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Fűtés
 » hőtermelők igénye és szabályzása
 » hőelosztás / fűtési kör szabályzás
 » távhő átadás

Hűtés
 » hűtési kör szabályzás
 » klímaberendezések kapcsolása
 » hőszivattyú igény

Szellőztetés
 » szellőztető berendezések vezérlése
 » hővisszanyerés
 » egyenáram rendelkezésre állása szerint

Energia menedzsment
 » fogyasztók kapcsolása és vezérlése
 » egyenáram rendelkezésre állása szerint

Napkollektor és napelem
 » napenergia szabályzás
 » napelemes rendszerek maradék energiájának kezelése

Árnyékolás
 » redőnyök és zsaluziák szabályzása
 » széltől, sugárzástól és napállástól függő szabályzás

Az épületgépészet összes területét átfogó, 
gyártó független szabályzás 

 Intelligensen vezérelt épületgépészet

Az x2 szériával az ügyfeleinknek egy rugalmas és költséghatékony 
termékpalettát kínálunk az épület teljes gépészetének automatizálására.

„Már mintegy 12 éve dolgozunk együtt a TA-val. Egy fizethető, modern és komfortos szabályzást 
kerestünk a fűtési rendszereink számára. Nagymértékben függetlenebbek lettünk és saját ötleteink 
és az ügyfeleink igénye szerint tudjuk a szabályzást programozni.”

„Jó vezérlők,  szuper szolgáltatás. A szabályzók számomra a legjobb referencia. 
Könnyen kezelhető és ezzel együtt bármit lehet programozni, amilyen ötlet csak 
eszünkbe jut”

Wilhelm R., Online Bewertung

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Gemeinhardt, Gemeinhardt AG

„A szabadon programozhatóság kulcsfontosságú Ügyfeleink egyre magasabb igényeinek kielégítésére. 
Okosgépházainkat innovatív megoldásait a Technische Alternative szabályozók teszik egyedivé"

Dezső Péter  -  SOLAR KLIMA CAD Kft.

Világítás
 » helyiség- és hangulatvilágítások autómatizálása
 » csoportos és egyedi fel-le kapcsolás gombnyomásra
 » más rendszerekkel logikai kapcsolások



Az x2 széria

Univerzális szabályozó – az x2 
széria

Ha univerzális szabályozásról beszélünk, akkor a mi fő 
modellünkre, az UVR16X2 –re gondolunk.

Az utóbbi időben további eszközök, több változatban 
megjelentek. A DC-verzióktól a 24V-kimeneteken és /
vagy M-BUS kapcsolaton keresztül a LAN-,KNX- és 
MODBUS kapcsolattal rendelkező kiegészítő modulokig. 

Az összes x2 eszköz az általunk fejlesztett „ x2tech” 
operációs rendszerrel futnak, így ugyanazon a módon 
programozhatóak és egymás között kompatibilisek.

Kiegészítő modulok & 
adatkapcsolat

A CAN-BUS-on keresztül akár 62 eszközzel is 
kiegészítheti a rendszerét.  CAN-BC2 kiegészítő 
modullal elérheti a KNX-, M-BUS vagy MODBUS 
kapcsolatot is. 

Továbbá rendelkezésre állnak háromfázisú energia 
számlálók áramra, 300 A- ig, töltési szint szenzorok, 
jelátalakítók, E- fűtőpatronok, és a frissvíz rendszerek.  

Ház & szerelési mód

Az „univerzális” jelzőt nem csak a funkcióra értjük, 
hanem a szerelési módra is. Ezért minden esetben 
megtalálja az Ön telepítési elképzeléseinek megfelelő 
szabályzót, legyen az házban vagy anélkül, akár csak a 
processzormodul. 

Telepítheti falra vagy kalapsínre, kalapsínes műanyag 
dobozba, vagy akár mint processzormodul direkt a 
kazánba / hőszivattyúba.

UVR16x2S 
kalapsinre szerelhető

UVR16x2E-NP 
processzor modul

UVR610

CMI internet modul

Felügyelet és optimalizálás

A szisztematikus felügyelete a berendezések értékeinek 
az alapja annak, hogy optimalizálja a rendszert.

Ezen kívül a távfelügyelet jól bevált technikájával 
értesítést is kap bizonyos eseményekről vagy távolról 
frissítheti a firmware-t és a programot asz eszközökben.

