
RAA..

Електромеханични стайни термостати

– Газова мембрана

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)

– Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RAA11 32,76 лв. 39,31 лв.

RAA21 33,69 лв. 40,43 лв.

RAA31 35,24 лв. 42,29 лв.

RAA31.16 37,41 лв. 44,89 лв.

RAA31.26 44,09 лв. 52,91 лв.

RAA41 36,32 лв. 43,59 лв.

ARG70 7,28 лв. 8,74 лв.

RCU…

Универсален контролер за стайна температура за системи за отопление и охлаждане

Електронен контролер за стайна температура за системи за отопление и охлаждане

– PI регулатор

– Вход за дистанционно превключване на режима на работа

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)

– Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RCU10 121,40 лв. 145,69 лв.

RCU15 136,62 лв. 163,95 лв.

01. Термостати
За системи за отопление и/или охлаждане

Кратко техническо описание

Стаен термостат‚ модел за публични зони

Стаен термостат‚ основен модел

Стаен термостат с превключвател за вкл./изкл.

Кратко техническо описание

Универсален контролер за стайна температура за 4-тръбни системи‚ AC 230 

V‚ 2-позиционно управление или PWM

Универсален контролер за стайна температура за 4-тръбни системи‚ AC 24 

V‚ 2 - позиционно управление или PWM

Стаен термостат с превключвател за вкл./изкл. и LED

Стаен термостат с превключвател за вкл./изкл. допълнителен ключ и LED

Стаен термостат с превключвател отопление-изкл.-охлаждане‚ 1 изход

Монтажна планка 120 x 120 mm за панел 4 x 4” (опция)

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Стаен термостат за 2-позиционно управление на стайната температура. 

Необходимата температура се регулира с копче за настройване върху 

предната част на устройството.
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RDD..

Електронни контролери за стайна температура с LCD

2-позиционнo управление с изходен сигнал за вкл. / изкл. на отопление

– Режим на работа: нормален и енергоспестяващ

– Опционално автоматично превключване на режима на работа

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)

– Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDD100 79,33 лв. 95,19 лв.

RDD100.1 79,33 лв. 95,19 лв.

RDD310/EH 99,37 лв. 119,24 лв.

RDD100.1RF 114,43 лв. 137,32 лв.

RDD100.1RFS 173,90 лв. 208,68 лв.

RDH...

Електронни контролери за стайна температура с LCD, копче за настройване

Независим от електрическата мрежа, захранван от батерии ,с 2-позиционен изход.

Необходимата температура се регулира с голямо копче за настройване върху предната

част на устройството.

– За отопление или охлаждане

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003 (NCS S 0502-G)

– Цвят на основата: светло сив RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDH100 79,48 лв. 95,38 лв.

RDH100RF/SET 173,90 лв. 208,68 лв.

ARG70 7,28 лв. 8,74 лв.

Електронни контролери за стайна температура с LCD захранване 3V

Контролер за стайна температура с LCD, за полускрит монтаж в стената

Кратко техническо описание

Контролер за стайна температура‚ LCD‚ копче за настройванеКонтролер за стайна температура, радио (RF) комплект (предавател и

приемник)‚ LCD‚ копче за настройване

Електронни контролери за стайна температура с LCD захранване 3V  

(безжичен в комбинация с RDE-MZ6)

Електронни контролери за стайна температура с LCD захранване 3V (RF 

комплект)

Монтажна плоча 120 x 120 mm за панел 4 x 4”

Кратко техническо описание

Електронни контролер за стайна температура с LCD
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REV…

Електронни контролери за стайна температура с таймер‚ LCD и плъзгач за избор

Работещ с батерии контролер за стайна температура с 2-позиционен изход, характери-

зиращ се с лесно обслужване‚ ясен дисплей, самообучаващ се, 2-позиционен контролер

с PID регулатор (REV13..‚ REV17..‚ REV24..), 3-позиционен контролер с PI регулатор (за

REV34..), дистанционно управление (REV13..‚ REV17..‚ REV24‚ REV24DC‚ REV34..), бутон за

отмяна на команда, калибриране на сензора, функция за защита срещу замръзване и

ограничаване на минималното задание, цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003,

цвят на основата: сив RAL7038.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

REV13 163,01 лв. 195,62 лв.

REV13DC 172,35 лв. 206,82 лв.

REV24 190,97 лв. 229,17 лв.

REV24DC 214,27 лв. 257,12 лв.

REV24RF/SET 412,99 лв. 495,58 лв.

