
Alpha 2 Rendszer 
Hőmérsékletszabályozás egyszerűen, vezeték nélkül is 

 
 

Az Alpha 2 rendszer a Möhlenhoff új, univerzális szobai hőmérsékletszabályozó rendszere, amely 
teljeskörűen használható fűtésre és hűtésre egyaránt. A vezetékes és vezeték nélküli módon is 
kiépíthető rendszer minden követelményt teljesít, ami a felhasználó kényelmét szolgálja. Számos 
bemenet és kimenet, mérési, vezérlési és szabályozási funkciók biztosítják az optimális és 
energiahatékony működést. 

A rendszer főbb alkalmazási területei a családi házak, társasházak, középületek vagy hotelek. Az 
Alpha 2 vezérlőpanelek Ethernet csatlakozófelülettel rendelkező változatai lehetővé teszik az 
otthoni hálózatra kapcsolódást, így kényelmesen, okostelefon vagy számítógép segítségével 
távolról is vezérelhető a rendszer. 

 

Alpha 2: Termosztát 

 Igényes, minőségi dizájn 
 Széles választék különböző 

alkalmazási területekhez 
 Vezeték nélküli és vezetékes 

kialakításban is 
 Felhasználóbarát kialakítás 

Alpha 2: Vezérlőpanel 

 24 V és 230 V-os változat 4, 8 
vagy 12 zónával 

 Vezeték nélküli és vezetékes 
kialakításban is 

 Rendkívül széleskörben 
felhasználható 

 Egyszerű üzembehelyezés 

Állítómű (Actuator 5) 

 24 V és 230 V-os változat 
 Alaphelyzetben nyitott (NO) vagy 

alaphelyzetben zárt (NC) változat 
 Energiafogyasztása csak 1 watt 
 100%-ban vízálló, bármely felszerelt 

helyzetben (360°) 
 A szelepek 99%-ához használható 



Működés 

Vezeték nélküli megoldás: A szobai termosztátok vezeték nélkül csatlakoznak a vezérlőpanelhez, 

amely a termosztáthoz tartozó zóna szelepállítóit (1 vagy 2 szelepállító csatlakoztatható zónánként) 

vezérli. A termosztát elérhető padlóhőmérséklet szenzoros változatban is, de más szenzorok, pl. 

páratartalomérzékelő is csatlakoztatható. Beállítható rajta például a nappali és éjszakai elvárt 

hőmérséklet, PIN kóddal zárolható, illetve kapcsolhatunk a fűtési módok között. A vezérlőpanel a 

termosztátoktól kapott információ birtokában kezeli a szelepállítókat, de lehetőség van egyúttal a 

vízmelegítő egység és a keringtető szivattyú vezérlésére is, így még nagyobb energiahatékonyság 

érhető el. Öntanuló algoritmusok alkalmazásával adaptálódik a környezethez, a szobák túlfűtése 

nélkül érhető el és tartható állandó értéken a hőmérséklet. Az Ethernet csatlakozóval rendelkező 

vezérlőpanelek esetében lehetőség nyílik a rendszer távolról történő elérésére, vagy okosotthoni 

rendszerbe történő integrációra. A működési irány alaphelyzetben NC, azonban ez konfigurálható 

(NC/NO). Elérhető 24 V-os és 230 V-os változatban 4, 8 vagy 12 zónával. (A 24 V-os változathoz 

tartozék egy kisméretű külső transzformátor is, amellyel a 24 V-os vezérlőpanel tápellátása 

megoldható) 

Vezetékes megoldás: Lényegi különbség a vezeték nélküli megoldáshoz képest, hogy a szobai 

termosztátok és a vezérlőpanelek között vezetékes kapcsolat áll fent, illetve kizárólag 24 V / 8 

zónás változatban érhető el. 



Áttekintés 
 

 

A rendszer 
főbb jellemzői  

 

 

  

Intelligens irányítás az EZR Managerrel 
Az Ethernet csatlakozóval ellátott vezérlőpanel képes az otthoni hálózatra 
csatlakozni. Az EZR Manager felületén keresztül lehetséges a rendszer összes 
funkciójának elérése számítógép vagy okostelefon segítségével. A webes felület 
okostelefonra is optimalizált, kezelése rendkívül egyszerű. A felületen vezérelhetjük 
a rendszert, beállíthatjuk és programozhatjuk azt, és bizonyos kényelmi funkciókat, 
pl. vakáció módot is aktiválhatunk. 

Kérjük, látogasson el a www.ezr-home.de oldalra. 

