
Art Apraksts
Cena EUR             

ar PVN 21%

ANALOGIE 
TERMOSTATI 
ALPHA 2 BUS

EM-RB 74202-00N4
Analogais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts. Iestatījumu skala ar temperatūras 
indikāciju. Izmērs:86 x 86 x 29 mm.

38.00  

Automātika siltajām grīdām vai radiatoru apkures sistēmām ar kolektoru sadali

Sistēma ar vadiem (24V)  - MOHLENHOFF ALPHA 2 BUS (Vācija). Modifikācija bez pieslēguma internetam 

www.excent.lv   Kr.Barona 109, Rīga    
t. 67530420
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DIGITĀLIE 
TERMOSTATI 
ALPHA 2 BUS

EM-RDB 74202-00N4

Programmējams digitālais telpas temperatūras termostats 24V. Balts. Dažādu parametru 
detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās 
temperatūras indikācija uz displeja. lndividuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai 
nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma" , "party" 
režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo 
savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Darbība apkures vai dzesēšanas sistēmās. 
Displeja fona izgaismojums. Telpas termostati Alpha 2 BUS izmantojami tikai vienotā 
sistēmā ar vadības blokiem  Alpha 2 BSB art. EM-40112 un EM-40212. Izmērs:86 x 86 x 
26.5 mm

52.00  

EM-RDB 74202-00N1

Programmējams digitālais telpas temperatūras termostats 24V. Balts ar melnu. Dažādu 
parametru detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās 
temperatūras indikācija uz displeja. lndividuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai 
nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma" , "party" 
režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo 
savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Darbība apkures vai dzesēšanas sistēmās. 
Displeja fona izgaismojums. Telpas termostati Alpha 2 BUS izmantojami tikai vienotā 
sistēmā ar vadības blokiem  Alpha 2 BSB art. EM-40112 un EM-40212. Izmērs:86 x 86 x 
26.5 mm

57.00  

EM-RDB 74242-00N4

Programmējams digitālais telpas temperatūras termostats 24V ar pieslēgumu iznestajam 
grīdas virsmas temperatūras kontroles sensoram. Balts. Dažādu parametru detalizēta 
iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās temperatūras 
indikācija uz displeja. lndividuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas 
dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma" , "party" režīma 
funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu 
iestatītās temperatūras sasniegšanu. Darbība apkures vai dzesēšanas sistēmās. Displeja fona 
izgaismojums. Telpas termostati Alpha 2 BUS izmantojami tikai vienotā sistēmā ar vadības 
blokiem  Alpha 2 BSB art. EM-40112 un EM-40212. Izmērs:86 x 86 x 26.5 mm

59.00  

EM-RDB 74242-00N1

Programmējams digitālais telpas temperatūras termostats 24V ar pieslēgumu iznestajam 
grīdas virsmas temperatūras kontroles sensoram. Balts ar melnu. Dažādu parametru 
detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās 
temperatūras indikācija uz displeja. lndividuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai 
nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma" , "party" 
režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo 
savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Darbība apkures vai dzesēšanas sistēmās. 
Displeja fona izgaismojums. Telpas termostati Alpha 2 BUS izmantojami tikai vienotā 
sistēmā ar vadības blokiem  Alpha 2 BSB art. EM-40112 un EM-40212. Izmērs:86 x 86 x 
26.5 mm

65.00  

EM-ES 1000
Iznestais siltās grīdas virsmas temperatūras sensors ( Sensors nodrošina, lai grīda neatdziest 
brīžos kad darbojas vai tiek izmantots kāds cits siltuma avots - dvieļu žāvētāji, kamīns, 
radiatori)

11.00  
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VADĪBAS BLOKI 
SISTĒMAI ALPHA 2 

BUS

EM-BSB-40112-08N

Vadības bloks bez interneta pieslēguma 8 zonām /12 izpildmehānismiem (1W). 
Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC 
vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam 
cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa 
LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai. Smart Start funkcija ar apjomīgu datu 
analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai. Komplektācija ar 
transformatoru 230V> 24V

221.00  

IZPILDMEHĀNISMI 
ACTUATOR 5 
STANDART

EM-40405-00N00
Izpildmehānisma tips NC (sākuma stāvoklī aizvērts). Vārsta gaita 4 mm. Aizvēršanas 
spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. 
Patērējamā jauda 1W

13.20  

EM-40505-00N00
Izpildmehānisma tips NC (sākuma stāvoklī aizvērts). Vārsta gaita 5 mm. Aizvēršanas 
spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. 
Patērējamā jauda 1W

13.50  

EM-41405-10N00
Izpildmehānisma tips NO (sākuma stāvoklī atvērts). Vārsta gaita 4 mm. Aizvēršanas spēks 
100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. 
Patērējamā jauda 1W

13.20  

EM-41505-10N00
Izpildmehānisma tips NO (sākuma stāvoklī atvērts). Vārsta gaita 5 mm. Aizvēršanas spēks 
100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. 
Patērējamā jauda 1W

13.50  
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