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Právo k změnám vyhrazeno.

Prosím mějte na paměti, že se jedná o individuální text podmínky jsu odlišné 
pro cenové skupiny

Drazí zákazníci,
Vážení partneři!

Když jsme rozeslali katalog 2020 našim zákazníkům, nemohl 
jsem si představit, co měl pro nás připraven zbytek roku. Při 
zpětném pohledu jsme se všichni hodně naučili, zavedli nové 
způsoby práce a připravili novou půdu. Rádi bychom při této 
příležitosti poděkovali všem našim zákazníkům za loajalitu.

Hlavní body
Z tohoto katalogu jsou shrnuty na stranách 4. a 5. Kromě 
nástupce RSM610 jeden je z nejvíce významných novinek 
také nový FRISTAR3. Dostupnost CORA v několika zařízeních 
je také malou indikací směru, kterým se ubírá vývoj  produktů 
firmy TA.

!

Obchod 
+420 731 744 188 
rozhon@sunpower.cz

Podpora 
+420 734 571 415 
info@sunpower.cz 

Po až Pá 8 hod - 16 hod 
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UVR610K-OD 

UVR610K 

FRISTAR3WP 

FRISTAR3

DPS23-DL

LDIM5-DL

SMS14GDS-DL

Novinky v roce 2021Nové

Třetí generace naší
stanice čerstvé vody FRISTAR

S novým regulačním algoritmem pro vysoce účinné čerpadlo a ventil, 
jsme dosáhli masivního zlepšení rychlosti a přesnosti, i když se sazby 
odběru drasticky a rychle mění. Nežádoucí cirkulace jsou také historií.

Stejně jako její předchůdce má i tato sladkovodní stanice dvě konfigu-
race. Vzhledem k tomu, že FRISTAR3WP je určen pro systémy s nízkým 
průtokem nebo nízkou teplotou akumulace.

A další dobrá zpráva: Ceny obou variant se nezměnily ve srovnání s 
předchůdci. Více informací o FRISTAR3 na straně 39.

UVR610K je zde
Obě varianty - s displejem i bez displeje - mají stejné atributy jako 
UVR610S a UVR610S-OD, ale v pouzdře vhodném pro montáž na zeď. 
UVR610K-OD je přímým nástupcem všech variant RSM610. UVR610K 
(-OD) může pracovat s existujícími funkčními daty RSM610.

Ve srovnání se svým předchůdcem může UVR610K pracovat se 128 
funkcemi místo dřívějších 44. Nabízí také rozhraní M-Bus a 24V výstup, 
oba mohou být (de-) aktivovány pomocí propojek. Více informací na 
straně 15.

Nové rozšiřující moduly
V letošním roce opět nabízíme několik nových rozšiřujících modulů 
a čidel. Mezi nimi je snímač rozdílu tlaku v pěti variantách v rozsahu 
od 2,5 mbar do 10 bar, stejně jako LED stmívač a ovladač krokového 
motoru.

Pokud chcete číst hodnoty ze senzorů Grundfos Direct, můžete  
použít GDS-DL.
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Nové funkce pro ATON a EHS/EHS-R
Mezi nejžádanější funkce naší sady ATON patřila možnost obousměrné komunikace prostřednictvím kabelu, jako již 
nabízený rádiový systém. To si vyžádalo změny hardwaru, které již dodáváme od ledna 2021.

CORA: Rádio, kabel nebo obojí
Náš komunikační protokol CORA byl poprvé použit pro rádiové ovládání ATON. Tehdy už počáteční 
koncept CORA byl pro univerzální použití prostřednictvím kabelu a rádia.

Nejprve jsme tedy začali vybavovat některá zařízení rozhraním CORA-DL. To jsou, jak již bylo  
zmíněno, topné spirály, EHS a EHS-R (ATON) a náš průtokový senzor FTS-DL. Řídicí jednotky UVR16x2 
a všechny varianty UVR610 jsou nyní také vybaveny touto technologií.

CAN-MTx2 naproti tomu před krátkou dobou přijal rádiový modul CORA a je programovatelný od 
TAPPS2 V1.18. Lze jej použít k rozšíření dosahu rádiových signálů, což z něj činí nezbytnou součást 
budoucnosti na Smart Homes.

Ikona pro „CORA-F“ ukazuje, že zařízení 
mohou komunikovat přes rádiový signál.

Tato ikona „CORA-DL“ ukazuje, že kabelová 
varianta, je k dispozici.

Další novinkou je, že topné spirály budou potažené teflonem 
od poloviny roku 2021. To umožňuje instalaci v smalto-
vaných zásobnících teplé vody.

Nové
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Najděte ovladač, který nejlépe vyhovuje vašemu projekt

Standardní řídící jednotky

Možnosti

Rozhraní

Vizualizace a monitorování dat

Rozšiřitelnost

Jednoduchá regulace

 » Solární systémy, nabíjecí čerpadla
 » Vytápění bazénů
 » Příprava DHW

UVR67 nabízí

 » Více než 800 programů k výběru, včetně: ovládání 
topného okruhu, diferenciální regulace, termostaty a 
regulace rychlosti 

 » Sušení budov
 » Max.1 míchací topný okruh

Regulace technologií celé budovy

 » S více než 40 různými funkčními moduly, ovládání 
strategie, plně přizpůsobená tak, aby vyhovovala 
individuálním systémům.

 » Programování se vytváří pomocí PC pomocí 
programu TAPPS2. 
 
Typické aplikace:

 » Topné a chladící okruhy, aktivace a modulace 
generátorů tepla

 » Řízení zátěže a energie
 » Regulační ventilační systémy a žaluzie

Nelze rozšířit

Standardní ovladače jsou funkčně omezené a nelze 
rozšířit z hlediska kontroly.

Vysoce rozšiřitelné

 » Pomocí sběrnice CAN lze propojit až 62 zařízení 
společně vyměňovat hodnoty, stavy a další, nebo 
upravit tyto hodnoty 

Omezená vizualizace

Regulace bez rozhraní sběrnice CAN mohou mít 
hodnoty vizualizované v prohlížeči nebo mobilní apli-
kaci. Dálkové ovládání ( jako u zařízení x2) je možné 
pouze pro UVR67.  Záznam dat je možný pro všechny 
standardy regulace využívající C.M.I.

Přizpůsobitelná vizualizace

 » Vizualizace systémů, zobrazení  přímo na řídící 
jednotce, ovládací jednotce, tabletu, smartphone 
nebo na PC.

 » Záznam dat všech regulací a zařízení DL bus, 
pomocí C.M.I. - nebo přímo na ovladači, pokud je k 
dispozici karta SD

Rozhraní pro cizí Busy / sběrnice:

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

Žádná rozhraní s cizími Busy / sběnicemi

x2 série
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ANS21 

SBR22

ANS21-L

Standard controllers

ANS21   Jednoduchý solární regulátor
ANS21-L  Řídící jednotka nabíjecího čerpadla

Jednotky ANS21 nebo ANS21-L jsou solární regulátory, které byly uchovávány 
záměrně jednoduché, pokud jde o instalaci a provoz. Teplota kolektor i nádrže jsou 
indikovány pomocí světelných pruhů.

 » Nastavitelná diferenční teplota
 » Ochrana proti přehřátí nádrže nebo minimální mezní hodnota pro kotel
 » Samostatný displej pro generátor a teplotu nádrže
 » Vypnutí přehřátí kolektoru
 » Detekce zkratu a otevřeného obvodu snímače
 » Přepínání mezi solárním a zátěžovým čerpadlem je možné bez ohledu na přední 
diagram.

1 RELÉOVÝ VÝSTUP2 VSTUPY

SBR22 Ovladač bazénu

Regulátor SBR22 je diferenciální regulátor pro solární nabíjení plaveckého bazénu. 
Dva výstupy umožňují ovládání přepínacího ventilu a bazénového čerpadla

 » Nastavitelná diferenční teplota
 » Samostatný displej pro generátor a teplotu bazénu
 » Vypnutí přehřátí kolektoru
 » Detekce zkratu a otevřeného obvodu snímače

2 RELÉOVÉ VÝSTUPY2 VSTUPY

Rozsah dodávky 01/ANS21 01/ANS21-L 01/SBR22

KFPT1000 1 2 Čidlo kolektoru  PT1000

KEPT1000 1 Čidlo kotle PT1000

BFPT1000 1 1 Čidlo nádrže na TUV  PT1000

TH140 1 1 Jímka 140 mm

TH60-NI 2 Jímka poniklovaná 60 mm

Power cable 1 1 1

Install. equipment 1 1 1

Cena v Eurech 99.00 95.00 130.40 Cenová skupina 1

Rozměry v mm (V x Š x H): 
126,8 x 76,5 x 45,5

Standardní regulace
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ESR21

ESR31

Standard controllers

ESR21 Jednoduchý solární regulátor
ESR31 ESR s grafickým displejem

Jednotka ESR21 nebo ESR31 je víceúčelový diferenciální regulátor. Grafický displej 
ESR31 zjednodušuje výběr programu a zobrazuje polohu senzorů v hydraulickém 
diagramu. Další informace lze načíst přes sběrnici DL. Tím pádem, souběžně s provo-
zem regulátoru (solární systém) je také možné vypočítat výtěžek (tepelná energie).

Rozsah použití sahá od jednookruhového solárního systému s jedním až po sanitární 
proplachy vody pomocí regulace otáček čerpadla.

 » Lze nastavit 17 různých programů
 » Jasný displej s hydraulickými diagramy (ESR31)
 » Zobrazení stavu pro poruchy systému
 » Funkce solárního startu, funkce protimrazové ochrany
 » Blokování čerpadla, pokud je přehřátý kolektor
 » Ovládání funkcí systému
 » Měřiče tepla
 » DL bus pro vyhodnocení dat na PC přes C.M.I. a pro připojení externího čidla
 » Regulace otáček vysoce účinných čerpadel prostřednictvím řídicího výstupu    
PWM / 0-10 V

 » Regulace otáček standardních čerpadel: ESR21-D, ESR31-D
VÝSTUPY

1 reléový nebo triakový výstup 
1 řídící výstup: PWM / 0-10V

3 VSTUPY ROZHRANÍ

DL bus

Příslušenství

 » Reléový modul HIREL-STAG pro připojení k řídicímu výstupu 0-10 V pro speciální 
aplikace (např. chybové hlášení, požadavek na hořák).

Rozsah dodávky 01
/E

SR
21
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01
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SR
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-R
3

01
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01
/E

SR
21
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IR
EL
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KFPT1000 1 1 1 1 1 1 1 1 Čidlo kolektoru PT1000

BFPT1000 1 2 1 2 1 2 1 2 Čidlo nádrže na TUV  PT1000

TH140 1 2 1 2 1 2 1 2 Jímka 140 mm

Napájecí kabel 1 1 1 1 1 1 1 1

Montážní vybavení 1 1 1 1 1 1 1 1

Cena v Eurech 115.00 130.00 115.00 130.00 115.00 130.00 115.00 130.00 12.00 Cenová skupina 1
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UVR67

Standard controllers

UVR67 Univerzální regulace
UVR67-H / UVR67-HU Univerzální regulace vytápění
UVR67-GT Univerzální regulátor vytápění pro sušení budov

Univerzální ovladač s více než 800 nastavitelnými programy. Záznam dat a funkční 
možnosti přenosu dat pomocí SD karty nebo sběrnice CAN.

