
akce

prostorové termostaty - pohodlí pro Váš domov 
• Akce je určena odborným montážním firmám ( živnostenské oprávnění )  • Akční ceny jsou uvedeny netto bez DPH 21%

myslete na pohodlí

 svých zákazníků

Týdenní programovatelný regu-
látor, rozsah nastavení žádané 
teploty 3 až 35˚C, podsvětlený 
display, automatická adaptace, 
optimalizace startu první topné 
fáze, možnost dálkového ovládání 
telefonním terminálem.

  POPIS:

· regulace prostorové teploty

· dvoupolohová regulace výstupním  
  signálem ZAP / VYP

· rozsah nastavení teploty  5 - 35 ˚C

· provozní režimy: 
  komfortní, útlumový a ochranný

· bateriové napájení (2 x AAA)

· dotyková kapacitní tlačítka
 
  VýHODY:

· jednoduchá obsluha

· snadná instalace

Programovatelný 
regulátor REV 24 DC

Prostorový termostat, rozsah na-
stavení teploty 8 až 30 ˚C. Nasta-
vení teploty ovládacím kolečkem.
Typ RAA 31.16 - přepínač vypnu-
to/zapnuto, LED indikátor.

Prostorový termostat, rozsah 
nastavení teploty 5 až 30˚C.
Nastavení teploty ovládacím ko-
lečkem, velký LCD display.

Prostorový termostat 
RDH 10

Týdenní programovatelný pro-
storový termostat, rozsah nasta-
vení žádané teploty 5 až 35˚C. 
K termostatu lze připojit externí 
prostorové čidlo nebo čidlo pro 
podlahové vytápění.

 Prostorový termostat 
RDE 100.1

 ... PROSTOROVÉ TERMOSTATY ...

Prostorový termostat 
RAA 21, RAA 31.16

RDD 100.1
Digitální prostorový termostat 

bez časového programu

AKČNÍ CENA

699,- Kč

od 20. 3. do 30. 11. 2017

AKČNÍ 
CENA 299,- Kč 319,- Kč

AKČNÍ CENA 679,- Kč AKČNÍ CENA 859,- Kč AKČNÍ CENA 1.790,- Kč

typ RAA 31.16typ RAA 21



Kombinovaný měřič tepla a chladu

MEGATRON 5

WFM501
jmenovitý průtok 0,6 m3/h

jmenovitý tlak PN16

kabely čidel 1,5 m

stavební délky 110 mm

montáž do zpětného potrubí

WFM502
jmenovitý průtok 1,5 m3/h

jmenovitý tlak PN16

kabely čidel 1,5 m

stavební délky 110 mm

montáž do zpětného potrubí

WFM503
jmenovitý průtok 2,5 m3/h

jmenovitý tlak PN16

kabely čidel 1,5 m

stavební délky 130 mm

montáž do zpětného potrubí

CZ
CZ

SK

Kde nás najdete:

NOVINKA

• Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416 • e-mail: instalace@kto.cz • Praha tel.: +420 274 817 786,  

e-mail: praha@kto.cz • Semily tel.: +420 481 624 167, e-mail: semily@kto.cz • Liberec tel: +420 482 317 567,  

e-mail: liberec@kto.cz • Ostrava tel: +420 596 110 176,  e-mail: ostrava@kto.cz • Olomouc tel.: +420 585 225 773, 

e-mail: olomouc@kto.cz • Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz 

• Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@ktosk.sk, www.ktosk.sk

    Výhody:

• nastavení parametrů tlačítky nebo servisním sw ACT50 • měřící teplotní interval 36 sec 
(variantně 6 sec) • životnost baterie 10 let (6 let) • jednoduché ovládání (dvě tlačítka)  
• mosazné šroubení teplotních čidel  •  je možno doplnit měřič tepla o funkci dálkového přenosu 
údajů o spotřebě pomocí externího komunikačního modulu

2.890,- 2.790,-Akční cenA

Akční ceny jsou uvedeny netto bez DPH 21%.

2.950,-Akční cenA Akční cenA


