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Termostaty TRINNITY
platí od 1. 4. 2019
TP51

týdenní programovatelný termostat
č.: 489365, Zkr. 1: CTTP51, P. S.: M4AU
Termostat týdenní programovatelný TRINNITY TP51, 0-230 V, 0,25 °C, 3 A.
́́ nový elegantní design
́́ týdenní časový rozvrh: každý den zvlášť nebo 5/2 (6 různých časových a teplotních změn)
́́ manuální nebo automatický režim - změna nastavení jedním tlačítkem
́́ manuální režim TRVALÝ nebo DOČASNÝ
́́ funkce BOOST - dočasná změna teploty až na 9 hodin
́́ dočasná změna teploty (teplota bude udržována do další změny v aktuálním
programu)
́́ protizámrzná ochrana
́́ režim Dovolená
́́ režim Spánek (pozastaví všechny funkce termostatu)
́́ snadno čitelný podsvícený LCD displej
́́ TPI regulace
́́ 5 let záruka
Technické informace:
́́ Rozsah řízení teploty: 5 - 35 °C
́́ Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17 °C
́́ Hystereze: +/- 0,5 °C nebo +/- 0,25 °C
́́ Citlivost teploty: 0,5 °C nebo 0,1 °C
́́ Korekce naměřené teploty: až +/- 3 °C

DPC 1 171 KČ

́́
́́
́́
́́

Max. odporová zátěž: 3 A
Napájení: 2 baterie AA (součást balení)
Spínání: 0 - 230 V (přepínací kontakt)
Rozměry termostatu (mm) 120 x 96 x 27

TP51RF

bezdrátový týdenní programovatelný termostat
č.: 489368, Zkr. 1: CTTP51RF, P. S.: M4AU

Termostat bezdrátový týdenní programovatelný TRINNITY TP51RF, 0-230 V,
0,5 °C, 16 A, frekvence 868 MHz.
Komunikace na frekvenci 868 MHz zaručuje velmi stabilní přenos, odolný
proti rušení signálu.

DPC 2 496 KČ
Technické informace:
́́ Rozsah měření teploty: 0 - 40 °C
́́ Rozsah řízení teploty: 5 - 35 °C
́́ Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17 °C
́́ Hystereze: +/- 0,5 °C nebo +/- 0,25 °C
́́ Citlivost teploty: 0,5 °C nebo 0,1 °C
́́ Korekce naměřené teploty: až +/- 3 °C

́́ nový elegantní design
́́ přijímač a vysílač spárovány z výroby
́́ týdenní časový rozvrh: 5/2 nebo každý den zvlášť
(6 různých časových změn)
́́ manuální nebo automatický režim - změna nastavení jedním tlačítkem
́́ funkce BOOST - dočasná změna teploty až na 9 hodin
́́ dočasná změna teploty
(teplota bude udržována do další změny v aktuálním programu)
́́ protizámrzná ochrana
́́ režim Dovolená
́́ režim Spánek (pozastaví všechny funkce termostatu)
́́ snadno čitelný podsvícený LCD displej
́́ TPI regulace
́́ 5 let záruka
́́
́́
́́
́́
́́
́́

Max. odporová zátěž: 16 A
Napájení termostatu: 2 baterie AA (součást balení)
Napájení přijímače: 230 V AC
Spínání: 0 - 230 V (kontakt NO-COM)
Rozměry termostatu (mm) 120 x 96 x 27
Rozměry přijímače (mm) 96 x 96 x 27

TM31

manuální digitální termostat
č.: 489359, Zkr. 1: CTTM31 P. S.: M4AU
Termostat manuální TRINNITY TM31, 0-230 V, 0,25 °C, 3 A.
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nový elegantní design
možnost nastavení hystereze
protizámrzná ochrana
režim Spánek (pozastaví všechny funkce termostatu)
snadno čitelný podsvícený LCD displej
TPI regulace
5 let záruka

DPC 1 045 KČ

Technické informace:
́́ Rozsah řízení teploty: 5-35 °C
́́ Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17 °C
́́ Hystereze: +/- 0,5 °C nebo +/- 0,25 °C
́́ Citlivost teploty: 0,5 °C nebo 0,1 °C
́́ Korekce naměřené teploty: až +/- 3 °C

́́
́́
́́
́́

Max. odporová zátěž: 3 A
Napájení: 2 baterie AA (součást balení)
Spínání: 0-230 V (přepínací kontakt)
Rozměry termostatu (mm) 96 x 96 x 27

TM31RF

bezdrátový manuální digitální termostat
č.: 489367, Zkr. 1: CTTM31RF, P. S.: M4AU

Termostat bezdrátový manuální TRINNITY TM31RF, 0-230V, 0,5°C, 16A,
frekvence 868MHz.
Komunikace na frekvenci 868 MHz zaručuje velmi stabilní přenos, odolný
proti rušení signálu.

DPC 2 112 KČ

Technické informace:
́́ Rozsah měření teploty: 0 - 40 °C
́́ Rozsah řízení teploty: 5 - 35 °C
́́ Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17 °C
́́ Hystereze: +/- 0,5 °C nebo +/- 0,25 °C
́́ Citlivost teploty: 0,5 °C nebo 0,1 °C
́́ Korekce naměřené teploty: až +/- 3 °C
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nový elegantní design
přijímač a vysílač spárovány z výroby
protizámrzná ochrana
možnost nastavení hystereze
protizámrzná ochrana
režim Spánek (pozastaví všechny funkce termostatu)
snadno čitelný podsvícený LCD displej
TPI regulace
5 let záruka

Max. odporová zátěž: 16 A
Napájení termostatu: 2 baterie AA (součást balení)
Napájení přijímače: 230 V AC
Spínání: 0 - 230 V (kontakt NO-COM)
Rozměry termostatu (mm) 96 x 96 x 27
Rozměry přijímače (mm) 96 x 96 x 27

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.
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