Kapcsolat 

Az Ethernet csatlakozóval 
ellátott egység lehetővé teszi 
a hálózatra történő 
csatlakozást és a távoli elérést 
a világhálóról. 

 A rendszer elemeivel történő kapcsolattartás vezeték 
nélkül (868 MHz vezeték nélküli technológia) vagy 
vezetékesen 

 Intuitív kezelés, központilag programozható, egyszerű 
üzembe helyezés 

 Akár 20% energiamegtakarítás intelligens 
szabályozással 

 Smart Start/Smart Stop funkció 
 Több be- és kimenet külső eszközök csatlakoztatásához 
 Opcionálisan elérhető Ethernet csatlakozófelület 
 Micro SD kártyaolvasó rendszerfrissítéshez és a 

rendszer paramétereinek feltöltéséhez 
 Kétirányú kommunikáció a rendszer elemeivel 
 Külön-külön programozható és beállítható zónák 
 Távoli karbantartás és diagnosztika 
 XML interfész épületautomatizálási rendszerbe 

integráláshoz 
 „Smart Home ready"  



Alpha 2 Termosztát 

 

 

Főbb jellemzők 

 

 

 

 

A kijelző nélküli változat kedvező ár/érték aránya optimális választás lehet azok számára, akiknél 
a rendkívül pontos hőmérsékletszabályozás a fő szempont, a kijelzős változat adta lehetőségek 
pedig nem kerülnének kihasználásra.   

Karcálló műanyag 

LCD kijelző 
(60 mm x 40 mm) 

Vékony kialakítás (kb. 22 mm) 
és kompakt méret (86 mm x 86 
mm) 

Egyszerű kezelés a forgó 
gombbal (lenyomva 
forgatható), apró, dinamikus 
lépésközökkel 
Opcionális a kijelzős változathoz: 

 Fekete dekoratív 
panel 

 Padlóhőmérséklet 
érzékelő 

Vezeték nélküli változat: 
Áramellátás 2 db AAA elemmel, 
élettartamuk min. 2 év 

Vezetékes (BUS) változat: 
2 vezetékkel történő áramellátás 
kijelző háttérvilágítással 

A kijelzővel rendelkező változat funkciói és beállításai 

 Nappali, automatikus, jelenléti, ECO működés,  

vakáció funkció, dátum kijelzés 

 3 szintű menü (funkciók, paraméterek, szerviz) 

 A helyiségben állítható hőmérséklettartomány korlátozható 

 Automatikus dátum és időváltás nyári és téli időszámításnál 

 Merülő elem kijelzése 

 Termosztát-zár (pl. gyermekszobákban vagy középületekben) 

 Padlóhőmérséklet szenzorral rendelkező (NTC) változat is 

elérhető 

 Csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak 



Alpha 2 Termosztát katalógus 
Vezeték nélküli eszközök 

 Vezeték nélküli: Analóg 

  

Típus Termék jellemzői 

RF 64202-01N Vezeték nélküli: 2 db LR03/AAA elemmel, léptékezéssel ellátott forgó gomb, nyelvsemleges 

 

 Vezeték nélküli: Szobai szenzor 

  

Típus Termék jellemzői 

RF 64002-00N Vezeték nélküli: 2 db LR03/AAA elemmel, rejtett forgó gomb, nyelvsemleges 

 

 

  

Az Alpha 2 rendszer vezeték 
nélküli hőmérsékletszabályozó és 
érzékelő egysége. A zónában a 
kívánt hőmérséklet egyszerűen 
beállítható a tekerőgomb 
segítségével. A gomb alatti 
korlátozók lehetővé teszik a 
hőmérséklettartomány limitálását 
és a tartomány kalibrálását. 

 Optimális ár-érték arány 
 Beállítási tartomány: 10 – 28°C 
 Biztonságos 868 MHz vezeték nélküli technológia, 

vezetékezés nélkül felszerelhető bárhova 
 Vékony dizájn és kis méret (86 mm x 86 mm x 26 

mm) 
 ¼ fokos lépésközök 
 A szobában állítható hőmérséklettartomány 

maximuma és minimuma beállítható 

Az Alpha 2 rendszer vezeték 
nélküli hőmérsékletszabályozó és 
érzékelő egysége. A zónában a 
kívánt hőmérséklet egyszerűen 
beállítható a fedő alatt található 
tekerőgomb segítségével.  

 Optimális ár-érték arány 
 Beállítási tartomány: 10 – 28°C 
 Biztonságos 868 MHz vezeték nélküli technológia, 

vezetékezés nélkül felszerelhető bárhova 
 Vékony dizájn és kis méret (86 mm x 86 mm x 26 

mm) 

Internetes csatlakozás esetén a tekerőgomb opcionálisan kikapcsolható, és a hőmérséklet 
beállítható a webes felületen keresztül. 



