
Komunikačné izbové regulátory

Thermolink

Regulačná technika



Thermolink LUX

Termolink B

Thermolink P / RC

Programovateľný izbový regulátor, prenosný, modulačný, bezdrôtové prevedenie so zbernicou eBus. 
Umožňuje ovládanie vykurovacieho systému v závislosti od izbovej teploty a od nastaveného programu,  
prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač). Zároveň ovláda prípravu 
teplej vody podľa nastaveného programu. Umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kom-
binácie 7 rôznych časových úsekov. Má vstavanú autodiagnostiku. 

Izbový regulátor, modulačný, drôtové prevedenie so zbernicou eBus. Umožňuje ovládanie vykurovacieho 
systému v závislosti od izbovej teploty,  prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený von-
kajší snímač). Zároveň ovláda prípravu teplej vody a umožňuje nastavenie jednej teploty v miestnosti. Má 
vstavanú autodiagnostiku.

Programovateľný izbový regulátor, modulačný, drôtové alebo bezdrôtové prevedenie so zbernicou eBus. 
Umožňuje ovládanie vykurovacieho systému v závislosti od izbovej teploty a od nastaveného vykurovacieho 
programu,  prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač) s možnosťou auto-
matickej optimalizácie vykurovacej krivky.  Zároveň ovláda prípravu teplej vody podľa nastaveného programu 
a umožňuje tiež riadiť recirkulačné čerpadlo teplej vody. Umožňuje nastaviť jeden týždenný program 
s možnosťou kombinácie 7 rôznych časových úsekov. Má vstavanú autodiagnostiku a funkciu optimálneho 
štartu vykurovania.

Hlavné charakteristiky regulátorov Thermolink LUX Thermolink P / RC Thermolink B

Typ e-Bus

Druh programu (TV a VV) týždenný týždenný bez programovania

Počet teplotných zmien za deň 7 7 1

Rozsah nastavenia teploty v miestnosti 5 - 30°C

Regulačná charakteristika plynulá

Rozsah nastavenia teploty TV 38 - 65°C

Nastavenie ekvitermických kriviek áno

Automatická vykurovacia krivka nie áno nie

Prázdninová prevádzka áno nie

Protimrazová ochrana systému áno

Zobrazenie času áno nie

Ovládanie recirkulačného čerpadla nie áno nie

Optimálny štart nie áno nie

Optická indikácia vybitých batérií áno nie / áno nie

Pripojenie ku kotlu bezdrôtové drôtové / bezdrôtové drôtové
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Prednosti a výhody
znižujú náklady na vykurovanie – možnosť nastavenia komfortnej a ekonomickej teploty 
možnosť nastavenia teploty TV
regulácia podľa vonkajšej teploty - možnosť nastavenia ekvitermickej krivky
protimrazová ochrana systému
autodiagnostika
zobrazenie aktuálneho dňa a času
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Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmenyVV - vykurovacia voda / TV - teplá voda 

Váš predajca

Technické údaje
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