Univerzální regulace UVR67 obsahuje různé termostatické, diferenční teploty, funkce 
regulace otáček a regulace topného okruhu pro použití v solárních termických systé-
mech a topné systémy i sušení budov. Vyvolá se požadovaná řídicí funkce zadáním 
příslušného čísla programu.

 » Intuitivní ovládání pomocí otočného ovladače
 » Zobrazení stavu pro poruchy systému
 » Funkce ochrana proti legionelám, ochrana proti zadření čerpadla
 » Funkce chlazení kolektoru, omezení přehřátí kolektoru
 » Kontrola funkce systému
 » 3 měřiče tepla
 » Čas, datum
 » 5 volně programovatelných časových programů
 » DL bus a CAN bus pro vyhodnocení dat přes C.M.I. a pro připojení externího 
senzory

 » Vzdálený přístup pomocí sběrnice CAN přes CMI, UVR16x2 a CAN-MTx2
 » Přenos funkčních dat přes kartu Micro SD nebo sběrnici CAN
 » Regulace otáček vysoce účinných čerpadel pomocí 2 řídicích výstupů                
PWM / 0-10V

 » Výstup 3 lze konfigurovat jako beznapěťový

Příslušenství

 » Pokojové čidlo RASPT, RAS + DL (viz strana 29)
 » C.M.I. Ovládací a monitorovací rozhraní (viz strana 18)

Rozsah dodávky 01/UVR67 01/UVR67-3 01/UVR67-4 01/UVR67-GT 01/UVR67-H 01/UVR67-HU

KFPT1000 1 1 Čidlo kolektoru PT1000

KEPT1000 1 1 Čidlo kotle PT1000

BFPT1000 2 3 1 3 Čidlo nádrže na TUV PT1000

RAS+DL 1 1 Pokojové čidlo PT1000 
se vzdáleným displejem

AUSPT 1 1 Venkovní čidlo PT1000

RFS-DL 2 Čidlo vlhkosti

TH140 2 3 2 Jímka 140 mm

RF 1 1 Rolovací pružina

Napájecí kabel 1 1 1 1 1 1

Motážní vybavení 1 1 1 1 1 1

Cena v Eurech 168.00 204.00 219.00 237.00 237.00 269.00 Cenová skupina 1

Rozměra v mm 
(Š x V x H): 
150 x 100 x 48,7

 6 VSTUPŮ

PT1000, KTY(2kΩ), Pokojový 
čidlo, čidlo záření 
Vstup 6: 
přídavný pulzní vstup (pulzy 
max.20 Hz) a čidlo větru

 7 VÝSTUPŮ

5 Reléových výstupů 
2 Multi-funkční výstupy: 
PWM / 0-10V

 ROZHRANÍ

CAN bus 
DL bus 
Micro SD card
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UVR16x2 Volně programovatelná univerzální regulace
UVR16x2K / UVR16x2S

Zařízení UVR16x2 poskytuje řadu možností ovládání vytápění a technologií budovy 
prostřednictvím více než 40 různých funkčních modulů, které lze kombinovat podle 
potřeby. Propojení až 128 funkcí nedává programátorovi prakticky žádné limity.

4,3 “dotykový displej slouží jako uživatelské rozhraní. Grafický přehled důležitých regu-
lačních parametrů (např. doby ohřevu, cílová teplota teplé vody atd.), které mohou být 
definované pro pohodlný provoz systému.

V kombinaci s rozhraním C.M.I. je možné monitorování systému také interaktivní vizu-
alizací přes chytrý telefon, tablet nebo PC. S různými doplňky zařízení, lze řídící vstupy 
a výstupy rozšířit, měřit energii a data vyměňovat prostřednictvím sběrnicové sítě 
KNX / EIB nebo Modbus.

UVR16x2 lze programovat buď přímo na ovladači pomocí 4,3 “dotykového disple-
je nebo pomocí bezplatného softwaru TAPPS2. Programování generované na PC je 
snadno přenosné na ovládací jednotku pomocí SD karty nebo C.M.I.

Každá montážní základna má k dispozici jeden slot pro HIREL-230V a dva  
pro HIREL-PF. HIREL22 je také vhodný.

UVR16x2K s konzolí pro montáž 
na zeď

UVR16x2S pro rozvaděč
nebo montáž na DIN lištu

x2 série | volně programovatelné regulace

Balíček čidel
Prefabrikované základní i doplňkové sady čidel. GP3PT odpovídá ukázkovému progra-
mu „Tovární nastavení“. GP4PT je optimalizován pro regulace UVR610. (viz strana 15)

Rozsah dodávky 01/GP1PT 01/GP2PT 01/GP3PT 01/GP4PT 01/EP1PT

KFPT1000 1 1 1 Čidlo kolektoru PT1000

KEPT1000 1 1 1 Čidlo kotle PT1000

BFPT1000 6 5 8 3 4 Čidlo nádrže na TUV PT1000

TH140 6 4 4 1 2 Jímka 140mm

TH90 2 Jímka 90 mm

RASPT 1 2 1 1 Pokojové čidlo PT1000

AUSPT 1 1 1 1 Venkovní čidlo PT1000

RF 1 2 2 1 Rolovací pružina

Napájecí kabel 1 1 1

Cena v Eurech 114.00 134.00 195.00 68.50 81.00 Price group 1
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11.3

x2 series freely programmable controllers

UVR16x2 DC
UVR16x2K-DC / UVR16x2S-DC

Místo 24 V výstupu je zde vstup pro 24 V DC napájení. Originál vstup síťového napětí 
může pojmout jakýkoli potenciál mezi 0 a 230 V AC po napájení relé.

Příslušenství k UVR16x2

 » C.M.I. pro záznam dat (strana 18)
 » Přepěťová ochrana pro sběrnici CAN 
CAN-UES2 (strana 25)

 » Reléové moduly HIREL22 (strana 28)

Vizualizace

 » 4,3" dotykový panel (strana 16)
 » 9,7" dotykový panel (strana 16)
 » C.M.I. Rozhraní (strana 18)

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UVR16x2K * 545.00 s konzolí pro montáž na zeď 

1 01/UVR16x2S * 518.00 pro rozvaděč nebo montáž na DIN lištu

1 01/UVR16x2K-DC 563.00 s konzolí pro montáž na zeď s 24V DC vstupem

1 01/UVR16x2S-DC 536.00 pro rozvaděč nebo montáž na DIN lištu s 24V DC vstupem

16 VÝSTUPŮ

11 Reléových výstupů

5 Multi-funkčních výstupů 
optimálně  0-10V, PWM, relé (s HIREL-230V, 
HIREL-PF nebo HIREL22 pomocným relé)

24 V výstup 

16 VSTUPŮ

PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), PT100, PT500, 
Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, pokojové čidlo, čidlo 
osvitu, čidlo vlhkosti, čidlo deště

Max. impuls 10 Hz 
Voltáž až do 3,3V 
Odpor 1-100kΩ, digitální

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

Vstupy 15, 16: 
2 x imlups max. 20Hz

ROZHRANÍ

CORA-DL pro komunikaci s CORA zařízeními

DL bus: pro spojení s externím DL čidlem

CAN bus: pro komunikaci CAN bus zařízeními

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

Byl vyvinut také náš vlastní operační systém x2tech s UVR16x2 
a pro něj

DL bus je obousměrný systém sběrnic vyvinutý                   
vlastními silami. Každý DL bus systém může mít vždy jen jeden 
DL master (např.UVR16x2), ale několik DL slave (např. Různé 
senzory).

CORA je náš nový komunikační protokol, který je k dispozi-
ci jako kabelový nebo bezdrátový. Podrobnosti najdete na 
straně 5
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UVR16x2E-NP

UVR16x2S-DE

x2 series

UVR16x2E-DE Řídící jednotka

Je jako UVR16x2K, ale desková verze se samostatnou řídící jednotkou pro instalaci 
do rozvaděče. Operační systém, provoz, funkční data a přenos dat přes SD kartu jsou-
kompatibilní také s UVR16x2.

Přiložený plochý kabel 700 mm je dodáván pro připojení desky a řídící jednotky

 » Samostatná pojistka pro výstupy 12 - 14
 » 3 multifunkční výstupy s integrovaným relé (přepínatelné propojkou)
 » Napájení 24 V pro průmyslové čidla a pohony (max. 6 W)
 » Připojení a rozpoznání bezpečnostního omezovače teploty
 » Vstupy a výstupy mají samostatná připojení
 » Různé zapojovací systémy zabraňují chybám při spojování mezi sítí a nízkým 
napětím

 » Možné dvě volitelná proudová čidla (UVR16x2E-DE-I)

Ovládací jednotka UVR16x2E-DE

UVR16x2E-DE

Rozměry kontrolní jednotky 
(ŠxVxH): 144,5 x 96 x 26,1 mm

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UVR16x2S-DE 569.00 Regulace s externě ovládanou jendotkou

1 01/UVR16x2E-DE 566.00 Řídící jendotka

1 01/UVR16x2E-DE-I 586.00 Řídící jednotka s 2 integrovanými proudovými čidly

1 01/UVR16x2E-NP 484.00 Jednotka s procesovým modulem

1 01/UVR16x2E-NP-I 503.00 Jednotka s procesovým modulem s 2 integrovanými proudovými čidly 

UVR16x2E-NP Jednotka s procesovým modulem

Podobně jako UVR16x2E-DE, se stejnými výkonovými charakteristikami, ale s integro-
vaným procesorovým modulem bez řídící jednotky. Systém s několika UVR16x2ENP  
lze ovládat a vizualizovat pomocí jediné ovládací jednotky (např. CAN-MTx2 nebo 
rozhraní C.M.I.), ale také s UVR16x2. Programovací soubory TAPPS2 mohou být přene-
seny prostřednictvím karty Micro SD nebo ovládacím a monitorovacím rozhraní C.M.I.

 » Jsou možné dvě volitelné proudové čidla (UVR16x2E-NP-I).

UVR16x2S-DE  Regulace s externě ovládanou jednotkou

Řídící jednotka je instalována v rozvaděči. Obsluha je pohodlná pomocí ovládací 
jednotky zabudované do dveří skříně rozvaděče. Ovládání je možné jako obvykle vizu-
alizací systému na 4,3 "dotykovém displeji.

ROZHRANÍ

CAN bus 
CORA-DL 
DL bus 
SD karta (v kontrolní jednotce)

ROZHRANÍ

CAN bus 
CORA-DL 
DL bus 
Micro SD card
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KONSOLE UVR16x2
KLEMMPLATTE UVR16x2

EWS16x2

SIM-BOARD16x2

VTGH12

SKL5x20

x2 series freely programmable controllers

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UVR16x2S-DE 569.00 Regulace s externě ovládanou jendotkou

1 01/UVR16x2E-DE 566.00 Řídící jendotka

1 01/UVR16x2E-DE-I 586.00 Řídící jednotka s 2 integrovanými proudovými čidly

1 01/UVR16x2E-NP 484.00 Jednotka s procesovým modulem

1 01/UVR16x2E-NP-I 503.00 Jednotka s procesovým modulem s 2 integrovanými proudovými čidly 

Konzole po montáž na zeď
Konzole UVR16x2

Obsahuje montážní desku terminálu a pouzdro. Konzole 
má celkem šest montážních pozic pro různé pomocné 
moduly (reléový modul, různé adaptéry sběrnice, rádio-
vého přijímače RCV-DL apod.).

