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automatic control

RTR 231 - regulator temperatury pomieszczenia

w wykonaniu natynkowym
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RTR 231 / ITR 79 / TR 608 / TR 612

Sterowanie automatyczne

24VDC

Regulatory temperatury RTR, ITR i zegary sterujące TR są

praktycznymi komponentami uzupełniającymi dla syste-mów

oddymiania i przewietrzania.

W zależności od temperatury pomieszczenia oraz czasu, klapy

przewietrzania sterowane są automatycznie w sposób

zapewniający optymalny klimat w pomieszczeniach o każdej

porze dnia.

Informacja o produkcie Product Information

ITR 79 - regulator temperatury

z czujnikiem zewnętrznym

TR 608 / TR 612 - jedno- lub dwukanałowy

zegar sterujący z możliwością programowania

na tydzień

RTR 231 - room temperature control

in surface design

Temperature controls and timers RTR, ITR and TR are convenient

supplementary components for smoke vent and ventilation systems.

In dependance on room temperature and time, ventilation flaps are

automatically controlled, so that an optimum room climate is

ensured at any time of day.

ITR 79 - temperature control with

external temperature probe

TR 608 / TR 612-1 and 2 channel timer

programmable for 7-day week

RTR 231 ITR 79

GEH-TR02

Systemy oddymiania

Smoke- and Heat Vent Systems

Systemy naturalnej wentylacji

Natural Ventilation Systems

Systemy napędów

Drive Systems

Systemy blokad drzwi

Fire-door Control Systems

Systemy sygnalizacji pożarowej

Fire Alarm Systems



RTR 231

ITR 79

TR 608 / TR 612

- regulator temperatury pomieszczenia w wykonaniu natynkowym

- możliwość regulacji przedziału zadziałania od 5 do 30°C

możliwość właczania / wyłączania regulatora temperatury

- kolor: biały

dla systemów 24V oraz 230V

- regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym do zabudowy
w panelowych centralach przewietrzania lub oddymiania

- np. do zastosowania w oranżeriach

- do wyboru z czujnikiem naściennym, zewnętrznym
lub swobodnie zawieszonym

- możliwość regulacji przedziału zadziałania od -10 do +40°C

- w przypadku zabudowy w centralach kompaktowych
lub modułowych typu GVL-K, GVL-M lub RZN-K, RZN-M
wymagane są większe obudowy central

- możliwość zastosowania ze strony inwestora z obudową
natynkową GEH+TR

- zegar sterujący z możliwością programowania na tydzień
np.: „ZAMKNIĘTE” NA CZAS WOLNY OD PRACY (PO. - CZW.
GODZ. 18 ZAMKNIĘTE, PT. GODZ. 15 ZAMKNIĘTE)

- do zabudowy w centralach przewietrzania lub panelowych
centralach oddymiania

- możliwość zaprogramowania na miejscu

- dostępny w wykonaniu 1- lub 2-kanałowym

- w przypadku zabudowy w centralach kompaktowych
lub modułowych typu GVL-K, GVL-M lub RZN-K, RZN-M
wymagane są większe obudowy central

- możliwość zastosowania ze strony inwestora z obudową
natynkową GEH+TR02

-

-
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Parametry Features

RTR 231 / ITR 79 / TR 608 / TR 612

Wybór produktów Range of products

Typ

Type

Waga

Weight

Uwagi

Comment

Nr art.

Ord.-No.

RTR 231

ITR 79

TR 608

TR 612

GEH-TR02

wykonanie jedno-kanałowe
1 channel timer

wykonanie dwu-kanałowe
2 channel timer

obudowa natynkowa dla ITR/TR
surface type housing for ITR/TR

30.902.20

64.800.03

64.801.28

64.800.28

63.600.88

0,10kg

0,21kg

0,16kg

0,16kg

0,20kg

S x W x G/mm

W x H x D/mm

78 x 83 x 26

18 x 86 x 66

36 x 90 x 69

75 x 135 x 95

RTR 231 ITR 79 GEH-TR02

Typ: ITR 79.508
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RTR 231

ITR 79

TR 608 / TR 612

- room temperature control in surface design

- adjustable operating range from 5 ... 30°C

- colour: white

- for 24VC and 230 VAC systems

- temperature control with external temperature probe, for installing
in ventilation/ or plug-in smoke vent control panels

- e.g. for use in conservatories

- optional with wall/ external/ or suspended probe

- adjustable operating range from -10 ... +40°C,
operating differential 0,5 ... 5°C

- larger control panel housings required in case of mounting in
compact/ or modular control panels of type GVL-K, GVL-M or
RZN-K, RZN-M

- possibility of use by others with surface type housing GEH-TR

- timer for 7 - day week program, e.g. "CLOSE" at end of workday
(Mo-Thur 18°° hour CLOSE, Fr 15°° hour CLOSE)

- for mounting in ventilation/ or plug-in smoke vent control panels

- programming is carried out at the place

- available as 1-/ or 2- channel design

- larger control panel housings required in case of mounting in
compact/ or modular control panels of type GVL-K, GVL-M or
RZN-K, RZN-M

- possibility of use by others with surface type housing GEH-TR02

- with temperature ON-OFF switch
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