Termostat exterior
Tablouri etanșe complete, realizate și instalate cu raportul dintre numărul de cabluri /
covoare și capacitatea de putere. Pentru lucrări mai mari, tabloul poate fi extins cu
modularea Regulatoare de putere de până la 50kW, care evita sarcina de vârf și
economiseşte energie. Sistemul poate fi implementat pentru 230V, precum și 400V.
Unități de senzor (ETOG-55)
Unitățile de senzori sunt echipate cu un element de încălzire care topeste zapada sau
poleiul. Acest lucru înseamnă că sistemul este activat doar atunci când temperatura
exterioară este mai mică decât valoarea setată (PE +3°C) și unitatea cu senzori
detectează umiditate, în același timp. Această metodă garantează un control eficient
energetic.
MAGNUM de control în aer liber este oversupplied, inclusiv o ETO-4550 DIN termostat
feroviar și două ETOG-55 de senzori.
ETO-4550 DIN termostat şină
O soluție inteligentă all-in-one pentru topirea zăpezii și gheții. Funcționarea optimă este
garantată de un regulator de capacitate de putere.
ETR-2 DIN- termostat şină
ETR-2 oferă un control economic pentru topirea zăpezii și gheții în aplicații mai mici.
Pune accent pe consumul de energie și instalare simplă.
ETN-4 DIN- termostat şină
Un termostat all-in-one cu reglare a temperaturii extinse, potrivit pentru o gamă largă de
aplicații. Simplu de utilizat și de programat.
ETOG-55 Unitate Senzor (Umiditate & Temp.)
Toate acestea în 1 senzor de temperatură, precum și de umiditate. Elementul de
încălzire încorporat are grijă de un control extrem de precis. Livrat cu țeavă de instalare
și cablu de conectare de 10 de metri.
ETOR-55 Unitate Senzor (Umiditate)
Acest senzor de umiditate este conceput special pentru instalare în jgheaburi și
canalizare. Pot fi utilizate numai în combinație cu tipul de senzor de exterior ETF-744/99.
ETF-744/99 Unitate Senzor (Umiditate.)
Acest senzor de exterior înregistrează doar temperatura. Poate fi folosit doar pentru
detectarea temperaturii, sau în combinație cu tipul de senzor de exterior ETOR-55.
Garanţie
Garanţie de 10 ani pentru cablul de operare electromecanică.
Cutie de conexiune etanșă (IP-65 în conformitate cu NEN 1010)
Complet pre-asamblat la livrare, inclusiv:
• ETO-4550 DIN-termostat şină 0 / +5°C 230V
• Unități de 2x ETOG-55 senzor (umiditate si Temp.)
• Contacte libere de potențial 3x16 amperi
• Switch-uri magnet (releu) 230V/400V
• Întrerupătoare de circuit 16 Amperi • Conectarea terminalelor pentru montarea cablurilor de alimentare.
• Indicatoare luminoase
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