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Room thermostats

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ

Θερμοστάτες χώρου με έλεγχο boiler σειρά RAA

Περιγραφή Τιμή €

RAA 41 Με ποτενσιόμετρο ρύθμισης, διακόπτης on-off και ενδεικτική 
λυχνία ένδειξης απαίτησης, για θέρμανση και ψύξη.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη σειρά RDD

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με εβδομ. πρόγραμμα σειρά RDE

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη  RDΗ-RDJ σειρά 100

Περιγραφή 

Περιγραφή 

Περιγραφή 

Τιμή €

Τιμή €

Τιμή €

RDΕ 100.1 Αυτόματη επιλογή κανονικής/οικονομικής θερμοκρασίας, με 
7ημερο ή 5/2 χρονοπρόγραμμα. Κλείδωμα οθόνης ή ρυθμίσεων.

RDH  Χειροκίνητη επιλογή κανονικής/οικονομικής θερμοκρασίας. 
Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής και πραγρατικής θερμοκρασίας.

RDΕ 100.1 DHW Αυτόματη επιλογή κανονικής/ οικονομικής θερμοκρασίας, 
με 7ημερο ή 5/2 χρονοπρόγραμμα για την θέρμανση και ζεστό νερό 
χρήσης. Κλείδωμα οθόνης ή ρυθμίσεων.

RDH  RF/SET  Ίδια χαρακτηριστικά με τον RDH 10 με δυνατότητα 
ασύρματης λειτουργίας. Ενσωματώνεται πομπός και συνοδεύεται από 
σταθερή μονάδα επαφών (ρελέ).

RDH100

RDJ100 RDJ100 RF SET

RAA 31.16 Με ποτενσιόμετρο ρύθμισης, διακόπτης on-off και ενδεικτική 
λυχνία ένδειξης απαίτησης, για θέρμανση ή ψύξη.

RAA 31.26 Με επιπλέον εντολή για ζεστό νερό χρήσης.

RDD 100.1 Χειροκίνητη επιλογή κανονικής/οικονομικής θερμοκρασίας. 
Κλείδωμα οθόνης ή ρυθμίσεων.

RDJ Αυτόματη επιλογή κανονικής/οικονομικής θερμοκρασίας, με ημερήσιο 
χρονοπρόγραμμα και έως 2 περιόδους θέρμανσης ανά ημέρα. Δυνατότητα 
και χειροκίνητης επιλογής.

RDJ RF/SET  Ίδια χαρακτηριστικά με τον RDJ με δυνατότητα ασύρματης 
λειτουργίας/ Ενσωματώνεται πομπός και συνοδεύεται από σταθερή 
μονάδα επαφών (ρελέ).
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Θερμοστάτης για Fan Coil - σειρά RAB

Περιγραφή Τιμή €

RAB 11 Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης για fan coil με διακόπτη χειμώνα 
- θέρους με διακόπτη 3 ταχυτήτων και θέση off εντολή σε ανεμιστήρα ή 
βάνα.

RAB 31 Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης για fan coil με διακόπτη χειμώνα - 
θέρους με διακόπτη 3 ταχυτήτων και θέση off εντολή σε δύο βάνες.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για Fan Coil - σειρά RDF

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για Fan Coil - σειρά RDG

Περιγραφή 

Περιγραφή 

Τιμή €

Τιμή €

RDF 110.2 Με οθόνη, διακόπτη χειμώνα-θέρους, διακόπτη 3 ταχυτήτων 
και θέση off. Εντολή σε ανεμιστήρα ή βάνα.

IRA211 Τηλεχειριστήριο για RDG100.

RDG 100T  Ίδιες λειτουργίες με τον RDG100, με επιπλέον χρονοπρόγραμμα 
και δυνατότητα τηλεχειρισμού.

RDG 110 Ηλεκτρονικός επίτοιχος θερμοστάτης για αντλίες θερμότητας ή 
fan coil. Φωτιζόμενη οθόνη LCD. Αυτόματος ή χειροκίνητος επιλογέας 
ταχυτήτων. Εντολή σε συμπιεστή ή βάνα.

RDG 100 Ηλεκτρονικός επίτοιχος θερμοστάτης για fan coil, δισωλήνιο ή 
τετρασωλήνιο. Φωτιζόμενη οθόνη LCD. Αυτόματος ή χειροκίνητος 
επιλογέας ταχυτήτων. Εντολή σε ανεμιστήρα ή βάνα.

RDG 100T

IRA211

RDG 100-RDG 110

Fan coil thermostats

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COIL


