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Характеристики:

- Голям LCD дисплей

ТУК

Характеристики

- Голям LCD дисплей

- Работа с вграден температурен сензор

ТУК

Арт. № S55770-T378

Повече информация за продукта

Повече информация за продукта

- За стенен/настолен монтаж, без необходимост от 

конзола

- Възможност за ограничаване на минималната и 

максималната задавана температура

- Двупозиционно или PID управление на ON/OFF 

отоплителни системи - обхват 5 - 30°С

- Работен изход 1 CO контакт, 24 - 250 Vac / макс. 8 A 

активен и макс. 3 А индуктивен товар за релето

- Трансмитер захранване от батерии 3Vdc (2хАА, 

1.5V) и мрежово 230V AC захранване за актуатор-

Стаен термостат за контрол на отоплителна система - RDH 100
Арт. № S55770-T377

Стаен термостат (термостат предавател и актуатор приемник) безжичен, за контрол 

на отоплителна система - RDH 100RF/SET

- За стенен монтаж, без необходимост от конзола

- Двупозиционно или PID управление на ON/OFF 

отоплителни системи - обхват 5 - 30°С

- Възможност за ограничаване на минималната и 

максималната задавана температура

- Работа с вграден температурен сензор - термистор

- Работен изход 1 CO контакт, 24 - 250 Vac / макс. 5A 

активен и макс. 2А индуктивен товар за релето

- Захранване от батерии 3Vdc (2хАА, 1.5V) - работа с 

продължителност > 1 година, за алкални батериии

https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55770-T377
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55770-T378


Характеристики

- За стенен/настолен монтаж, без необходимост от конзола

- Голям LCD дисплей

- Работа с вграден температурен сензор

ТУК

Характеристики

- Голям LCD дисплей с подсветка

- Автоматична или ръчна скорост на вентилатора

- Захранване от ел.мрежата 230V +/-10% /50Hz

ТУК

- Работа с вграден температурен сензор или външен

Повече информация за продукта

- Трансмитер захранване от батерии 3Vdc (2хАА, 

1.5V) и мрежово 230V AC захранване за актуатор-

приемника

Стаен термостат за контрол на вентилаторни конвектори (отопление/охлаждане) + 

подово отопление - RDG100
Арт. № S55770-T158

- Възможност за ограничаване на минималната и 

максималната задавана температура

- 3 мултифункционални входа за четец за карти, 

външен темп.сензор и други

 - За стенен монтаж, без необходимост от 

конзола
- Работни режими: Комфорт, Икономичен, Защита от 

замръзване

- Автоматичен или ръчен превключвател за режим 

отопление/ охлаждане

Стаен термостат (термостат предавател и актуатор приемник) безжичен, за контрол 

на отоплителна система - RDJ100RF/SET
Арт. № S55770-T380

Повече информация за продукта

- Двупозиционно или PID управление на ON/OFF 

отоплителни системи - обхват 5 - 30°С

- Режими на работа - Автоматичен, Комфорт, 

Икономичен и Защита от замръзване

- 24-часов програматор и напомняне за предстоящи 

планови операции по оборудването

- Възможност за ограничаване на минималната и 

максималната задавана температура

- Работен изход за актуатор - 1 CO контакт, 24 - 250 

Vac / макс. 8 A активен и макс. 3 А индуктивен товар 

за релето

https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55770-T380
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55770-T158


Характеристики:
 - За стенен монтаж, без необходимост от конзола

- Двупозиционен ръчен превключвател ON/OFF

- Само отопление или само охлаждане

- LED индикатор при работа

- Работа с вграден температурен сензор

- Работен изход 1 CO контакт, 230 Vac / макс. 6A

- Захранване от ел.мрежата 230V +/-10% /50Hz

ТУК

Характеристики:

- Вграден температурен сензор

- Захранване от ел.мрежата 230V/50Hz

ТУК

- Работен изход за контрол на вентилатор - 3 позиц. 

контакт, 24 - 250 Vac / макс. 6A

Повече информация за продукта

 - За 2-тръбни вентилаторни конвектори, стенен 

монтаж, без необходимост от конзола

Повече информация за продукта

Електромеханичен стаен термостат за отопление или охлаждане - RAB11 (RAB11.1)

Арт. № S55770-T225

- Работен изход за контрол на вентил/зона - 1 

контакт , 24 - 250 Vac / макс. 6A

- Ръчно или автоматично(паралелно с управлявания 

вентил) управление на работата на вентилатора

- Ръчен превключвател за избор на режим 

"отопление", "охлаждане" или "вентилатор" - обхват 

8 - 30°С

- Възможност за механично ограничаване на 

минималната и максималната задавана температура

- Ръчен превключвател за три скорости на 

вентилатора или OFF

 Електромеханичен стаен термостат за контрол на отоплителна/охладителна 

система - RAA31.16
Арт. № S55770-T222

- Възможност за механично ограничаване на 

минималната и максималната задавана температура

https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55770-T222
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55770-T225
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