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FRISTAR 3. generációja

A nagy hatásfokú szivattyú és szelep  vezérlésének új algoritmusával  
a sebesség és pontosság terén jelentős javulást értünk el - szeleptest 
rendszer gyors és egyértelmű változtatásával is. Ráadásul a nemkívána-
tos keringési hiba már a múlté.

Az elődökhöz hasonlóabn most is két modell közül lehet választani.  
A FRISTAR3WP modell kifejezetten alacsonyabb előremenő- ill. tárolási 
hőmérsékletű rendzserekhez javasoljuk. (pl. Hőszivattyú)

Újabb jóhír: Mindkét típus ára változatlan maradt.  Többet a FRISTAR3 
-ról  39. oldalon olvashat.

Az  UVR610K is megjelent

Mindkét típus – kijelzővel és anélkül – ugyanazokat a tulajdonságokat 
tudják mint az UVR610S ill. UVR610S-OD, csak falraszerelhető válto-
zatban. A UVR610K-OD az RSM610 tökéletes utódja. Az RSM610 
meglévő adatait be tudja olvasni az UVR610K (-OD).

Az elődjéhez képes az  UVR610K-nak 128 funkciómodulja van 44 helyett. 
Másik előnye, hogy akár 24V, akár M-BUS (jumperrel) aktiválható.  

További információk a 15. oldalon.

ATON és EHS/EHS-R új funkciói

A leggyakoribb  kérés az ügyfeleinktől az volt, hogy a vezetékes csatlakozás mellett legyen lehetőség  kétirányú 
kommunikácóra  CORA  rádió kapcsolattal. Ez a hardver változtatásait tette szükségessé, amit 2021 január óta 
szállítunk.

CORA: rádio, vezeték vagy mindkettő

A  CORA  rádiós kommunikáció protokollt először 2019-ben az  ATON -nál használtunk.  Már akkor 
terveztük, hogy ez egy általános protokoll lesz kábelre és rádióra. 

Először is az  eszközöket felszereltük  CORA-DL-el. Ezek az eszközök az EHS és EHS-R (ATON), 
fűtőelemek, ezen kívül az  FTS-DL térfogatáram szenzor, a szabályzók közül pedig az  UVR16x2 és 
az UVR610 összes típusa, amely mostantól CORA-DL- el lettek felszerelve.

Hamarosan a CAN-MTx2-t, is CORA rádió modullal  fogjuk szállítani és innentől kezdve TAPPS2-vel 
lehet programozni. A jövőben fontos szerepet fog játszani az  OKOS otthonok terén.

Ez a “CORA-F”  ikon azt jelenti, hogy  ez az 
eszköz rádión keresztül tud kommunikálni.

Ez a  “CORA-DL”, ikon azt jelenti, hogy a 
vezetékes kommunikáció elérhető.

ÚJ bővítő modulok

Ebben az évben is vannak új bővítő modulok és szenzorok. Az egyik a  
nyomáskülönbség szenzor ,  5 varinás közül választhat +/- 2.5 mbar- 
tól 10 bar-ig. A másik a  LED fényerőszabályzó és a léptetőmotor 
vezérlő .

Ha arra van szüksége, hogy  Grundfos direct szenzorokat  olvasson 
be, azt is megteheti a GDS-DL-el.

Másik változtatás, hogy az év közepétől Teflon bevonattal 
szállítjuk, így lehetőség nyílik zománcozott HMV tartályok-
ban is használni. 

ÚJ
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ANS21 

SBR22

ANS21-L

Standard controllers

ANS21 egykörös szolár vezérlő
ANS21-L töltőpumpa vezérlő

Az ANS21 széria egységei olyan vezérlők, amelyeket szándékosan egyszerűen 
telepíthetőnek és kezelhetőnek tartottunk meg. Mind a kollektor, mind a tartály 
hőmérsékletét fénysáv jelzi. 

 » beállítható hőmérséklet különbség
 » túlmelegedés védelem a tartálynál vagy minimum érték a bojlernél 
 » külön kijelző a termelő- és tartály hőmérséklet számára
 » kollekter túlmelegedésének kikapcsolása
 » szenzorok rövidzárlatának vagy megszakításának felismerése 
 » a szolár és töltőpumpa funkció között át lehet kapcsolni

1 RELÉ KIMENET2 BEMENET

SBR22 Medenceszabályzó

Az SBR22 egy differenciális szabályzó úszómedencék szolár töltéséhez. A két 
kimenet lehetővé teszi a túltöltő szelep és a medenceszivattyú vezérlését. 

 » állítható differenciális hőmérséklet
 » különálló kijelző a termelő és a medence hőmérsékletére
 » kollekter túlmelegedésének kikapcsolása
 » szenzorok rövidzárlatának vagy megszakításának felismerése 

2 RELÉ KIMENET2 BEMENET

Cikkszám 01/ANS21 01/ANS21-L 01/SBR22

KFPT1000 1 2 kollektor szenzor  PT1000

KEPT1000 1 kazán szenzor PT1000

BFPT1000 1 1 bojler szenzor  PT1000

TH140 1 1 merülőhüvely 140 mm

TH60-NI 2 merülőhüvely - rozsdamentes 60 mm

Hálózati kábel 1 1 1

Szerelőkészlet 1 1 1

Méretek (mm) 
126,8 x 76,5 x 45,5

Standard szabályzókTalálja meg a projektjéhez legmegfelelőbb szabályozót

Standard szabályozók

LEHETŐSÉGEK

Interfészek - csatlakozások

Kezelőfelület és adat loggolás

Bővíthetőség

Egyszerű szabályzás

 » szolár rendszerek, töltőpumpák
 » úszómedencék töltése
 » higiénikus HMV készítés

UVR67 -tel kap:

 » több mint 800 választható program:  termosztát-,  
hőmérséklet különbség-, fordulatszám-, fűtési kör 
szabályozásból és 

 » épületszárítás
 » max. 1 kevert fűtési kör

Teljes épületgépészeti szabályozás

 » A több mint 40 funkciómodullal a mindenkori beren-
dezés teljes, egyedi szabályzását valósíthatja meg. 

 » A programozás PC-n történik az ingyenes TAPPS2 
szoftverrel

 » Jellemző felhasználási területek:
 » fűtési-, és hűtési körök, hőtermelő elindítása és 
moduláció 

 » terhelés-, és energia menezsment 
 » szellőztető rendszerek, zsaluziák, redőnyök 
vezérlése

Nem bővíthető

Standard szabályozók előre meghatározott funkciók-
kal vannak ellátva és nem bővíthetőek.

Kiterjedt bővíthetőség

 » CAN-BUS segítségével  62 eszközig lehet 
egymáshoz kapcsolni és értékeket, állapotokat stb...
egymás között cserélni és változtatni. 

Korlátozott kezelőfelület

A régebbi eszközök CAN-BUS nélkül, a kijelzőfelüle-
ten csak értékeket tudnak megjeleníteni. A távelérés, 
mint az x2 szériánál csak az UVR67-nél lehetséges. 
Az adatloggolás mindengyik standard szabályzónál 
lehetséges CMI-vel. 

Egyedi kezelőfelület

 » Egyedi megjelenés a szabályzó kijelzőjén, kezelőfe-
lületeken, tableten, okostlefonon, PC-n

 » CMI-n keresztül lehetőség nyílik az összes 
szabáloyzó és DL-BUS eszköz adat loggolására , 
amennyiben a szabályzóban található SD-kártya.

Adatkapcsolat különböző BUS rendszerekhez

 » KNX
 » Modbus RTU, Modbus TCP
 » M-BUS

Nem csatlakoztatható idegen rendszerekhez

x2 széria
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Standard controllers Standard controllers

ESR21 Egyszerű szolár szabályzó
ESR31                                                              ESR grafikus kijelzővel

Az ESR21 vagy ESR31 egyszerű többcélú differenciális szabályzó.  Az ESR31 grafi-
kus kijelzője egyszerűvé teszi a programválasztást és mutatja a szenzor helyzetét a 
hidraulikus diagrammon. A kiegészítő információkhoz a DL-BUS-on keresztül jutha-
tunk. Így a vezérléssel (szolár rendszer) párhuzamosan a hozamot (hőmennyiséget) 
is ki lehet számítani.

A felhasználási terület az  1 - körös szolár rendszer vezérléstől a sebességvezérelt 
frissvíz kezelés szabályzásáig terjed.   

 » 17 különböző program lehetőség
 » átlátható kijelző hidraulikus diagrammokkal (ESR31)
 » állapotkijelzést az eszköz hibás működésének felismeréséhez
 » szolár indító és fagyvédelem funkció
 » szivattyúblokkolás kollektor túlmelegedés esetén
 » rendszerműködés vezérlés
 » hőmennyiség számlálás
 » DL-BUS a PC-n történő adatértékeléshez CMI-n keresztül és külső szenzorok 
csatlakoztatásához

 » magas hatásfokú szivattyúk fordulatszámszabályzása PWM60+-10V-on keresztül
 » általános szivattyúk fordulatszámszabályzása: ESR21-D, ESR31-D

2 KIMENET

1 relé vagy triac kimenet 
1 vezérlő kimenet PWM / 0-10V

3 BEMENET ADATKAPCSOLAT

DL-BUS

Kiegészítő

 » HIREL-STAG relé modul 
    a 0-10V-os vezérlő kimenet csatlakoztatásához speciális felhasználáshoz  (pl.: 
hibajelzés, égő igény).

Cikkszám 01
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KFPT1000 1 1 1 1 1 1 1 1 kollektor szenzor PT1000

BFPT1000 1 2 1 2 1 2 1 2 bojler szenzor PT1000

TH140 1 2 1 2 1 2 1 2 merülőhüvely 140 mm

Hálózati kábel 1 1 1 1 1 1 1 1

Szerelőkészlet 1 1 1 1 1 1 1 1

UVR67 Univerzális szabályzó
UVR67-H / UVR67-HU                     Univerzális fűtési kör szabályzó
UVR67-GT Univerzális szabályzás épület szárításhoz

Univerzális szabályzó több mint 800 beállítható programmal. Az adatloggolás és a 
funkcióadatok átvétele SD-kártyával ill. CAN-BUS-al lehetséges. 

Az UVR67 funkciói fűtési-, szolár rendszerkben ill. épületszárításban többek között: 
termosztát-, diff. hőmérséklet-, fordulatszám-, fűtési kör szabályzás. A kívánt szabály-
zó funkció a programszám megadásával lehetséges. 

Intuitív működtetés forgatógombbal

 » hibás működés kijelzése
 » legionella védelem funkció, szivattyú blokkolás védelem
 » kollektor hűtési funkció, kollektor túlmelegedés védelem funkció
 » eszközfunkció kontroll
 » 3 hőmennyiség számláló
 » dátum, idő
 » 5 szabadon programozható időprogram
 » DL-BUS és CAN-BUS az adat kiértékeléshez a CMI-n keresztül és
 » külső szenzorok illesztéséhez
 » távhozzáférés CAN-BUS-on keresztül CMI, UVR16x2 és CAN-MTx2
 » funkcióadatok áttöltése SD-kártyán vagy CAN-BUS-on keresztül
 » magas hatásfokú szivattyúk fordulatszámszabályzása
 » 2 multifunkciós kimeneten keresztül PWM / 0-10V
 » programfüggő kiegészítési lehetőségek HIREL22-vel
 » kimenet 3 feszültségmentes használata lehetséges

Kiegészítők

 » szobaszenzor RASPT, RAS+DL (lásd 29.oldal)
 » CMI Controll Monitoring Interface (lásd  18. oldal)

Cikkszám 01/UVR67 01/UVR67-3 01/UVR67-4 01/UVR67-GT 01/UVR67-H 01/UVR67-HU

KFPT1000 1 1 kollektor szenzor PT1000

KEPT1000 1 1 kazán szenzor PT1000

BFPT1000 2 3 1 3 bojler szenzor PT1000

RAS+DL 1 1 szoba szenzor PT1000 
kijelzővel

AUSPT 1 1 külső szenzor PT1000

RFS-DL 2 páratartalom szenzor

TH140 2 3 2 merülőhüvely 140 mm

RF 1 1 szenzorrögzítő rugó

Hálózati kábel 1 1 1 1 1 1

Szerelőkészlet 1 1 1 1 1 1

Méretek (mm): 
150x 100 x 48,7

 6 BEMENET

PT1000, KTY(2kΩ), szoba - és 
sugárzás szenzor 
Bemenet 6: 
további bemenet a térfogatáram 
impulzus adóhoz (impulzus 
max. 
20 Hz) és szél szenzor

 7 KIMENET

5  relé kimenet 
2 multifunkcionális kimenet: 
PWM / 0-10V

 ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS 
DL-BUS 
Micro SD kártya



10 11

HIREL22

CAN-UES2

250

84
.5

20
2

12
0

141.6
89

54

137.6

90
.6

45.85

144.5

96
81

.5

11.3

12
0

141.6
89

54

137.6

90
.6

45.85

144.5

96
81

.5

11.3

x2 series freely programmable controllers

UVR16x2 szabadon programozható szabályozók
UVR16x2K / UVR16x2S

Az  UVR16x2 eszköz több mint 40 különböző, szabadon kombinálható funkciómo-
dullal számtalan vezérlési lehetőséget a fűtési- és épületkezelés terén kínál. Azzal, 
hogy max. 128 funkciót kombinálhat tetszőlegesen, a programozó gyakorlatilag korlá-
tok nélkül dolgozhat. 