Oba díly lze objednat samostatně.

Simulační panel
SIM-BOARD16x2

V kombinaci s ovladačem UVR16x2 pro 
simulaci generovaného programu.

Vývojová sada
EWS16x2

Regulace UVR16x2 s vývojovým prostředím SIM-BOARD16x2 pro testování funkčnos-
ti dat, simulace 16 snímačů PT1000 a digitální signály na vstupech 15 a 16 přímo na 
konzoli. Možnost zadního připojení pro sběrnici CAN a DL.Pro sběrnice CAN přiložený 
kabel.

Sestavení regulace UVR16x2K z vývojové sady vyžaduje konzoli

Kryt rozvaděče 
VTGH12

Kryt rozvaděče (IP 55) pro 12 modulů 
jednotku s integrovanou lištou a  
průhledný sklopný kryt, do kterého se 
vejde např. CAN-EZ3, UVR610 a MCB.

Cenová skupina Art. no. Cena v eurech

1 01/KONSOLE UVR16x2 68.00 Konzole pro montáž na zeď pro UVR16x2

1 01/GEHAEUSE-KONSOLE UVR16x2 29.00 Konzole UVR16x2

1 01/KLEMMPLATTE UVR16x2 43.50 Upevňovací deska pro UVR16x2

1 01/EWS16x2 656.00

1 01/SIM-BOARD16x2 122.20

1 01/VTGH12 69.00

1 01/SKL5x20 9.70

Pojistková svorka
SKL5x20

Svorka s vyměnitelnou pojistkou, 
5x20mm, rychle působící, 6,3A. Pro voli-
telnou externí pojistkovou ochranu a 
UVR610.
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UVR610S

UVR610S-OD

UVR610S-OD-MODB

x2 series

UVR610S Volně programovatelná univerzální regulace

Volně programovatelná regulace UVR610S má stejnou technologii jako regulace 
UVR16x2. Regulátor je programován pomocí softwaru TAPPS2. Přenos dat se provádí 
pomocí karty Micro SD nebo sběrnice CAN. Výstup 24 V a / nebo rozhraním M-Bus, 
lze aktivovat propojkami. Pouzdro UVR610S je navrženo pro rozvodné skříně (45 mm 
standardní instalační rámeček).

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UVR610S 247.00 POZOR: nové katalogové číslo ( "S" jako "switchboard")

1 01/UVR610S-OD 196.00 UVR610S bez displeje

1 01/UVR610S-MODB 247.00 UVR610S s Modbus RTU rozhraním

1 01/UVR610S-OD-MODB 196.00 UVR610S bez displeje, s Modbus RTU rozhraním

1 01/UVR610S-DC 265.00 UVR610S  s 24V DC vstupem

10 VÝSTUPŮ

6 reléových výstupů, z toho 
jeden může být bezpotenciální 
kontakt

4 multifunkční výstupy,

volitelně 0-10V, PWM, relé (např. 
s HIREL22)

6 VSTUPŮ

PT1000, KTY (1 kΩ, 2 kΩ), 
PT100,

PT500, Ni1000TK5000, Ni1000,

NTC, pokojové čidlo, čidlo 
osvitu, čidlo vlhkosti, čidlo 
deště,

Napětí do 3,3V; Odpor

1-100 kΩ, digitální

Vstupy 5, 6: 0-10V

OZHRANÍ

CAN DL, CORA-DL DL bus Micro 
SD karta M-Bus 

UVR610S-OD

Sběrnice CAN CORA-DL DL 
autobus M-Bus

UVR610S Modbus - Modbus 
místo M-Bus

Rozměry 
(ŠxV): 106 x 91 mm

UVR610S Modbus s displejem nebo bez něj
UVR610S-MODB / UVR610S-OD-MODB

Stejná funkčnost jako UVR610S. Místo přepínatelného rozhraní M-Bus toto zařízení 
má drátový Modbus. Nový UVR610S-OD-MODB přichází bez také displeje a slotu pro 
SD kartu.

UVR610S-OD UVR610S bez displeje

UVR610S-OD má stejné vlastnosti jako UVR610S, ale kvůli absenci obrazovky, je 
vhodný zejména jako rozšíření, jako nezávislá regulace pokud má být zamezeno 
přístupu třetích stran, nebo pokud jsou nainstalovány jiná ovládací zařízení jako např 
AN-MTx2 nebo C.M.I..

UVR610S-DC
Místo 24 V výstupu je zde vstup pro 24 V DC napájení. Originální vstup síťového napětí 
může pojmout jakýkoli potenciál mezi 0 a 230 V AC pro napájení relé.

Příslušenství

 » Kryt ozvaděče
 » Pojistková svorka 
(strana 13)

Nové
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UVR610K

SK-RSM

UVR610K-OD
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x2 series freely programmable controllers

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UVR610S 247.00 POZOR: nové katalogové číslo ( "S" jako "switchboard")

1 01/UVR610S-OD 196.00 UVR610S bez displeje

1 01/UVR610S-MODB 247.00 UVR610S s Modbus RTU rozhraním

1 01/UVR610S-OD-MODB 196.00 UVR610S bez displeje, s Modbus RTU rozhraním

1 01/UVR610S-DC 265.00 UVR610S  s 24V DC vstupem

10 VÝSTUPŮ

6 reléových výstupů, z toho 
jeden může být bezpotenciální-
kontakt

4 multifunkční výstupy,

volitelně 0-10V, PWM, relé

ROZHRANÍ

CAN DL, CORA-DL, DL bus, 
Micro SD karta, M-Bus, 
UVR610K-OD, Sběrnice CAN, 
CORA-DL, DL autobus, M-Bus

UVR610K Volně programovatelná univerzální regulace

Volně programovatelná univerzální regulace  UVR610K má stejné vlastnosti a rozhraní 
jako UVR610S, ale dodává se v pouzdře pro montáž na zeď. Je provozována v přesně 
stejným způsobem jako UVR610S a má zde také výstup 24 V a / nebo M-Bus, který lze 
aktivovat pomocí propojek.

Dimensions in mm

Doporučení

 » Ovládacíí jednotka 4,3" dotykový displej (CAN-MTx2, strana 16)

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UVR610K 247.00 zahrnuje napájecí jednotku

1 01/UVR610K-OD 196.00 UVR610K bez dsipleje, zahrnuje napájecí jednotku

1 01/SK-RSM 19.00

UVR610K-OD UVR610K bez displeje

UVR610K-OD je přímým nástupcem řídicího modulu RSM610. Stejně jako u něj 
UVR610S a UVR610K, výstup 24 V a / nebo rozhraní M-Bus, pomocí propojek. Výsled-
kem je, že UVR610K-OD nahradí všechny předchozí RSM610 verze.

Existující funkční data RSM610 lze také načíst na UVR610K.

6 VSTUPŮ

NTC, pokojové čidlo, čidlo 
osvitu, čidlo vlhkosti, čidlo 
deště,

Napětí do 3,3V; Odpor 1-100 kΩ, 
digitální

Vstupy 3, 4,,5, 6: 0-10V

UVR610K-OD

Vstupy 3, 4, 5, 6: 0-10V

Nové

Nové
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CAN-MTx2-WT

CAN-TOUCH-BK

CT-TFS

x2 series

Rozměry (Š x V x H): 
233 x 190 x37 mm

ROZHRANÍ

CAN bus 
CORA-F 
SD card

Ovládací jednotka 4,3"
CAN-MTx2

CAN-MTx2 s dotykovou obrazovkou 4,3 "slouží jako ovládací jednotka pro CAN-Bus 
sítě, i když může také pracovat s vlastními funkčními daty vytvořenými pomocí TAPPS2 
(verze 1.18 nebo vyšší). Program TA-Designer lze použít k vytvoření přizpůsobeného 
grafické uživatelské rozhraní s až 350 stránkami, kde lze jednotlivé stránky uzamknout 
pro určité uživatele.

CAN-MTx2 navíc umožňuje plný přístup k dalším regulacím v síti. Koncept provozu je 
stejný jako u regulace UVR16x2 s funkcí vnitřního čidla pro pokojovou teplotu, vlhkost 
a tlaku okolního vzduchu

K dispozici je bílé (WT) a černé (BK) pouzdro.

CAN-MTx2-CO2: Také s integrovaným snímačem CO2 pro snímání kvality vnitřního 
vzduchu.

Cenová skupina Art. no. Ceny v Eurech

1 01/CAN-MTx2-WT 179.00 bílá

1 01/CAN-MTx2-BK 179.00 černá

1 01/CAN-MTx2-CO2-WT 279.00 integrované CO2 čidlo

1 01/CAN-MTx2-CO2-BK 279.00 integrované CO2 čidlo

1 01/CAN-TOUCH-BK 369.00 černá

1 01/CAN-TOUCH-SI 369.00 sříbrná

1 01/CAN-TOUCH/TFS-BK 407.00 integrovaný modul čidel CT-TFS

1 01/CAN-TOUCH/TFS-SI 407.00 integrovaný modul čidel CT-TFS

1 01/CT-TFS 44.00 Modul čidel

Ovládací jednotka 9,7"
CAN-TOUCH

CAN-TOUCH je 9,7 ”dotykový LCD displej. Lze použít software TA-Designer vytvořit 
přizpůsobené grafické rozhraní s prakticky neomezeným počtem stránek, přenosi-
telné do zařízení pomocí SD karty. Jednotlivé stránky lze chránit pomocí PIN kódu. 
Zprávy lze zobrazit prostřednictvím vyskakovacích oken.

Modul čidel
CT-TFS

Modul čidel pro měření teploty v místnosti, vlhkosti v místnosti a rosný 
bod pro dodatečnou montáž na CAN-Touch.

Rozměry (ŠxVxH):
144,5 x 96 x 26,1 mm

INTERFACES

CAN bus 
SD card

x2 série | Vizualizace a rozhraní
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CAN-BC2

CAN-I/O45

x2 series Visualization, operating units & interfaces

Cenová skupina Art. no. Ceny v Eurech

1 01/CAN-MTx2-WT 179.00 bílá

1 01/CAN-MTx2-BK 179.00 černá

1 01/CAN-MTx2-CO2-WT 279.00 integrované CO2 čidlo

1 01/CAN-MTx2-CO2-BK 279.00 integrované CO2 čidlo

1 01/CAN-TOUCH-BK 369.00 černá

1 01/CAN-TOUCH-SI 369.00 sříbrná

1 01/CAN-TOUCH/TFS-BK 407.00 integrovaný modul čidel CT-TFS

1 01/CAN-TOUCH/TFS-SI 407.00 integrovaný modul čidel CT-TFS

1 01/CT-TFS 44.00 Modul čidel

CAN rozšiřující modul
CAN-I/O45

CAN-I / O modul poskytuje další vstupy a výstupy pro volně programovatelné univer-
zální regulace UVR16x2 a UVR610. Toto rozšíření může zpracovat až 44 funkcí, nemá 
funkci hodin a vlastní napájení.

Převodník CAN bus
CAN-BC2

Převodník CAN bus zpřístupňuje další rozhraní pro všechna zařízení sběrnice CAN.
Programuje se pomocí softwaru TAPPS2. CAN-BC2 lze ovládat pomocí regulace 
UVR16x2, přes CAN-MTx2 nebo přes C.M.I. rozhraní.