REV24RFDC/SET 420,75 лв. 504,90 лв.

REV34-XA 353,99 лв. 424,79 лв.

RDJ…

Електронни контролери за стайна температура с 24-часов таймер‚ LCD

и копче за настройване

Независим от електрическата мрежа, захранван от батерии, електронен контролер за

стайна температура с 2-позиционен изход. Необходимата температура се регулира с

голямо копче за настройване върху предната част на устройството.

– Лесно обслужване с голямо копче за настройване и голям дисплей

– За отопление или охлаждане

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDJ100 100,76 лв. 120,92 лв.

RDJ100RF/SET 197,17 лв. 236,60 лв.

Кратко техническо описание

Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 24 часов 

таймер‚ батерии‚ само отопление

Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 24 часов 

таймер‚ батерии‚ само отопление‚ приема за сигнал за време DCF77

Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7 дневен

таймер‚ батерии‚ отопление и охлаждане

Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7 дневен

таймер‚ батерии‚ отопление и охлаждане‚ приема сигнал за време DCF77

Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7-дневен 

таймер‚ приемник с релейни изходи (RF комплект)‚ батерии‚ отопление 

или охлаждане

Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 7-дневен

таймер‚ приемник с релейни изходи (RF комплект)‚ батерии‚ отопление 

илиКонтролер за стайна температура с 3- позиционно управление и с 7 дневен

таймер‚ батерии‚ само отопление‚ приема сигнал за време DCF77

За системи за отопление и/или охлаждане

Кратко техническо описание

Контролер за стайна температура с 2-позиционно управление и 24 часов 

таймер‚ батерии‚ само отопление

Контролер за стайна температура с 2- позиционно управление и 24 часов

таймер‚ батерии‚ само отопление‚ приема за сигнал за време DCF77
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RDE10...

Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер и LCD

2-позиционно управление с изход за вкл./изкл. за отопление

– Режим на работа: нормален и енергоспестяващ режим

– Програмиращ се 7-дневен таймер и ръчно обслужване

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDE100 102,78 лв. 123,33 лв.

RDE100.1DHW 134,30 лв. 161,16 лв.

RDE100.1 102,78 лв. 123,33 лв.

RDE100.1RFS 248,42 лв. 298,11 лв.

RDE100.1RF 142,06 лв. 170,48 лв.

RDE-MZ6 315,19 лв. 378,22 лв.

Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер LCD и вход 

за външен сензор  (безжичен в комбинация с RDE-MZ6)

Контролер за стайна температура с 7-дневен таймер и LCD

Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер‚ LCD и 

управление на загряването на БГВ

Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер LCD и вход 

за външен сензор

Електронен контролер за стайна температура с 7-дневен таймер LCD и вход 

за външен сензор  (RF комплект)

Безжичен 6-зонов приемник

Кратко техническо описание
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RDG1...

Стайни термостати за вентилаторни конвектори‚ универсални приложения

Режими на работа: комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване, 2 или 3-позиции,

PWM или DC 0 ... 10V управление на изхода, автоматично или ръчно регулиране на скоростта на

вентилатора, 3 многофункционални входа за: контакт за карта-ключ, външен сензор за стайна

температура / връщащ се въздух, превключвател отопление / охлаждане, превключвател за ре-

жим на работа, прозоречен контакт вкл. / изкл., контрол на точката на оросяване,активиране на

електрически нагревател, контакт за повреда, автоматично или ръчно превключване отопление

/ охлаждане, ограничаване на минималното и максималното задание, осветен LCD дисплей.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDG100 197,17 лв. 236,60 лв.

RDG100T 228,23 лв. 273,87 лв.

RDG110 175,45 лв. 210,53 лв.

RDG160T 242,21 лв. 290,65 лв.

IRA211 49,37 лв. 59,25 лв.

RAB…

Електромеханични стайни термостати за вентилаторни конвектори

Електромеханични контролери за стайна температура за вентилаторен конвектор с

приложение отопление и/или охлаждане. Ръчно 3-скоростно управление на вентилатора.

Необходимата температура се регулира с копче за задание върху предната част на

устройството.

– Газова мембрана с 2-позиционно управление

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RAB11 45,79 лв. 54,95 лв.

RAB11.1 55,59 лв. 66,71 лв.

RAB21 49,37 лв. 59,25 лв.

RAB31 53,40 лв. 64,08 лв.

RAB31.1 58,69 лв. 70,43 лв.

RAB91 23,60 лв. 28,32 лв.