 
 Vezeték nélküli: Digitális kijelzővel 

  

 

 Vezeték nélküli: Digitális kijelzővel 

Típus Termék jellemzői 

RDF 64202-01N4 Vezeték nélküli: 2 db LR03/AAA elemmel, digitális kijelző (60 mm x 40 mm), nyelvsemleges 

RDF 64202-01N1 RDF 64202-01N4 modellel megegyező, fekete dekoratív panellel 

 

 Vezeték nélküli: Digitális kijelzővel és padlóhőmérséklet szenzorral 

Típus Termék jellemzői 

RDF 64212-01N4 Vezeték nélküli: 2 db LR03/AAA elemmel, digitális kijelző (60 mm x 40 mm), nyelvsemleges, 
padlóhőmérséklet szenzor (NTC) 

RDF 64212-01N1 RDF 64212-01N4 modellel megegyező, fekete dekoratív panellel 

 

 Vezeték nélküli: Digitális kijelzővel és külső szenzor csatlakozással 

Típus Termék jellemzői 

RDF 64242-01N4 Vezeték nélküli: 2 db LR03/AAA elemmel, digitális kijelző (60 mm x 40 mm), nyelvsemleges, 
csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak 

RDF 64242-01N1 RDF 64242-01N4 modellel megegyező, fekete dekoratív panellel 

 

  

A vezeték nélküli, kijelzővel 
rendelkező egység hozzáférést 
biztosít a szoba és a vezeték 
nélküli rendszer 
paramétereihez. A hőmérséklet 
beállítása a lenyomva 
forgatható gomb segítségével, 
finom lépésközökkel történik. A 
kijelző nyelvsemleges, mindig 
jól látható. 

 Vékony dizájn és kis méret (86 mm x 86 mm x 26 mm) 
 Nagy, világos LCD kijelző (60 mm x 40 mm) 
 Folyamatosan mutatja a szobai hőmérsékletet, időt és a 

működési módot 
 868 MHz vezeték nélküli technológia, vezetékezés nélkül 

felszerelhető bárhova 
 3 szintű menü 
 A hőmérséklet beállítási tartománya változtatható 
 Egyszerű kezelés a forgó gomb segítségével 
 Termosztát-zár (pl. gyermekszobákban vagy közösségi 

terekben) 
 Beállítási tartomány: 10 – 28°C 



Alpha 2 Termosztát katalógus 
Vezetékes eszközök 

Vezetékes: Analóg 

  

Típus Termék jellemzői 

RB 74202-00N 2 vezetékes, léptékezéssel ellátott forgó gomb, nyelvsemleges 

 

Vezetékes: Szobai szenzor 

  

Típus Termék jellemzői 

RSB 74002-00N 2 vezetékes, rejtett forgó gomb, nyelvsemleges 

 

  

Az Alpha 2 rendszer vezetékes 
hőmérsékletszabályozó és 
érzékelő egysége. A zónában a 
kívánt hőmérséklet egyszerűen 
beállítható a tekerőgomb 
segítségével. A gomb alatti 
korlátozók lehetővé teszik a 
hőmérséklettartomány limitálását 
és a tartomány kalibrálását. 

 Optimális ár-érték arány 
 Beállítási tartomány: 10 – 28°C 
 Vékony dizájn és kis méret (86 mm x 86 mm x 26 

mm) 
 ¼ fokos lépésközök 
 A szobában állítható hőmérséklettartomány 

maximuma és minimuma beállítható 
 Fordított polaritás elleni védelem 

Az Alpha 2 rendszer vezetékes 
hőmérsékletszabályozó és 
érzékelő egysége. A zónában a 
kívánt hőmérséklet egyszerűen 
beállítható a fedő alatt található 
tekerőgomb segítségével.  

 Optimális ár-érték arány 
 Beállítási tartomány: 10 – 28°C 
 Vékony dizájn és kis méret (86 mm x 86 mm x 26 

mm) 
 Fordított polaritás elleni védelem 

Internetes csatlakozás esetén a tekerőgomb opcionálisan kikapcsolható, és a hőmérséklet 
beállítható a webes felületen keresztül. 