ROZHRANÍ

Dvě izolované rozhraní CAN bus

Jedno rozhraní DL bus pro čtení v čidlech DL

Jedno rozhraní M-Bus pro čtení čtyř M-Bus metrů, 
každý s 32 hodnotami

Rozměry (Š x V x H): 
126,8 x 76,5 x 45,5 mm

Modbus/M-Bus modul
MD-MODB

Modul má:

 » Jedno rozhraní Modbus RTU, které lze konfigurovat buď jako master nebo slave, s 
možností vydání 64 hodnot na Modbus a čtení 64 hodnot z Modbus

 » Jedno rozhraní M-Bus pro čtení dalších čtyř měřičů M-Bus, každý s 32 hodnotami

5 VÝSTUPŮ

3 reléové výstupy

2 multifunkční výstupy volitelně 
0-10V, PWM, relé (např. s 
HIREL22, viz strana 23)

ROZHRANÍ

DL bus 
CAN bus

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/CAN-BC2 158.00

1 01/MD-KNX 66.00

1 01/MD-MODB 39.00

1 01/CAN-I/O45 129.00

PŘÍDAVNÉ ROZHRANÍ

jsou k dispozici prostřednictvím doplňkových 
modulů MD-KNX a MD-MODB

Pro každý převodník sběrnice je možný max. jeden 
další

KNX-module
MD-KNX

Připojení k KNX s možností vydávání 64 hodnot do KNX a čtení v 64 hodnoty z KNX.

Rozměry  (Š x V x H): 
126,8 x 76,5 x 45,5 mm

4 VSTUPY

PT1000, KTY (1 kΩ, 2 kΩ), 
PT100, PT500, Ni1000TK5000, 
Ni1000, NTC, pokojové čidlo, 
čidlo osvitu, čidlo vlhkosti, čidlo 
deště

Max. puls 10 Hz; Napětí do

3,3 V; Odpor 1-100kΩ, digitální
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C.M.I.

WNA

x2 series

C.M.I.
Kontrolní a monitorovací rozhaní

C.M.I. je rozhraní pro pohodlné monitorování systému, dálkové ovládání, záznam dat a 
vizualizace všech regulací se sběrnicí DL nebo CAN.

 » Vzdálená údržba zařízení CAN bus
 » Správa funkčních dat pro zařízení CAN bus
 » Správa operačního systému pro zařízení CAN bus
 » Vizualizace systému pomocí počítače, chytrého telefonu nebo tabletu
 » Revize parametrů zařízení CAN bus
 » Záznam dat přes CAN bus nebo DL bus
 » Oznámení řízené událostmi prostřednictvím e-mailu
 » Montáž na lištu DIN nebo na zeď
 » Slot pro GSM modul MDC-GSM
 » Možnost připojení k Modbus TCP

Provoz / Přístup

 » Přímo přes síť LAN
 » Prostředníctvím webového portálu https://cmi.ta.co.at
 » C.M.I. aplikací pro Google AndroidTM a Apple iOSTMROZHRANÍ

CAN bus, 2 data link vstupy 
Ethernet (RJ45) 
SD card

Bezdrátový router
WNA

Tento router je rozšířením pro C.M.I. Dodává se s individuální napájecí jednotkou a 
může přeposlat ethernetové připojení nebo připojení k internetu na C.M.I. přes Wi-fi 
nebo UMTS stick (není součástí rozsahu dodávky).

Price group Art. no. Price in Euro

1 01/CMI 184.00 bez napájecí jednotky

1 01/CMI-NT 197.00 s napájecí jednotkou

1 01/CMI-GSM 329.00 včetně GSM modulu MDC-GSM

1 01/WNA 64.90

1 01/MDC-GSM 138.80 GSM modul

1 10/GSM-VERLÄNGERUNG 10.60 anténní prodloužení, length: 2.5 m

1 10/NETZTEIL-12V 17.00 Napájecí jendotka 12V

Napájecí jednotka 12V
NETZTEIL-12V

Napájecí jednotka je nutná, pokud jsou k jednomu C.M.I. připojeny další moduly CAN 

GSM-modul
MDC-GSM

Rozšiřující modul pro C.M.I. odesílající oznámení, požadavky, žádosti, obecně  
informace prostřednictvím SMS.
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Price group Art. no. Price in Euro

1 01/CMI 184.00 bez napájecí jednotky

1 01/CMI-NT 197.00 s napájecí jednotkou

1 01/CMI-GSM 329.00 včetně GSM modulu MDC-GSM

1 01/WNA 64.90

1 01/MDC-GSM 138.80 GSM modul

1 10/GSM-VERLÄNGERUNG 10.60 anténní prodloužení, length: 2.5 m

1 10/NETZTEIL-12V 17.00 Napájecí jendotka 12V

Jaké možnosti nabízí C.M.I. ?
Vzdálený přístup ke všem zařízením x2 série v síti CAN bus

Zařízení lze ovládat pomocí webového portálu na adrese https://cmi.ta.co.at, jako byste byli přímo před zařízením. 
Aktualizace firmwaru, změna programování nebo parametrů je možná, aniž byste museli odjíždět k zákazníkovi 
domů

Vizualizace pro zákazníky / koncové uživatele

Koncoví uživatelé chtějí jasně uspořádaná a intuitivní 
rozhraní bez přístupu na úroveň Technik nebo Expert 
nabídky.

Přizpůsobitelné rozhraní je přístupné prostřednictvím 
prohlížeče

Záznam dat

C.M.I. může zaznamenat všechny dostupné hodnoty na 
svou SD kartu jak potřebujete. 

Náš bezplatný softwarový nástroj WINSOL čte data 
a zobrazuje to trendové křivky a diagramy, které lze  
filtrovat a dokonce exportovat.

Konektivita

Díky Modbus TCP se C.M.I. nabízí  rozhraní k velmi 
rozšířeným cizím zařízením. Invertované usměrňo-
vače, baterie či akumulační zařízení nebo tepelná  
čerpadla - mnoho výrobců pracuje s kompatibilní-
mi systémy sběrnic. Připojte C.M.I. s vaší sítí LAN  
a vybete možnosti propojení na internetu, respektive  na 
webovým portálu https://cmi.ta.co.at

Oznámení

Možnost dostávat oznámení podle definovaných 
událostí (hodnoty překračující kritické prahové hodnoty, 
určité přepínání podmínky,…) prostřednictvím e-mai-
lu (možnost několika příjemců) nebo SMS (s modulem 
GSM, strana 18).

Rozhraní regulace robrazené přes 
webový portál je totožné jako, kdyby 
jste před zařízením stáli.

WINSOL

Vizualizace pro zákazníky na jejich 
Smartphonu
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CAN-EZ3

x2 series

x2 series | Energetický management

Rozměry (Š x V): 
106 x 91 mm

CAN měřič energie 3
CAN-EZ3

Nový měřič energie CAN zaznamenává toky elektrické a tepelné energie. Můžete  jej 
programovat pomocí softwaru TAPPS2.

Montážní sada v rozvaděči pro standardní instalační rámeček 45 mml

 » Externí připojovací proudové čidla (nejsou součástí dodávky) umožňují rychlou 
změnu rozsahu měřených hodnot. Vstupy pro měření napětí jsou integrovány pro 
všechny tři fáze. Pro méně přesné měření stačí připojení pouze první fáze.

Možnosti

 » Komplexní správa energie pro optimalizaci spotřeby na místě z fotovoltaického 
systému

 » Správa zátěže (např. Ke snížení špiček zatížení v komerčním prostředí)
 » Integrace různých spotřebičů, jako jsou topná tělesa, infračervené panely, pračky, 
klimatizace, ventilační jednotky apod.

6 VSTUPŮ

4 analogové vstupy

2 sloty pro přímé připojení 
senzorů FTS nebo 2 impulzní 
vstupy

ROZHRANÍ

DL bus, 
CAN bus 
Micro SD card 
CORA

Proudové čidlo pro CAN-EZ3
Tato sada se skládá ze tří sklopných feritových čidel pro proudy 50, 100 nebo až 400 
Ampér AC. Proudové hroty dvojnásobku nominálního proudu jsou přípustné několik 
sekund, ale nelze je interpretovat měřicí jednotkou měřiče energie.

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/CAN-EZ3-OZ 215.00

1 01/STROMSENSOR50 31.00 Sada 3 transformátorů proudu (50 A, the CAN-EZ3  umí měřit 3x 10 kVA)

1 01/STROMSENSOR100 45.00 Sada 3 transformátorů proudu (100 A, the CAN-EZ3  umí měřit 3x 20 kVA)

1 01/STROMSENSOR400 108.00 Sada 3 transformátorů proudu (400 A, the CAN-EZ3 umí měřit 3x 70 kVA/~300 A)

Rozsah dodávky 01/EZ4-50 01/EZ5-85

FTS4-50 1 Čidlo objemového průtoku FTS (strana36)

FTS5-85 1 Čidlo objemového průtoku FTS (strana36)

MSP60 1 1 ultra-rychlé čidlo (strana 33)

Ribbon cable 2m 1 1

Cena v  Eurech 109.00 121.30 Cenová skupina 1

Balíček čidel pro měření tepla
Skládá se z průtokového čidla s integrovaným snímačem teploty a rychlým ponorným čidlem včetně těsnění Pro 
profesionální použití doporučujeme použít náš kulový ventil (strana 38). Vhodné pouze pro použití s CAN-EZ3 (a jeho 
předchůdce CAN-EZ2).
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CAN-EZ3A

EHS-R

x2 series Energy management

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/CAN-EZ3-OZ 215.00

1 01/STROMSENSOR50 31.00 Sada 3 transformátorů proudu (50 A, the CAN-EZ3  umí měřit 3x 10 kVA)

1 01/STROMSENSOR100 45.00 Sada 3 transformátorů proudu (100 A, the CAN-EZ3  umí měřit 3x 20 kVA)

1 01/STROMSENSOR400 108.00 Sada 3 transformátorů proudu (400 A, the CAN-EZ3 umí měřit 3x 70 kVA/~300 A)

Rozsah dodávky 01/EZ4-50 01/EZ5-85

FTS4-50 1 Čidlo objemového průtoku FTS (strana36)

FTS5-85 1 Čidlo objemového průtoku FTS (strana36)

MSP60 1 1 ultra-rychlé čidlo (strana 33)

Ribbon cable 2m 1 1

Cena v  Eurech 109.00 121.30 Cenová skupina 1

ROZHRANÍ CAN-EZ3A

DL bus, CAN bus 
Micro SD card 
CORA

ATON
Optimalizujte spotřebu FV energie

ATON je řešení typu plug & play pro využití přebytečné FV energie - bez dalších  
elektrické vedení. Skládá se z měřiče energie a topné spirály, které mohou být  
variabilně řízené od 50 W do 3 kW, pro instalaci do akumulační nádrže.

