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Ovládače bez DPH s DPH Popis

TOUCH-6/W 100,00 €          120,00 €               Dotykový ovládač (napr. pre osvetlenie, žalúzie), konfigurovateľný počet dotykových 

plôch 6-4-2, nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté  

zmenou farby podsvietenia červená/biela. Biela farba. Montáž na stenu do krabice 

KO/KP68.

TOUCH-6/B 100,00 €          120,00 €               Dotykový ovládač (napr. pre osvetlenie, žalúzie), konfigurovateľný počet dotykových 

plôch 6-4-2, nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté  

zmenou farby podsvietenia červená/biela. Čierna farba. Montáž na stenu do krabice 

KO/KP68.

TOUCH-DISP/W 100,00 €          120,00 €               Dotykový regulátor a snímač teploty pre kúrenie/chladenie, konfigurovateľná funkcia 

pre ovládanie Fan-Coil jednotiek a podlahových konvektorov, nastaviteľný jas 

podsvietenia. Biela farba. Montáž na stenu do krabice KO/KP68.

TOUCH-DISP/B 100,00 €          120,00 €               Dotykový  regulátor a snímač teploty pre kúrenie/chladenie, konfigurovateľná funkcia 

pre ovládanie Fan-Coil jednotiek a podlahových konvektorov, nastaviteľný jas 

podsvietenia. Čierna farba. Montáž na stenu do krabice KO/KP68.

TOUCH-D12/W 201,67 €          242,00 €               Dotykový ovládač, snímač teploty a regulátor. Konfigurovateľný počet dotykových 

plôch 12-10-8-6-4 v režime bez display-a, alebo 9-8-7-6-5-4 v režime so zapnutým 

display-om. Nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté  

zmenou farby podsvietenia červená/biela. Biela farba. Montáž do krabice Legrand 

obj.č. 801 49 alebo US formát One-gang box.

TOUCH-D12/B 201,67 €          242,00 €               Dotykový ovládač, snímač teploty a regulátor. Konfigurovateľný počet dotykových 

plôch 12-10-8-6-4 v režime bez display-a, alebo 9-8-7-6-5-4 v režime so zapnutým 

display-om. Nastaviteľný jas podsvietenia, signalizácia stavu zapnuté/vypnuté  

zmenou farby podsvietenia červená/biela. Čierna farba. Montáž do krabice Legrand 

obj.č. 801 49 alebo US formát One-gang box.

IO-MOT 79,17 €            95,00 €                 Pohybový snímač pre zabudovanie do steny, stropu.Snímač je pripojený priamo na 

zbernicu sytému.Reguje okamžite do max. vzdialenosti 12m, horiz.  102°, vert. 92°. 

Farba biela, alebo čierna. Rozmer 46 x 46 mm, hĺbka pre zabudovanie 60mm.

IO-TH 87,50 €            105,00 €               Snímač teploty a vlhkosti s výpočtom rosného bodu. Pripája sa priamo na zbernicu 

systému. Rozasah merania teploty -40 až 125°C, vlhkosť 0-100%,       +/- 0,3°C / +/-2% 

RH. Farba biela, alebo čierna. Rozmer 46 x 46 mm, hĺbka pre zabudovanie 60mm.

IO-S                               35,83 €            43,00 €                 Modul 4 digit./analog. vstupov. Montáž na stenu do krabice KO/KP68. Umožňuje 

pripojenie klasických tlačidiel, napr. pre ovladanie svetla, žalúzie alebo snímača 

teploty

Prvky do rozvádzača bez DPH s DPH Popis

MU-03 400,00 €          480,00 €               Hlavná riadiaca jednotka vždy prítomná v každej inštalácii ako jediná na 

komunikačnej zbernici. Rozhranie RS232 a Ethernet 10/100MB pre programovanie, 

alebo spoluprácu s nadriadeným systémom. Prog. jazyk Lua, EEPROM 2MB, SD karta, 

RTC, 2x RS232 port Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.

MU-02R16 175,00 €          210,00 €               Hlavná riadiaca jednotka vždy prítomná v každej inštalácii ako jediná na 

komunikačnej zbernici. Obsahuje 16 digitálnych výstupov určených pre spínanie 

výkonových relé. Rozhranie RS232 pre programovanie, alebo spoluprácu s 

nadriadeným systémom. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.

HUB-4 121,67 €          146,00 €               Modul určený pre rozšírenie zbernice pri pripojení max. počtu (127) modulov súčasne.  

Rozširuje zbernicu o ďalšie štyri samostsané časti, alebo predĺži na viac ako 1200m. 

Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.

UNI-816                  

nedostupne docasne

212,50 €          255,00 €               Modul 16 digitálnych výstupov/vstupov určených pre spínanie výkonových relé 

osvetlenia, kúrenia, chladenia, Fan-Coil jednotiek. PWM režim. Montáž na DIN lištu, 

šírka 4TE.

DO-816v2 175,00 €          210,00 €               Modul 16 digitálnych výstupov určených pre spínanie výkonových relé osvetlenia, 

kúrenia, chladenia, Fan-Coil jednotiek. Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.



DO-8v2 121,67 €          146,00 €               Modul 8 digitálnych výstupov určených pre spínanie výkonových relé osvetlenia, 

kúrenia, chladenia, Fan-Coil jednotiek. PWM režim. Montáž na DIN lištu, šírka 2TE.

UNI-R4 41,67 €            50,00 €                 Modul 4 výkonových relé pre spínanie osvetlenie, kúrenia, chladenia, žalúzie.Montáž 

na DIN lištu, šírka 4TE., 4x 230VAC/16A.

UNI-PWM-OR4 60,83 €            73,00 €                 Modul pre priame pripojenie LED osvetlovacej techniky. V spojení s modulom UNI-

816 a UNI-R4 hotové riešenie pre stmievanie a spínanie LED s napajacím napätím 4x 

12-24VDC/5A vrátane automatického vypínania LED zdroja. Montáž na DIN lištu, šírka 

4TE.

UNI-RB4 60,83 €            73,00 €                 Modul 4 výkonových (bistabilné - nulová spotreba v zopnutom stave) relé pre 

spínanie osvetlenie, kúrenia, chladenia, Montáž na DIN lištu, šírka 4TE, 

4x230VAC/10A.

UNI-TEMP 121,67 €          146,00 €               Modul pre spoluprácu s UNI-816. Umožňuje pripojenie 8 snímačov teploty NTC. 

Montáž na DIN lištu, šírka 4TE.

Príslušenstvo bez DPH s DPH Popis

relé + pätica 7,50 €               9,00 €                   Relé výkonové 12VDC 16A a pätica na DIN lištu

zdroj 35,00 €            42,00 €                 Napájací zdroj na DIN lištu 60W / 12V HDR-60-12

krabica pre                   

TOUCH-D12

0,45 €               0,60 €                   do muriva 3M 40MM

krabica pre                   

TOUCH-D12

3,00 €               3,60 €                   do dutej steny 3M 40MM

svorkovnica zbernice 0,50 €               0,60 €                   Svorkovnica nasúvacia 1,5mm2 P3,81 8A 4P, spoločná pre všetky komponenty

kábel RS232 10,00 €            12,00 €                 kábel pre programovanie hlavnej riadiacej jednotky MU-02 (MU-020E), dĺžka 2,5m

PT1000 15,00 €            18,00 €                  Rozsah merania: -30°C až +100°C, puzdro: mosadz/chróm,

dĺžka 30mm, priemer: 5mm, dĺžka kábla: 1m


