Σύστηµα αντιστάθµισης
RVP201.0/1 έλεγχος θερµοκρασίας λέβητα

Σύστηµα αντιστάθµισης µε αναλογικό πάνελ προγραµµατισµού και ηµερήσιο
ή εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη, που επενεργεί σε καυστήρα και κυκλοφορητή,
κατάλληλο για µονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Περιγραφή

Εύκολη παραµετροποίηση µέσω µικροδιακοπτών (DIP switches).
Έλεγχος δύο θέσεων (ON-OFF) µονοβάθµιου καυστήρα.

Σχηµατική παράσταση

Απαιτούµενα όργανα
για την εφαρµογή

Προαιρετικά όργανα
για την εφαρµογή

Σύµβολο

Περιγραφή

Κωδικός

Ν1

Ελεγκτής αντιστάθµισης

RVP201.0

Αναλογικός ηµερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης

AUZ3.1 ή AUZ3.7

B9

Αισθητήριο περιβάλλοντος

QAC31/101

Β1

Αισθητήριο επαφής

QAD22

A6

Αναλογική / Ψηφιακή µονάδα χώρου

QAW50 / QAW70
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Σύστηµα αντιστάθµισης
RVP201.0/1 έλεγχος θερµοκρασίας προσαγωγής

Σύστηµα αντιστάθµισης µε αναλογικό πάνελ προγραµµατισµού και ηµερήσιο
ή εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη, που επενεργεί σε βάνα και κυκλοφορητή,
κατάλληλο για µονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Περιγραφή

Εύκολη παραµετροποίηση µέσω µικροδιακοπτών (DIP switches).
Έλεγχος
θερµοκρασίας
προσαγωγής
µέσω
κινητήρα
προοδευτικής
λειτουργίας σε τρίοδη ή τετράοδη βάνα, βάσει της εξωτερικής θερµοκρασίας.

Σχηµατική παράσταση

Απαιτούµενα όργανα
για την εφαρµογή

Προαιρετικά όργανα
για την εφαρµογή

Σύµβολο

Περιγραφή

Κωδικός

Ν1

Ελεγκτής αντιστάθµισης

RVP201.0

Αναλογικός ηµερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης

AUZ3.1 ή AUZ3.7

B9

Αισθητήριο περιβάλλοντος

QAC31/101

Β1

Αισθητήριο επαφής

QAD22

Τρίοδη βάνα θέρµανσης

VBI31.. / VBF21..

Κινητήρας για τρίοδες βάνες θέρµανσης

SQK34.00 / SQL33.00

Αναλογική / Ψηφιακή µονάδα χώρου

QAW50 / QAW70

A6
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Σύστηµα αντιστάθµισης
RVP211.0/1 έλεγχος θερµοκρασίας λέβητα και ζ.ν.χ.

Σύστηµα αντιστάθµισης µε αναλογικό πάνελ προγραµµατισµού µε έλεγχο
ενός κυκλώµατος θέρµανσης µε εντολή ON-OFF σε καυστήρα και
κυκλοφορητή, και ενός κυκλώµατος ζεστού νερού χρήσης µε ηµερήσιο ή
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, κατάλληλο για µονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Περιγραφή

Εύκολη παραµετροποίηση µέσω µικροδιακοπτών (DIP switches).
Έλεγχος δύο θέσεων (ON-OFF) µονοβάθµιου καυστήρα και θέρµανση ζ.ν.χ.
µε κυκλοφορητή φόρτισης.

Σχηµατική παράσταση

Απαιτούµενα όργανα
για την εφαρµογή

Προαιρετικά όργανα
για την εφαρµογή

Σύµβολο

Περιγραφή

Κωδικός

Ν1

Ελεγκτής αντιστάθµισης

RVP211.0

Αναλογικός ηµερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης

AUZ3.1 ή AUZ3.7

B9

Αισθητήριο περιβάλλοντος

QAC31/101

Β1

Αισθητήριο επαφής / Αισθητήριο λέβητα

QAD22 / QAP22

Β3

Αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης

QAP22 / QAE2120.010

A6

Αναλογική / Ψηφιακή µονάδα χώρου

QAW50 / QAW70
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Σύστηµα αντιστάθµισης
RVP211.0/1 έλεγχος θερµοκρασίας προσαγωγής και ζ.ν.χ

Σύστηµα αντιστάθµισης µε αναλογικό πάνελ προγραµµατισµού µε έλεγχο
ενός κυκλώµατος θέρµανσης µε τρίοδη ή τετράοδη βάνα και ενός
κυκλώµατος ζεστού νερού χρήσης µε ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο πρόγραµµα,
κατάλληλο για µονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Περιγραφή

Εύκολη παραµετροποίηση µέσω µικροδιακοπτών (DIP switches).
Έλεγχος
θερµοκρασίας
προσαγωγής
µέσω
κινητήρα
προοδευτικής
λειτουργίας σε τρίοδη ή τετράοδη βάνα, βάσει της εξωτερικής θερµοκρασίας
και έλεγχος ζ.ν.χ. µε κυκλοφορητή φόρτισης.

Σχηµατική παράσταση

Απαιτούµενα όργανα
για την εφαρµογή

Προαιρετικά όργανα
για την εφαρµογή

Σύµβολο

Περιγραφή

Κωδικός

Ν1

Ελεγκτής αντιστάθµισης

RVP201.0

Αναλογικός ηµερ. ή εβδ. χρονοδιακόπτης

AUZ3.1 ή AUZ3.7

B9

Αισθητήριο περιβάλλοντος

QAC31/101

Β1

Αισθητήριο επαφής

QAD22

Β3

Αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης

QAP22 / QAE2120.010

Τρίοδη βάνα θέρµανσης

VBI31.. / VBF21..

Κινητήρας για τρίοδες βάνες θέρµανσης

SQK34.00 / SQL33.00

Αναλογική / Ψηφιακή µονάδα χώρου

QAW50 / QAW70

A6
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Ελεγκτές θέρµανσης
Αντισταθµίσεις (φωτογραφίες / περιγραφή υλικών)

Κωδικός

Περιγραφή

RVP201.0

Ελεγκτής αντιστάθµισης καυστήρα ή βάνας

RVP201.0

Ελεγκτής αντιστάθµισης καυστήρα ή βάνας
µε ηµερήσιο χρονοδιακόπτη

RVP211.0

Ελεγκτής αντιστάθµισης καυστήρα ή βάνας & ζεστό νερό χρήσης

RVP211.1

Ελεγκτής αντιστάθµισης καυστήρα ή βάνας & ζεστό νερό χρήσης
µε ηµερήσιο χρονοδιακόπτη

AUZ3.1 / AUZ3.7

Ηµερήσιος ή Εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης

QAC31/101

Αισθητήριο περιβάλλοντος (εξωτερικό αισθητήριο)

QAD22

Αισθητήριο επαφής (θερµοκρασίας προσαγωγής)

AQP22

Αισθητήριο καλωδίου (θερµοκρασίας λέβητα / ζεστού νερού χρήσης)

QAE2120.010

Αισθητήριο εµβαπτίσεως µε θήκη (για µπόιλερ ζεστού νερού χρήσης)

QAW50 / QAW70

Μονάδα χώρου χωρίς οθόνη / µε οθόνη

VBI31.. / VBF21..

Τρίοδη βάνα θέρµανσης (µε εσωτερικό σπείρωµα / µε φλάντζα)

SQK34.00

Κινητήρας 3 θέσεων για τρίοδες βάνες θέρµανσης
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