Prostřednictvím CORA specifikuje měřič energetický výkon, který může topná  
spirála spotřebovat. Vnitřní teplota a hodnoty dvou externích čidel zasílá zpět na měřič      
energie pomocí rádiového nebo kabelového připojení

Výhody

 » Spárované a naprogramované pro minimální instalační úsilí
 » Volně programovatelné pro individuální požadavky
 » Měřič energie a topná spirála jsou propojeny z výroby
 » Až 12 topných spirál na měřič energie
 » Bezdrátový dosah ~ 1 km volného prostoru / 2 železobetonové stropy nebo stěny

Možnosti

 » Optimalizace míry spotřeby na místě
 » Záloha ústředního topení
 » Ohřev teplé vody mimo topnou sezónu
 » Sběrnice DL pro ovládání výkonových řadičů (viz strana 24) pro lepší energetický 
management

 » Vzdálený přístup, protokolování dat a vizualizace prostřednictvím C.M.I.
 » Omezené použití s nádržemi na pitnou vodu (viz návod)

Náhrada chytrého měřiče

Řešení běžně dostupná na trhu používají řízení fázovým úhlem. Chytrý měřiče dete-
kují okamžité zatížení a to zákazníka stojí peníze. Inteligentní topná spirála ATON má 
příkon sinusový, který se vyhýbá čerpání drahé a zbytečné energie ze sítě.

3 VSTUPY (EHS-R)

2 senzorní vstupy PT1000

1 PWM vstup  0-100% pokud 
není ovládané CORA

ROZHRANÍ (EHS-R)

CORA

PLUG & PLAY

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

2 01/ATON 487.00 Sada skládající se z CAN-EZ3A (vč. 3 m antény a 3 sklopných proudových transformátorů 50 A)
a 1 topné spirály "EHS-R"R"
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EHS

EHS-R

x2 series

Topná spirála – 3000 W variabilní regulace
EHS-R

Topná spirála EHS-R (dodávané s ATON) lze ovládat přímo pomocí volně  
programovatelné regulace (UVR16x2, UVR610) přes PWM, s proměnnou výkon  
od 50 W do 3000 W. Topná spirála odesílá hodnoty snímače zpět přes CORA do 
CAN-EZ3 pro další využití nebo přesměrování na sběrnici CAN nebo DL.

.

Topná spirála - 3000 W
EHS

Topná spirála EHS přepíná topný výkon po 750 W. V souvislosti s řízenou topnou 
spirálou EHS-R nebo ATON je možné zajistit kaskády ekonomicky. V tomto proce-
su provádí EHS-R vždy jemné nastavení, což umožňuje dosažení variabilní kontroly 
výstupu.

EHS-R

EHS

3 VSTUPY

2 senzorové vstupy PT1000

1 PWM vstup 0-100%, pokud není řízen CORA

ROZHRANÍ

CORA

Obě topné spirály obdržely schválení pro instalace do pitné vody a počínaje polovinou roku 2021 jsou vhodné 
pro instalaci do smaltovaných zásobníků teplé vody díky novému teflonovému povlaku. Nedoporučujeme použití 
v zásobnících z nerezové oceli. Do té doby mají obě topné spirály pouze omezenou vhodnost pro instalaci  
v zásobnících teplé vody v důsledku galvanických reakcí. V takových případech si přečtěte příručku.

Celková délka topné spirály:
 410 mm 

Celková délka topné spirály:
 410 mm 3 VSTUPY

2 senzorové vstupy PT1000

1 vstup PWM (v krocích po 25%), pokud ne CORA

ROZHRANÍ

CORA

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

2 01/EHS-R 372.00 topná spirála regulovatelná 0-100%

2 01/EHS 314.00 topná spirála přepínatelná po 750W (0, 750, 1500, 2250, 3000 W)
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Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

2 01/EHS-R 372.00 topná spirála regulovatelná 0-100%

2 01/EHS 314.00 topná spirála přepínatelná po 750W (0, 750, 1500, 2250, 3000 W)

Energetic
ký m

ěřič
 

CAN-EZ3

Regulace 

UVR61
0S (e

.g.)

Ovlá
dací je

dnotka
 UVR61

0S-

OD-M
ODB 

Regulátor v
áko

nu 

LST6x1
3-D

L (e
.g.)

Poptávka po univerzálních řešeních pro správu a monitorování energie neustále roste. Tato poptáv-
ka pochází mimo jiné ze skutečnosti, že více komponentů v systému ztěžuje realizovat inteligentní 
komunikaci, vizualizaci a protokolování dat v tomto systému. Izolované řešení, které není pod dohle-
dem žádného správce, zřídka funguje optimálním způsobem a obvykle vyžaduje hodně manuálního 
dolaďování. Příkladem toho, co je zde možné, je „Haffhaus“.

Případová studie: „The Haffhaus“

EHS-R jako součást ATON

Saunová kamna a 
infračervené panely

Přepínatelné domácí spotřebiče 
(pračka, myčka atd.)

Vyhřívání bazénu  

Požadavky a regulace 
tepelných čerpadel

CAN-EZ3A 
jako součást ATON

Energetický management 
Rozsáhlé možnosti

V severním Německu si několik  
ambiciózních lidí stanovilo cíl, který by 
někteří mohli považovat za nemožný: 
Hotel nezávislý na síti a energeticky 
soběstačný.

Naše řada produktů x2 je to, co řídí tento 
projekt. Více informací je k dispozici na 
webových stránkách: https://ta.co.at/
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LST2x2D-DL

LST3x13-DL

LST6x13-DL

x2 series

Stmívatelný regulátor výkonu - 2x 400W 
LST2x2D-DL

Energii, kterou je třeba řídit, lze specifikovat samostatně od 0 do 100% v intervalech 1% 
pro každý kanál po sběrnici DL z nadřazené regulace (UVR16x2, UVR610)

DL bus zatížení: 10% (12V napájecí napětí nutné)

Oblasti použití

 » Infračervené panely (např. v koupelně nebo sauně)
 » Topná tělesa (elektrokotel, elektrické vytápění)
 » Dmychadla / ventilátory ( jednofázové asynchronní kondenzátorové motory)
 » Řízení energie a zátěže ve spojení s CAN-EZ3 nebo ATON
 »

Regulátor výkonu - 3x 3000 W
LST3x13-DL

Všechny tři kanály lze přepínat samostatně nebo společně prostřednictvím DL bus. 
Na rozdíl od standardního spínacího prvku (stykač), LST3x13 obsahuje speciální  
technologii, která je velmi tichá a odolná.  

DL bus zatížení: 10% (12V napájecí napětí nutné)

Oblasti použití

 » Řízení energie a zátěže ve spojení s CAN-EZ3 a ATON
 » Topná tělesa (elektrokotel, elektrické vytápění)
 » Tři topná tělesa pro saunový ohřívač (max. 9 kW)

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

2 01/LST2x2D-DL 89.00

2 01/LST3x13-DL 89.00  

2 01/LST6x13-DL 141.00

Regulátor výkonu - 6x 3000 W
LST6x13-DL

Regulátor výkonu pro spínání až 6 spotřebičů, každý s max. 3 kW AC. Výstupy 4 až 
6 mají sdílenou funkci soft startu až 5 sekund. To lze použít, například při jemném 
rozběhu třífázových asynchronních motorů (čerpadla, ventilátory) s výkonem až 1,5 
kW.  DL bus zatížení: 10% (12V napájecí napětí nutné)

Oblasti použití

 » Řízení energie a tátěže

Nové

Rozmry (Š x V x H): 
126,8 x 76,5 x 45,5 mm

Rozměy  (Š x V): 
106 x 91 mm
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CAN-UES2

CAN-UES
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CAN-RP

CAN-1

CAN-2
CAN-3

CBV-GP

Extension modulesx2 series

Rozměry 
(Š x V x H): 
126,8 x 76,5 x 45,5 mm

Rozdělovací potenciál

CAN Repeater
CAN-RP

S CAN Repeaterem, jsou také možné realizovat odbočné kabely v sériové topologii 
CAN bus, přičemž CAN-RP nemusí být umístěn na konci (viz

grafika). Svorka CAN-3 je galvanicky oddělena od CAN-1 a CAN-2. Zajišťuje

že jsou zařízení správně ukončena. Celkem je možné 62 účastníků.

ROZHRANÍ

CAN bus

CAN bus konektor
CBV-GP / CBV-EP

Konektor sběrnice CAN snadno spojuje dvě zařízení sběrnice CAN namontovaná ve 
skříňce spínače (UVR610, CAN-EZ3) pomocí přiloženého plochého kabelu.

Přepěťová ochrana pro CAN bus
CAN-UES / CAN-UES2

Robustní přepěťová ochrana pro sběrnici CAN se dvěma úrovněmi ochrany. Obecně to 
může být použitý na každém dalším uzlu CAN.

CAN-UES je vhodný zejména pro přímou instalaci do montážní základny

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/CAN-RP 69.00

1 01/CBV-GP 27.00 CAN Bus konektor (základní set), zahrnuje 2 konektory a plochý kabel 

1 01/CBV-EP 17.00 CAN Bus konektor (rozšiřující set), zahrnuje 1 konektory a plochý kabel 

1 01/CAN-UES 41.70

1 01/CAN-UES2 41.70

Rozšiřující moduly
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LDIM5-DL

PFSC

SMS14-U

Extension modules

Nové

Ovládání krokového motoru
SMS14U / SMS14B

Pro ovládání elektronických (expanzních) ventilů, které se používají v klimatizačních 
systémech a v tepelných čerpadlech. Kompatibilní s unipolárními a bipolárními motory 
s 500 nebo 1000 kroků. Řízení probíhá pomocí PWM prostřednictvím jednoho z našich 
regulátorů, stejně jako napájení 12 V. Tak jako bezpečnostní zařízení, lze připojit tři 
superkondenzátory (5 F / 5 V) ventil se zavře, pokud dojde k výpadku proudu.

Verze SMS14-U - Pro unipolární motory s expanzním ventilem

Verze SMS14-B - Pro bipolární motory s expanzním ventilem

5 kanálový stmívač LED
LDIM5-DL

Ovládání jasu LED pásků (běžná anoda) ze zdroje 12 V nebo 24 V. Jednotka s 
maximálním proudem kanálu 3,5 A. Celkový proud nesmí překročit 12 A. S pěti kanály 
pro RGB, teplou a studenou bílou. Přenos dat po sběrnici DL může trvat 1 až 5 sekund v 
závislosti na počtu dalších připojených zařízení na sběrnici. Modul je tedy více vhodný 
pro pomalé osvětlení / barevné efekty než pro normální ovládání osvětlení.

DL bus zatížení: 10% (nutné napájecí napětí 12 V nebo 24 V, v závislosti na LED pásech)

Signální filtr 0-10V
PFSC

Řídící jednotky od některých výrobců kotlů mají potíže s detekcí signálu 0-10 V z řadičů 
třetích stran. Tento modul vysílá PWM signál na beznapěťový výstup a na výstup      
0-10 V pro ovládání kotle.