Кратко техническо описание

Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор‚ 

превключвател отопление/охлаждане

Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор‚ 

превключвател отопление/охлаждане/вентилатор

Електромеханичен стаен термостат за 2-тръбен вентилаторен конвектор‚ 

основен модел

Електромеханичен стаен термостат за 4-тръбен вентилаторен конвектор‚ 

превключвател отопление/охлаждане

Кратко техническо описание

Стаен термостат‚ AC 230 V‚ за вентилаторни конвектори и универсални

приложения

Електромеханичен стаен термостат за 4-тръбен вентилаторен конвектор‚ 

превключвател отопление/охлаждане вентилатор

Превключвател за скоростта на вентилатора‚ 3-степенен

Инфрачервено дистанционно управление за стаен термостат

За вентилаторни конвектори

Стаен термостат‚ AC 230 V‚ за вентилаторни конвектори и универсални

приложения‚ 7-дневен таймерр

Стаен термостат‚ AC 230 V‚ за вентилаторни конвектори и приложение с

термопомпа

Стаен термостат‚ AC 24 V‚ за вентилаторни конвектори и универсални

приложения‚ аналогови изходи DC 0...10 V / ECM вентилатор
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RDE410

Контролер за стайна температура с LCD, за полускрит монтаж в стената

Работно напрежение AC 230 V, 2-позиционно управление с изход вкл. / изкл., вход

за външен сензор за температура (QAH11.1 / QAA32), функция за ограничение на

температурата за отопление, режими на работа: комфорт, енергоспестяващ и защита

срещу замръзване, ръчно превключване на текущия режим на работа, ограничаване

на максималната и минималната стйност на задание, осветен LCD дисплей, монтаж в

правоъгълна електрическа конзолна кутия, център на фиксиране 60.3 mm, автоматичен

таймерен режим с 8 програмируеми времена.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDE410/EH 124,52 лв. 149,43 лв.

RDF...

Контролер за стайна температура

Електронен контролер за стайна температура с LCD, за вентилаторни конвектори и за компресори в

оборудване тип DX, за отопление и/или охлаждане, ВКЛ. / ИЗКЛ., 3 позиционен или модулиращ изход,

вход за дистанционно превключване на режима на работа, различни режими на работа (нормално,

енергоспестяващ и stand-by), изходи за 3-скоростен на вентилатор, избиращи се монтаж и параметри

за управление, цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDF110 139,28 лв. 167,13 лв.

RDF110.2 120,94 лв. 145,13 лв.

RDF...

Контролери за стайна температура за полускрит монтаж в стената

Контролер за стайна температура за полускрит монтаж в стената с LCD, за вентилаторни

конвектори и компресори в оборудване тип DX

– За приложения за отопление и/или охлаждане

– Изходи за 3-скоростни вентилатори

– Избиращи се монтаж и параметри за управление

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDF600 172,35 лв. 206,82 лв.

RDF600T 192,52 лв. 231,03 лв.

ARG70.3 5,92 лв. 7,11 лв.

IRA211 49,37 лв. 59,25 лв.

Кратко техническо описаниеСтаен термостат‚ AC 230 V‚ за вентилаторни конвектори и универсални

приложенияСтаен термостат‚ AC 24 V‚ за вентилаторни конвектори и универсални

приложения‚ 7-дневен таймерр

Контролер за стайна температура с полускрит монтаж в стената за 2-4 

тръбни вентилаторни конвектори или тип DX, инфрачервено дистанционно 

управление, 7-дневен таймер, осветен LCD дисплей

Контролер за стайна температура с 7-дневен таймер и LCD

За вентилаторни конвектори

Контролер за стайна температура с полускрит монтаж в стената за 2-

тръбни вентилаторни конвектори или тип DX, осветен LCD дисплей

Монтажна плоча 82 x 82 x 10 mm

Инфрачервено дистанционно управление за стаен термостат

Кратко техническо описание

Кратко техническо описание
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RCU..VAV

Електронни контролери за стайна температура за VAV и CAV системи

Електронен контролер за стайна температура за системи за отопление и охлаждане

– P регулатор

– Променливо задание

– Вкл./изкл.‚ 3-позиционни или модулиращи изходи

– Цвят на предния панел: сигнално бял RAL9003, цвят на основата: светло сив RAL7035

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RCU50.2 155,27 лв. 186,32 лв.