Egy 4.3“ érintőkijelző  a felhasználói kezelőfelület. A kezelőfelület a TA-Desinger 
szoftverrel személyre szabható. Ezáltal a végfelhasználó számára fontos adatokat, 
paramétereket lehet meghatározni. (p.l.: fűtési időkorlátok, HMV hőmérséklet) 

A CMI illesztőegységgel (18.oldal) lehetőség nyílik a távelérésre okostelefonon, table-
ten vagy PC-n. Különféle kiegészítő modulokkal lehet a szabályzó be- és kimeneteit 
bővíteni, energiát számlálni és adatokat KNX vagy MODBUS hálózatok segítségével 
cserélni.

Az UVR16x2  programozása vagy direkt az érintőkijelzőn vagy az ingyenesen használ-
ható TAPPS2 szoftver segítségével lehetséges. A PC-n létrehozott programokat vagy 
SD-kártyával vagy a CMI-n keresztül lehet az szabályzóba betölteni. 

A minden konzolon van egy hely a HIREL-230V, továbbá 2 hely a HIREL-PF számára 
kialakítva. A HIREL22 is kompatibilis. (28.oldal)

UVR16x2K falra szerelhető 
konzollal

UVR16x2S kalapsínre szerelhető 
változat

x2 széria | szabadon programozható szabályzók

Szenzor csomagok

Előre csomagolt szenzor alap- és kiegészítő csomagok.                                         
GP4PT az UVR610 szabályzókra van optimalizálva. 
(lásd 15 oldal). 

Cikkszám 01/GP1PT 01/GP2PT 01/GP3PT 01/GP4PT 01/EP1PT

KFPT1000 1 1 1 kollektor szenzor PT1000

KEPT1000 1 1 1 kazán szenzor PT1000

BFPT1000 6 5 8 3 4 bojler szenzor PT1000

TH140 6 4 4 1 2 merülőhüvely 140mm

TH90 2 merülőhüvely 90 mm

RASPT 1 2 1 1 szobaszenzor PT1000

AUSPT 1 1 1 1 külső szenzor PT1000

RF 1 2 2 1 szenzorrögzítő rugó

Hálózati kábel 1 1 1

UVR16x2 DC
UVR16x2K-DC / UVR16x2S-DC

A  24 V-os kimenet helyett itt egy 24 V -os egyenáram bemenet van. A eredeti hálóz-
ati bemenet használható a relék táplálására 0 és 230 V között választható potenciával. 

Kiegészítők UVR16x2

 » CMI adatloggoláshoz (18.oldal)
 » CAN túlfeszültség védelem CAN-UES2 
(25. oldal)

 » HIREL22 relé modul 
(28 oldal)

Kezelőfelület

 » 4,3" érintőkijelző (16. oldal)
 » 9,7" érintőkijelző (16. oldal)
 » CMI-vel (18 oldal):

App Android/iOS - okostelefonra 

Cikkszám

01/UVR16x2K * falra szerelhető konzollal

01/UVR16x2S * kalapsínre szerelhető  

01/UVR16x2K-DC falra szerelhető konzollal 24V DC bemenettel

01/UVR16x2S-DC kalapsínre szerelhető  24V DC bemenettel

16 KIMENET

11 relékimenet

5 multifunkciós kimenet 
választható  0-10V, PWM, relé (HIREL-230V, 
HIREL-PF vagy HIREL22  relé modulokkal)

24 V kimenet

16 BEMENET

PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), PT100, PT500, 
Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, szoba-, sugárzás-, 
nedvességtartalom-, eső  szenzor,

Max. impulzus: 10 Hz 
Feszültság  3,3V-ig 
Ellenállás  1-100kΩ, digitális

Bementek 7, 8: 
2 x 0-10V, 1 x 4-20mA

Kimenetek 15, 16: 
2 x impulzus max. 20Hz

ADATKAPCSOLAT

CORA-DL CORA eszközökkel való kapcsolathoz

DL-BUS  különböző DL szenzorokkal való kapcso-
lathoz

CAN-BUS: különböző CAN-BUS-os eszközökhöz 
való csatlakozáshoz

SD kártya (UVR16x2E-NP: micro-SD kártya)

Az x2tech -t az UVR16x2-höz fejlesztettük ki. Ez az összes x2 
eszköz  operációs rendszere.  

A DL-BUS egy általunk fejlesztett kétirányú BUS rendszer. 
Minden DL-BUS rendszer áll egy DL-Master-ből (pl.: UVR16x2) 
és egy DL- Slaves-ből (pl. különböző szenzorok) 

A CORA  az új kommunkáció protokollunk, ami rádión és/vagy 
kábelen keresztül érhető el. Részleteket lásd az 5.oldalon. 

* Triac- kimenettel kérés esetén
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UVR16x2E-NP

UVR16x2S-DE
KONZOL UVR16x2

Sorkapocs panel  UVR16x2

EWS16x2

SIM-BOARD16x2

VTGH12

SKL5x20

x2 series freely programmable controllers

UVR16x2E-DE                                       Tápegység vezérlőegységgel

Mint az  UVR16x2K, csak egy alaplapi változat kihelyezett kezelőfelülettel a kapc-
solószekrényben történő felhelyezéséhez. Az operácoós rendszer, a működése, a 
funkcióadatok és SD-kártyával történt adatátviltel szintén kompatibilis az UV16x2-vel. 
Az alaplap és a kezelőfelület egy 700mm-es szalagkábel van összekötve.  

 » külön biztosíték a 12-14 kimenetekhez
 » 3 multifunkciós kimenet beépített relével ( jumperrel kapcsolható)
 » 24V ellátás ipari érzékelőkhöz (max. 6W)
 » biztonsági hőmréséklet korlátozó csatlakoztatása és felismerése
 » a bemenetek és kimenetek külön csatlakozással rendelkeznek
 » a különböző csatlakozók megakadályozzák a csatlakozási hibákat a hálózat és az 
alacsony feszültésgű védelem között

 »  2 áramlás szenzor választható (UVR16x2E-DE-I)

Kezelőfelület UVR16x2E-DE

Alaplap UVR16x2E-DE

Méretek (mm): 
 144,5 x 96 x 26,1

Cikkszám

01/UVR16x2S-DE Vezérlő külső vezérlőegységgel 

01/UVR16x2E-DE Tápegység vezérlőegységgel

01/UVR16x2E-DE-I Tápegység vezérlőegységgel, két beépített áramlás szenzorral

01/UVR16x2E-NP Tápegység processzor modullal

01/UVR16x2E-NP-I Tápegység processzor modullal, két beépített áramlás szenzorral 

UVR16x2E-NP Tápegység processzor modullal

Hasonló teljesítmény és tulajdonságokkal rendelkezik mint az UVR16x2E-DE de 
beépített  processzor modullal kontrolpanel nélkül. Több  UVR16x2E-NP-t lehet egy 
kezelőfelülettel összekapcsolni (pl.:  CAN-MTx2 vagy CMI) de UVR16x2-vel is.  

 » 2 áramlás szenzor választható   (UVR16x2E-NP-I)

UVR16x2S-DE Vezérlő külső kezelőegséggel

A szabályzóegység a kapcsolószekrénybe kerül kalapsínre az egyszerű és szaks-
zerű szerelés végett. A kezelőfelület kényelmesen  kapcsolószekrény ajtajára 
szerelhető egy szalagkábellel összekötve. Itt lehet a szokásos módon megjeleníteni 
a kezelőfelületet.

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS 
CORA-DL 
DL -BUS 
SD kártya 

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS 
CORA-DL 
DL-BUS 
Micro SD kártya 

Konzol - ház:  falra szerelhető
Konsole UVR16x2

Sorkapocs panelből és házból áll. A konzolnak összesen 
hat különböző szerelési helye van a különféle kiegészítő 
modulokhoz (pl.: relémodulok, BUS adapterek, RCV-DL 
rádióvevők) 

A konzol és sorkapocs panel külön is elérhető. 

Szimulációs egység
SIM-BOARD16x2

UVR16x2 vezérlővel kombinálva a létre-
hozott program szimulálására.

Szimulációs egység dobozzal
EWS16x2

Az  UVR16x2 a SIM-BOARD16x2 szimulációs egységgel tesztelhetőek a funkcióada-
tok,  16 PT1000 szenzor, valamint digitláis jelek a 15 és 16 bemeneten. Csatlakozási 
lehetőség   a CAN- és DL-BUS-hoz. CAN-BUS kábel tartozék. 

A UVR16x2K szabályzónak a szimulációs egységhez való szereléséhez konzolra (01/
KONSOLE UVR16x2) van szükség. 

Elosztódoboz  
VTGH12

Elosztóház (IP 55) 12 elosztóegységhez, 
beépített cilindersínnel és átlátszó 
csuklós fedéllel pl. egy CAN-EZ3, egy 
UVR610 és egy MCB.

Cikkszám

01/KONSOLE UVR16x2 Konzol ház sorkapocs panellel UVR16x2

01/GEHAEUSE-KONSOLE UVR16x2 Konzol ház  UVR16x2

01/KLEMMPLATTE UVR16x2 Sorkapocs panel  UVR16x2

01/EWS16x2

01/SIM-BOARD16x2

01/VTGH12

01/SKL5x20

Biztosíték
SKL5x20

Biztosíték csatlakozó finom biztosíték-
kal,  5x20mm méretű, gyors működésű, 
6,3A. Az UVR610 opcionális külső 
biztosítékának védelme érdekében.



14 15

UVR610S

UVR610S-OD

UVR610S-OD-MODB
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x2 series freely programmable controllers

UVR610S                        Szabadon programozható univerzális szabályzó

A UVR610S szabadon programozható szabályzó ugyanzt a technológiát tartalmazza 
mint az UVR16x2 szabályzó. Szintén a TAPPS2 szoftverrel programozható. A funk-
cióadatok átvitele SD-kártya vagy CAN-BUS segítségével lehetséges. Jumperrel lehet 
a 24V-kimenetet és/vagy  M-BUS adatkapcsolatot létrehozni. Az UVR16x2S kalapsín-
re szerelhető változat, menü navigálás forgatógombbal. 

Cikkszám

01/UVR610S Figyelem: új cikkszám 

01/UVR610S-OD UVR610S kijelző nélkül

01/UVR610S-MODB UVR610S Modbus-al

01/UVR610S-OD-MODB UVR610S kijelző nélkül, Modbus-al

01/UVR610S-DC UVR610S 24V DC bemenettel

10 KIMENET

6 relékimenet, egy választható 
feszültségmentes érintkezővel.