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/SMS14U 39.00 Ovládání krokového motoru unipolarní

1 01/SMS14B 39.00 Ovládání krokového motorul bipolarní

1 01/LDIM5-DL 39.00 5-kanálový stmívač LED

1 01/PFSC 39.00

Nové



27

TDI5-DL

AO4-DL

AI5-DL

UMV4-DL

Extension modules

DL rozšíření pro 5 vstupů
TDI5-DL

Modul zpracovává hodnoty teploty a digitální signály a výstupy PT1000 odpovída-
jícím indexům na  DL busu. Vzhledem k nízkým přenosovým rychlostem, DL bus není 
vhodný pro spínání světla.  DL bus zatížení: 30%

DL rozšíření pro 4 analogové výstupy
AO4-DL

Modul umožňuje 4 analogové výstupy pro zařízení s technologií x2. Komunikace s 
kontrolérem probíhá po sběrnici DL. Výběr indexu umožňuje zvolit režim 0-10 V nebo 
PWM pro každý jednotlivý výstup. DL bus zatížen: 5% (nutné napájecí napětí 12 V)

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/UMV4-DL 39.00

1 01/TDI5-DL 39.00

1 01/AI5-DL 39.00

1 01/AO4-DL 39.00

DL rozšíření  pro 5 analogových vstupů
AI5-DL

Modul umožňuje dalších 5 analogových vstupů (0-10 V) pro zařízení s technologií x2. 
DL bus zatížení: 11%

Rozměy  (Š x V x h): 80 x 40,5 x 22,5 mm; 
pro upevnění na zeď nebo DIN lištu

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/SMS14U 39.00 Ovládání krokového motoru unipolarní

1 01/SMS14B 39.00 Ovládání krokového motorul bipolarní

1 01/LDIM5-DL 39.00 5-kanálový stmívač LED

1 01/PFSC 39.00

Univerzální měřicí zesilovač
UMV4-DL

Pro měření stejnosměrného napětí a termočlánků. V závislosti na vstupu, UMV4-DL 
měří termočlánky nebo napětí od 30 mV do 30 V a překládá je na digitální hodnotu 
mezi 0 a 30000. Maximální tolerance je jedno procento. DL bus zatížení: 25%

4 ANALOGOVÉ VSTUPY

 » 0-30 mV, 0-3 V, 0-30 V
 » »0-30 nebo 0-300 mV resp. 
termočlánky

Příslušenství

 » Terrmočlánek (strana 32)
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ACON34

IK22

HIREL-230V

HIREL-PF

HIREL22

Extension modules

Rozměry 
(Š x V x H): 80 x 40,5 x 22,5 mm

pro připevnění na zeď nebo DIN 
lištu

Převodník analogového signálu
ACON34

Toto zařízení je vhodné pro převod signálů mezi regulacemi UVR a třetí stranou 
nebo průmyslovými senzory. Převod signálu z 0-10 V => 0-20 mA až 0-10 V => 0-24 
V, dva nastavitelné zesilovače s napěťovým výstupem: 0-10 V nebo 0-20 mA signál 
(výběr propojkou) se zesílením 1-5 a tlumením 1-5. PWM signály lze také převést na           
analogové hodnoty díky vstupním filtrům.

Pulzní převodník
IK22

Převodník IK22 převádí a rozděluje impulsy ze zařízení a senzorů třetích stran s 
nastavitelnou rychlostí dělení mezi 0,1 a 1023. Signální vstup zachycuje impulzy z 
bezpotenciálového kontaktu nebo výstupu otevřeného kolektoru (tranzistor NPN).  
A druhý vstup zachycuje 100 Hz poloviční vlny ze signálů 230 V ~. Jeden vstup snímače 
ovladač je dostatečný pro přenos a napájení signálu. Použitelný jako AC / DC detektor.

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/ACON34 39.00

1 01/IK22 39.00

1 01/HIREL-230V 33.50

1 01/HIREL-PF 26.00

1 01/HIREL22 31.00

Reléový modul 230V HIREL-230V
Reléový modul 230V s rozdělovači proudu pro rozšíření UVR16x2 obsahuje dva reléové 
výstupy s pojistkou 230 V. HIREL-PF se doporučuje pro všechny ostatní multifunkční 
výstupy.

Reléový modul bez potenciálu HIREL-PF
Reléový modul pro rozšíření UVR16x2 o 2 bezpotenciálové reléové výstupy.

Reléový modul 22 HIREL22
Rozšíření UVR16x2, RSM610 a CAN-I / O45 

2 bezpotenciálové reléové výstupy.
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RASPT

RAS+DL

AUSPT

Sensors & Accessories

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/ACON34 39.00

1 01/IK22 39.00

1 01/HIREL-230V 33.50

1 01/HIREL-PF 26.00

1 01/HIREL22 31.00

Rozměry  (Š x V x H): 
53,6 x 41 x 23,2 mm

Cenová skupina Art. no. Ceny v Eurech

1 01/RASPT 31.80 Pokojové čidlo PT1000

1 01/RASKTY 29.00 Pokojové čidlo KTY

1 01/RAS+DL 56.00 Pokojové čidlo s displejem komnikující přes DL bus

1 01/RAS+DL-BK 56.00 Pokojové čidlo s displejem komnikující přes DL bus, černé

1 01/AUSPT 11.40 Venkovní čidlo PT1000

1 01/AUSKTY 9.50 Venkovní čidlo KTY

Venkovní čidlo
AUSPT / AUSKTY

Čidlo teploty vzduchu s integrovanou přepěťovou ochranou, jako externí čidlo pro 
regulátory vytápění.

Venkovní čidlo je k dispozici jako PT1000 (AUSPT) a KTY (AUSKTY).

 » Přípustný teplotní rozsah -30 ° C až 50 ° C..

Pokojové čidlo
RASPT / RASKTY

Prostorové čidlo poskytuje možnost změny naměřené teploty v místnosti v režimu 
topení přibližně o +/- 4K a vyberte jeden z jednotlivých provozních režimů režimy 
(normální, snížený nebo automatický režim nebo ochrana proti mrazu).

K dispozici jako PT1000 (RASPT) a KTY (RASKTY)

 » Přípustný teplotní rozsah: 0 ° C až 40 ° C

Pokojové čidlo s displejem
RAS+DL / RAS+DL-BK

RAS + DL přenáší hodnotu teploty v místnosti, vlhkost v místnosti, rosný bod, abso-
lutní vlhkost, tlak vzduchu, provozní režim a korekce hodnoty na jmenovitou hodnotu 
(+/- 4K) po DL busu. Funguje také jako vzdálený displej pro hodnoty senzorů, výstupní 
stavy, měřiče tepla a síťové vstupy přijaté od regulace přes DL bus.

 » DL bus zatížení bez napájení 12V: 20%
 »  DL bus zatížení s napájením 12V: 10%

Rozměry (Š x V x H): 
81,5 x 81,5 x 18 mm

Čidla a příslušenství
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GBS-F

RAS-F

RCV-DL

Sensors & Accessories

Bezdrátové pokojové čidlo
RAS-F / RAS-F/F

Bezdrátový pokojové čidlo vysílá následující data: pokojová teplota, požadovaná 
odchylka (+/- 5K od polohy otočného kola) plus provozní režim (normální, spouštění 
nebo automatický režim nebo ochrana proti mrazu).

Pomocí propojek se pokojové čidlo přemění na čisté dálkové ovládání s pevnou teplo-
tou 20 °C místo pokojové teploty. Baterie CR2032 napájí čidlo.

RAS-F / F přenáší navíc měření vlhkosti v místnosti a výpočet rosného bodu
Rozměry  (Š x V x H): 
81,5 x 81,5 x 18 mm

Rozměry  (Š x V x H): 
98 x 59 x 36 mm

Rozměry  (Š x V x H): 
98 x 59 x 36 mm

Bezdrátové čidlo osvitu 
GBS-F / GBS-F+KFPT

Pro měření slunečního záření [W / m²]. Čidlo zjednodušuje spouštění systému nebo 
umožňuje přesnější „přepínání“ u prioritních spotřebičů s více okruhovým solárním 
systémem. Čidlo je napájeno z malého solárního panelu. 

Senzor kolektoru PT1000 lze připojit k GBS-F, měřené hodnoty se rovněž přenáší do 
přijímače.

Bezdrátový přijímač
RCV-DL

Přijímač předává signál přes DL bus do řídící jednotky. Během spouštění vysílače k 
přijímači jsou přiřazeny jedinečné adresy DL bus

DL bus zatížení: 43%

Pomocí bezdrátového systému 868 MHz lze k bezdrátovému přijímači RCV-DL připojit až 8 bezdrátových čidel.      
Pod širým nebem se dosah pohybuje až 1000 m, zatímco v budovách mohou být minimálně 2 železobetonové 
stropy / stěny. Není kompatibilní s CORA.

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/RAS-F 54.60

1 01/RAS-F/F 74.10 Bezdrátové pokojové čidlo s čidlem vlhkosti

1 01/GBS-F 66.00

1 01/GBS-F+KFPT 77.00 Dodávka s čidlem kolektoru PT1000 

1 01/RCV-DL 56.30
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KFPT1000

KFPT10004x35mm

KEPT1000

BFPT1000

BFPT1000 4x35MM BFPT1000 5x60MM

Sensors & Accessories

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/RAS-F 54.60

1 01/RAS-F/F 74.10 Bezdrátové pokojové čidlo s čidlem vlhkosti

1 01/GBS-F 66.00

1 01/GBS-F+KFPT 77.00 Dodávka s čidlem kolektoru PT1000 

1 01/RCV-DL 56.30

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/KFPT1000 18.60 Čidlo kolektoru s 2m kabelem

1 01/KFPT1000 4M 20.40 Čidlo kolektoru s 4m kabelem

1 01/KFPT1000 4x35MM 23.90 Čidlo kolektoru s pouzdrem 4 x 35 mm

1 01/KEPT1000 12.60

1 01/BFPT1000 10.30

1 10/BFPT1000 4x35MM 19.00

1 01/BFPT1000 5x60MM 27.00

Čidlo kotle PT1000
KEPT1000

Teplotně odolný senzor s 2m silikonovým kabelem pro oblast kotle s PT1000 
charakteristiky

 » Přípustný teplotní rozsah 0 ° C až 160 ° C
 » Krátce zatížitelné až do 180 ° C
 » Pouzdro senzoru 6 x 20 mm

Čidlo nádrže na TUV PT1000
BFPT1000

Teplotní senzor s kabelem 2m pro oblast nádrže s charakteristikami PT1000.

 » Přípustný teplotní rozsah 0 ° C až 90 ° C
 » Krátce zatížitelné až do 100 ° C
 » Pouzdro senzoru 6 x 20 mm

PT1000 senzory jsou naše standardní senzory (třída přesnosti B)

Čidlo kolektoru PT1000
KFPT1000

Teplotně odolný senzor s vlastnostmi PT1000, s 2m nebo 4m silikonovým kabelem 
pro kolektor, dodáváno s připojovací skříní a přepěťovou ochranou.

