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termék árlista és leírás
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Webshop cikkszám

Webshop termék megnevezés

Webshop termék leírás

Bruttó
webshop ár

Nettó listaár

evohome Wi-Fi zónamenedzser

A több zónás evohome Wi-Fi zónamenedzser legfeljebb 12 fűtési
zóna, valamint – igény szerint – egy háztartási melegvíz ellátás
hőmérsékletének időprogram alapú szabályozására használható.
Minden zóna egymástól független idő- és hőmérsékletszabályozással rendelkezik. A készülék színes, LCD kijelzője
háttérvilágítással ellátott. Az egységet külső áramellátás
biztosítása mellett fali szerelőkeretre lehet szerelni, vagy asztali
állványra helyezni. A távoli eléréshez a zónamenedzsert meglévő
internetes modeméhez, vagy routeréhez lehet Wi-Fi hálózaton
csatlakoztatni.

67.900 Ft

71 286 Ft

Fali szerelő készlet evohome Wi-Fi
zónamenedzser

Ezzel a fali szerelőkerettel falra helyezheti az evohome Wi-Fi
zónamenedzsert, biztosítva akkumulátorainak töltését. A
beépítéshez szabványos, kerek szerelő doboz szükséges, melyben
a tápellátást biztosító egységet hálózati feszültségre lehet kötni és
egyben a fal síkja alá rejteni.

13.900 Ft

14 593 Ft

8900 Ft

9 344 Ft

15.900 Ft

16 693 Ft

ATC928WIFI

ATF600

Előlap csomag evohome Wi-Fi
zónamenedzser (fehér, fekete,
szálhúzott fém színű)

Az evohome Wi-Fi zónamenedzserre a helyiség dizájnjához
illeszkedő díszkeretet helyezhet. A csomagban fehér, fekete és
szálhúzott fém színű keretek találhatók. Az evohome Wi-Fi
zónamenedzsert fehér színű kerettel szállítjuk.

Asztali állvány evohome Wi-Fi
zónamenedzser

Az állvány biztosítja az evohome Wi-Fi zónamenedzser
akkumulátorainak töltését. A tápellátást hálózati dugaljból kell
biztosítani. Az asztali álvánnyal a zónamenedzsert tetszés szerint
helyezheti el a lakásán belül.

ATF700

ATF800
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Webshop cikkszám

Webshop termék megnevezés

Vezeték nélküli okostermosztát

T87

evohome zónamenedzser

ATC928

Asztali állvány evohome
zónamenedzserhez

ATF100
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Webshop termék leírás
Egyszerűen beállítható okostermosztát nagy méretű kijelzővel. A
termosztát vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatható a kazánt
kapcsoló BDR relé modulhoz, vagy az R88 Opentherm
kazánvezérlő modulhoz. A termosztát ugyancsak vezeték nélküli
kapcsolattal csatlakoztatható a GATEWAY - internetes hálózati
modulhoz, mely segítségével fűtési időprogramot lehet
létrehozni, valamint a fűtés vezérlés interneten keresztül
okostelefonnal vagy táblagéppel is elérhetővé válik. A BDR relé
modulhoz és a GATEWAY modulhoz 2 darab okostermosztát is
csatlakoztatható, így ezzel a készülékkel két zónás fűtésvezérlési
rendszer is kiépíthető.
A több zónás evohome zónamenedzser legfeljebb 12 fűtési zóna,
valamint – igény szerint – egy háztartási melegvíz ellátás
hőmérsékletének időprogram alapú szabályozására használható.
Minden zóna egymástól független idő- és hőmérsékletszabályozással rendelkezik. A készülék színes, LCD kijelzője
háttérvilágítással ellátott. Az egységet külső áramellátás
biztosítása mellett fali szerelőkeretre lehet szerelni, vagy asztali
állványra helyezni. A távoli eléréshez a zónamenedzsert a
GATEWAY (külön rendelhető) eszköz segítségével meglévő
internetes modeméhez, vagy routeréhez lehet csatlakoztatni.

Az állvány biztosítja az evohome zónamenedzser
akkumulátorainak töltését. A tápellátást hálózati dugaljból kell
biztosítani. Az asztali álvánnyal a zónamenedzsert tetszés szerint
helyezheti el a lakásán belül.

