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TELVA 230V, TELVA 24V | Termoregulador
• Termoregulador se utiliza para regular el suelo radiante y radiador de
calefacción.
• Termoregulador ofrece un funcionamiento silencioso. Tiene incorporado un indicador de posición de la válvula.
• Instalación con el adaptador de la válvula VA está el termoregulador
aplicable a una amplia gama de válvulas termostáticas disponibles en
el mercado.
• Versión:
- sin la tensión está abierto (NA)
- sin la tensión está cerrado (NC).
• Tipos de termoreguladores:
TELVA 230V, NA
TELVA 230V, NC
TELVA 24V, NA
TELVA 24V, NC

Código EAN
TELVA 230V, NC: 8595188166010
TELVA 230V, NA:
NO: 8595188166027
TELVA 24V, NC: 8595188166034
8595188166034
TELVA 24V, NA:
NO: 8595188166041
8595188166041

TELVA 230V

TELVA 24V

Tensión de funcionamiento:

230V, 50/60 Hz

24V, 50/60 Hz

Corriente máx. conmutable:

300 mA para máx. 2 min

250 mA a máx. 2 min

Corriente de fucionamiento:

8 mA

75 mA

cca 3 min.

cca 3 min.

Especificaciones

Tiempo de abrir/cerrar:
Consumo:

1.8 W

1.8 W

Categoría de protección:

IP54/II

IP54/II

Ajuste:

4 mm

4 mm

Potencia de ajuste:

100 N ±5 %

100 N ±5 %

Longitud del cable:

1m

1m

2 x 0.75 mm2

2 x 0.75 mm2

Cable:
Temperatura soportada:
Color:
Dimensiones al/an/l:

0.. +100 °C

0.. +100 °C

blanco RAL 9003

blanco RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

55+5 x 44 x 61 mm

Monitorovací relé pro průmysl
Nová řada monitorovacích relé zahrnuje:
• Napěťová relé
• Proudová relé
• Relé pro kontrolu účiníku
• Frekvenční relé

• Tipo de uso
Calefacción por suelo radiante - controlador inalámbrico RFTC-50/G
mide la temperatura de ambiente y a base de un programa ajustado
envía un orden a la unidad de conmutación RFSA-66M para que abre/
cierre el termoregulador TELVA.

• Reverzní relé

En estándar suministrado con un adaptador de la válvula VA-80 en la
versión baja con varilla M30 x 1.5 (blanco-gris), que puede no ser compatible con todos los tipos de válvulas.

• Relé unikajícího zemního proudu

• Relé rychlosti otáčení
• Synchronní relé
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Přicházíme s novou řadou monitorovacích relé, která ohlídají stroje a zařízení ve výrobě. Vylepšené typy se mohou
pochlubit schopností měřit s přesností přibližně 2 %, což je odlišuje od levné konkurence a zvyšuje spolehlivost.
Odborníky jistě potěší i nižší příkon pouhých 2,5 W a schopnost hlídat střídavé napětí i nesinusový průběh. Jsou
vhodné pro sítě 50 Hz i 60 Hz, což ocení zejména zákazníci, jejichž výrobky putují za oceán.
Výkonný řídicí procesor AT Mega 48P umožňuje inovovaným relé modifikovat parametry výrobku dle přání zákazníka (požadavku aplikace) bez nutnosti změny hardwaru.
U proudových relé zvyšuje přesnost hlídání proudu kalibrace offsetu proudových zesilovačů. Uvnitř výrobků se
230V žádné konektorové spoje, jsou tedy mechanicky velmi odolné i vůči otřesům. Přínosnou změnou je
nenacházejí
také signalizační LED, která obsluhu upozorní na to, že běží zpoždění.
Kromě řady technických vylepšení získala relé i nový modernější design.

7 důvodů, proč zvolit monitorovací relé od společnosti ELKO EP:
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• Zaměření na průmyslové aplikace
• Větší rozsah monitorovaných relé proudu / napětí
• Zvýšená přesnost měření díky nejnovějším komponentům
• Vhodné pro sítě s rozsahem 50/60 Hz
1

• Rozšířený zdroj napájení 24-240 V AC/DC
2
• Pomocné
napájení

• Nový vylepšený design
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