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Ložnice Koupelna

RF TOUCH

Topný 

žebřík

RFSA-61M

*ceny jsou uvedeny bez DPH

RF TOUCH
 je ovládací dotyková jednotka bezdrátového systému iNELS RF Control

 vysílá povely teplotním, spínacím, stmívacím a žaluziovým aktorům

 příjímá povely od vysílačů, ovladačů a snímačů teploty

 zpracovává  programy pro topení a regulaci

 v provedení pro montáž do instalační krabice nebo na zeď s 3,5“ 

 dotykovým barevným displejem

ŘEŠENÍ PRO BYT 3+1
RFATV-1 měří teplotu, její hodnotu posílá 

do RF Touch, která ji vyhodnocuje 

nastaveným programem a posílá povel 

k otevření nebo zavření ventilu.

SOUPIS PRVKŮ: 

- 4x bezdrátová termohlavice RFATV-1 

- 1x bezdrátová ovládací dotyková jednotka 

  RF Touch

CENA: 12 467 Kč*

ŘEŠENÍ PRO DŮM
RFATV-1 měří teplotu, její hodnotu posílá do 

RF Touch, která ji vyhodnocuje nastaveným 

programem a posílá povel k otevření nebo 

zavření ventilu. V případě, že u všech 

termohlavic RFATV-1 se shoduje snímaná 

teplota s teplotou nastavenou. 

SOUPIS PRVKŮ: 

- 8x bezdrátová termohlavice RFATV-1 

- 1x bezdrátová ovládací dotyková jednotka 

   RF Touch 

- 1x spínací aktor RFSA-61M

CENA: 19 447 Kč*

RFATV-1
 je bezdrátová termohlavice, která slouží pro měření teploty a zároveň k 

 bezdrátovému ovládání topných těles. Je ideálním řešením pro rekonstrukce 

 = rychlá integrace prvků regulace vytápění do vašeho domu či bytu

 k jednotce RF Touch lze přiřadit až 30 termohlavic

 adaptéry jsou součástí balení (Danfoss RAV, RA, RAVL) 

 bateriové napájení

 dosah: 100 m

E-mail: elko@elkoep.cz
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30 %
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Bezdrátová
úsporná termohlavice

- vysílá povely teplotním, spínacím, stmívacím 

  a žaluziovým aktorům

- přímá povely od vysílačů, ovladačů a snímačů teploty

- zpracovává programy pro topení a regulaci

RFTC-10G
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Vestavěný senzor snímá

teplotu místnosti.

V případě korekce teploty 

vysílá povel do jednotky 

RF Touch

Spínací aktor příjímá povel od

RF Touch pro vypnutí vytápění

ve chvíli, kdy všechny termohlavice

dosáhly nastavené teploty.

ˇˇ
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Posílání

aktuálních teplot

Posílání

aktuálních teplot

Spínání 

spotřebičů

Ovládání rolet,

markýz, žaluzií

Stmívání 

světel

garážová 

vrata


