Inteligentní regulace tepla

CENÍK AUTOMATICKÉ REGULACE HOŘENÍ
ECO 10, ECO 10+, ECO 20
PRO KRBOVÁ KAMNA

2020

Platnost od 28. 5. 2020
Uvedené ceny jsou maloobchodní bez DPH 21 % a nezahrnují cenu za dopravu.

Automatická regulace hoření ECO 10
Popis:
•
•
•
•

Určeno pro regulaci hoření v krbových kamínkách /neobsahuje ovládací relé pro externí zařízení/
Regulace hoření probíhá v 5 změnách polohy klapky v průběhu jednoho hoření /100-75-50-25-0 %/
Automatický start regulace hoření pomocí dveřního spínače /softwarový, magnetický/
Zvuková signalizace přiložení paliva, manuální režim regulace

Technické vlastnosti:
•
•
•
•

Regulace hoření + 1x servopohon /klapka EPV/ + 1x teplotní čidlo "K" 700 °C
Vstup pro zapojení dveřního spínače nebo startovacího tlačítka
Vstup pro zapojení externí LED indikace
Zvuková signalizace

Obsah základního setu:
•
•
•
•
•

•

El. řídící jednotka s napájecím adaptérem 5 V/DC
Klapka EPV /pozink/ ø 100-120 mm se servopohonem
Teplotní čidlo spalin "K" 700 °C, 1,95 m
Držák pro fixaci teplotního čidla v kouřovodu
Montážní příslušenství:
o ALU hadice 1 m
o ALU páska 1 m
o Vrtáky pro instalaci TČ do kouřovodu
Manuály se záručním listem, prodejní krabice

Základní set regulace hoření ECO 10

Klapka pozinkovaná se servopohonem

Teplotní čidlo spalin

Objednávkové číslo

Cena bez DPH

Ø 100 mm

1,95 m

200860

7 016,50 Kč

Ø 120 mm

1,95 m

200861

7 066,50 Kč

Doporučené příslušenství pro ECO 10
Název

Obj. č.

Cena bez DPH

Magnetický dveřní spínač ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/
Startovací tlačítko ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/
Externí LED indikace ECO – délka kabelu 0,8 m silikon /180 °C/

200304
200308
200294

2 039,00 Kč
396,00 Kč
411,00 Kč

200304

200308

2

200294

Automatická regulace hoření ECO 10+
Popis:
•
•
•
•

Určeno pro regulaci hoření v krbových kamínkách /obsahuje 1 beznapěťové spínací relé pro ovládání externího zařízení
– digestoř, rekuperace vzduchu, signál inteligentnímu domu, spalinový ventilátor/
Regulace hoření probíhá v 5 změnách polohy klapky v průběhu jednoho hoření /100-75-50-25-0 %/
Automatický start regulace hoření pomocí dveřního spínače /softwarový, magnetický/
Zvuková signalizace přiložení paliva, manuální režim regulace

Technické vlastnosti:
•
•
•
•
•

Regulace hoření + 1x servopohon /klapka EPV/ + 1x teplotní čidlo "K" 700 °C
Vstup pro zapojení dveřního spínače nebo startovacího tlačítka
Vstup pro zapojení externí LED indikace
1x beznapěťové spínací relé
Zvuková signalizace

Obsah základního setu:
•
•
•
•
•
•
•

El. řídící jednotka s 1 beznapěťovým spínacím relé
Napájecí adaptér 5 V/DC
Klapka EPV /pozink/ ø 100-120 mm se servopohonem
Teplotní čidlo spalin "K" 700 °C, 1,95 m
Držák pro fixaci teplotního čidla v kouřovodu
Montážní příslušenství – viz ECO 10
Manuály se záručním listem, prodejní krabice

Základní set automatické regulace hoření ECO 10+

Klapka pozinkovaná se servopohonem

Teplotní čidlo spalin

Objednávkové číslo

Cena bez DPH

Ø 100 mm

1,95 m

200862

7 429,75 Kč

Ø 120 mm

1,95 m

200863

7 479,75 Kč

Doporučené příslušenství pro ECO 10+
Název

Obj. č.