Bruttó
webshop ár

Nettó listaár

19.900 Ft

20 893 Ft

52.900 Ft

55 538 Ft

13.900 Ft

14 593 Ft

Webshop cikkszám

Webshop termék megnevezés

Fali szerelő készlet evohome
zónamenedzserhez

Webshop termék leírás

Ezzel a fali szerelőkerettel falra helyezheti az evohome
zónamenedzsert, biztosítva akkumulátorainak töltését. A
beépítéshez szabványos, kerek szerelő doboz szükséges,
melyben a tápellátást biztosító egységet hálózati feszültségre
lehet kötni és egyben a fal síkja alá rejteni.

Bruttó
webshop ár

Nettó
listaár

11.900 Ft

12 493 Ft

ATF300
Előlap csomag evohome
zónamenedzserhez (fehér, fekete,
szálhúzott fém színű)

Az evohome zónamenedzserre a helyiség dizájnjához illeszkedő
díszkeretet helyezhet. A csomagban fehér, fekete és szálhúzott
fém színű keretek találhatók. Az evohome zónamenedzsert fehér
színű kerettel szállítjuk.

8900 Ft

9 344 Ft

Internetes hálózati modul evohome
zónamenedzserhez és T87 vezeték
nélküli okostermosztáthoz

evohome zónamenedzserét, vagy T87 okostermosztátját elérheti
az interneten keresztül, okostelefonja, vagy táblagépe
segítségével. A GATEWAY internetes hálózati modult a csomag
részeként szállított hálózati kábellel csatlakoztathatja otthona
internetes modeméhez vagy routeréhez. A hálózati csatoló
vezeték nélkül kapcsolódik a szobatermosztáthoz, így attól akár
30 m-es távolságban is elhelyezhető. Az evohome Wi-Fi központi
egységhez ez a készülék nem szükséges.

23.900 Ft

25 092 Ft

ATF400

GATEWAY
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Webshop cikkszám

Webshop termék megnevezés

Webshop termék leírás

Bruttó
webshop ár

Nettó
listaár

Vezeték nélküli kapcsoló modul

A kapcsoló modulba egy motoros zónaszelepet vagy a kazánt
lehet bekötni, és vezeték nélküli illesztési felületet biztosít ezen
eszközök és a T87 okostermosztát, az evohome, vagy az
evohome Wi-Fi zónaszabályozó rendszer között. A reléegység
állandó, 230 Vac táplálást igényel.

14.900 Ft

15 643 Ft

Opentherm vezeték nélküli
kazánvezérlő modul

Az Opentherm kazánvezérlő modul képes az arra alkalmas
kazánt teljesítményszabályozással vezérelni a T87
okostermosztát, az evohome, vagy az evohome Wi-Fi utasításai
alapján. Az Opentherm modul külön tápellátást nem igényel.

19.900 Ft

20 893 Ft

Intelligens radiátorszelep működtető

A fűtőtest szabályozók kétirányú kommunikációt folytatnak az
evohome, vagy evohome Wi-Fi zónamenedzserrel annak
érdekében, hogy a kívánt időpontban a kívánt hőmérsékletet
biztosítsák a helyiségben, miközben szükség esetén bármelyik
radiátor indíthatja a kazánt. Ezek az elegáns, ergonomikus
kialakítású fűtőtest szabályozók illeszkednek a legtöbb
szabványos termosztatikus radiátorszelepre, és egyszerűen
felszerelhetők. A csomagban megtalálhatók a Magyarországon
leginkább elterjedt radiátorszelepekhez szükséges adapterek.
Amennyiben a radiátorszelep burkolat, vagy függöny mögött
van, szükséges lehet külön helyiséghőmérséklet érzékelő (DTS,
vagy HCF) használatára.

18.900 Ft

19 842 Ft

BDR

R88

HR92
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Webshop cikkszám

Webshop termék megnevezés

Webshop termék leírás

Bruttó
webshop ár

Nettó
listaár

Használati melegvíz tartály érzékelő

Az evohome, vagy evohome Wi-Fi zónamenedzserrel a melegvíz
tartályát is időprogram alapján üzemeltetheti. Az ATF500 egység
hőmérséklet érzékelője a melegvíz tartály falára, vagy a
csomagban szállított kábeles érzékelő felhasználásával a
tartályban lévő merülőhüvelybe szerelhető. Az egység vezeték
nélküli kapcsolattal csatlakozik az evohome, vagy evohome WiFi zónamenedzserhez.

