Zestaw pompowo - mieszający Tweetop dla
instalacji ogrzewań podłogowych
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Zasilanie z CO
wysoki parametr
Elementy zestawu:

Zalety:

Łatwy w montażu i obsłudze zawór
termostatyczny czterodrogowy
zakres regulacji 30-60°C

Idealny do mieszanych układów grzewczych - grzejniki
z ogrzewaniem podłogowym

Prosta i efektywna pompa biegowa
(Hmax-3,8m h20, Qmax=3,5m3/h)

Możliwość podłączenia z lewej lub prawej strony
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Termometr kontrolny
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Odpowietrznik ręczny

Możliwość współpracy z systemem automatyki Tweetop
oraz rozdzielaczem Tweetop serii FN5C
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Rozdzielacz Tweetop FN5C
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Niewielka szerokość 120mm, możliwość obrócenia pompy

Przyjazne użytkownikowi nyplowe przyłącza o-ringowe G1

W ofercie dostępny by-pass zabezpieczający pompę
Atrakcyjna cena - 949 PLN netto, nr kat. MPTWEETOP
Dostępny u dystrybutorów systemu Tweetop

Elementy systemu przewodowej regulacji ogrzewania podłogowego Tweetop-Floor dla termostatów zasilanych bateryjnie, dedykowane do
współpracy z zestawem pompowym Tweetop
Termostat pokojowy mikroprocesorowy Tweetop 900
programowanie w cyklu tygodniowym
możliwość ustawienia trzech rodzajów temperatur
w pomieszczeniu - komfortowej, ekonomicznej i minimalnej
możliwość 9 programów dla czasów załączania
w cyklu dobowym
możliwość zablokowania klawiatury
steruje max 20 siłownikami - o większe ilości zapytaj
montaż natynkowy
dostępna wersja z czujnikiem temperatury podłogi w komplecie
zasilany dwoma bateriami AA+
nr katalogowy: P900i, cena katalogowa netto 225zł

Termostat pokojowy mikroprocesorowy Tweetop 1000
ręczne ustawienia temperatury
możliwość ustawienia trzech rodzajów temperatur
w pomieszczeniu - komfortowej, ekonomicznej i minimalnej
czytelny wyświetlacz
montaż natynkowy
steruje max 20 siłownikami - o większe ilości zapytaj
dostępna wersja z czujnikiem temperatury podłogi w komplecie
zasilany dwoma bateriami AA+
nr katalogowy: P1000i, cena katalogowa netto 139zł

Skrzynka połączeniowa Tweetop
steruje maksymalnie 5 termostatami i 20 siłownikami
(listwa MASTER)
wbudowana funkcją sterowania pracą pompy i / lub źródła ciepła
możliwość rozbudowy o moduł (moduły) dodatkowe (SLAVE),
każdy moduł SLAVE steruje pracą 6 termostatów i 24 siłowników
max moc podłączonych siłowników dla układu
MASTER/SLAVE wynosi 200W
nr kat. modułu MASTER: PLSM-05, cena katalogowa netto 265zł
nr kat. modułu SLAVE: PLSS-06, cena katalogowa netto 255zł

Siłownik TS + EV 230
gwint M30 x 1,5
dostepny w wersji normalnie zamkniętej
możliwość ręcznego otwierania i zamykania
(jedyny taki model na rynku)
sygnalizacja stanu (otwarty/zamknięty)
skok - 4.5mm
moc 2,5W
nr katalogowy: P049310011006, cena katalogowa netto 77zł