Cena bez DPH

Externí ovládání 230 V pro ECO 10+
Magnetický dveřní spínač ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/
Startovací tlačítko ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/
Externí LED indikace ECO – délka kabelu 0,8 m silikon /180 °C/

200295
200304
200308
200294

1 985,00 Kč
2 039,00 Kč
396,00 Kč
411,00 Kč

200295

200304

200308

3

200294

Automatická regulace hoření ECO 20
Popis:
•

•
•
•
•

Určeno pro regulaci hoření v krbových kamínkách s teplovodním výměníkem /obsahuje 2 beznapěťové spínací relé pro
ovládání oběhového čerpadla a dalšího externího zařízení – digestoř, rekuperace vzduchu, signál inteligentnímu domu,
spalinový ventilátor/
Regulace hoření probíhá v 5 změnách polohy klapky v průběhu jednoho hoření /100-75-50-25-0 %/
Ovládání oběhového čerpadla na základě teploty vody v teplovodním výměníku
Automatický start regulace hoření pomocí dveřního spínače /softwarový, magnetický/
Zvuková signalizace přiložení paliva, manuální režim regulace

Technické vlastnosti:
•
•
•
•
•
•

Regulace hoření + 1x servopohon /klapka EPV/ + 1x teplotní čidlo "K" 700 °C
Vstup pro zapojení teplotního čidla PTC /teplovodní výměník/
Vstup pro zapojení dveřního spínače nebo startovacího tlačítka
Vstup pro zapojení externí LED indikace
2x beznapěťové spínací relé
Zvuková signalizace

Obsah základního setu:
•
•
•
•
•
•
•

El. řídící jednotka se 2 beznapěťovými spínacími relé
Napájecí adaptér 5 V/DC
Klapka EPV /pozink/ ø 100-120 mm se servopohonem
Teplotní čidlo spalin "K" 700 °C, 1,95 m
Držák pro fixaci teplotního čidla v kouřovodu
Montážní příslušenství – viz ECO 10
Manuály se záručním listem, prodejní krabice

Základní set automatické regulace hoření ECO 20

Klapka pozinkovaná se servopohonem

Teplotní čidlo spalin

Objednávkové číslo

Cena bez DPH

Ø 100 mm

1,95 m

200864

7 843,00 Kč

Ø 120 mm

1,95 m

200865

7 893,00 Kč

Doporučené příslušenství pro ECO 20
Název

Obj. č.

Cena bez DPH

Externí ovládání 230 V pro ECO 20 – nutné pro ovládání oběhového čerpadla
Magnetický dveřní spínač ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/
Startovací tlačítko ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/
Externí LED indikace ECO – délka kabelu 0,8 m silikon /180 °C/
Teplotní čidlo PTC do TV, 110 °C, délka 3 m – nutné pro ovládání oběhového čerpadla

200296
200304
200308
200294
100631

2 385,00 Kč
2 039,00 Kč
396,00 Kč
411,00 Kč
791,00 Kč

200296

200304

200308

4

100631

Kontakty
Timpex spol. s r. o.
Dukelská 128
788 33 Hanušovice
Česká republika

+420 583 231 437
info@timpex.cz

IČO: CZ14617480
www.timpex.cz
www.timpex-eco.cz

Objednávky
Ondřej Hamala
Mobil: +420 775 583 650
E-mail: hamala@timpex.cz
E-mail: order@timpex.cz
Kamil Dittrich
Mobil: +420 774 400 396
E-mail: dittrich@timpex.cz
E-mail: order@timpex.cz

Technická podpora
Kamil Dittrich
Mobil: +420 774 400 396
E-mail: dittrich@timpex.cz
Skype: dittrich.timpex
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