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Teplotní diferenční regulátor
Tento regulační přístroj reguluje teplotu bazénové vody ohřívané
slunečními kolektory. Požadovaná teplota vody se nastavuje pomocí
ovládacího prvku umístěného na skříňce regulátoru. Pro ovládání
topného procesu slouží 2-cestné nebo 3-cestné el. ventily (nejsou
součástí) s provozním napětím 230 V. Solárním regulátorem je také
možno u zařízení s uzavřeným kolektorovým vodním okruhem ovládat
oběhové čerpadlo.

Thermal differential control
This control device regulates the temperature of pool water heated
by solar collectors. The required water temperature is set with
control element located on the box of the device. To control the
heating process multiport (2-position, 3-position) el. valves with
operational voltage of 230 V are used. Multiport valves are not part
of the packing. Control device can operate the circulatory pump of
closed collector circuit.

5610072556100723 56100726 56100901

Elektrické ventily Electric valves
0509600250/63                         0512610050/63                        

N° popis – description cena – price

56100723 B
Teplotní diferenční regulátor. Připraveno na ovládání el. ventilu.
Thermal differential control device. Ready for el. valve control.

0,74

56100725 B
Teplotní diferenční regulátor digitál. Připraveno na ovládání el. ventilu.
Thermal differential control digital. Ready for el. valve control.

1,40

56100726 B
Teplotní diferenční regulátor digitál na DIN lištu, pro montáž do rozvaděče. Připraveno na ovládání el. ventilu.
Thermal differential control digital, to install into the junction box. Ready for el. valve control (on the DIN lath).

0,90

56100901 B
Jímka pro čidlo nerez 0,5“
Stainless steel vessel for sensor 0,5“

0,08

N° popis – description cena – price

0509600250 B
Kulový el. dvoucestný ventil 50 mm, 230 V, FIP – pro solární systémy
Electric 2 – way ball valve 50 mm, 230 V, FIP – for solar systems only

3,80

0509600263 B
Kulový el. dvoucestný ventil 63 mm, 230 V, FIP – pro solární systémy
Electric 2 – way ball valve 63 mm, 230 V, FIP – for solar systems only

4,80

0512610050 B
Kulový el. třícestný ventil 50 mm, 230 V, FIP
Electric 3 – way ball valve 50 mm, 230 V, FIP 

4,00

0512610063 B
Kulový el. třícestný ventil 63 mm, 230 V, FIP
Electric 3 – way ball valve 63 mm, 230 V, FIP

5,00

Teplotní čidla jsou součástí
Temperatury probes are included
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Ekonomické srovnání
Economically justified
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1 elektřina/elektricity

2 propan/propane

3 olej/oil

4 plyn/gas

5 tepelné čerpadlo/heat pump

6 solární panel/solar panel
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Solární panely / Solar panels