4 multifunkciós kimenet, 
választható 0-10V, PWM,   (pl.: 
HIREL22 relé modul) 

6 BEMENET

PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), 
PT100, PT500, Ni1000TK5000, 
Ni1000, NTC, szoba-, sugárzás-, 
páratartalom-, eső szenzor, 
impulzus mx. 10 Hz

Feszültség  3,3V-ig; Ellenállás 
1-100kΩ, digitális

Bementek 5, 6: 0-10V

UVR610S-OD 
Bemenetek 3, 4, 5, 6: 0-10V

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS 
CORA-DL 
DL-BUS 
Micro SD kártya 
M-BUS

UVR610S-OD 
CAN-BUS 
CORA-DL 
DL-BUS 
M-BUS

UVR610S Modbus 
Modbus  M-Bus helyett

Méretek (mm): 106 x 91

UVR610S Modbus kijelzővel / kijelző nélkül
UVR610S-MODB / UVR610S-OD-MODB 

Ugyanaz a funkció, mint az UVR610S. A kapcsolható M-BUS adatkapcsolat helyett ez 
az eszköz vezetékes Modbus-al történik. Az új UVR610S-OD-MODB kijelző és SD-kár-
tya foglalat nélkül kerül forgalomba.

UVR610S-OD UVR16x2S kijelző nélkül 

Az UVR610S-OD ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint az UVR610S, de a 
kijelző hiánya miatt különösen alkalmas kiegészítőként vagy független vezérlőként.     
CAN-MTx2-vel vagy CMI-vel lehet kezelni.  

UVR610S-DC

A 24 V kimenet helyett egy 24 V DC tápellátáshoz való bemenet található.  Az eredeti 
hálózati feszültségbemenet 0 és 230 V AC közötti potenciált képes befogadni a relék 
ellátására.

Kiegészítők

 » elosztó szekrény
 » biztosíték 
(13. oldal)

10 KIMENET

6 relékimenet, egy választható 
feszültségmentes érintkezővel.

4 multifunkciós kimenet, 
választható 0-10V, PWM,   (pl.: 
HIREL22 relé modul) 

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS 
CORA-DL 
DL-BUS 
Micro SD kártya 
M-BUS

UVR610K-OD 
CAN-BUS 
CORA-DL 
DL-BUS 
M-BUS

UVR610K Szabadon programozható univerzális szabályzó

A szabadon rogramozható UVR610K univerzális vezérlő ugyanazokkal a tulajdonsá-
gokkal és adatkapcsolattal rendelkezik, mint az UVR610S, de falra szerelhető házban 
van. Pontosan ugyanúgy működik, mint az UVR610S és itt is egy 24 V-os kimenetet 
és/vagy M-BUS-t -lehet jumperekkel aktiválni. Menü navigálás forgatógombbal. 

Dimensions in mm

Ajánlás

 » 4,3" érintőkijelzós kezelőfelület (CAN-MTx2, 16. oldal)

Cikkszám

01/UVR610K hálózati kábellel

01/UVR610K-OD UVR610K kijelző nélkül, hálózati kábellel

01/SK-RSM

UVR610K-OD                                                UVR610K kijelző nélkül

Az UVR610K-OD az RSM610 szabályzó közvetlen utódja. Akárcsak az UVR610S és 
az UVR610K esetében, itt is egy jumperrel lehet 24 V kimenetet és / vagy az M-BUS 
adatpacsolatot aktiválni. Ennek eredményeként az UVR610K-OD felváltja az összes 
korábbi RSM610 verziót. 

A meglévő RSM610 funkcióadatok egy UVR610K-ra is betölthetők.

6 BEMENET

PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), 
PT100, PT500, Ni1000TK5000, 
Ni1000, NTC, szoba-, sugárzás-, 
páratartalom-, eső szenzor, 
impulzus mx. 10 Hz

Feszültség  3,3V-ig; Ellenállás 
1-100kΩ, digitális

Bementek 5, 6: 0-10V

UVR610K-OD 
Bemenetek 3, 4, 5, 6: 0-10V

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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CAN-MTx2-WT

CAN-TOUCH-BK

CT-TFS

CAN-BC2

CAN-I/O45

x2 series Visualization, operating units & interfaces

Méretek (mm): 
233 x 190 x37

ADATKAPCSOLAT

CAN -BUS 
CORA-F 
SD kártya

4,3"    érintőkijelző 
CAN-MTx2

A CAN-MTx2 egy 4.3" érintő kijelző  CAN-BUS hálózatok kijelző egységeként 
szolgál, bár a TAPPS2 (1.18-as vagy magasabb verzió) használatával létrehozott 
funkcióadataival is működhet. A TA-Designer program segítségével egyedi, testres-
zabott, akár 350 oldalas grafikus felhasználói felületet lehet létrehozni, ahol az 
egyes oldalak egyes felhasználók számára lezárhatók. A műkődése megyegyezik a 
UVR16x2 szabályzóval. Az CAN-MTx2 a hálózat összes szabályzoját tudja kezelni.  
Belső érzékelőkkel rendelkezik: szoba-, páratartalom-, légnyomás szenzor, harmat-
pont számítással.

 » a ház fehér (WT) és fekete (BK)  színben elérhetőek. 

CAN-MTx2-CO2: beépített CO2 szenzorral a levegőminőség méréséhez, légtechnika 
szabályozáshoz

Cikkszám

01/CAN-MTx2-WT fehér házzal

01/CAN-MTx2-BK fekete házzal

01/CAN-MTx2-CO2-WT beépített CO2 szenzorral

01/CAN-MTx2-CO2-BK beépített CO2 szenzorral

01/CAN-TOUCH-BK fekete házzal

01/CAN-TOUCH-SI ezüst házzal

01/CAN-TOUCH/TFS-BK CT-TFS beépített modul

01/CAN-TOUCH/TFS-SI CT-TFS beépített modul

01/CT-TFS szenzormodul

 9,7" érintőkijelző
CAN-TOUCH

A CAN-TOUCH egy 9,7" -os LCD érintőképernyő. A TA-Designer szoftver segítségével 
személyre szabható grafikus felület  hozható létre, amely SD-kártyán keresztül átvi-
hető a készülékre. Az egyes oldalakat PIN kódokkal lehet védeni. Az üzenetek előugró 
ablakokon keresztül jeleníthetők meg. 

Szenzormodul
CT-TFS

Szenzormodul a helység hőmérsékletének, páratartalom és harmat-
pont mérésére CAN-Touch illesztéséhez. 

Méretek (mm): 
144,5 x 96 x 26,1

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS 
SD kártya 

x2 series | Kezelőfelület & adatkapcsolat

CAN bővítő modul
CAN-I/O45

A CAN-I / O modul további be- és kimeneteket biztosít az UVR16x2 és UVR610 szaba-
don programozható univerzális vezérlőkhöz. Ez a kiterjesztés legfeljebb 44 funkciót 
képes feldolgozni, nincs órafunkciója és nincs saját áramellátása.  

CAN-BUS átalakító
CAN-BC2

A CAN- BUS átalakító további adatkapcsolatot  tesz elérhetővé az összes CAN-BUS 
eszköz számára. TAPPS2 szoftverrel programozható. A CAN-BC2 működtethető az 
UVR16x2 vezérlőn, a CAN-MTx2 vagy a CMI felület. 

ADATKAPCSOLAT

Két elszigetelt CAN-BUS interfész

Egy DL-BUS interfész a DL érzékelőkben történő 
olvasáshoz

Egy M-BUS interfész négy M-BUS mérő leol-
vasására, mindegyik 32 értékkel

Méretek (mm): 
126,8 x 76,5 x 45,5

Modbus/M-BUS modul
MD-MODB

A modul tartalmaz:

 » egy Modbus RTU kapcsolatot, amely konfigurálható akár Master-ként, akár Slaves-
ként, azzal a lehetőséggel, hogy 64 értéket kiadjon a Modbus számára és 64 
értéket beolvasson

 » egy M-BUS kapcsolatot további négy M-BUS mérő leolvasására egyenként 32 
értékkel

5 KIMENET

3 relékimenet

2 multifunkciós kimenet, 
választható  0-10V, PWM,  
(HIREL22, relémodul, 23.oldal)

ADATKAPCSOLAT

DL-BUS 
CAN-BUS 

Cikkszám:

01/CAN-BC2

01/MD-KNX

01/MD-MODB

01/CAN-I/O45

OPCIONÁLIS ADATKAPCSOLAT

Az MD-KNX és az MD-MODB kiegészítő modulo-
kon keresztül érhetők el

Minden BUS átalakítóhoz max. egy további modul 
lehetséges.

KNX- modul
MD-KNX

KNX-hez való csatlakozáshoz azzal a lehetőséggel, hogy  64 értéket tud kiadni a 
KNX-nek és  64  értéket tud beolvasni a KNX-ről. 

Méretek (mm): 
126,8 x 76,5 x 45,5

4 BEMENET

PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), PT100, 
PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, 
NTC,  szoba-, sugárzás-, 
páratartalom-, eső szenzor,

Max. impulzus 10 Hz; Fes-
zültség 3,3V-ig ; Ellenállás 
1-100kΩ, digitális

Bemenetek 3, 4: 0-10V
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x2 series Visualization, operating units & interfaces

CMI  - (Control and Monitoring Interface)
Internet modul

A CMI egy interfész egység, amellyel kényelmes lehetőséget biztosít a rendeszer-
figyeléshez, monitorozáshoz, távvezérléshez (LAN hálózaton), adatnaplózáshoz, 
loggoláshoz és az összes vezérlő DL vagy CAN-BUS - al történő megjelenítéséhez.  

 » CAN-BUS eszközök távoli elérése LAN hálózaton
 » funkcióadatok adminisztrációja CAN-BUS eszközökhöz
 » operációs rendszerek kezelése CAN-BUS eszközöknél
 » rendszer megjelenítése PC-n, okostelefonon (App. segítségével) vagy tableten
 » CAN-BUS eszközök paramétereinek felülvizsgálata
 » adatnaplózás, értékek loggolása CAN-BUS-on vagy DL-BUS-on keresztül
 » eseményvezérelt  értesítés e-mailben
 » kalapsínre vagy falra szerelhető
 » GSM modul csatlakoztatási lehetőség ( MDC-GSM)
 » Modbus TCP-  hez való csatlakozási lehetőség

Működés / hozzáférés

 » direkt helyi LAN hálózaton keresztül
 » és/vagy ingyenes weblapon  keresztül: https://cmi.ta.co.at
 » ingyenes CMI Applikáció Google AndroidTM és Apple iOSTM rendszerekhez. 

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS,  2 adatkapcsolat 
bemenet  
Ethernet (RJ45) LAN 
SD kártya 

Wifi Router
WNA

Ez a router a CMI bővítésére szolgál.  Saját  tápegységgel rendelkezik és továbbíthatja 
az Ethernet vagy az Internet kapcsolatot a CMI WLAN-kapcsolatot vagy UMTS stick 
segítségével (nem része a csomagnak).

Cikkszám

01/CMI hálózati kábel nélkül

01/CMI-NT hálózati kábellel

01/CMI-GSM beépített GSM modul (MDC-GSM)

01/WNA

01/MDC-GSM GSM modul

10/GSM-VERLÄNGERUNG GSM hosszabító 2.5 m

10/NETZTEIL-12V hálózati kábel

12V tápegység
A tápegységre akkor van szükség, ha további CAN-BUS modulok vannak csatlakoztat-
va egy vezérlőhöz a CMI mellett, a CMI kizárólag DL-BUS-on keresztül üzemeltethető, 
vagy egy MDC-GSM modult használnak.

GSM-modul
MDC-GSM

Bővítő modul a CMI értesítések fogadásához, parancsok küldéséhez vagy értékek 
lekérdezéséhez SMS-ben.

Milyen lehetőségeket kínál a CMI? 
Távelérés  a CAN-BUS hálózat összes x2 eszközéhez

Az eszközök a https://cmi.ta.co.at webhelyen található webportálon keresztül működtethetők, mintha közvetlenül 
az eszköz előtt állna. A firmware frissítése, a programozás vagy a paraméterek megváltoztatása lehetséges anélkül, 
hogy el kellene mennie az ügyfélhez. 

Megjelenítés végfelhasználók számára

A végfelhasználók világosan elrendezett, egyedi 
kezelőfelületre vágynak anélkül, hogy hozzáférnének a 
szerelői vagy a szakértő menükhöz.

