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ESS
REGULACE / ENERGETICKÝ MANAGEMENT Č. PRODUKTU: 237739

Regulace pro jednotlivé místnosti EASYTRON v kompaktním startovacím balíčku:

Obsahuje typicky nezbytné komponenty k regulaci pro jednotlivé místnosti topných

soustav s podlahovým vytápěním ve třech místnostech.Skládá se z centrály,

regulátoru vytápění a 3 snímačů teploty v místnosti.Regulace pro jednotlivé

místnosti Easytron Connect umožňuje snímání teploty v místnosti a nastavení

požadované teploty v každé obytné místnosti.

Komunikace mezi jednotlivými komponenty je bezdrátová.Pro zlepšení

bezdrátového pokrytí lze mezi ně připojit repeater.Ovládání probíhá pomocí

aplikace (iOS® a Android®).

Regulace pro jednotlivé místnosti, které jsou na trhu dosud běžné, nemají

téměř žádný přímý vliv na zdroj tepla, jako např. tepelné čerpadlo.Regulace pro

jednotlivé místnosti EASYTRON optimálně reaguje na různé provozní stavy, jako

je například odtávání.Regulace pro jednotlivé místnosti EASYTRON Connect je

ideálním doplňkem k regulátoru tepelného čerpadla.

Nejdůležitější znaky

Startovací balíček EASYTRON Connect pro systémy s podlahovým vytápěním

Tato sada obsahuje komponenty k regulaci až 3 místností
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Součást setu

Typ EZE

Produktový set ESS

Technická data

Způsob montáže Stacionární přístroj

Barva bílá

USB 2,0

10/100 Ethernet RJ45

WLAN 802.11 b/g/n

Z-Wave bezdrátový 868,42 MHz

Síťová přípojka napájecího obvodu 1/N ~ 230 V 50 Hz

Napájecí napětí 5 V

Příkon 5 W

Rozsah dovolených teplot 0...+50 °C

Šířka 124 mm

Výška 124 mm

Hloubka 28 mm

Hmotnost 0,17 kg

Skladovací a přepravní teplota -20...+60 °C
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Součást setu

Typ EHF

Produktový set ESS

Technická data

Způsob montáže DIN lišta

Třída krytí II (bei Montage
in einem

Unterverteiler)

Stupeň krytí (IP) IP00

Z-Wave bezdrátový 868,42 MHz

Max. zatížitelnost reléových výstupů 1 A A

Šířka 160 mm

Výška 91 mm

Hloubka 58 mm
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Součást setu

Typ ERT

Produktový set ESS

Technická data

Způsob montáže Na stěnu

Barva bílá

Rozsah dovolených teplot -10...+50 °C

Z-Wave bezdrátový 868,42 MHz

Napájení Baterie 2*1,5 V AAA

Šířka 79 mm

Výška 79 mm

Hloubka 18 mm

Hmotnost 0,075 kg

Skladovací a přepravní teplota -20...+60 °C

Na straně koncového zákazníka (nebo jeho poskytovatele internetových služeb) musí být podporovány všechny běžné síťové
technologie (zejména veřejná IP adresa v4).Dbejte na seznam kompatibility.
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