RDG400

Стаен термостат‚ AC 24 V‚ VAV системи за отопление и охлаждане

Модулиращ PI регулатор зависим от температурата на помещението или връщащия се

въздух. Изход DC 0…10 V за VAV задвижка и допълнителен изход ВКЛ./ИЗКЛ‚ PWM или

3-позиционен за VAV задвижка, превключвател отопление/охлаждане, режими на работа:

комфортен‚ енергоспестяващ и защита срещу замръзване, 3 многофункционални входа‚

външен сензор за температура на стаята/връщащия се въздух‚ превключвател на режима

на работа‚ прозоречен контакт вкл./изкл.‚ контрол на точката на оросяване‚ активиране на

електрически нагревател, контакт за повреда,ограничаване на минимално и максимално

задание, осветен LCD дисплей.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDG400 215,82 лв. 258,98 лв.

RDG100KN

Стаен термостат с KNX комуникация

Режими на работа: комфортен, енергоспестяващ и защита срещу замръзване,

2-позиционен,3-позиционен или PWM изходи за управление, автоматично или ръчно

регулиране на скоростта на вентилатора за 1-скоростен или 3-скоростен вентилатор, 3

многофункционални входа за: външен сензор за температура стая / връщащ се въздух,

превключвател отопление / охлаждане, превключвател за режим на работа, прозоречен

контакт вкл. / изкл., контрол на точката на оросяване, активиране на електрически нагре-

вател, контакт за повреда, автоматично или ръчно превключване отопление / охлаждане,

ограничаване на минималното и максималното задание, осветен LCD дисплей.

За VAV системи и термопомпи

Кратко техническо описание

Контролер за стайна температура за VAV и CAV системи‚ AC 24 V‚ 

позиционен сигнал DC 0...10 V‚ ръчно превключване 

отопление/охлаждане/изкл.

Кратко техническо описание

Стаен термостат‚ AC 24 V‚ VAV системи за отопление и охлаждане
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Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDG100KN 334,10 лв. 400,92 лв.

RD...

Стаен термостат за полускрит монтаж в стената с KNX комуникация

Стаен термостат за полускрит монтаж в стената с LCD за вентилаторни конвектори, VAV и

компресори, 2 или 3-позиционни изхода за управление, изход за 1-скоростен или 3-ско-

ростен вентилатор, 2 многофункционални входа‚ външен сензор за стайна температура /

връщащ се въздух, превключвател за режим на работа, прозоречен контакт вкл. / изкл.,

контрол на точката на оросяване, активиране на електрически нагревател, контакт за

повреда, режими на работа: комфортен‚ енергоспестяващ и защита срещу замръзване,

превключване отопление/охлаждане, ограничаване на минималното и максималното

задание, осветен LCD дисплей.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RDF302 223,85 лв. 268,62 лв.

Кратко техническо описание

Контролер за стайна температура с полускрит монтаж в стената, 2-/4-

тръбни вентилаторни конвектори Modbus RTU (RS 485) 

Кратко техническо описание

Стаен термостат с KNX комуникация‚ AC 230 V‚ за вентилаторни конвектори 

и универсални приложения
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RAK…

Контролер за температура

Вътрешна или външна скала‚ 1 превключващ контакт‚ потопяем и контактен термостат в

един уред.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RAK-ST.010FP-M 104,02 лв. 124,82 лв.

RAK-ST.020FP-M 136,16 лв. 163,39 лв.

RAK-ST.1310P-M 115,83 лв. 138,99 лв.

RAK-ST.1385M 141,60 лв. 169,92 лв.

RAK-TB.1400S-M 95,94 лв. 115,13 лв.

RAK-TB.1410B-M 104,02 лв. 124,82 лв.

RAK-TB.1420S-M 110,08 лв. 132,09 лв.

RAK-TR.1000B-H 104,64 лв. 125,56 лв.

RAK-TR.1000S-H 100,92 лв. 121,10 лв.

RAK-TR.1210B-H 100,14 лв. 120,17 лв.

RAK-TW.1000HB 104,02 лв. 124,82 лв.

RAK-TW.1000S-H 100,14 лв. 120,17 лв.

RAK-TW.1200B-H 104,02 лв. 124,82 лв.

RAK-TW.1200S-H 100,14 лв. 120,17 лв.