 

  Vezetékes: Digitális kijelzővel 

  

 
Vezetékes: Digitális kijelzővel 

Típus Termék jellemzői 

RDB 74202-00N4 2 vezetékes, digitális kijelző (60 mm x 40 mm), nyelvsemleges 

RDB 74202-00N1 RDB 74202-00N4 modellel megegyező, fekete dekoratív panellel 

 

 Vezetékes: Digitális kijelzővel és padlóhőmérséklet szenzorral (NTC) 

Típus Termék jellemzői 

RDB 74212-00N4 2 vezetékes, digitális kijelző (60 mm x 40 mm), nyelvsemleges, padlóhőmérséklet szenzor 
(NTC) 

RDB 74212-00N1 RDF 74212-00N4 modellel megegyező, fekete dekoratív panellel 

 

 Vezetékes: Digitális kijelzővel és szenzor csatlakozással 

Típus Termék jellemzői 

RDB 74242-00N4 2 vezetékes, digitális kijelző (60 mm x 40 mm), nyelvsemleges, csatlakozási lehetőség külső 
szenzoroknak 

RDB 74242-00N1 RDF 74242-00N4 modellel megegyező, fekete dekoratív panellel 

 

A vezetékes, kijelzővel 
rendelkező egység hozzáférést 
biztosít a szoba és a vezeték 
nélküli rendszer 
paramétereihez. A hőmérséklet 
beállítása a lenyomva 
forgatható gomb segítségével, 
finom lépésközökkel történik. A 
kijelző nyelvsemleges, mindig 
jól látható. 

 Vékony dizájn és kis méret (86 mm x 86 mm x 26 mm) 
 Nagy, világos LCD kijelző (60 mm x 40 mm) 
 Folyamatosan mutatja a szobai hőmérsékletet, időt és a 

működési módot 
 3 szintű menü 
 A hőmérséklet beállítási tartománya változtatható 
 Egyszerű kezelés a forgó gomb segítségével 
 Termosztát-zár (pl. gyermekszobákban vagy közösségi 

terekben) 
 Beállítási tartomány: 10 – 28°C 

 Csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak 

 Fordított polaritás elleni védelem 



Alpha 2 Termosztát katalógus 
Kiegészítők  

Kiegészítők 

Típus Termék jellemzői 

RA 02001 

Fehér színű szerelőkeret 
Felszerelése a pontos hőmérsékletérzékelés érdekében javasolt!  

 

   



Alpha 2 Vezérlőpanel 

 

 

Főbb jellemzők 
  

Hűtéshez és fűtéshez is 
teljeskörűen alkalmas, már az 
alapmodelltől kezdve 

Kényelmes vezetékelvezetés 

Vezeték nélküli és vezetékes 
használat 

24 V és 230 V-os változatban 4, 8 
vagy 12 zóna kezelésével 

A képen: 
Vezérlőpanel 230 V-os kivitelben, 8 zónával 

 Akár 18 csatlakoztatható állítómű, zónánként max. 2 

 A szobai termosztátok különböző zónákhoz rendelhetők 

 Állapotjelző LED-ek 

 Zónánként eltérő szabályozási algoritmus állítható be 

 Ethernet csatlakozófelülettel és integrált XML interfésszel ellátott 

változatokban is 

 Többszintes megoldás vezeték nélküli vagy vezetékes módon is 

 Az állítóművek működési iránya a helyszínen is konfigurálható 

 ECO mód szobánkénti időzítéssel, vagy külső jelforrással is aktiválható 

 Módok: Fűtés, hűtés, ECO, automata, fagyás elkerülése 

 Automatikus fűtés/hűtés kezelés 

 Szelepvédelem az összes kimeneten 

 Kazán kimenet 

 Keringtető szivattyú csatlakozás 

 Csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak, pl. páratartalom-érzékelőnek 



Alpha 2 Vezérlőpanel katalógus 
230 V, vezeték nélküli csatlakozás 

 

 

 Vezeték nélküli verzió: 230 V, 1 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 20102-01N Vezeték nélküli: 1 zónás, 230 V, NC (alaphelyzetben zárt), 1 db Actuator 5: 230 V csatlakozás 

 

 Vezeték nélküli verzió: 230 V, 4 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 20102-04N Vezeték nélküli: 4 zónás, 230 V, NC (alaphelyzetben zárt), 6 db Actuator 5: 230 V csatlakozás 

BSF 20202-04N BSF 20102-04N modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

 

 Vezeték nélküli verzió: 230 V, 8 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 20102-08N Vezeték nélküli: 8 zónás, 230 V, NC (alaphelyzetben zárt), 12 db Actuator 5: 230 V csatlakozás 

  BSF 20202-08N BSF 20102-08N modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

 

 

A vezérlőpanel az információ 
központilag történő 
feldolgozásáért és a 
(vezetékkel/vezeték nélkül) 
csatlakoztatott eszközökkel való 
kommunikációért felelős. A 
rendszerfrissítés és adatmentés 
Micro SD kártyára történik. 

