
accesorii conVectoriaccesorii conVectori

descriere model

robinet termostatic tur DN15:
PN10 / 110 °C
Varianta dreaptă DN15
Varianta colţ DN15

Setarea 
robinetului 

1 2 3 4 5 6 7 kvs (m3/h)

kvs (m3/h) 0,25 0,65 0,88 1,12 1,30 1,46 1,57 1,90

PTV-01
PTV-02

robinet de reglaj retur DN15:
PN10 / 110 °C
Varianta dreaptă DN15
Varianta colţ DN15

Numărul de rotaţii 
pentru închidere

1 1,5 2 2,5 3 4 deschis

kv (m3/h) 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,3 2,5

PRS-01
PRS-02

cap termostatic cu capilar:
Intervalul de reglare a temperaturii  8-28 °C
Lungimea capilarului  2 m
Protecţia împotriva îngheţului 8 °C

PTH-01

termostat de cameră pentru comanda  
acţionării electrotermice:
Tensiunea de lucru  230 V/50 Hz
Intervalul de setare a temperaturii dorite  8 - 30 °C
Solicitarea clemelor  0,2-6 (2) A
Gradul de protecţie  IP 30
Culoarea   alb RAL 9010
lăţimea x înălţimea x adâncimea    96,4 x 99,6 x 42,8 mm
aTeNŢie*

PPT-01

acţionare electrotermică pentru comanda robinetului 
termostatic:
Tensiunea de lucru  230 V/50 Hz
Lungimea cablului  1,2 m
Puterea preluată   2,5 W
Curentul de pornire (de trecere)    250 mA (230 V/50 Hz)
Cablu de cuplare  2 x 0,75 mm2

Gradul de protecţie     IP 41 (montare verticală)
         IP 43 (instalarea ± 45° de la verticală)
Racord cu filet  M30 x 1,5

PTP-02

comutator manual de turaţie cu trei trepte:
Tensiunea de lucru  230 V/50 Hz
Numărul de trepte de turaţie  pornit + 3
Solicitarea clemelor  0,2-6 (2) A
Gradul de protecţie  IP 30
Culoarea   alb RAL 9010
lăţimea x înălţimea x adâncimea     96,4 x 113,1 x 42 mm

PSP-01

termostat de cameră cu regulator manual de turaţie, 
cu trei trepte:
Tensiunea de lucru  230 V/50 Hz
Intervalul de setare a temperaturii dorite 8 - 30 °C
Numărul de trepte de turaţie  pornit + 3
Solicitarea clemelor  0,2-6 (2) A
Gradul de protecţie  IP 30
Culoarea   alb RAL 9010
lăţimea x înălţimea x adâncimea     96,4 x 113,1 x 42 mm
aTeNŢie*

PPT-02

descriere model

termostat de cameră cu program săptămânal:
Tensiunea de lucru  DC 3V 
    (2 x 1,5 V AAA, durata de viaţă a bateriei > 1 an)
Ieșire de comandă  230 V/50 Hz
Solicitarea maximă  max. 6 (2) A
Gradul de protecţie  IP 30
Intervalul de setare a temperaturii dorite 5-35 °C
Culoarea   alb RAL 9003
lăţimea x înălţimea x adâncimea            96 x 119 x 23 mm
aTeNŢie: Pentru convectorii cu montaj în pardoseală aquilo FmT 
și FPT trebuie să se conecteze adiţional PSP 01; termostatul 
PPT-03 nu este dotat cu un întrerupător pentru comanda 
treptelor de turaţie ale ventilatorului.

PPT-03

termostat de cameră cu comutator automat de turaţie
Per – 03 comutator de turaţie
Per-03-ir - posibilitate de telecomandă:
Tensiunea de lucru  230 V/50 Hz
Puterea preluată   max. 8 VA
Ieșiri de comandă - solicitare     230 V/50 Hz, max 4 (2) A
Gradul de protecţie   IP 30
Intervalul de setare a temperaturii dorite 5 - 40 °C
Comanda manuală a turaţiei  
ventilatorului (0,1,2,3) / automatică
lăţimea x înălţimea x adâncimea 102 x 128 x 30 mm
aTeNŢie*

PER-03
PER-03-IR

termostat de cameră cu comutator automat de 
turaţie și program săptămânal
Per-04-ir – posibilitate de telecomandă.
Tensiunea de lucru  230 V/50 Hz
Puterea preluată  max. 8 VA
Ieșiri de comandă - solicitare       230 V/50 Hz, max. 4 (2) A
Gradul de protecţie   IP 30
Intervalul de setare a temperaturii dorite 5 - 40 °C
Comanda manuală a turaţiei  
ventilatorului (0,1,2,3) / automatică
lăţimea x înălţimea x adâncimea 102 x 128 x 30 mm
aTeNŢie*
Telecomandă pentru PER-03-IR și PER-04-IR.

PER-04
PER-04-IR

PER-04-DO

transformator PaT 230 / 12 V:
varianta  putere preluată (Va)
de montat pe tencuială 90
de montat pe tencuială 160
de montat pe tencuială 300
de montat pe tencuială 300

PAT-02-M-01
PAT-04-M-01
PAT-06-M-01
PAT-08-M-01

de montat sub tencuială 90
de montat sub tencuială 160
de montat sub tencuială 300

PAT-02-M-02
PAT-04-M-02
PAT-06-M-02

ATENŢIE*  Termostatul se amplasează la aprox. 1,5 m deasupra pardoselii pentru ca acesta să nu fie supus 
radiaţiilor solare sau altei surse locale de căldură sau frig.
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