Защитен ограничаващ термостат 95°C

Граничен термостат 40-120°C, вкл. защитна гилза PN10

Граничен термостат 40-120°C

Температура

Защитен ограничаващ термостат 90-110°C , вкл. защитна гилза PN10

Защитен ограничаващ термостат 40-70°C

Ограничаващ термостат 45-60°C

Ограничаващ термостат 50-70°C, вкл. защитна гилза PN10

Ограничаващ термостат 65-80°C

Термостат 15-95°C, вкл. защитна гилза PN10

Термостат 15-95°C

Термостат 15-82°C, вкл. защитна гилза PN10

Граничен термостат 15-95°C, вкл. защитна гилза PN10

Граничен термостат 15-95°C

Кратко техническо описание

Защитен ограничаващ термостат 100°C , вкл. защитна гилза PN10
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ALT… ALT-D…

Защитни гилзи за RAK-T и RAK-S

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

ALT-SB100 20,64 лв. 24,77 лв.

ALT-SB150 22,52 лв. 27,02 лв.

ALT-SB280 26,24 лв. 31,48 лв.

ALT-SS100 32,76 лв. 39,31 лв.

ALT-SS150 34,47 лв. 41,36 лв.

ALT-SS280 39,13 лв. 46,96 лв.

ALT-SS450 46,43 лв. 55,72 лв.

ALT-SSF100 66,14 лв. 79,37 лв.

ALT-SSF150 74,37 лв. 89,25 лв.

ALT-SSF280 95,32 лв. 114,39 лв.

ALT-SSF450 113,50 лв. 136,21 лв.

ALT-DB100J 27,79 лв. 33,34 лв.

ALT-DB150J 33,69 лв. 40,43 лв.

ALT-DB280J 45,95 лв. 55,14 лв.

ALT-DB450J 103,09 лв. 123,70 лв.

ALT-DS100J 62,10 лв. 74,52 лв.

ALT-DS150J 69,24 лв. 83,09 лв.

ALT-DS280J 96,89 лв. 116,27 лв.

ALT-DS450J 173,90 лв. 208,68 лв.
Дойна защитна гилза‚ 450 mm‚ неръждаема стомана V4A‚ резба ½“‚ PN16‚ 

LW15

Двойна защитна гилза‚ 150 mm‚ MS63 никелиран‚ резба ½“‚ PN10‚ 2 xLW7

Двойна защитна гилза‚ 280 mm‚ MS63 никелиран‚ резба ½“‚ PN10‚ 2 xLW7

Двойна защитна гилза‚ 450 mm‚ MS63 никелиран‚ резба ½“‚ PN10‚ 2 xLW7

Дойна защитна гилза‚ 100 mm‚ неръждаема стомана V4A‚ резба ½“‚ PN16‚ 

LW15

Дойна защитна гилза‚ 150 mm‚ неръждаема стомана V4A‚ резба ½“‚ PN16‚ 

LW15

Дойна защитна гилза‚ 280 mm‚ неръждаема стомана V4A‚ резба ½“‚ PN16‚ 

LW15

Кратко техническо описание

100 mm‚ G½“ месинг‚ никелирана PN 10

150 mm‚ G½“ месинг‚ никелирана PN 10

280 mm‚ G½“ месинг‚ никелирана PN10

100 mm‚ G½“ неръждаема стомана V4A PN 16

150 mm‚ G½“ неръждаема стомана V4A PN 16

280 mm‚ G½“ неръждаема стомана V4A PN 16

450 mm‚ G½“ неръждаема стомана V4A PN 16

100 mm‚ G½“ (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40

150 mm‚ G½“ (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40

280 mm‚ G½“ (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40

450 mm‚ G½“ (с фланец) неръждаема стомана V4A PN 40

Двойна защитна гилза‚ 100 mm‚ MS63 никелиран‚ резба ½“‚ PN10‚ 2 xLW7
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RAZ…

Контролер за температура/ граничен термостат

Комбинация от контролен термостат (TR) и граничен термостат (TW).

Външна скала (TR)‚ вътрешна скала (TW)‚ 2 превключващи контакта. Потопяем термостат

и монтиращ се на стена.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RAZ-ST.011FP-J 206,50 лв. 247,80 лв.

RAZ-ST.030FP-J 222,01 лв. 266,42 лв.

RAZ-ST.1500P-J 214,27 лв. 257,12 лв.

RAZ-ST.1510P-J 204,93 лв. 245,92 лв.

RAZ-TW.1000P-J 204,93 лв. 245,92 лв.

RAZ-TW.1200P-J 225,13 лв. 270,16 лв.

RAM...

Контактен контролер за температура

Електромеханичен контролер за температура (TR) с еднополюсен микропревключвател

Възможност за външно и вътрешно настройване на заданието.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

RAM-TR.2000M 40,37 лв. 48,45 лв.