A testreszabható felület böngészőn vagy alkalmazáson 
keresztül érhető el Android és iOS rendszerekhez.

Adatloggolás

A CMI szükség esetén az összes elérhető értéket 
naplózhatja az SD-kártyájára. A WINSOL ingyenes 
szoftver adatokat olvas, trendgörbéket ábrázol és 
diagramokat, amelyeket szűrni, sőt exportálni is lehet.

Kapcsolódás

A Modbus TCP -nek köszönhetően a CMI népszerű felü-
letet kínál idegen eszközökhöz. Fordított egyenirányítók, 
energiatárolók vagy hőszivattyúk - sok gyártó számít 
erre a megbízható BUS rendszerre. Az Ethernet kapcso-
lattal integrálhatja a LAN hálózattal és opcionálisan  az 
Internetre.

https://cmi.ta.co.at címen

Értesítések

Értesítéseket fogadhat meghatározott események 
(kritikus küszöbértékeket meghaladó értékek, bizo-
nyos kapcsolási feltételek stb.) alapján e-mailben (több 
címzett is lehetséges) vagy SMS-ben (GSM-modullal a 
18. oldalon).

A vezérlő interfésze a webportálon 
keresztül megegyezik magával az 
eszközzel.

WINSOL

Megjelenítés az ügyfelek számára,
pl. okostelefonjukon



20 21

CAN-EZ3

CAN-EZ3A

EHS-R

x2 series Energy management

x2 széria | Energia menedzsment

Méretek (mm): 
106 x 91
 

CAN energiaszámláló 3
CAN-EZ3

Az új CAN energiaszámláló rögzíti az elektromos és hőenergia áramálást. TAPPS2 
szoftverrel programozható.

 » kapcsolószekrénybe szerelhető, 45 mm-es szabványos kalapsínre
 » külső rögzíthető áramérzékelők  (nem tartozék) lehetővé teszik a mért vezető 
gyors cseréjét. A feszültségmérő bemenetek mindhárom fázisba integrálva 
vannak. Csak az első fázis csatlakoztatása elegendő a kevésbé precíz méréshez.

Lehetőségek

 » átfogó energiagazdálkodás a napelemes rendszer helyszíni fogyasztásának opti-
malizálása érdekében

 » terhelés kezelés (pl. A terhelési csúcsok csökkentése kereskedelmi környezetben)
 » különböző fogyasztók, például fűtőpatronok, infravörös panelek, mosógépek, 
légkondicionálók és szellőztető berendezések

6 BEMENET

4 analóg bemenet

2 csatlakozás az FTS-érzékelők 
közvetlen csatlakoztatásához 
vagy 2 impulzus bemenet

ADATKAPCSOLAT

DL-BUS, 
CAN-BUS 
Micro SD kártya  
CORA

Áramszenzorok CAN-EZ3 számára

Ez a csomag három csuklós ferrit érzékelőből áll, legfeljebb 50, 100 vagy 400 Ampere 
váltakozó áramú áramokhoz. A névleges áram kétszeresének megugrása néhány 
másodpercig megengedett, de az energiamérő mérőegysége nem tudja értelmezni.

Cikkszám

01/CAN-EZ3-OZ

01/STROMSENSOR50 Három csuklós áramváltó készlet (50 A, a CAN-EZ3 3x 10 kVA-t képes mérni)

01/STROMSENSOR100 Három csuklós áramváltó készlet (100 A, a  CAN-EZ3, 3x 20 kVA -t képes mérni)

01/STROMSENSOR400 Három csuklós áramváltó készlet(400 A, a  CAN-EZ3, 3x 70 kVA/~300 A -t képes mérni)

Csomag 01/EZ4-50 01/EZ5-85

FTS4-50 1 FTS térfogatáram szenzor (36.oldal)

FTS5-85 1 FTS térfogatáram szenzor (36.oldal)

MSP60 1 1 ultragyors szenzor (33.oldal)

Szalagkábel 2m 1 1

Szenzor csomag hőmennyiség méréshez
Térfogatáram szenzor beépített hőmérséklet-érzékelővel és gyors merülőhüvellyel tömítő tömszelencével. Szakmai 
alkalmazásokhoz javasoljuk a gömbcsap használatát (38. oldal). Csak a CAN-EZ3-hoz használható (és az előd-
jéhez CAN-EZ2).

ADATKAPCSOLAT 
CAN-EZ3A

DL-BUS,  CAN-BUS 
Micro SD kártya 
CORA

ATON
Optimalizálja a napelem energiafelhasználást

ATON egy plug & play megoldás a többlet napelemes energia felhasználására továb-
bi kábelezés nélkül. Energiaszámlálóból és fűtőpatronból áll,  amelyek 50 W és 3 kW 
között fokozatmentesen szabályozhatók, puffertartályba történő beépítéshez.

A CORA segítségével az energiamérő meghatározza azt a mennyiséget, amelyet a 
fűtőpatron el tud fogyasztani. A fűtőpatron az összes mért értéket az energiaszám-
lálóba küld  vissza (pl.: a biztonsági határérték felső határa, a belső hőmérséklet és a 
két külső érzékelő értéke) rádió-, vagy kábel kapcsolaton keresztül.

Előnyök

 » párosítva és gyártásra programozva, minimális telepítési erőfeszítéssel
 » szabadon rogramozható az egyedi igényekhez
 » az energiamérő és a fűtőpatron gyárilag csatlakozik
 » 12 fűtőparton energiaszámlálóként
 » vezeték nélküli hatótávolság ~ 1 km szabad területen / 2 vasbeton mennyezet vagy 
fal

Lehetőségek

 » optimalizálása az egyéni felhasználásnak
 » fűtési tartalék
 » HMV fűtése napelemmel
 » DL-BUS  az energiaszabályozók vezérléséhez (lásd 24. oldal) a fokozott energiagaz-
dálkodás érdekében.

 » távelérés, adatnaplózás és megjelenítés a CMI-n keresztül
 » korlátozott használat HMV tartályokhoz  (lásd leírás)

Intelligens mérő illeszkedés

A piacon hagyományosan elérhető megoldások fázisszög-szabályzást használnak. 
Az intelligens mérők érzékelik a pillanatnyi terhelést, és ez pénzbe kerül az ügyfél 
számára.  Az ATON intelligens fűtőpatronnak  egy sinusoiadl áramfelvétele,  amely 
elkerüli a drága és felesleges energiafelhasználást. 

3 BEMENET (EHS-R)

2 szenzor bemenet PT1000

1 PWM kimenet  0-100% ha 
nem CORA vezérelt

ADATKAPCSOLAT 
(EHS-R)

CORA

PLUG & PLAY

Cikkszám

01/ATON CAN-EZ3A készlet (3 m-es antennával és 3 csuklós áramátalakítóval, 50 Amper)
és 1 fűtőpatron "EHS-R"
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EHS

EHS-R

x2 series Energy management

Fűtőpatron – 3000 W fokozatmentes szabályzás
EHS-R

Az EHS-R fűtőpatronok (az ATON tartozéka) közvetlenül vezérelhetők a szabadon 
programozható vezérlőkkel (UVR16x2, UVR610) a PWM-en keresztül, 550 W és 3000 
W közötti változó kimenettel. 

A fűtőpatron az érzékelő értékeit CORA-n keresztül visszaküldi a CAN-EZ3-nak továb-
bi felhasználás céljából vagy továbbítja  a CAN-BUS-ra vagy a DL-BUS-ra.

Fűtőpatron - 3000 W
EHS

Az EHS fűtőpatron 750W-os fokozatban kapcsolja a fűtési teljesítményt. Az ellenőr-
zött EHS-R fűtőpatronnal vagy az ATON-nal együtt lehetséges a kaszkádok gazdaságos 
elrendezése. Ennek során az EHS-R mindig elvégzi a finombeállítást, amely lehetővé 
teszi a kimenet változó vezérlését.

EHS-R

EHS

3 BEMENET

2 szenzor bemenet PT1000

1 PWM bemenet 0-100% ha CORA nincs hasz-
nálatban

ADATKAPCSOLAT

CORA

Mindkét fűtőpatron jóváhagyást kapott ivóvíz-létesítményekre és nagyjából 2021 közepétől alkalmas lesz zomán-
cozott HMV tartályokba történő beépítésre, az új teflon bevonatnak köszönhetően. Nem javasoljuk rozsdamentes 
acél palackokban való alkalmazását. Addig mindkét fűtőpatron csak korlátozottan alkalmas a HMV tgartályokba  
történő beépítésre a galvanikus reakciók miatt. Ilyen esetekben olvassa el a kézikönyvet.

fűtőpatron telejs hossza 410 
mm 
Menet: 1 1/2"

fűtőpatron teljes hossza 410 
mm 
Menet: 1 1/2"

3 BEMENET

2 szernzor bemenet PT1000

1 PWM bemenet 0-100% ha CORA nincs hasz-
nálatban

ADATKAPCSOLAT

CORA

Cikkszám

01/EHS-R Fűtőpatron , fokozatmentes 0-100%

01/EHS Fűtőpatron, 750W- os fokozatokban kapcsol (0, 750, 1500, 2250, 3000 W)

Energiasz
ámláló 

CAN-EZ3

Sza
bályz

ó 

UVR61
0S (e

.g.)

Sza
bályz

ó UVR61
0S-O

D-M
ODB 

Modbus-al

Telje
sít

ménys
za

bályz
ó 

LST6x1
3-D

L (e
.g.)

Az energiagazdálkodás és -monitorozás átfogó  megoldások iránti igény folyamatosan növekszik. 
Ez az igény többek között abból ered, hogy a rendszer több összetevője megnehezíti az intelligens 
kommunikáció, vizualizáció és adatnaplózás megvalósítását ebben a rendszerben.

Egy elszigetelt megoldás, amelyet egyetlen vezérlő sem felügyel, ritkán működik optimálisan, és 
általában sok kézi finomhangolást igényel. Példa arra, ami itt lehetséges, a „Haffhus”.

Referencia projekt: "The Haffhus"

EHS-R ATON része

Szaunakályhák 
és IR panelek

Kapcsolható háztartási 
készülékek (mosógép stb.)

Medence fűtése (pl. medence 
hőszivattyúval))

Hőszivattyúk igény és 
szabályozása

CAN-EZ3A 
ATON része

Energia menedzsment 
számos lehetőség

Észak-Németországban néhány ambi-
ciózus ember olyan célt tűzött ki maga 
elé, amelyet egyesek lehetetlennek 
tarthatnak:  a hálózattól független és 
önellátó szálloda.

X2 termékválasztékunk vezérli ezt a 
projektet. További információ honlapun-
kon érhető el: https://ta.co.at/
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LST2x2D-DL

LST3x13-DL

CAN-UES2

CAN-UESLST6x13-DL

term
.

term
.

term
.

term.

te
rm

.

term
.

CAN-RP

CAN-1

CAN-2
CAN-3

CBV-GP

Extension modulesx2 series

Dimmelhető teljesítményszabályzás - 2x 400 W
LST2x2D-DL

A vezérelni kívánt energiát minden csatornához külön-külön  0 és 100 % között 1 % 
intervallumokban lehet megadni a felülrendelt vezérlő DL-BUS-án keresztül (UVR16x2, 
UVR610).

DL-BUS terhelés: 10% (12V tápellátás szükséges)

Felhasználási terület

 » infravörös panelek (pl. fürdőszobában vagy szaunában)
 » fűtőelemek (fűtőpatron, elektromos térfűtés)
 » légbefúvók / ventilátorok (egyfázisú aszinkron kondenzátor motorok)

Teljesítményszabályzó- 3x 3000 W
LST3x13-DL

Mindhárom csatorna külön-külön vagy együtt kapcsolható a DL-BUS-on keresztül. 
Nagyon csendes és tartós.  (12V tápfeszültség szükséges) DL-BUS terhelés: 10% 

Felhasználási területek

 » energia- és terheléskezelés a CAN-EZ3-mal és az ATON-nal együtt
 » fűtőelemek  (fűtőpatron, elektromos térfűtés), szauna fűtése (max. 9kW)

Cikkszám

01/LST2x2D-DL

01/LST3x13-DL  

01/LST6x13-DL

Méretek (mm):
126,8 x 76,5 x 45,5

Potenciál szétválasztása

CAN átjátszó modul
CAN-RP

A CAN átjátszó modullal, elágazási kábelek a soros CAN-BUS topológiában is 
lehetségesek, így a CAN-RP-t nem kell a végén elhelyezni (lásd a grafikát). A CAN-3 
terminál elektromosan el van szigetelve a CAN-1 és a CAN-2-től. Győződjön meg arról, 
hogy az eszközök megfelelően vannak-e lezárva. Összesen 62 előfizető lehetséges.