CAN-BUS

A szabályzóink egymás 
között a CAN-BUS-on 
keresztül kommunikálnak. 
A CAN-BUS egy megbíz-
ható 4 eres BUS rendszer 
lineáris topológiával, mely 
max 62 eszköz össze-
kötését  teszi lehetővé.

A CAN-RP kiegészítő 
modullal elágazásokat is 
megvalósíthat, akár ponten-
ciál leválasztással. 

DL-BUS

A DL-BUS a mi saját 
BUS rendszerünk, 
amellyel a különböző 
szenzorok és jelátalakítók 
beolvashatóak. 

Méréstechnika

Külön szenzorok a hőmérsékletre, a 
légsebességre, az esőre, nyomásra és 
töltési szintre... 

0-10V, impulzus, áramerősség és 
ellenállás mérésén felül lehetőség van a 
szabályzóink és kiegészítő moduljaink 
számára különböző értékek mérésére.

Szabályzás- és vezérléstechnika

Az eszközeinkkel a legmegfelelőbb szabályzási straté-
giát valósíthatja meg a projektjeiben. Az épületgépészeti 
vezérlésben vegye át az irányítást a váltószeleptől 
kezdve a hőszívattyún át a fatüzelésű kazánig.

Mi szállítjuk a technikát az elképzelésihez.

Folyamatok automatizálása

A TAPPS2 szoftver több mint 40 kész funkciómodul-
jának segítségével az x2 eszközök program logikáját 
teljesen egyedi módon határozhatja meg. 

Egy olyan eszköz van a kezében, amellyel minden egyes 
berendezést a legenergiahatékonyabban tudja irányítani 
anélkül, hogy manuálisan kelljen hozzányúlni. 

Megjelenítés

Berendezéstől függően a végfelhasználó 
vagy a szerelők hozzá tud tédni táveléréssel a 
rendszer funkciókhoz, beállításokhoz . 

A különböző felhasználói felületen -  CAN-BUS-
on, PC-n, vagy alkalmazáson (okostelefon / 
tablet) keresztül - van lehetőség az eszközök 
elérésére különböző jogokkal az egyes felhas-
ználók számára egy szabadon megalkotott 
felületen. 

Egyedi, testreszabható design
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MEGJELENÍTÉSINGYENES szoftverek

CAN-kezelőfelület

A végfelhasználó vagy eszköz kezelő számára létreho-
zhat egy egyedi kezelőfelületet. Az UVR16x2 mellett 
rendelkezésre áll két  érintőkijelző is, 4,3” –os  vagy 9,7” 
- os kivitelben 

Sablonok állnak rendelkezésre a sűrűn használatos 
módokhoz. pl., fűtési kör, szobák..

Megjelenítés PC-n

Megjelenítés a végfel-
használó számára pl. 

okostelefonon

Megjelenítés a böngésző és 
applikáció számára

A CMI web-szerverként is működik, melynek segítségé-
vel lehetővé válik az eszköz elérése a böngésző, ill. 
telefonos applikáció számára.

A megjelenítés programozása szintén az ingyenes 
TA-Designer segítségével lehetséges. 

Távelérés és értesítések

A modern eszközöknél fontos szerepet játszik a CMI. Először is  teljes 
hozzáférést biztosít  böngészőn keresztül (Chromee, Firefox…) és az 
alkalmazáson keresztül miden CAN-BUS eszköz számára.  A hozzá-
férés a honlapunkon keresztül  is  lehetséges (ingyenes).

Legyen szó a CAN-BUS eszközök firmware frissítéséről, új funkcióa-
datot szeretne az eszközére tölteni vagy a paramétereken változtatni. 

Állítson be különböző állapotokat vagy határértékeket, amelyekről  
e-mail értesítést szeretne kapni (Pl: nyomás esésnél a rendszer emailt 
küld a szerelőnek). 

Online megjelenítés, 
Távelésrés & Adatloggolás

A CMI lehetővé teszi a távelérést, ad-
atloggolást és online megjelenítést.

Adatloggolás

Mint minden SD-kártyával rendelkező x2 eszköz, úgy a 
CMI is tudja a rendszer adatait loggolni  és az SD-kár-
tyára menteni.  Nagy előnye az a lehetőség, hogy az 
adatokat távolról letölti és a WINSOL program segítségé-
vel megjeleníti. Így gyorsabban tudja optimalizálni a 
rendszert és értesülni az esetleges rendszerhibákról. 

A "CAN-MTx2" fehér 
ill. fekete kivitelben is 
elérhető

Minden x2 eszközt program nélkül szállítjuk

Előny: a teljes (hidraulikus) tervezésre koncentrálhat,  
kompromisszumok nélkül.