RAM-TW.2000M 41,61 лв. 49,93 лв.

TK..2..

Граничен канален термостат, противопожарна защита

Термостата за противопожарна защита TKM2 се използва обикновено за контрол на

температурата на въздуха.

В каналите, за предотвратяване на избухване на пожар. Когато температурата в канала

превиши заданието, термостата превключва.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

ALT-AB200 16,92 лв. 20,31 лв.

TKM2 397,46 лв. 476,95 лв.

Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 110-130°C, вкл. защитна гилза 

PN10

Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 90-110°C, вкл. защитна гилза 

PN10

Двоен термостат 15-95°C, вкл. защитна гилза PN10

Двоен термостат 40-120°C, вкл. защитна гилза PN10

Кратко техническо описание

Контролер за температура‚ 0...90 °C‚ външно настройване на заданието

Контролер за температура‚ 0...90 °C‚ вътрешно настройване на заданието

Кратко техническо описание

Защитна гилза‚ перфорирана‚ 200 mm

Граничен термостат -20-110°C

Кратко техническо описание

Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 100°C, вкл. защитна гилза PN10

Двоен защитен термостат 15-95°C, граница 110°C, вкл. защитна гилза PN10

Температура
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QAF81..

Защитен термостат срещу замръзване‚ 2-точков

За контрол на температурата на въздуха на отоплителни серпентини във вентилационни и

климатични инсталации, за осигуряване на защита срещу замръзване.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

QAF81.3 282,58 лв. 339,10 лв.

QAF81.6 287,23 лв. 344,67 лв.

QAF81.6M 310,52 лв. 372,62 лв.

AQM63.3 23,45 лв. 28,14 лв.

RAK-TW.5..

Термостат за защита срещу замръзване

1 превключващ контакт‚ потопяем и контактен термостат в един уред. Перфорирана

защитна гилза се поръчва отделно: ALT-AB200

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

ALT-AB200 16,92 лв. 20,31 лв.

RAK-TW.5000S-H 84,46 лв. 101,35 лв.

RAK-TW.5010S-H 83,07 лв. 99,68 лв.

RAK-TW.5000HS 137,71 лв. 165,25 лв.

Защитен термостат срещу замръзване‚ 2-точков, 3000 mm 

капилярна тръбичка

Защитен термостат срещу замръзване‚ 2-точков, 6000 mm 

капилярна тръбичка

Защитен термостат срещу замръзване‚ 2-точков, 6000 mm капилярна 

тръбичка с ръчно връщане в изходно положение

6 захващащи скоби и 6 подложки за монтаж на QAF..

Кратко техническо описание

Защитна гилза‚ перфорирана‚ 200 mm

Термостат за защита срещу замръзване, 1600 mm капилярна 

тръбичка, 5-65°C

Термостат за защита срещу замръзване, 1600 mm капилярна 

тръбичка, -10-50°C

Термостат за защита срещу замръзване, 1600 mm капилярна 

тръбичка, 5-65°C, дистанционен

Кратко техническо описание

Влажност
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TRG22

Стаен термостат‚ TR -5..50 °C - 2 степени

Стаен термостат TR -5..50 °C‚ 2 превключвателя по 2 степени 2..12 K разлика

За търговски и индустриални приложения.

Регулираща се температурна разлика между I и II степен.

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

TRG22 574,45 лв. 689,34 лв.

QFA10…

Стаен хигростат‚ обхват на регулиране на заданието 30...90 % r.h.

2-позиционен контролер със сензор за влажност

Външно и вътрешно настройване на заданието

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

QFA1000 153,10 лв. 183,72 лв.

QFA1001 155,71 лв. 186,86 лв.

QFM81…

Канален и стаен хигростат‚ обхват на регулиране на заданието 15...95 % r.h.

2-позиционен контролер със сензор за влажност

Външно и вътрешно настройване на заданието

Продуктов № Цена без ДДС Цена с ДДС

QFM81.2 374,69 лв. 449,63 лв.

QFM81.21 495,55 лв. 594,66 лв.

Стаен хигростат с външно настройване на заданието

Кратко техническо описание

Канален хигростат с външно настройване на заданието

Стаен хигростат с вътрешно настройване на заданието

Кратко техническо описание

Стаен термостат с превключватели на 2 степени

Кратко техническо описание

Стаен хигростат с вътрешно настройване на заданието

www.terratherm-bg.com Тератерм ООД си запазва правото

на промяна в цените без предизвестие. В сила до 01 октомври 2022г.