Izolálás: 3kV

Teljesítményszabályzó - 6x 3000 W
LST6x13-DL

Teljesítményszabályozó akár 6 fogyasztó kapcsolásához max. 3 kW AC-val. A 4–6 
kimenetek közös soft start funkcióval rendelkeznek, legfeljebb 5 másodpercig. Ez 
alkalmazható például háromfázisú aszinkron motorok (szivattyúk, szellőzők) lágy 
indításakor, legfeljebb 1,5 kW teljesítményig.  DL-BUS terhelés: 10% (12V tápfes-
zültség szükséges)

Felhasználási területek

 » energia- és terheléskezelés

ADATKAPCSOLAT

CAN-BUS

CAN-BUS csatlakozó
CBV-GP / CBV-EP

A CAN-BUS csatlakozó két, a kapcsolószekrénybe szerelt CAN-BUS eszközt (UVR610, 
CAN-EZ3) könnyedén összekapcsol a mellékelt szalagkábel segítségével.

CAN-BUS túlfeszültség védelem
CAN-UES / CAN-UES2

Erős túlfeszültség-védelem két védelmi szinttel rendelkező CAN-BUS - hoz. Általában 
minden CAN csomóponton használható.

A CAN-UES különösen alkalmas közvetlen telepítésre az UVR16x2 konzolra.

A CAN-UES2 kalapsínre szerelhető.

Cikkszám

01/CAN-RP

01/CBV-GP CAN-BUS csatlakozó (alapkészlet), 2 csatlakozóval és szalagkábellel (~ 123 mm, 6 osztóegység)

01/CBV-EP CAN-BUS csatlakozó (kiegészítő készlet),1 csatlakozóval és szalagkábellel  (~123 mm, 6 osztóegység)

01/CAN-UES

01/CAN-UES2

Kiegészítő modulok

ÚJ                      

Méretek (mm): 
126,8 x 76,5 x 45,5

Méretek (mm): 
106 x 91
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LDIM5-DL

PFSC

TDI5-DL

AO4-DL

AI5-DL

SMS14-U

UMV4-DL

Extension modules Extension modules

ÚJ

DL-bemenet bővítő modul (5 bemenet)
TDI5-DL

A modul feldolgozza a PT1000 hőmérsékleti értékeket és a digitális jeleket,  és 
kimenti azokat megfelelő indexxel a DL-BUS-on. Az alacsony átviteli sebesség miatt a 
DL-BUS nem alkalmas fény kapcsolására. DL-BUS terhelés: 30 %

DL-bemenet bővítő modul (4 analóg kimenet)
AO4-DL

A modul 4 analóg kimenetet biztosít az x2 technológiájú eszközök számá-
ra. A vezérlővel való kommunikáció a DL-BUS-on keresztül zajlik. Az index 
kiválasztásával 0-10 V vagy PWM módot választhat az egyes kimenetekhez. 
DL-BUS terhelés: 5 % (12V tápfeszültség szükséges)

Cikkszám

1 01/UMV4-DL

1 01/TDI5-DL

1 01/AI5-DL

1 01/AO4-DL

DL-bemenet bővítő modul (5 analóg bemenet)
AI5-DL

A modul további 5 analóg bemenetet  (0-10V) tesz lehetővé az x2 technológiájú eszkö-
zök számára. DL-BUS terhelés: 11 %

Méret (mm): 80 x 40,5 x 22,5; 
falra  vagy kalapsínre szerelhető

Expanziós szelep léptetőmotor vezérlő
SMS14U / SMS14B

Klímaberendezésekben és hőszivattyúkban használt expanziós szelepek vezérlésére 
használható, amely szabályozza az elpárologtatóikba áramló hűtőközeg mennyiségét  
Kompatibilis egy- és kétpólusú motorokkal (500 vagy 1000 lépés). A vezérlést az 
egyik vezérlőnk végzi  PWM-en keresztül, akárcsak a 12V-os tápfeszültséget. 
Biztonsági védelemként három szuperkondenzátor (5F/5V) csatlakoztatható annak 
biztosítására, hogy áramszünet esetén a szelep bezáródjon.

SMS14-U-verzió

Egypólusú tágulási szelep motorokhoz

SMS14-B - verzió
Kétpólusú tágulási szelep motorokhoz

5-csatornás LED fényerőszabályzó-dimmelhető
LDIM5-DL

LED szalagok fényerőszabályozása (közös anód) 12 V vagy 24 V-os tápegységről, 
maximális 3,5 A áramkörönként. Összeségében a teljes áram nem lépheti túl a 12 A-t.   
RGB-hez öt csatorna,  meleg fehér és hideg fehér.

Az adatátvitel a DL-BUS-on keresztül 1–5 másodpercet vehet igénybe, a további 
BUS-SLAVES számától függően. A modul ezért alkalmasabb lassú megvilágításhoz / 
színhatásokhoz, mint normál világításvezérléshez.

DL-BUS terhelés: 10% (12V vagy 24V tápfeszültség szükséges, a LED-sávoktól 
függően)

Jelátalakító 0-10V
PFSC

Egyes kazángyártók vezérlőinek nehézségei vannak a 0-10 V jel érzékelésével,  harma-
dik féltől származó vezérlőktől. Ez a modul egy PWM jelet továbbít egy optikai úton 
keresztül egy potenciálmentes kimenetre  és egyidejűleg 0-10 V jelet generál egy 
második kimeneten.

Cikkszám

01/SMS14U Léptető motor vezérlése egypólusú

01/SMS14B Léptető motor vezérlése kétpólusú

01/LDIM5-DL 5 csatornás LED-dimmer

01/PFSC

ÚJ

Univerzális mérőerősítő
UMV4-DL

Egyenfeszültség és thermo elemek mérésére.  A bemenettől függően az UMV4-DL 
méri a thermo elemeket vagy a feszültséget 30 mV és 30 V között és ezeket 0 és 
30000 közötti digitális értékre alakítja át. A maximális tűrés egy százalék. DL-BUS 
terhelés: 25 %

4 ANALÓG BEMENET

 » 0-30 mV, 0-3 V, 0-30 V
 » 0-30 vagy 0-300 mV ill. thermo elemek 
(Felbontás x10 vagy x100)

Kiegészítők

 » Thermo elem (32.oldal)
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ACON34

IK22

RASPT

RAS+DL

AUSPT

HIREL-230V

HIREL-PF

HIREL22

Sensors & AccessoriesExtension modules

Méretek (mm) : 80 x 40,5 x 22,5

falra vagy kalapsínre szerelhetől

Analog jelátalakító
ACON34

Ez az eszköz alkalmas jelek átalakítására az UVR-vezérlők és harmadik féltől szárma-
zó eszközök vagy ipari érzékelők között. Jelátalakítás 0-10 V => 0-20 mA  és 0-10 V => 
0-24 V között,  két állítható feszültség erősítő kimenettel: 0-10 V vagy 0-20 mA (állít-
ható erősítés 1-5 és csillapítás 1-5.)  A PWM jelek analóg értékekké is átalakíthatók 
a bemeneti szűrőknek köszönhetően. 

Impulzus átalakító
IK22

Az IK22 átalakító átalakítja és felosztja más gyártmányú készülékek és érzékelők  
impulzusait 0,1 és 1023 közötti állítható osztási sebességgel. Egy jelbemenet rögzí-
ti az impulzusokat egy potenciálmentes érintkezőtől vagy nyitott kollektor kimenettől 
(NPN tranzisztor). Egy második bemenet rögzíti a 100 Hz-es félhullámokat 230 V 
~ jelektől. A szenzor bemenet a vezérlőben elegendő a jelátvitelhez és -ellátáshoz. 
Használható AC / DC érzékelőként.

Cikkszám:

01/ACON34

01/IK22

01/HIREL-230V

01/HIREL-PF

01/HIREL22

Méretek (mm): 
53,6 x 41 x 23,2

Cikkszám

01/RASPT Szobasznezor PT1000

01/RASKTY Szobasznezor KTY

01/RAS+DL Szobasznezor kijelzővel DL-BUS-on keresztül 

01/RAS+DL-BK Szobasznezor kijelzővel DL-BUS-on keresztül , fekete ház

01/AUSPT Külső sznezor PT1000

01/AUSKTY Külső sznezor KTY

Külső szenzor
AUSPT / AUSKTY

Levegőhőmérséklet-szenzor beépített túlfeszültség-védelemmel, külső 
érzékelőként használható a fűtési szabályozókhoz. 

 » a külső érzékelő PT1000 (AUSPT) és KTY (AUSKTY) néven is kapható.
 » megengedett hőmérsékleti tartomány -30 ° C és 50 ° C között.

Szobaszenzor, érzékelő
RASPT / RASKTY

A szobaszenzor lehetőséget nyújt  a mért szobahőmérséklet fűtési módban történő 
megváltoztatására kb. +/- 4K-val. Válassza ki az egyes üzemmódok egyikét (normál, 
csökkentett vagy automatikus üzemmód illetve fagyvédelem).

 » PT1000 (RASPT) és KTY (RASKTY) néven is elérhető
 » megengedett hőmérsékleti tartomány: 0 ° C és 40 ° C között

Szobaszenzor kijelzővel
RAS+DL / RAS+DL-BK

A RAS + DL a továbbítja a szabályzónak DL-BUS-on keresztül a  szobahőmérséklet, a 
helyiség páratartalom, a harmatpont, az abszolút páratartalom, a légnyomás mért 
értékeit, az üzemmódot és korrekciós értékeket. A DL-BUS-on keresztül a vezérlőtől 
kapott érzékelőértékek, kimeneti állapotok, hőmennyiség mérő és hálózati bemenetek 
távkijelzőjeként is működik.

DL-BUS terhelés 12V tápellátás nélkül: 20 %

DL-BUS terhelés 12V tápellátással: 10 %

Méretek (mm): 
81,5 x 81,5 x 18

Szenzorok és kiegészítők

Relémodul 230V HIREL-230V
Relémodul 230V áramelosztókkal  az UVR16x2 univerzális vezérlő kibővítésére két 
230 V-os relékimenetre. A HIREL-PF relémodult akkor ajánljuk, ha további relékimene-
tekre van szükség. 

Relémodul - potenciálmentes HIREL-PF
Az univerzális UVR16x2 és UVR1611 vezérlők kiterjesztése 2 potenciálmentes 
relékimenettel.

Relémodul 22 HIREL22
Az univerzális UVR16x2, UVR610, RSM610, UVR1611 és CAN-I/O45 vezérlők kiterjes-
ztése  2  potenciálmentes relékimenettel.
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Vezeték nélküli szobaszenzor 
RAS-F / RAS-F/F

A vezeték nélküli szobaszenzor a következő adatokat továbbítja:  szobahőmérséklet, 
kívánt eltérés (+/- 5K a forgatógomb helyzetétől), valamint az üzemmód  (normál, 
csökkentett vagy automatikus üzemmód illetve fagyvédelem). 

A jumperek használatával a szobaszenzor átalakítható egy egyszerű 
távvezérlővé 20°C-os rögzített értékkel a szobahőmérséklet helyett.  
Az érzékelőt egy CR2032 elem látja el.

A RAS-F / F továbbítja a helyiség páratartalmának mérését és a harmatpont számítását.

Méretek (mm): 
81,5 x 81,5 x 18

Méretek (mm): 
98 x 59 x 36

Méretek: 
98 x 59 x 36 mm

Vezeték nélküli sugárzás szenzor
GBS-F / GBS-F+KFPT

A napsugárzás mérésére [W / m²]. Az érzékelő leegyszerűsíti a rendszer indítását, 
vagy pontosabb „kapcsolást” tesz lehetővé az elsőbbségi fogyasztóknál a többkörös 
szolár rendszerekkel. Az érzékelőben egy kis napelem található.