31.900 Ft

33 491 Ft

Digitális helyiséghőmérséklet érzékelő

A DTS vezeték nélküli helyiséghőmérséklet érzékelő osztógyűjtőről, HCE zónaszabályozóval vezérelt padlófűtés,
felületfűtés, vagy radiátoros fűtés esetén az egyes helyiségek
hőmérsékletéről szolgáltat információt az evohome vagy
evohome Wi-Fi zónamenedzsernek. A hőmérséklet érzékelőn
tetszés szerint módosíthatja a helyiségben a kívánt hőmérséklet
szintet is. A DTS helyiséghőmérséklet érzékelő felhasználható
HR92 radiátorszelep vezérlők távoli érzékelőjeként is.

15.900 Ft

16 693 Ft

Zónaszabályozó

A HCE zónaszabályozó fűtési osztó-gyűjtőről ellátott padlófűtés,
felületfűtés, vagy radiátoros fűtés vezérlésére alkalmas. A
zónaszabályozó vezeték nélkül csatlakozik az evohome, vagy
evohome Wi-Fi zónamenedzserhez és az egyes (DTS, vagy HCF)
helyiséghőmérséklet érzékelőkhöz. Öntanuló vezérlési
algoritmusa segítségével megtanulja fűtési rendszere
sajátosságait, így optimális működést garantál. A zónaszabályozó
a szelepbetéttel rendelkező fűtési osztóra szerelt MT
termoelektromos szelepmozgatókat működteti. A HCE
készülékhez külön szükséges megrendelni a HRA antennát,
amely biztosítja a vezeték nélküli kommunikációt az evohome
rendszerelemekkel.

67.900 Ft

71 286 Ft

ATF500

DTS

HCE
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Webshop cikkszám

Webshop termék megnevezés

Webshop termék leírás

Bruttó
webshop ár

Nettó
listaár

Helyiséghőmérséklet érzékelő

A HCF vezeték nélküli helyiséghőmérséklet érzékelő osztógyűjtőről, HCE zónaszabályozóval vezérelt padlófűtés,
felületfűtés, vagy radiátoros fűtés esetén az egyes helyiségek
hőmérsékletéről szolgáltat információt az evohome, vagy
evohome Wi-Fi zónamenedzsernek. A HCF helyiséghőmérséklet
érzékelő felhasználható HR92 radiátorszelep vezérlők távoli
érzékelőjeként is.

13.900 Ft

14 593 Ft

Bővítő modul HCE zónaszabályozóhoz

A HCE zónaszabályozót a HCS modullal lehet 8 zónás vezérlővé
bővíteni. Egy HCE készülék csak egy bővítő modullal szerelhető
fel. A HCS modult a HCE zónaszabályozó burkolata alatt, az erre
kialakított csatlakozókra kell ráhelyezni, így alkalmazása nem
igényel többlet helyet.

25.900 Ft

Külső antenna HCE zónaszabályozóhoz

A HRA antenna a HCE zónaszabályozóhoz szükséges készülék. Az
antenna segítségével biztosítható a rendszerelemek közötti
vezeték nélküli kommunikáció. Az antenna kéteres vezetékkel
köthető a HCE zónaszabályozóhoz. Az antenna elhelyezésekor
ügyelni kell arra, hogy a vezeték nélküli kommunikációt ne
árnyékolják le nagy méretű fémtárgyak. Lemez szekrénybe
épített osztó-gyűjtők esetén a HRA készüléket a
lemezszekrényen kívül kell elhelyezni.

9900 Ft

HCF

27 192 Ft

HCS

HRA
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10 394 Ft

Webshop cikkszám

MT
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Webshop termék megnevezés

Webshop termék leírás

Termoelektromos működtető

Az MT termoelektromos működtető M30x1,5mm-es csatlakozó
menetű és 11,5mm-es zárási méretű szabályozó szelepbetétekre
szerelhető fel, akár szelepes osztó-gyűjtőn, akár egyedi
szabályozó szelepeken. Az MT szelepmeghajtók közvetlenül
köthetők be a HCE zónaszabályozó egységbe.

Bruttó
webshop ár

7810 Ft

Nettó
listaár

8 204 Ft

