
Akcijas cena "Izstāde Māja 1- 2019"

Cena spēkā 14.03.2019 - 14.05.2019

HAP-132376 65.00

Sistēmas Alpha IP funkciju paplašinājuma modulis IQ Box.
- Apkures katla pievienojums 
- Cirkulācijas sūkņa pievienojums
- Sistēmas darbības pārslēgšana sildīšana || dzesēšana
- Maksimāli iestatāmās mērķa temperatūras ierobežošana
- Gaisa mitrināšana ( jāskata kontekstā ar konkrētiem 
projekta risinājumiem un vadības ierīcēm)
- Siltās grīdas virsmas minimālās temperatūras kontroles 
sensora pieslēgums
- Rasas punkta sensora pieslēgums
- Ārēja pulksteņa moduļa pieslēgums 

Bezvadu gudrās mājas sistēma - Alpha IP (Vācija)

Temperatūras kontrole un vadība- zemgrīdas apkures sistēmām (siltajām grīdām)

ART Nosaukums un sapraksts
Cena Eur                             

ar PVN 21%

MIOB-132570 96.00

Centrālais sistēmas Alpha IP bāzes terminālis Access Point.                                                                                 
Viens centrālais bāzes terminālis nodrošina attālinātu 
vadību izmantojot aplikāciju Alpha IP App līdz 100 dažādām 
viedās mājas komponentēm, kas nodrošina temperatūras 
kontroli, vadību, mājas drošību, apgaismes un elektro 
iekārtu vadību. Sistēma Apha IP salāgojama ar ierīci 
Amazon Alexa vadībai ar balsi.  
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WTH-132378

Bezvadu digitālais telpas termostats ar integrētu relatīvā 
mitruma sensoru. Zemgrīdas apkures (silto grīdu) 
temperaturas kontrolei un vadībai katrā konkrētā telpā vai 
zonā. Displejā uzrādās telpas temperatūra un relatīvais 
mitrums. Tonis: balts.

52.00

RTD-132573

Bezvadu digitālais  telpas termostats ar integrētu relatīvā 
mitruma sensoru. Zemgrīdas apkures (silto grīdu) 
temperaturas kontrolei un vadībai katrā konkrētā telpā vai 
zonā.Tonis: balts ar melnu. 

52.00

RTA-132574
Bezvadu analogais telpas termostats. Zemgrīdas apkures 
(silto grīdu) temperaturas kontrolei un vadībai katrā 
konkrētā telpā vai zonā. Tonis: balts.

32.00

ART Apraksts
Cena Eur                             

ar PVN 21%



Akcijas cena "Izstāde Māja 1- 2019"

Cena spēkā 14.03.2019 - 14.05.2019

FA-L-132566-
6Z

115.00

FA-L-132567-
10Z

137.00

10 zonu bezvadu vadības bloks - komutācijas terminālis. 
Savstarpēji sakomunicē telpas termostatus , sensorus un 
izpildmehānismus bezvadu režīmā.
Terminālis arī kalpo centrālajai informācijas apstrādei un 
saziņai ar visām gudrās mājas Alpha IP sistēmā 
integrētajām komponentēm. 10. zonu bezvadu vadības 
blokam pieslēdzami 15 izpildmehānismi Actuator 5 – 1W

Bezvadu gudrās mājas sistēma - Alpha IP 

Temperatūras kontrole un vadība- zemgrīdas apkures sistēmām (siltajām grīdām)

ART Nosaukums un sapraksts
Cena Eur                             

ar PVN 21%

6 zonu bezvadu vadības bloks - komutācijas terminālis. 
Savstarpēji sakomunicē telpas termostatus , sensorus un 
izpildmehānismus bezvadu režīmā.
Terminālis arī kalpo centrālajai informācijas apstrādei un 
saziņai ar visām gudrās mājas Alpha IP sistēmā 
integrētajām komponentēm. 6. zonu bezvadu vadības 
blokam pieslēdzami 9 izpildmehānismi Actuator 5 – 1W
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A-20405-220
Izpildmehānisms silto grīdu kolektoriem Actuator 5. Tips NC 
/220V. Patērējamā jauda 1W

16.00

A-40405-24     
Izpildmehānisms silto grīdu kolektoriem Actuator 5. Tips NC 
/24V. Patērējamā jauda 1W

16.00

VAD

Izpildmehānismu precīzas darbības kalibrācijas adapteri. 
Kalibrācijas adapteri pieejami sekojošiem termoventiļu 
(vārstu) ražotājiem:
Beulco, Bönisch, Cazzaniga, Dumser, Danfoss, Frese, 
Giacomini, Herz, Heimeier, Honeywell & Braukmann, IVAR, 
Kermi, Landis & Gyr, Onda, Oventrop, Polytherm, Reich, 
Schlösser, Siemens, STRAWA, Taco, Velta, Viega

1.00

ART Apraksts
Cena Eur                             

ar PVN 21%