A GBS-F-hez PT1000 kollektorérzékelő csatlakoztatható, amelynek mért értékei 
szintén a vevőhöz továbbításra kerülnek.

Vezeték nélküli vevő
RCV-DL

A vevő továbbítja a jelet a DL-BUS-on keresztül a vezérlőhöz. Az indítás során a vevő 
adóinak egyedi DL-BUS címek vannak rendelve.

 » DL-BUS terhelés: 43 %

A 868 MHz-es vezeték nélküli rendszer használatával akár 8 vezeték nélküli érzékelő is csatlakoztatható az RCV-DL 
vezeték nélküli vevőhöz. Szabadtéren a hatótávolság 1000 m-ig terjed, míg az épületekben legalább 2 vasbeton 
mennyezet / fal vezethető át. Nem CORA kompatibilis.

Cikkszám

01/RAS-F

01/RAS-F/F Vezeték nélküli szobaszenzor páratartlaom szenzorral

01/GBS-F

01/GBS-F+KFPT PT1000 kollektor szenzorral

01/RCV-DL

Cikkszám

01/KFPT1000 Kollektor szenzor 2m kábellel

01/KFPT1000 4M Kollektor szenzor 4m kábellel

01/KFPT1000 4x35MM Kollektor szenzor szenzorsapkával: 4 x 35 mm

01/KEPT1000

01/BFPT1000

10/BFPT1000 4x35MM

01/BFPT1000 5x60MM

Kazán szenzor PT1000
KEPT1000

Hőmérséklet-szenzor 2 m szilikon kábellel a kazához, PT1000 jellemzőkkel

 » megengedett hőmérsékleti tartomány 0°C és 160°C között
 » röviden terhelhető 180 °C-ig
 » szenzor sapka  6 x 20 mm

Bojler szenzor PT1000
BFPT1000

Hőmérséklet-szenzor 2 m kábellel a tartályhoz, PT1000 jellemzőkkel.

 » megengedett hőmérsékleti tartomány 0°C és 90°C között
 » röviden terhelhető 100 °C-ig
 » szenzor sapka  6 x 20 mm

PT1000 szenzorok és általános szenzoraink (Pontossági osztály B)

Kollektor szenzor  PT1000
KFPT1000

Hőmérséklet-szenzor PT1000 jellemzőkkel, 2 vagy 4 m-es szilikon kábellel a kollektor-
hoz, csatlakozódobozzal és túlfeszültség-védelemmel szállítva

 » megengedett hőmérsékleti tartomány -50 ° C és 240 ° C között
 » röviden terhelhető 260 ° C-ig
 » szilikon kábel
 » presszelt szenzor sapka 6 x 27 mm

KFPT1000 4x35MM:
 » megengedett hőmérsékleti tartomány -20 ° C és 240 ° C között
 » presszelt szenzor sapka 4 x 35 mm

BFPT1000 4x35MM: 
 » megengedett hőmérsékleti tartomány -20 °C és 240 °C között
 » presszelt szenzor sapka 4 x 35 mm

BFPT1000 5x60mm:
 » megengedett hőmérsékleti tartomány 0 °C és 90 °C 
között

 » presszelt szenzor sapka 5 x 60 mm
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Temp. R (PT1000) R (KTY81)

-20 922 1367

-10 961 1495

0 1000 1630

10 1039 1772

20 1078 1922

25 1097 2000

40 1155 2245

50 1194 2417

60 1232 2597

80 1309 2980

100 1385 3392

Cikkszám

01/KFKTY

01/KEKTY

01/BFKTY

10/THEL-1,63M Elektronika nélkül, hossza: 1,63 m

10/THEL-2,50M Elektronika nélkül, hossza:  2,5 m

10/RF

Kollektor szenzor KTY
KFKTY

 » félvezető jellemző 2000 Ω / 25 ° C
 » megengedett hőmérsékleti tartomány -20 ° C és 
160 ° C között

 » röviden terhelhető 180 °C-ig
 » szenzor sapka 6 x 20 mm

Kazán szenzor KTY
KEKTY

 » félvezető jellemző 2000 Ω / 25 ° C
 » megengedett hőmérsékleti tartomány 0 ° C és 160 ° C között
 » röviden terhelhető 180 °C-ig
 » szenzor sapka 6 x 20 mm

Bojler szenzor KTY
BFKTY

 » félvezető jellemző 2000 Ω / 25 ° C
 » megengedett hőmérsékleti tartomány 0 ° C és 90 ° C között
 » röviden terhelhető 100 °C-ig
 » szenzor sapka 6 x 20 mm

Szenzorrögzítő rugó
RF

A szenzor egyszerű rögzítésére, mint szenzorcsíptető, széles használati tartomány. 
(15-45mm csőátmérő)

Thermo elem
THEL

Magas hőmérsékletek méréséhez 600 ° C-ig  az UMV4-DL univerzális mérőerősítővel 
együtt (27. oldal). Ezek az érzékelők 1630 mm és 2500 mm hosszúságban kaphatók. 

Ultragyors szenzor
MSP130 / MSP60

Sárgaréz szerelőkészlet + ultragyors szenzor a higiénikus HMV előkészítéshez 
MSP130 vagy hőmennyiségmérő MSP60. Kábelhossz: 2 m; Átmérő: 1/2 “

Szenzorkészlet légtechnikához
MSL130 / MSL60

Szerelőkészlet hőmérséklet szenzorral, rozsdamentes acél szerelékkel a légcsa-
tornákba történő beépítéshez

Cikkszám

01/MSP130

01/MSP60

01/MSL130

01/MSL60

01/NME5-DL

01/NS3

01/GDS-DL

Szerelőkészlet MSP60
 » szenzor sapka 5 x 60 mm
 » szenzor típus PT1000
 » pontossági osztály  B

Szerelőkészlet MSL60
 » szenzor sapka 5 x 60 mm
 » szenzor típus PT1000
 » pontossági osztály  B

Szerelőkészlet MSP130
 » szenzor sapka 5 x 130 mm
 » szenzor típus PT1000
 » pontossági osztály  B

Szerelőkészlet MSL130
 » szenzor sapka 5 x 130 mm
 » szenzor típus PT1000
 » pontossági osztály  B

ÚJ

Szintmérő modul
NME5-DL

Ez a modul - a vezérlőtől elkülönítve - méri a tárolók, tartályok stb. szintjét a referencia 
szonda és 5 szint szonda közötti áramlás útján, vizes, vezető folyadékokban .

Az alapcsomag 3db szondát tartalmaz két szint rögzítésére. DL-BUS terhelés : 5% 
(12V tápfeszültésg szükséges)

NS3 
Kiegészítő 3db-os szondakészlet az NME5-DL szintmérő modulhoz, így összesen 5 
töltési szint mérését teszi lehetővé.

Szenzor modul "Grundfos Direct" érzékelőkhöz
GDS-DL

Ezzel a bővítőmodullal legfeljebb két "Grundfos Direct" érzékelő rögzíthető és átvihető a 
vezérlőbe a DL-BUS-on keresztül. DL-BUS terhelés: 10%
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Páratartalom szenzor
RFS-DL / RFSE-DL

Az RFS-DL páratartalom szenzor harmatpont számítással a  légkondicionálási ágazat 
szabályozási feladataihoz fejlesztettek ki. Az RFSE-DL rendelkezik egy küső szen-
zorral, amit   65mm-el kihelyeztek az elektronikától (pl. szauna mennyezetén kersztül 
kívülről történő felszereléshez) 

 » megengedett hőmérsékleti tartomány:    -10 ° C és 50 ° C között
 » DL-BUS terhelés: 8 %
 » relatív és abszolút páratartalom, hőmérséklet és harmatpont hőmérskéklet 
mérése

Méretek (mm): 
53,6 x 41 x 23,2

Sugárzás szenzor
GBS01

A GBS01-t a  napsugárzás [W / m2] mérésére fejlesztették ki, amikor az UVR-szabályo-
zókkal együtt használják. Ennek az érzékelő rendszernek a használata egyszerűsíti 
az indítást vagy pontosabb „kapcsolás” lehetséges az elsőbbségi fogyasztó felé, ha  
több áramkörű napelemes rendszerekkel használják. Két érzékelő használata esetén 
konfigurálható egy kollektor nyomkövető rendszer. Mérési pontossága +/- 10%. Követ-
kezésképpen tiszta mérési célokra is felhasználható.

Eső szenzor
RES01

A RES01 esőérzékelőt  időjárás-követő vezérlési feladatokhoz  fejlesztették ki (pl. a 
téli kerti ablakok nyitása és bezárása) Az integrált méréserősítő átalakítja a szenzor-
jelet hőmérsékleti értékké. A száraz hőmérséklet megfelel kb. 90°C-nak. Ez némileg 
mérséklődhet szennyeződés miatt. A páratartalom-küszöb kb. 20°C-ra állítható be a 
kijelzett száraz hőmérséklet alatt.

Szélsebesség szenzor
WIS01

A WIS01 szélsebesség szenzor  140 km / h-ig terjedő szélsebesség  mérésére alkal-
mas, UVR-szabályozókkal együtt legfeljebb 5% -os hibával. 

 » jel: 1 Hz / 20 km / h impulzus kimenet
 » szerelési átmérő 30 mm
 » Figyelem! Beépített fűtés nélkül, ezért csak korlátozottan alkalmas téli mérésekre

Cikkszám

01/RFS-DL

01/RFSE-DL

01/GBS01

01/RES01

01/WIS01

Nyomás szenzor
PRS0-6DL / PRS0-6

Elektronikus nyomás szenzor rendszer felügyeletre.

 » rendszer üzemi nyomás mérése 6 bar-ig
 » maximális megengedhető nyomás (robbanási nyomás): 12 bar
 » a mérési elv nem érzékeny a közeg tulajdonságaira
 » hőmérsékleti tartomány: +2°C-tól +90°C-ig
 » csatlakozó menet: G 3/8“
 » adapter PCB-vel a DL-BUS-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz;
 » DL-BUS terhelés: 13 %

PRS0-6
0,7 m-es speciális kábellel az FTS sorozat térfogatáram szenzor adapterelektroniká-
jához való csatlakozáshoz. A mért értéket az FTS jelekkel továbbítják a vezérlőhöz. 
További DL-BUS terhelés: 5 %

Lambda szonda
LAMBDA-DL

A lambda szondát  kazánokban lévő maradék oxigénmennyiség szabályozására 
használják . Ehhez professzionális szondát használunk, amelyet gyakran a biomassza 
kazánokba telepítenek. 

 » az érzékelő fűtése csak 8 W-ot fogyaszt
 » DL-BUS-on keresztül kapcsolható
 » a kapcsoló tápegység készenléti fogyasztása csak 0,2 W.
 » további bemenet a K típusú thermo elemhez 1200 ° C-ig
 » DL-BUS terhelés : 10 %

Méretek (mm): 
126,8 x 76,5 x 45,5

Cikkszám

01/LAMBDA-DL Kábelhossz 1.3 m

01/PRS0-6DL

01/PRS0-6

01/DPS23-2MB-DL +/- 2.5 mbar

01/DPS23-10MB-DL +/- 10 mbar

01/DPS23-100MB-DL +100 mbar / -10 mbar

01/DPS23-1B-DL +1 / -0.1 bar

01/DPS23-10B-DL +10 / -1 bar

Nyomáskülönbség szenzor
DPS23-DL

A nyomáskülönbség szenzornak két portja van: az egyik a nem maró folyadékokhoz (+ 
port, pozitív nyomás), a másik a gázokhoz (- port, negatív nyomás). Ezen kívül három 
bemenet áll rendelkezésre a PT1000 érzékelőkhöz vagy a digitális be / ki jelekhez.