Így az ügyfelek a legjobb rendszert kaphatják meg, nem 
csak a legjobb kompromisszumot.

Alapelv   

Adatloggolás & kiértékelés    

Megjelenítés 

Programozás & szimuláció 

TAPPS2

Ezzel a szoftverrel a szabadon programozható eszközök  
egyedi programját készítheti el.

Kösse össze a mintegy 40 funkcióblokkot egymással 
és a csatolja hozzá a rendszer által megkövetelt ki, és 
bemeneteket. 

A programozás magyar nyelvű  TAPSS2 szoftverrel vagy a 
saját x2- szimulátorral a PC-n lehetséges. 

TA-Designer

A magyar nyelvű TA-Designer program segítségével a kezelő-
felületek (vagy akár okostelefon és tablet) megjelenítését 
programozhatja. 

Miután létrehozta és sablonként mentette, a megjelenítés 
minden projektjéhez rövid idő alatt létrehozható. 

WINSOL

A loggolt értékek a WINSOL segítségével láthatóak, diagra-
mok és trendgörbék által. Az optimalizálási lehetőségek 
vagy a problémák okának megtalálása így már szinte 
gyerekjáték. 

https://www.ta.co.at/download/software/



Neuruppin-ban

Energia-önellátó szálloda
A tervezett szállodabővítés során 2018-ban a teljes ener-
giaellátás is lefedték. Az eredmény: nincs áramhálózati 
kapcsolat többé, hanem egy fa elgázosító kazán, amely 
hőt és áramot szolgáltat, sok napelem és hőszivattyú.  
Négy kazán-t használnak a meghibásodás és csúcs-
terhelést esetére támogatáshoz csúcsterhelés idején. 
Egy 500 kWh villamosenergia-tárolót, medencéket és 
nagy puffertárolókat  használnak felesleges napener-
gia tárolására. A különféle hőtermelők koordinálása 

mellett természetesen a 80 ágyas szálloda energigény-
enek megfelelni. Ez  több x2 eszközön keresztül történik 
a szállodai szoftverével együttműködve,amely  például 
előrejelzési adatokat szolgáltatnak. Ezen adatok 
segítségével az energiát nem használják feleslegesen 
üres helyiségekhez.

Kivitelező : Stephan Janbeck, D-24395 Gelting 
www.stephanjanbeck.de     www.haffhus.de

A nap mindig előnyt élvez
Két napenergia termelő rendszer biztosít tavasztól 
őszig 100 lakás számára elegendő meleget. A nyári 
hónapokban felhalmozott többlet hőt helyi fűtési 
hálózat cseréli ki az épületek között vagy földtárolók-
ban tárolja, ami télen energiaforrást biztosít a három 
hőszivattyú számára. Ha az összes tárolótartály 
100% -ban megtelt, akkor van technikailag lehetőség a 
beáramló hő betáplálás a távfűtési hálózatba. Szabály-
zástechnikailag az x2 szabályzók gondoskodnak a 

hővisszanyerős szellőztető rendszerről, a hő tárolásáról 
és elosztásáról és a hőszivattyú igényről. Ezenkívül 
192 állandó adat pontot továbbítanak mint pl. M-BUS 
értékek, a közművek számára. 

Kivitelező: DHT Digitale Haustechnik GmbH 
D-14513 Teltow; www.dhtgmbh.com

Ami nem illeszkedik,….
azt illesztik. Vagy mint pl. ebben az esetben, ha a hőszi-
vattyú belső vezérlője hibás, nem kell feltétlenül a 
berendezést cserélni. Az alapelv az volt, hogy készülék 
cseréje helyett javítás. Egy UVR16x2 vezérlő veszi át a 
három hőszivattyú szabályzását és a belső folyamatok 
felügyeletét. 

Ebben a projektben Metzingenben két házat közösen 
lát el meleggel és hideggel egy berendezés. Az energi-
aellátó három  geothermikus hőszivattyú. További 2db 
x2-es szabályzóval a puffertöltés, fűtés-, hűtés elosztás 
van vezérelve a két épületrészben. Ezenkívül a meglé-
vő központi szellőztetőrendszer vízhűtőjét is vezérli. 
Így a hőszivattyú segítségével hidegvíz hűtő rendszere 
működését le lehetett csökkenteni. 

