor na stěnu určený k dálkovému zapnutí a vypnutí
přístroje pomocí SMS zpráv nebo k ovládání a programování teploty u vybraných
termostatů.
X.Code Wave telefonní aktivátor je vyžadován v případě dálkového zapnutí a vypnutí
přes pevnou linku.
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Trillo

X.Code Bus
X.Code Wave

GSM rozhraní
Trillo je komunikační rozhraní na lištu DIN založené na technologii GSM
určené k zapnutí nebo vypnutí těch programovatelných termostatů, které jsou
vybaveny vhodnými vstupy. Příkaz může být zaslán také na dálku SMS zprávou
nebo prozvoněním z mobilního telefonu.
Verze Trillo-B má navíc záložní baterii, která signalizuje výpadek napájení a
zajistí provoz po dobu jedné hodiny.
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Trillo
Trillo-B

MKDP030-CZ

VE312500
VE328100
VE384400
VE385100
VE426300
VE428900

Telefonní aktivátor pro síť GSM a pevnou linku
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PROGRAMOVATELNÉ
TERMOSTATY

EVO.X

ECO.X

DAFNE

DAFNE 230

ATHENA

DEDAL0

HIPNOS

Hlavní pilíř

Základní a snadné použití

Jeden přístroj pro různé potřeby

Barevné zobrazení vaší teploty

Umístěte ho, kde chcete

Pro vaše detailní programování

Jednoduchost a kompletnost

Evo.X může být nazýváno hlavním pilířem rodiny programovatelných
termostatů. Je napájené bateriemi, instaluje se na stěnu a má sedm
přednastavených programů, které je možné upravovat. Evo.X má dva
vstupy: jeden pro externí sondu a druhý pro zapnutí a vypnutí přístroje
pomocí telefonního aktivátoru. Termostat se hodí do různých prostředí
díky třem možným barevným provedením: bílé, stříbrné a černé.

Termostat Eco.X se vyznačuje snadným programováním a
jednoduchým zobrazením provozních hodnot díky zvláštnímu tvaru
displeje.
Eco.X se instaluje na stěnu, je napájený bateriemi, má týdenní nebo
denní programování s možností výběru dvou hodnot pro každou
hodinu.

Programovatelný termostat na stěnu Athena může být umístěn tam, kde bude více efektivní a krásnější: spínání je
umožněno i na dálku díky radiofrekvenčnímu signálu. Vícezónové ovládání dovoluje především současné řízení teploty
v různých částech budovy, kde je Athena instalována a tím také optimalizaci spotřeby a teploty.
Tento programovatelný termostat je napájený bateriemi, má týdenní programování s 30-ti minutovým rozlišením a již
přednastavené, ale upravitelné, programy.
Athena má dva vstupy: jeden pro volitelnou externí sondu k ovládání a zobrazení vnější teploty a druhý pro telefonní
aktivátor pro zapnutí a vypnutí přístroje a k ovládání a programování na dálku.

Termostat na stěnu Hipnos je napájen bateriemi a je charakteristický
pro své jednoduché použití a kompletnost provozních režimů.
Denní programování se provádí pomocí 24 posuvných mikrospínačů,
se kterými je možné nastavit 15 různých teplot pro každou hodinu dne.
Kontrola spotřeby je zaručena jak v zimě tak v létě a dva provozní
režimy, automatický a ruční, vymezují kompletnost přístroje.

VN160800
VN161600

Programovatelný termostat Dafne 230 dává trochu barvy vaší pokojové
teplotě.
Displej mění barvy podle rozdílu mezi naměřenou a nastavenou teplotou:
modrou, zelenou a červenou, pokud je teplota nižší, podobná nebo vyšší,
než naměřená.
Elegance v každé části vašeho domu je zaručena díky zapuštěné krabici v
3 DIN verzi a dodávaným adaptérem, který je vhodný do všech hlavních
rámečků dostupných na trhu.
Přístroj je napájen z elektrické sítě. Týdenní programování umožňuje
vybrat různé programy ze tří typů regulace pro každý den jak v létě, tak
v zimě.

Programovatelný termostat na stěnu Dedalo je napájen bateriemi
a umožňuje detailní denní programování teploty se dvěma
nastavitelnými úrovněmi (den a noc). 24 mikropřepínačů usnadňují
užívání a dodávají výrobku minimalistický vzhled.

VN118600
VN118600
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Zapuštěný programovatelný termostat Dafne, k dispozici ve tří-modulové verzi, je
schopný uspokojit různé potřeby.
Přístroj je možné snadno vyjmout ze zapuštěné patice ve stěně, aby bylo možné
vyměnit baterie.
Podsvícení displeje pomáhá číst zaznamenané hodnoty. Dodávaný adaptér je
vhodný do všech hlavních rámečků dostupných na trhu a zajišťuje eleganci v každé
části vašeho domu.
Dafne má týdenní programování se třemi hodnotami pro ovládání teploty a navíc
dva vstupy: jeden pro volitelnou externí sondu a druhý pro telefonní aktivátor k
zapnutí a vypnutí přístroje na dálku.

Evo.X Bianco siberian
Evo.X Aluminium-raider
Evo.X Nero-sub

Eco.X-W
Eco.X-D
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Dafne
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Dafne 230
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Athena
Athena argento
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Dedalo
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Hipnos
Hipnos grigio