DL-BUS terhelés: 15 %

ÚJ

ÚJ
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FTS2-32DL (DN10): 2-32 l/min
FTS4-50DL (DN15): 4-50 l/min

FTS5-85DL (DN20): 5-85 l/min
FTS9-150DL(DN25):9-150 l/min
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Térfogatáram szenzor
FTS2-32DL / FTS4-50DL / FTS5-85DL / 
FTS9-150DL / FTS14-240DL

Az FTS elektronikus térfogatáram szenzor mérési elve a Kármán-féle örvénysoron 
alapul. Az áramlásba kerülő akadályozó test örvényeket generál. Ezeket piezoelektro-
mos lapát érzékeli és a beépített elektronika értékeli. Egy mikroprocesszor átalakítja 
az analóg mérési értékeket a DL-BUS számára megfelelő soros digitális jellé.
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Hőmérséklet mérési tartomány -40° C - tól +125° C - ig

Mérési tartomány  l/min 2 - 32 4 -50 5 - 85 5 - 85 9 - 150 14 - 240

Csatlakozó menet 1/2" ** 3/4" ** 3/4" ** 1" ** 1 1/4" * 1 1/2" **

Teljes hossz 118 mm 130 mm 151 mm 151 mm 120 mm 134 mm

 » áramlási sebességek mérése
 » a közeg hőmérsékletének mérése (PT1000 érzékelő)
 » csatlakozási lehetőség egy további PT1000 érzékelőhöz
 » a PRS0-6 nyomásérzékelő csatlakoztatási lehetősége
 » nincsenek mozgó alkatrészek az áramlási csatornában
 » szabadon választható illesztési pozíció
 » a szennyezésre és a közeg tulajdonságaira érzéketlen mérési elv
 » ivóvíz jóváhagyások az osztrák hatóságok szerint: KTW és DVGW munkalap 
W270, WRAS

 » FTS14-240DL: csak x2 technológiájú vezérlőkhöz használható
 » DL-BUS terhelés: 25 %

Nyomásveszteség az áramlás függvényében
Kiszámítható az FTS14-240DL nyomás-
vesztesége (lásd a kézikönyvet)

* műanyag  ** sárgaréz

Merülőhüvelyek
TH

A pontosan gyártott sárgaréz biztosítja a  hatékony hőátvitelt az érzékelőbe. 6 mm 
belső átmérő, 1/2 ”külső menet, 22 mm AF, belső menet PG7 a szintén szállított 
feszültségcsökkentő eszközhöz.

 » Hosszúság 40 - 300 mm: ........sárgaréz
 » Hosszúság 60 and 140 mm: ...rozsdamentes acél (anyag 1.4305)
 » Hosszúság 60 mm: ..................nikkelezett sárgaréz (további hosszak külön kérésre)
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műanyag sárgaréz

Cikkszám

01/IS-DL

01/VIG0,3-40

01/VIG0,5-65

01/VIG0,3-160

Térfogatáram impulzus adó
VIG

Centrifugális mérő a térfogatáram pontos méréséhez. Hőmérséklet tartomány            
90 °C-ig; potenciálmentes impulzus kimenet: max. terhelés 10 mA

Mérési tartományok

 » VIG0,3-40 ...................................0.3 - 40 l/perc (0,5 l / impulzus)
 » VIG0,5-65 ...................................0.5 - 65 l/perc (0,5 l / impulzus)
 » VIG0,3-160 .................................0.3 - 160 l/perc (1 l / impulzus)

Áramlás szenzor
IS-DL

Ezzel a szenzorral a tényleges és hatékony áramot (RMS) lehet mérni bármely 
fogyasztó számára 16 A-ig. A felbontás 10 mA, és legfeljebb 100 A impulzusterhelés 
megengedett (pl. Indítóáram). DL-BUS terhelés: 19 %

THV (set of 5)

Merülőhüvely hosszabító
THV (5-ös szett)

Sárgaréz merülőhövely hosszabító, a hőmérsékletérzékelő szenezorok könnyebb és 
pontosabb csatlakoztatásához, vastagabb szigetelésű tárolóban. Hossz: 80 mm

Ú
J ÚJ
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Golyóscsap
KH

A golyóscsap a hőmennyiség számláláshoz tartalmaz egy furatot a M10 x 1 a 01 / 
BFPT1000 5x60MM hőmérséklet szenzor behelyezéséhez. A golyónak ezen a helyen 
is van egy bemenete. Ezt az érzékelőt az áramlási csatornába helyezi a golyó közepén. 
A szelep lezárásánál a szenzort is elszigeteljük, lehetővé téve annak könnyű eltá-
volítását (pl. kalibráláshoz).

Univerzális háromjáratú motoros szelep
UDV

3/4 "golyóscsap 100 °C-ig T-furattal és szelepbeállítás kijelzővel. A hidraulikus területen 
minden anyag ivóvíz-engedéllyel rendelkezik, de nem DVGW tanúsított egységként.  
Vezérlés folyamatos fázissal vagy  relézáróval (virtuális rögzítő rugó), valamint relé 
váltó érintkezővel lehetséges. A motor belső kódolása és tetszőleges felhelyezése 
lehetővé teszi a  hidraulikus útvonalak szabad választását (bal-jobb, egyenes-bal, 
egyenes-jobb).

Áramláskapcsoló
STS02AC / STS01DC

Kapcsolók kb. 1.5 liter/perc pillanatnyi átfolyó mennyiségtől.  Telepítés: függőleges, 
áramlás alulról felfelé. Alsó csatlakozás: külső menetes, felső csatlakozás hollandis 
csatlakozóval elérhető 3/4" vagy 1" kivitelben. 

 » megengedett hőmérsékleti tartomány: 0 °C és +80 °C között.
 » figyelmeztetés: Nem alkalmas aszinkron szivattyúkhoz vagy bármilyen típusú 
vagy modellű utómunka- vagy időrelékkel kombinálva.

 » STS02AC: Csak váltakozó áramú változat a 230 V AC hálózathoz csatlakoztatott  
nagy hatásfokú szivattyúk  közvetlen kapcsolásához 1,5 A-ig

 » STS01DC: DC változat jelgenerátorként a szokásos vezérlő bemenetekre, legfeljebb 
30V DC/AC max. 10mA -ig

Cikkszám

01/KH-3/4“

01/KH-1“

01/UDV-3/4“

01/STS02AC-1“

01/STS02AC-3/4“

01/STS01DC-1“

01/STS01DC-3/4“

FRISTAR3
FRISTAR3 / FRISTAR3WP

A szabályozási viselkedés optimális összehangolása a nagy hatásfokú szivattyúval, 
az új szeleppel és a hőcserélővel  garantálja a kimeneti hőmérséklet tökéletes stabi-
lizálását az áramlás változásától függetlenül. Az egységes és felcserélhető G3 / 4 
csatlakozások csökkentik az összeszerelési munkát.

Az alacsony előremenő hőmérsékletű rendszerekbe integrálták a kétszeres ther-
mikus hosszúságú hőcserélőt.   A FRISTAR3WP ezért eléri a meghatározott 30 liter 
/ perc elszívási sebességet a tartály előremenő és a melegvíz kimenet közötti fél 
hőmérséklet különbségnél. (összehasonlítva a FRISTAR3-mal).

 » könnyű kezelhetőség és telepítés
 » nemkívánatos cirkuláció kizárása
 » LED állapotjelzők
 » beépített hőmennyiség-, és vízmennyiség számláló
 » adatátvitel DL-BUS-on keresztül
 » csatlakozási lehetőség a keringtető szivattyúhoz impulzus üzemmódban
 » nagy hatásfokú szivattyú
 » rozsdamentes acéllemezes hőcserélő, forrasztva
 » cserélhető csatlakozások (bal / jobb)
 » 4 elzáró csap
 » több modul kaszkádolásának lehetősége
 » csap kapacitás: 
FRISTAR3: ..................................max. 30 l/perc (65 °C / 45 °C) 
FRISTAR3WP: ............................max. 30 l/perc (55 °C / 45 °C)

Mindkét modellt előre elkészített szigetelőfedéllel szállítjuk, amely telepítésre kész.

Termosztatikus keverőszelep
VMS

 » beállítási tartomány: 30 °C és 70 °C között
 » akkor kell használni, ha a tartályt magasabb mint 70 °C hőmérsékleten működtetjük

Cikkszám

01/FRISTAR3

01/FRISTAR3WP

01/VMS Termosztatikus keverőszelep

Méretek (mm):  
366 x 573 x 160

Méretek (mm): 
366 x 810 x 160

Frissvíz állomás
ÚJ
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www.ta.co.at/oem

Szemináriumok és  webináriumok szakembereknek
 A kezdőknek, szakértőknek és a vizualizációkról szóló szeminári-
umok általában évente 20 alkalommal zajlanak Ausztriában és 
Németországban. Mostanra kibővítettük ajánlatainkat, hogy a 
programozással és a megjelenítéssel, az adatnaplózással és a távoli 
hozzáféréssel kapcsolatos különböző témájú webes szemináriumokat 
ajánljunk. 

Szemináriumaink és webináriumaink csak német nyelven állnak 
rendelkezésre.

Szolgáltatások

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.

Expanziós szelep léptető motor szabályozó

Hőszivattyúkban és klímaberendezésekben szükség van egy módszerre, amely 
szabályozza az elpárologtatóikba áramló hűtőközeg mennyiségét  és ezt gyorsan és 
pontosan meg kell tenniük az ingadozó körülményeknek való megfelelés érdekében.  
Ennek elengedhetetlen alkotóeleme az  expanziós szelep, amelyet ideálisan elektroni-
kusan vezérel egy léptető motor.

Ebben az esetben, és minden más 500 vagy 1000 lépcsős léptetőmotor vezér-
lés esetében alkalmazható. Az SMS14U és az SMS14B hasznos egypólusú, illetve 
kétpólusú motorokhoz.

Speciális: Népszerű OEM termékek

Univerzális háromjáratú szelep

„Elektromos váltószelepnek” is nevezik, a hidraulikában gyakran használnak 
háromjáratú szelepeket. A  3/4” háromjáratú szelepünk, az UDV, többek között a 
hidraulikus utak szabad választását kínálja belső kódolással. A motor bármilyen 
konfigurációban felszerelhető.

Fő termékeink -  sokféle szabványos és szabadon programozható vezérlőnk - mellett számos hasznos kiegészítő 
modult kínálunk, amelyeket a gyártók többnyire értékelnek.

Itt bemutaunk egy kis részletet az eszközök listájáról, amelyet szintén folytatunk a weboldalunkon.

Ügyfélspecifikus fejlesztések

Egyes esetekben a régi vásárlóink megkapják  eszközeink speciális verzióit, amelyek megfelelnek saját termékeikre 
vonatkozó speciális követelményeknek.

Ezek egy része  érdekes lehet más gyártók számára. További információt a www.ta.co.at/oem. oldalon talál.  
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Javítási és szervizelési feltételek

Javítás

Ha a készülék nem éri el a kétéves garanciális idősza-
kot, vagy ha helytelen kezelés (feszültség-túlfeszültség 
vagy hasonló) okozott kárt, a költségeket az alábbi 
áráttekintésnek megfelelően kell felszámolni.

Értesítést kapunk, ha a javítás már nem lehetséges. Ha 
a hiba leírása nem elégséges, a garancia időtartamától 
függetlenül 30 euró felárat számítanak fel a továb-
bi adminisztratív és műszaki munkákért. Kifejezetten 
nem vállaljuk az áruk cseréjével járó munkaerőköltsé-
geket vagy a hiba megállapításához szükséges 
költségeket..

Javítás csereeszközze

A csereeszközt általában a Technische Alternative RT 
GmbH támogató csoportjának tagjával kell egyeztetni, 
és ez részünkről önkéntes szolgáltatás. A hibás eszközt 
a mellékelt szállítólevéllel és a csereértesítési űrlappal 
együtt egy hónapon belül teljes egészében vissza kell 
küldeni nekünk. Ezen túlmenően az ügyfél a csereesz-
köz igénylésével elfogadja a következő feltételeket:

 » A garanciális időn kívül eső készülékek cseréjére 
45 euró (65 euró egy <96269 sorszámú UVR1611 
esetén) kezelési díjat számítanak fel.

 » Az UVR1611-et nem lehet 50000 alatti 

sorozatszámmal helyettesíteni.
 » A garanciális időszakon belül az eszközök kezelési 
díjat nem számítanak fel. Kivételt képeznek a hely-
telen kezelés miatt megsérült eszközök.