Přípustný teplotní rozsah -50 ° C až 240 ° C

 » Krátce zatížitelné až do 260 ° C
 » Tepelně odolný kabel
 » Pouzdro senzoru 6 x 27 mm

KFPT1000 4x35MM:
 » Přípustný teplotní rozsah -20 ° C až 240 ° C
 » Pouzdro senzoru 4 x 35 mm

BFPT1000 4x35MM: 
 » Přípustný teplotní rozsah -20 ° C až 240 ° C
 » Pouzdro senzoru 4 x 35 mm

BFPT1000 5x60mm:
 » Přípustný teplotní rozsah 0 ° C až 90 ° C
 » Pouzdro senzoru 5 x 60 mm
 » Vhodné pro instalaci do kulového kohoutu
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KFKTY

KEKTY

BFKTY

THEL

RF

Sensors & Accessories

Tep. R (PT1000) R (KTY81)
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-10 961 1495
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20 1078 1922

25 1097 2000

40 1155 2245

50 1194 2417

60 1232 2597

80 1309 2980

100 1385 3392

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/KFKTY 15.50

1 01/KEKTY 12.20

1 01/BFKTY 10.30

1 10/THEL-1,63M 20.60 Dodávka bez měřicího zesilovače, délka: 1,63 m

1 10/THEL-2,50M 22.70 Dodávka bez měřicího zesilovače, délka: 2,5 m

1 10/RF 2.30

Čidlo kolektoru KTY
KFKTY

 » Polovodičová charakteristika 2000 Ω / 25 ° C
 » Přípustný teplotní rozsah -20 ° C až 160 ° C
 » Krátce do 180 ° C
 » Pouzdro senzoru 6 x 20 mm

Čidlo kotle KTY
KEKTY

 » Polovodičová charakteristika 2000 Ω / 25 ° C,
 » Přípustný teplotní rozsah 0 ° C až 160 ° C
 » Krátce do 180 ° C
 » Pouzdro senzoru 6 x 20 mm

Čidlo nádrže TUV KTY
BFKTY

 » Polovodičová charakteristika 2000 Ω / 25 ° C
 » Přípustný teplotní rozsah 0 ° C až 90 ° C
 » Krátce do 100 ° C
 » Pouzdro senzoru 6 x 20 mm

Rolovací pružina
RF

Jednoduchá montáž senzoru jako nasazovacího senzoru, velký rozsah použití (trubka 
průměr 15-45 mm)

Termočlánek
THEL

Pro měření vysokých teplot až do 600 ° C ve spojení s univerzálním měřicím                          
zesilovačem UMV4-DL (strana 27). Tyto snímače jsou k dispozici v délkách 1630 mm 
a 2500 mm.
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MSP130

MSL130

NME5-DL

GDS-DL

Sensors & Accessories

Tep. R (PT1000) R (KTY81)
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-10 961 1495
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10 1039 1772

20 1078 1922

25 1097 2000

40 1155 2245

50 1194 2417

60 1232 2597

80 1309 2980

100 1385 3392

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/KFKTY 15.50

1 01/KEKTY 12.20

1 01/BFKTY 10.30

1 10/THEL-1,63M 20.60 Dodávka bez měřicího zesilovače, délka: 1,63 m

1 10/THEL-2,50M 22.70 Dodávka bez měřicího zesilovače, délka: 2,5 m

1 10/RF 2.30

Ultra-rychlé čidlo
MSP130 / MSP60

Mosazná montážní sada + ultrarychlý senzor pro přípravu teplé užitkové vody MSP130 
nebo měření tepla MSP60. Délka kabelu: 2m; Šroubení: 1/2 “

Montážní sada ventilace s čidlem
MSL130 / MSL60

Montážní sada s teplotním čidlem s nerezovým šroubením pro instalaci do vzducho-
vých kanálů

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/MSP130 34.70

1 01/MSP60 37.90

1 01/MSL130 34.70

1 01/MSL60 37.90

1 01/NME5-DL 68.00

1 01/NS3 29.00

1 01/GDS-DL 39.00

Montážní sada MSP60
 » Víčko senzoru: 5 x 60 mm
 » Typ senzoru PT1000
 » Třída přesnosti B

Montážní sada MSL60
 » Pouzdro senzoru: 5 x 130 mm
 » Typ senzoru PT1000
 » Třída přesnosti B

Montážní sada MSP130
 » Víčko senzoru: 5 x 130 mm
 » Typ senzoru PT1000
 » Třída přesnosti B

Montážní sada MSL130
 » Pouzdro senzoru: 5 x 130 mm
 » Typ senzoru PT1000
 » Třída přesnosti B

Nové

Jednotka pro měření hladiny
NME5-DL

Tato jednotka měří, jak plné jsou zásobníky, nádrže atd. Používají proud mezi                   
emitorem (připojení NG) a až 5 sond (N1-N5), které jsou elektricky izolované z ovladače. 
Standardní balení obsahuje tři sondy pro detekci dvou úrovní.náplně.

 DL bus zatížení: 5% (nutné napájecí napětí 12 V)

NS3 
Doplňková sada 3 sond pro měřicí jednotku hladiny NME5-DL, která umožňuje a 
celkem pět úrovní naplnění, které mají být detekovány.

Modul rozšíření pro Grundfos přímé čidla
GDS-DL

S tímto rozšiřujícím modulem lze detekovat až dva přímé senzory Grundfos a             
přenést hodnoty do regulace přes sběrnici DL. Zatížení sběrnice DL: 10%
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RFS-DL

GBS01

RES01

WIS01

RFSE-DL

Sensors & Accessories

Čidlo vlhkosti
RFS-DL / RFSE-DL

Čidlo vlhkosti RFS-DL bylo vyvinuto pro regulační úlohy v klimatizačním sektoru. RFSE-
DL má externí snímač vlhkosti umístěný na prodloužené desce s obvody, v délce 65 
mm. Vhodné pro instalaci (například) do průchozího otvoru střechy sauny. Pokyny k 
prodloužení najdete v příručce.

 » Přípustný teplotní rozsah -10 ° C až 50 ° C
 » DL bus zatížení: 8%
 » Měří relativní a absolutní vlhkost, teploty a teploty rosného bodu

Rozměry (Š x V x H): 
53,6 x 41 x 23,2 mm

Čidlo osvitu
GBS01

GBS01 byl vyvinut pro měření slunečního záření [W / m2] při použití ve spoje-
ní s regulátory UVR. S pomocí tohoto senzorového systému je zjednodušen start 
solárních systémů nebo je možné použít přesnější „přepnutí“ na prioritního spotře-
bitele s víceokruhovými solárními systémy. Pokud jsou použity dva senzory, je 
možné nakonfigurovat systém sledování kolektorů. Jeho přesnost měření je +/- 10%.                                                       
V důsledku toho může být také použít pro účely čistého měření.

Čidlo deště
RES01

Dešťový senzor RES01 byl vyvinut pro úkoly řízení podle počasí (např. otevírání a 
zavírání oken zimní zahrady). Integrovaný měřicí zesilovač převádí signál ze snímače 
na hodnotu teploty. Suchá teplota se rovná Ccca. 90 ° C. To může mírně spadnout 
kvůli nečistotám. Měla by být nastavena prahová hodnota vlhkosti cca. 20 ° C pod 
zobrazenou suchou teplotou.

Čidlo větru
WIS01

Čidlo větru WIS01 je vhodné pro měření rychlosti větru až 140 km / h s maximální 
chybou 5% ve spojení s UVR regulátory.

 » Signál: pulzní výstup 1 Hz na 20 km / h
 » Upevňovací průměr 30 mm
 » Varování: bez integrovaného topení, proto má jen omezenou vhodnost pro měření v 
zimě

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/RFS-DL 46.20

1 01/RFSE-DL 46.20

1 01/GBS01 39.70

1 01/RES01 48.60

1 01/WIS01 54.40

Nové
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PRS0-6DL

PRS0-6

LAMBDA-DL

DPS23-DL

Sensors & Accessories

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/RFS-DL 46.20

1 01/RFSE-DL 46.20

1 01/GBS01 39.70

1 01/RES01 48.60

1 01/WIS01 54.40

Čidlo tlaku
PRS0-6DL / PRS0-6

Elektronický tlakový senzor pro monitorování systému.

 » Měření tlaku v systému mezi 0 a 6 bar
 » »Maximální povolený tlak (tlak při roztržení) 12 bar
 » »Princip měření necitlivý na vlastnosti kapaliny
 » »Teplotní rozsah + 2 ° až + 90 ° C
 » »Připojovací závit G 3/8“
 » »S deskou adaptéru pro přímé připojení na sběrnici DL; DL bus zatížení: 13%

PRS0-6
Se speciálním kabelem 0,7 m pro připojení k elektrickému adaptéru snímače průtoku 
série FTS. Naměřená hodnota se přenáší na řízení pomocí FTS signály.

 Dodatečné DL bus zatížení: 5%

Lambda sonda
LAMBDA-DL

Lambda sonda se používá k řízení zbytkového množství kyslíku v kotlích.                                     
Proto používáme profesionální sondu, která se často instaluje do kotlů na biomasu.

 » Senzorové vytápění spotřebovává pouhých 8 W.
 » Lze přepínat po sběrnici DL
 » Spínaný napájecí zdroj má pohotovostní spotřebu pouhých 0,2 W.
 » Další vstup pro termočlánek typu K do 1200 ° C
 » DL bus zatížení: 10%

Rozměra (Š x V x H): 
126,8 x 76,5 x 45,5 mm

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/LAMBDA-DL 302.00 Délka kabelu: 1.3 m

1 01/PRS0-6DL 63.00

1 01/PRS0-6 50.50

1 01/DPS23-2MB-DL 89.00 +/- 2.5 mbar

1 01/DPS23-10MB-DL 89.00 +/- 10 mbar

1 01/DPS23-100MB-DL 89.00 +100 mbar / -10 mbar

1 01/DPS23-1B-DL 89.00 +1 / -0.1 bar

1 01/DPS23-10B-DL 89.00 +10 / -1 bar

Diferenční čidlo tlaku
DPS23-DL

Čidlo diferenčního tlaku má dva porty: jeden pro nekorozivní kapaliny (+ port, přetlak) a 
druhý pro plyny (- port, podtlak). Navíc jsou k dispozici tři vstupy pro snímače PT1000 
nebo digitální signály zapnutí / vypnutí. 

DL bus zatížení: 15%

Nové
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FTS-DL

Sensors & Accessories

Čidlo objemového průtoku
FTS2-32DL / FTS4-50DL / FTS5-85DL / 
FTS9-150DL / FTS14-240DL

Princip měření elektronického snímače průtoku FTS je založen na Karmanského víru. 
Překážející tělo vyčnívající do toku generuje víry. Ty jsou detekovány piezoelektrickým 
pádlem a vyhodnocovány integrovanou elektronikou. Mikroprocesor převádí analogo-
vé měřené hodnoty na sériové digitální signály vhodné pro sběrnici DL.
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Rozsah měření teploty -40° Celsius to +125° Celsius

Rozsahy měření l / min 2 to 32 4 to 50 5 to 85 5 to 85 9 to 150 14 to 240

Connection thread 1/2" ** 3/4" ** 3/4" ** 1" ** 1 1/4" * 1 1/2" **

Připojovací závit 118 mm 130 mm 151 mm 151 mm 120 mm 134 mm

Cena v Eurech 90.00 85.00 97.00 97.00 97.00 134.00 Cenová skupina 1

 » Měření průtoků
 » Měření teploty média (snímač PT1000)
 » Možnost připojení pro další snímač PT1000
 » Možnost připojení tlakového snímače PRS0-6
 » Žádné pohyblivé části v průtokovém kanálu
 » Volně nastavitelná montážní poloha
 » Měřící princip není citlivý na znečištění a střední vlastnosti vody
 » Schválení pro pitnou vodu: KTW a DVGW procesní list W270, WRAS
 » FTS14-240DL: vhodné pouze pro řadiče s technologií x2
 » DL bus zatížení : 25%

Tlaková ztráta jako funkce průtoku
Lze vypočítat tlakovou ztrátu 
pro FTS14-240DL (viz příručka)

* plastový závit; ** mosazná závit

N
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é
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VIG

IS-DL

Sensors & Accessories
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Rozsah měření teploty -40° Celsius to +125° Celsius

Rozsahy měření l / min 2 to 32 4 to 50 5 to 85 5 to 85 9 to 150 14 to 240

Connection thread 1/2" ** 3/4" ** 3/4" ** 1" ** 1 1/4" * 1 1/2" **

Připojovací závit 118 mm 130 mm 151 mm 151 mm 120 mm 134 mm

Cena v Eurech 90.00 85.00 97.00 97.00 97.00 134.00 Cenová skupina 1

Jímky
TH

Precizně vyrobená mosaz zajišťuje efektivní přenos tepla do snímače. 6 mm vnitřní 
průměr, 1/2 ”vnější závit, 22 mm AF, vnitřní závit PG7 pro také dodávanou průchodku.