Kivitelező: Agila Solar GmbH, 
D-72127 Kusterdingen; www.agila-solar.de

Outlet & bevásárlóközpont
Metzingen-ben

A "Haffhus"
 Ueckermünde-ben

Lakópark „WoMeNa” 

Referenciaprojektek



Intelligensen vezérelt épületgépészet
Intelligensen vezérelt épületgépészet

A thermikus napenergia rendszerek a 80-as évek végén léptek nagyot előre. A 
kivitelezők és felhasználók küzdöttek ennek a drágaságával, komplikáltságával. 

Kurt Fichtenbauer okl. mérnök társaival együtt kezdett el egy új szolár vezér-
lő fejlesztését a saját garázsában. Megbízható, könnyen kezelhető és kedvező 
ár-érték arányú szabályzók hamar nagy közkedveltségnek örvendtek. 

Technikus szívvel és lélekkel
Manapság Andreas Schneider vezeti a Technische Alternative-t a cégalapítóval, Kurt 
Fichtenbauerrel együtt. A termékfejlesztés alapelvei nem változtak. Megbízható és 
univerzálisan alkalmazható szabályzókat, bővítő modulokat és kiegészítőket fejlesz-
tünk a teljes épületgépészetet lefedve, korrekt áron. 

Az ötlettől a kiszállításig

Minden egyes eszközt az ötlettől kezdve, a prototípuson keresztül a késztermékig a cég 
telephelyén fejlesztünk és gyártunk. A program és vizualizációs szoftvereket is itt fejles-
ztjük. A saját SMD gyártósorunk garantálja a legmagasabb flexibilitást és minőséget ez 

egyedi terméktől a tömeggyártásig. 

Szemináriumok és  webináriumok 
szakembereknek

 A kezdőknek, szakértőknek és a vizualizációkról szóló szemináriumok 
általában évente 20 alkalommal zajlanak Ausztriában és Németország-
ban. Mostanra kibővítettük ajánlatainkat, hogy a programozással és a 
megjelenítéssel, az adatnaplózással és a távoli hozzáféréssel kapcso-
latos különböző témájú webes szemináriumokat ajánljunk. 

Szemináriumaink és webináriumaink csak német nyelven állnak 
rendelkezésre.

Ingyenes technikai támogatás
Tapasztalt és jól képzett technikusok készek segíteni a hardver 
és a szoftver terén egyaránt, hétfőtől péntekig telefonon vagy 
e-mailen keresztül.

technik@ta.co.at

www.ta.co.at/support/

+43 (0)2862 53635-850

Programozási szolgáltatás
Megfizethető  programozási szolgáltatást kínálunk a kereskedelemi-   
és a rendszerpartnerek számára.

Csupán a hidraulika vázlatára van szükségünk (kézzel rajzolt elegendő) 
e-mailben. Kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a tisztázzunk minden 
részletkérdést, majd ajánlatot teszünk Önnek a programozással és a 
szükséges hardverelemekkel kapcsolatban.

Ez csak a hardver üzembe helyezését és a paraméterek beállítását 
teszi lehetővé.

Javítás

A megfizethető javítási szolgáltatás mélyen rögzül vállalatunk filozó-
fiájában. Ahelyett, hogy indokolatlanul el akarnánk adni egy új eszközt,  
korrekt és gazdaságos áron akár 20 vagy 30 éves készülékeket is 
megjavítunk.

A Technische Alternative

DI Andreas Schneider (bal) és 
Ing. Kurt Fichtenbauer ( jobb)

Az amaliendorf -i székhelyen 50 munkatárs 
dolgozik.

Jobbra lent az SMD-gyártósor:



Technische Alternative RT GmbH 
Adresse Langestraße 124 
3872 Amaliendorf 
Tel +43 (0) 2862 53635 
E-Mail mail@ta.co.at 
Web www.ta.co.at

Technische Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehal-
ten. Unsere Produkte unterliegen ständigem technischen Fortschritt 
und Weiterentwicklung. Wir behalten uns dehalb vor, Änderungen ohne 
eine gesonderte Benachrichtigung vorzunehmen.

Érvényes: 2021.03.01.

Nem akar lemaradni több hírről?

Iratkozzon fel: 
www.ta.co.at/newsletter 
OKOS GEPHAZ.hu
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Gyártói információk: 
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Támogatás: 
+43 (0)2862 53635-850 
technik@ta.co.at 

Mo bis Do 7 - 15 Uhr 
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Eladás: 
+43 (0)2862 53635-840 
bestellung@ta.co.at
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