 » Rögzített javítási díj is felmerülhet.
 » Ha a készülék javítása már nem lehetséges, vagy 
gazdaságilag nem éri meg, akkor a cserekészülék 
ára felszámolásra kerül.

Alaptalan panasz

Ha az ellenőrzést követően a készülékben nem talál-
nak hibát (működési hiba, a használati útmutatót nem 
tartják be), az eszközt 30 euró ellenőrzési díj megfi-
zetése ellenében vissza kell adni.

Csomagolási és szállítási költségek

Az EU-n belüli szállításokért nem számítunk fel 
szállítási költségeket. Unión kívüli országok esetében a 
tényleges költségeket számlázzák. A nekünk visszafi-
zetetlen postaköltséget később az ügyfél terheli..

Adatbiztonság

Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért.

A Technische Alternative RT GmbH (a továbbiakban: TA) termékeire, szolgáltatásaira 
és ajánlataira ezek a feltételek vonatkoznak. Ezek a feltételek egész Európára vonat-
koznak, és az Osztrák Elektromos és Elektronikai Iparok Szövetségének ajánlásán 
alapulnak.

1. ÁLTALÁNOS
Ezek a feltételek a TA-val kötött bármely ajánlat és kapcsolódó jogi ügylet szerves 
részét képezik. Az eltérõ megállapodások, különösen az ellentmondó szóbeli 
megállapodások csak akkor érvényesek jogilag, ha azokat a TA írásban megerõsíti. 
A TA nem ismeri el azokat a feltételeket, amelyek ellentétesek ezekkel a feltételekkel 
vagy eltérnek tőlük. A műszaki dokumentumok, valamint a minták, katalógusok, 
prospektusok, képek stb. Mindenkor a TA szellemi tulajdonát képezik. Bármilyen fel-
használáshoz, sokszorosításhoz, terjesztéshez, publikáláshoz vagy bemutatáshoz a 
TA kifejezett hozzájárulása szükséges.

2. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A szerződéses ajánlathoz vagy az ügyfél megrendeléséhez a TA megrendelés vis-
szaigazolása szükséges. Ha a TA által továbbított megrendelés-visszaigazolást az 
ügyfél a kézhezvételt követően azonnal nem mond ellent, akkor a jogi tranzakció 
implicit elfogadás útján jön létre. Az ajánlatok a kiadástól számított 1 hónapig vagy 
az ajánlatban megadott lejárati időig érvényesek.

3. ÁRAK
Az árak gyártelepi és belföldi szállítások esetében a törvényben előírt forgalmi adók 
(ÁFA) nélkül. Az EU belső piacán belüli szállítások csak azoknál a megrendeléseknél 
mentesülnek az áfa alól, amelyeknél meg van adva a címzett érvényes forgalmi adó 
azonosító száma (áfa nyilvántartási száma). Szállítási és fizetési feltételeink érvénye-
sek. A listán szereplő árak az új árlista közzétételéig érvényesek. Hibák kivételével. 
Ha harmadik fél címére (pl. Végfelhasználó) szállít, a TA 10 € kezelési díjat számít fel.

4. SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A szállítás az ügyfél költségére és kockázatára történik. Részleges szállítás lehetsé-
ges. Az áru fuvarozónak történő átadásakor a károk és veszteségek kockázata - még 
akkor is, ha „ingyen rendeltetési helyre” vagy „előre fizetett fuvarként” szállítják - át-
kerül az ügyfélre. A szállítás és a fizetés teljesítésének helye a TA székhelye. A TA 
szabadon választhatja ki az áruk feladásának típusát és a szállítóeszközt. A szállítási 
cím általában az ügyfél címe. A szállítási határidők függenek attól, hogy a TA szállítói 
pontosan és időben teljesítik-e a szállítást. Ha a rögzített szállítási határidőben 
nincs kifejezett megállapodás, a szállítási időszakok mindig nem kötelező érvé-
nyűek. Eltérő megállapodás hiányában a megadott szállítási dátumokat a feladás 
helye (gyártelepi) adja meg. Vis maior és más olyan események, amelyekre a TA 
nem számíthat előre, vagy amelyekre a TA semmilyen befolyással nem rendelkezik, 
például munkaügyi viták, szuverén fellépés, forgalmi zavarok, az energiaellátás 
megzavarása és hasonlók, valamint olyan közlekedési balesetek, amelyekben a TA 
vagy szállítói nem felelős, mentesítse a TA-t a hatás időtartama alatt a szállítási 
kötelezettség alól, még akkor is, ha a beszállítókat vagy azok beszállítóit is bevonja; 
mindenesetre csak annyiban, amennyiben a TA bebizonyítja az ügyfél számára, hogy 
ezek az események okozzák a teljesítmény romlását. Ha a fent említett események 
miatt a kézbesítés lehetetlen, a TA szállítási kötelezettsége is megszűnik ugyanazon 
feltételek mellett. Az áruk cseréje általában csak a kiszállítás dátumától számított 14 
napon belül lehetséges, feltéve, hogy az áruk eredeti csomagolásukban (sértetlen 
pecsétben) maradnak, fel nem használtak és a visszaküldés a TA számára semmily-
en költséget nem jelent.

5. SZÁLLÍTÁSI KÁROK
A TA termékeket az ipari gyakorlatnak megfelelően csomagolják. Vis maior vagy a 
fuvarozó felelősségbiztosításából kizárt egyéb kockázatok által okozott szállítási 
veszteségeket az ügyfél viseli. Az árukat általában csak írásbeli kérelem alapján és 
az ügyfél költségére biztosítják a szállítás közbeni sérülés vagy veszteség ellen.

6. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK
 szállítások Ausztriában és Németországban 300 euró nettó számlaösszegtől in-
gyenesek, ez alatt az összeg alatt, Ausztriában 5 eurós, Németországban pedig 10 
euró szállítási díjat kell fizetni. Az EU belső belső piacának többi részén és harmadik 
országokban, szállítjuk az EXW Amaliendorf-ot. A szerződés megkötésének napján 
hatályos INCO-FELTÉTELEK érvényesek.

7. KÖVETELÉSEK ÉS GARANCIA
Az áruk átvevője köteles a szállításkor haladéktalanul megvizsgálni azokat, és 
minden észlelt hibáról haladéktalanul írásban jelentést tenni. A rejtett és így nem 
azonnal azonosítható hibákról a TA-t írásban kell értesíteni, legkésőbb a kézbesítéstől 
számított hét napon belül. Ha a követelések vagy a szállítási károk bejelentésének 
fenti feltételeit nem tartják be, a garancia elvesztése az ügyfélre vonatkozik, feltéve, 

hogy az érintett ügylet nem fogyasztói ügylet. Ha a hiba később nyilvánvalóvá válik, 
de a törvényes vagy egyeztetett jótállási idő lejárta előtt, az ügyfélnek haladéktala-
nul, írásban be kell jelentenie azt a TA-nak. Abban az esetben, ha nem történik 
meg időben történő értesítés, az árukat jóváhagyottnak minősítik, feltéve, hogy az 
érintett ügylet nem fogyasztói ügylet. A termékfelelősség keretein belül a TA nem 
vállal felelősséget az üzemeltetési és szerelési utasításokkal nem összhangban lévő 
helytelen telepítés, a helytelen üzembe helyezés vagy tárolás, valamint a mechanikai 
tényezők miatt bekövetkezett károkért. A TA nem vállal felelősséget a következmé-
nyes veszteségekért. A jótállási igény teljesítése a TA belátása szerint vagy a hibás 
áruk javításával vagy cseréjével történik, kivéve, ha a javítás vagy csere lehetetlen. 
A kicserélt alkatrészek és termékek tulajdonunkká válnak. A hiba kijavításához 
szükséges cserével kapcsolatos munkaerőköltségeket a TA elfogadja, a következő 
szabályok betartásával, legfeljebb a helyettesítő szállítás értékéig: ha egy TA termék 
gyanúja szerint lényeges hiba van, akkor be kell bizonyítani, hogy az ügy támogatási 
csapatunkkal felvetődött. Csak a törvényben előírt normál munkaidő normál szak-
mai díjait fogadják el. Túlzott és ismétlődő utak esetén a TA fenntartja a jogot, hogy 
megbízható szolgáltatót nevezzen ki a hibaelhárítás és a csere elvégzésére.

8. ÁRUK VISSZAKÜLDÉSE
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a visszatérítéshez elegendő postaköltséget 
fizetnek. A ki nem fizetett postaköltséget utólag az ügyfél terheli. RMA-szám (a 
www.ta.co.at honlapunkon a Támogatás / RMA szakaszban kérhető) és a részletes 
hibajelentés nélkül a gyors feldolgozás nem lehetséges. A szállított, hibamentes 
áruk visszaküldése csak kivételes esetekben lehetséges, és csak előzetes írásbeli 
megállapodás megadása után. Különleges terveket vagy egyedi megrendeléseket 
semmilyen körülmények között nem lehet visszaküldeni. Hasonlóképpen a sérült 
vagy az eredeti csomagolásukban már nem szereplő áruk szintén kizárásra kerül-
nek. Számlázzuk a feldolgozási költségeket. Ha hibás árut küld vissza, kérjük, vegye 
figyelembe a „Javítási és szervizelési feltételeket”. Kérjük, győződjön meg arról, 
hogy a visszaküldéshez elegendő postaköltséget fizetnek. A ki nem fizetett posta-
költséget utólag az ügyfél terheli. A szállított, hibamentes áruk visszaküldése csak 
kivételes esetekben lehetséges, és csak előzetes írásbeli megállapodás megadása 
után. Továbbá jóváírási jegy csak akkor lehetséges, ha:

 » Az áruk fel nem használtak és eredeti csomagolásban vannak
 » A legújabb mérnöki előírások teljesülnek
 » A visszatérő szállításért semmiféle költség nem merül fel
 » Számlánk száma meg van adva

Kötelező információkat a visszaküldött áruk átvételéről csak gyárunkban végzett 
értékelés után lehet megadni. A visszaküldött és elfogadott cikkekért kreditjegyet 
állítanak ki, amelyből a listaár 15% -át (eszközenként legalább 5 €) levonják. Különle-
ges terveket vagy egyedi megrendeléseket nem lehet visszaküldeni.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Eltérő megállapodás hiányában az összes számlát előre kell fizetni. A banki 
átutalásoknak ingyenesnek kell lenniük. Adósság-mentesítő kifizetések csak a me-
grendelés visszaigazolásában és a számlában megadott számlára teljesíthetők. A 
teljes ár feltüntetett áfa összegét teljes egészében ki kell fizetni a számla szerint. 
A beérkező kifizetéseket a legrégebbi igénynek kell jóváírni. Abban az esetben, ha a 
fizetési határidőt túllépik, a TA 12% -os késedelmi kamatot számít fel.

10. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
Minden leszállított, telepített vagy más módon átadott áru a TA tulajdonában marad 
a vételár teljes kifizetéséig. A számlák vezetése esetén a vagyon megtartása biz-
tonságot nyújt minden nyitott egyenlegigény szempontjából.

11. A TELJESÍTÉS HELYE JOGHATÓSÁG
A teljesítés helye mindkét szerződő fél számára a TA székhelye. A szerződő felek 
megállapodnak az osztrák belföldi joghatóságról. A szerződő felek között felmerülő 
minden jogvitában a TA székhelyéért szakmai és földrajzi szempontból felelős 
bíróság állapodik meg, feltéve, hogy az érintett ügylet nem fogyasztói ügylet.

12. ALKALMAZANDÓ JOG
Az osztrák törvények alkalmazandók. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó 
szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) alkalmazhatóságát kifejezetten 
kizárták. A szerződés nyelve német.

13. ADATTÁROLÁS
az ügyfél beleegyezik abba, hogy a TA személyes adatait egy informatikai rendszer-
ben tárolja, amennyiben az üzleti célból szükséges és az adatvédelmi jogszabályok-
kal összhangban. Az ügyfél köteles tájékoztatni a TA-t a személyes vagy üzleti 
címének változásáról, amennyiben mind a kettő nem teljesíti a jogi tranzakciót.

Általános szerződési feltételek
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