 » Délka 40 - 300 mm: ................. mosaz
 » Délka 60 a 140 mm: ................ nerezová ocel (materiál 1.4305)
 » Délka 60 mm: ........................... poniklovaná mosaz (další délky na vyžádání)
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plastové odlehčení tahu mosazný odlehčení tahu

c.s.* 7.70 7.70 7.70 7.70 8.90 8.90 19.60 19.60 10.80 10.80 10.80 10.80 11.90 11.90 22.70 22.70 25.90

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/IS-DL 39.00

1 01/VIG0,3-40 83.00

1 01/VIG0,5-65 92.00

1 01/VIG0,3-160 280.00

Impulzní průtokoměr
VIG

Měřič oběžného kola pro přesné měření objemového průtoku. Teplotní rozsah vzrostl 
do 90 ° C; Impulzní výstup bezpotenciální: max. zátěž 10 mA

Rozsah měření:
 » VIG0,3-40 ...................................0.3 to 40 l/min (0,5 l / pulz)
 » VIG0,5-65 ...................................0.5 to 65 l/min (0,5 l / pulz)
 » VIG0,3-160 .................................0.3 to 160 l/min (1 l / pulz)

* Cenová skupina1

Proudové čidlo
IS-DL

S  tímto senzorem lze měřit skutečný efektivní proud (RMS) pro libovolného spotře-
biče až 16 A. Rozlišení je 10 mA a pulzní zátěž až 100 A  je přípustný.

 DL bus zatížení: 19 % 

THV (set 5-ti)

Prodloužení pro jímky
THV (Set of 5)

Mosazný nástavec pro jímky senzorů, pro snadnější a přesnější instalaci snímače 
teploty v zásobnících, kde je izolace silnější než délka konektorů. Délka: 80 mm

Nové
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KH 3/4"

UDV-3/4"

STS02AC STS01DC

Sensors & Accessories

Kulový ventil
KH

Kulový ventil má šroubení M10 x 1 naproti páce pro vložení teplotního čidla 01 / 
BFPT1000 5x60MM pro uspořádání měřiče tepla. Ventil má také otvor na tomto místě. 
To umístí čidlo do průtokového kanálu ve středu ventilu. Když je ventil uzavřen, je také 
utěsněno čidlo, které umožňuje jeho snadné odstranění (např. pro kalibraci).

Univerzální třícestný venti
UDV

Kulový ventil 3/4 “do 100 ° C s otvorem T a displejem nastavení ventilu.  
Všechny materiály v hydraulické oblasti mají schválení pitné vody. Není však  
certifikován jako jednotka DVGW. S vnitřními pružinovými svorkami pro volné  
zapojení namísto pevného připojovacího kabelu. Řízení možné s nepřetržitým fázovým a  
reléovým zavíráním (virtuální přídržná pružina) a také s přepínacím kontaktem relé. 
Interní kódování a náhodné umístění motoru

Průtokový spínač
STS02AC / STS01DC

Přepíná z objemového toku cca. 1,5 litru / min. Instalace: svislá s průtokem zdola 
nahoru. Vnější závit a kónické šroubení jsou k dispozici jako 3/4 ”nebo 1” verze.

 » Přípustný teplotní rozsah 0 ° C až +80 ° C.
 » Varování: Není vhodné pro použití s asynchronními čerpadly nebo v kombinaci s 
doběhovými či časovým relé jakéhokoliv typu nebo modelu.

 » STS02AC: Verze AC pouze pro přímé spínání připojených vysoce účinných čerpa-
del do sítě 230 V AC do 1,5 A

 » STS01DC: Verze DC jako generátor signálu při obvyklých vstupech regulace  
do 30 V DC / AC max. 10 mA

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/KH-3/4“ 23.80

1 01/KH-1“ 29.50

1 01/UDV-3/4“ 87.00

1 01/STS02AC-1“ 52.50

1 01/STS02AC-3/4“ 51.10

1 01/STS01DC-1“ 46.50

1 01/STS01DC-3/4“ 45.00
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FRISTAR3WP

VMS

FRISTAR3

Fresh water stations

Cenová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/KH-3/4“ 23.80

1 01/KH-1“ 29.50

1 01/UDV-3/4“ 87.00

1 01/STS02AC-1“ 52.50

1 01/STS02AC-3/4“ 51.10

1 01/STS01DC-1“ 46.50

1 01/STS01DC-3/4“ 45.00

FRISTAR3
FRISTAR3 / FRISTAR3WP

Optimální přizpůsobení regulačního chování vysoce účinnému čerpadlu, nový ventil 
a výměník tepla zaručuje dokonalou stabilizaci výstupní teploty bez ohledu na změny 
průtoku. Rovnoměrné a vyměnitelné připojení G3 / 4 “zmenšuje montážní úsilí.

Pro systémy s nízkou teplotou na vstupu je integrován výměník tepla s dvojnásob-
nou topnou délkou. FRISTAR3WP proto dosahuje uvedeného odběru rychlost 30 litrů / 
minutu při polovičním teplotním rozdílu mezi průtokem zásobníku a výstup teplé vody 
(ve srovnání s FRISTAR3).

Snadná obsluha a instalace

 » Není možný žádný nežádoucí oběh
 » LED indikátory stavu
 » Integrovaný měřič tepla a vody
 » Výstup dat pro DL bus
 » Připojení pro oběhové čerpadlo v pulzním režimu
 » Vysoce účinné čerpadlo
 » Deskový výměník tepla z nerezové oceli, pájený mědí
 » Výměnná připojení (levá / pravá)
 » 4 kohouty
 » Možné kaskádování několika modulů
 » Sací výkon:  
FRISTAR3: ................................... max. 30 l / min (65 ° C / 45 ° C) 
FRISTAR3WP: ............................. max. 30 l / min (55 ° C / 45 ° C) 
Obě verze jsou dodávány s předinstalovaným izolačním krytem připraveným k 
instalaci.

Předmíchací set
VMS

 » Rozsah nastavení: 30 ° C až 70 ° C
 » Musí být použito, pokud je nádrž provozována s teplotou větší než 70 ° C

Cemová skupina Art. no. Cena v Eurech

1 01/FRISTAR3 986.00

1 01/FRISTAR3WP 1.298.00

1 01/VMS 159.00 Předmíchací set

Rozměry  (Š x V x H): 
366 x 573 x 160 mm

Rozměry (Š x V x H): 
366 x 810 x 160 mm

Stanice čerstvé vody
Nové
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www.ta.co.at/oem

Regulátor krokového motoru
Výrobci tepelných čerpadel a klimatizačních zařízení potřebují způsob regulace 
průtoků kapalin do svých výparníků a musí to udělat rychle a přesně, aby odpovídaly 
kolísavým podmínkám. Podstatnou součástí je expanzní ventil, který je ideálně elekt-
ronicky řízený krokovým motorem. 

V tomto případě a v jakémkoli jiném případě, kdy je třeba použít krokové motory s 
500 nebo 1000 kroky pro ovládání jsou SMS14U a SMS14B užitečné pro unipolární a 
bipolární motory.

Speciální: Populární produkty OEM

Univerzální třícestný ventile
Trojcestné ventily se také nazývají „elektrický kulový ventil“ nebo „směšovací ventil“ 
hydraulika. Náš ¾ ”třícestný ventil UDV nabízí mimo jiné svobodnou volbu hydraulické 
cesty využívající interní kódování. Motor lze namontovat v jakékoli konfiguraci.

Kromě našich hlavních produktů, mnoha různých standardních a volně programovatelných regulací nabízíme mnoho 
užitečných rozšiřujících modulů, které většina firem ocení. Zde se vám zobrazí malý výňatek z tohoto seznamu  
zařízení, který je také uveden na našem webu, kde pokračuje.

Vývoj specifický pro zákazníka
Ve zvláštních případech dostanou dlouholetí zákazníci specializované verze našich zařízení odpovídající jejich speci-
fickým požadavky na jejich vlastní výrobky. Některé z nich mohou být zajímavé pro ostatní výrobce. Více informací 
naleznete na www.ta.co.at.
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Semináře a webináře pro profesionály
Semináře pro začátečníky, odborníky a o vizualizacích obvykle pořádá-
me  20 krát ročně v Rakousku a Německu. Prozatím jsme naše nabídky 
rozšířili o webináře o různých tématech témata týkající se programo-
vání a vizualizace, protokolování dat a vzdálený přístup, každý zhruba na 
hodinu. Naše semináře a webináře jsou k dispozici pouze v německém 
jazyce. 

Pro naše české partnery jsme ovšem permanentně k dispozici a 
mohou nás kdykoliv kontaktovat. Rádi pro Vás systém zaškolení připra-
víme individuálně.

Služby

Bezplatná technická podpora

Zkušení a dobře vyškolení technici jsou připraveni vám 
pomoci s hardwarem i softwarem, k dispozici jsou 
Vámpondělí do pátka prostřednictvím telefonu nebo 
e-mailu.

 

Programovací služba
Nabízíme cenově dostupnou programovací službu pro profesionály 
,obchodní a systémový partnery. Potřebujeme pouze schéma hydrau-
liky (stačí ručně nakreslené) e-mailem. Budeme vás kontaktovat, 
abychom vyjasnili jakékoli podrobné otázky a poté vám vytvoříme 
nabídku na programování a potřebné hardwarové komponenty. 

Na Vás zbývá pouze uvedení hardwaru do provozu a nastavení 
parametrů.

Opravy
Cenově dostupná oprava je hluboce zakotvena ve filozofii naší společ-
nosti. Místo toho, abyste se pokoušeli prodat zbytečnou náhradu, 
opravíme i 20 nebo 30 let staré zařízení za spravedlivé a ekonomické 
ceny.



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

Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli technické změny. Chyby v sazbě 
a tisku vyhrazeny. Tento katalog produktů je platný od 01.03.2021 do 
vzhledu nového katalogu produktů. Ceny se mohou změnit. Výrobky 
firmy Technische Alternative RT GmbH podléhají neustálému technické-
mu pokroku a vývoji. Proto si vyhrazujeme právo provádět změny bez 
předchozího upozornění.

 01.03.2021

Po - Pa 8 hod - 16 

Video-Tutorials: 
www.ta.co.at/youtube

Návody a manuály 
https://www.ta.co.at/download/dokumente/
https://wiki.ta.co.at

Obchod 
+420 731 744 188 
rozhon@sunpower.cz

Podpora 
+420 734 571 415 
info@sunpower.cz


