THB23030 / THB2430
Automaattisesti tasapainottava lattialämmityksen toimilaite
SALUS THB automaattisesti tasapainottava toimilaite on yksi viimeisimmistä SALUS
lämmityslaitteista. THB automaattisesti tasapainottaa lattialämmitysjärjestelmän ja poistaa
kylmät kohdat lattiasta parantaen mukavuutta. SALUS THB tekee myös asennuksesta
paljon nopeamman, sillä asentajan ei tarvitse tasapainottaa järjestelmää.

Kuvaus:
• M30x1.5mm liitin
• Normaalisti suljettu toimilaite
• Automaattisesti tasapainottaa 7°C asti
• Erittäin alhainen 0,5W tehonkulutus
• 2 lämpötila-anturia menolle/paluulle
• Tarkkuusvaihde ihanteellista säätöä varten
• IP54
• Mitat: L/K/S: 38/93/53mm
• Tarjolla jännitteille 24V ja 230V
Edut:
• Nopea reagointi (30 sekuntia)
• Alhainen tehonkulutus
• Moduloi venttiilin avauksen kohti ΔT:
7°C lämpötilalle joka on > 30°C
4°C lämpötilalle joka on < 30°C

Ominaisuudet
TBH23030: 230VAC 50/60 Hz.

Virtalähde:

TBH2430: 24VAC / DC

Tehonkulutus:

0.5W

Venttiilin avautumisaika:

Normaalisti 30 sekuntia

Venttiilin sulkeutumisaika:

Normaalisti 30 sekuntia

Lämpötilaväli:

0.1°C

Mitat (mm):

H 93 x B 38 x D 54
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Ihanteellinen lattialämmitysjärjestelmän tasapainotus on keskeinen mukavuudelle ja ihanteelliselle
kotilämmitykselle. SALUS automaattisesti tasapainottavalla lattialämmityksen toimilaitteella voit varmistaa
kaikkien piirien ihanteellisen ja dynaamisen tasapainotuksen ja vakio-ΔT kaikkina aikoina. Ei tarvetta
huolehtia siitä, ovatko vyöhykkeet oikein tasapainotettu. Automaattisesti tasapainottava lattialämmityksen
toimilaite mukautuu jatkuvasti muutoksiin paineessa ja virtaaman lämpötilassa.

Standardi terminen toimilaite
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Toiminto

Etu

Toimilaitteen nopea avaus ja sulkeutuminen. Tavallisesti 30
sekunnissa.

Paljon nopeampi reagointi verrattuna standardi
toimilaitteeseen.

Toimii sekä standardi toimilaitteena ja virtaaman säätäjänä ts.
kaksi toimintoa yhdessä laitteessa.

Paljon nopeampi asennus. Poistaa aikaa vievän
tasapainotuksen.

Erittäin alhainen tehonkulutus alle 0,5W

Alempi hinta kuin standardi toimilaite

Asiakkaan Edut
Kuka

Etu

Asentaja

Järjestelmän nopea asennus, joka pystyy jopa tasapainottamaan
järjestelmät, joissa ei tiedetä putkien pituuksia.

Järjestelmän käyttäjä

Parannettu mukavuus oikein tasapainotetusta järjestelmästä

Lattialämmityksen toimittaja

Vähemmän valituksia asiakkailta ja luotettava järjestelmä
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