Az Ethernet csatlakozófelülettel 
ellátott változatokon a rendszer 
konfigurálható az Interneten 
keresztül okostelefonról vagy 
számítógépről, emellett pedig 
megtalálható rajta az XML 
interfész is. 

 1, 4, 8 és 12 zónás változatban 

 Állapotjelző LED-ek 

 Szobánként eltérő szabályozási algoritmus állítható be 

 Smart Start funkció, hogy a beállított hőmérséklet 

elérése energiahatékonyan és precízen történjen 

 Többszintes megoldás 7 vezérlőpanel közötti 

kapcsolattartásra vezetékes/vezeték nélküli módon 

 Csavarmentes felszerelés 

 ECO mód beállítható szobánként 

 Automatikus fűtés/hűtés kezelés 

 Csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak, pl. 

páratartalom-érzékelőnek 



 
Vezeték nélküli verzió: 230 V, 12 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 20102-12N Vezeték nélküli: 12 zónás, 230 V, NC (alaphelyzetben zárt), 18 db Actuator 5: 230 V 
csatlakozás 

  BSF 20202-12N BSF 20102-12N modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

 

  



Alpha 2 Vezérlőpanel katalógus 
24 V, Vezeték nélküli csatlakozás 

 

 

Vezeték nélküli verzió: 24 V, 4 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 40112-04N Vezeték nélküli: 4 zónás, 24 V, NC (alaphelyzetben zárt), 6 db Actuator 5: 24 V csatlakozás, 
külső transzformátor 

BSF 40212-04N BSF 40112-04N modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

 

 Vezeték nélküli verzió: 24 V, 8 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 40112-08N Vezeték nélküli: 8 zónás, 24 V, NC (alaphelyzetben zárt), 12 db Actuator 5: 24 V csatlakozás, 
külső transzformátor 

  BSF 40212-08N BSF 40112-08N modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

 

Vezeték nélküli verzió: 24 V, 12 zóna 

Típus Termék jellemzői 

BSF 40112-12N Vezeték nélküli: 12 zónás, 24 V, NC (alaphelyzetben zárt), 18 db Actuator 5: 24 V csatlakozás, 
külső transzformátor 

  BSF 40212-12N BSF 40112-12N modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

A vezérlőpanel az információ 
központilag történő 
feldolgozásáért és a 
(vezetékkel/vezeték nélkül) 
csatlakoztatott eszközökkel való 
kommunikációért felelős. A 
rendszerfrissítés és adatmentés 
Micro SD kártyára történik. 

Az Ethernet csatlakozófelülettel 
ellátott változatokon a rendszer 
konfigurálható az Interneten 
keresztül okostelefonról vagy 
számítógépről, emellett pedig 
megtalálható rajta az XML 
interfész is. 

 4, 8 és 12 zónás változatban 

 Állapotjelző LED-ek 

 Szobánként eltérő szabályozási algoritmus beállítható 

 Smart Start funkció, hogy a beállított hőmérséklet elérése 

energiahatékonyan és precízen történjen 

 Többszintes megoldás 7 vezérlőpanel közötti 

kapcsolattartásra vezetékes/vezeték nélküli módon 

 Csavarmentes felszerelés 

 ECO mód beállítható szobánként 

 Automatikus fűtés/hűtés kezelés 

 Csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak, pl. 

páratartalom-érzékelőnek 
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24 V, Vezetékes csatlakozás 

 

 

Típus Termék jellemzői 

BSB 40112-08 Vezetékes csatlakozás, 8 zónás, 24 V, NC (alaphelyzetben zárt), 12 db Actuator 5: 24 V 
csatlakozás, külső transzformátor 

BSB 40212-08 BSB 40112-08 modellel megegyező, Ethernet csatlakozóval 

  

A vezérlőpanel az információ 
központilag történő 
feldolgozásáért és a 
csatlakoztatott eszközökkel 
való kommunikációért felelős. 
A rendszerfrissítés és 
adatmentés Micro SD kártyára 
történik. 

Az Ethernet csatlakozófelülettel 
ellátott változatokon a rendszer 
konfigurálható az Interneten 
keresztül okostelefonról vagy 
számítógépről, emellett pedig 
megtalálható rajta az XML 
interfész is. 

 8 zónás változatban 

 Állapotjelző LED-ek 

 Szobánként eltérő szabályozási algoritmus 

beállítható 

 Többszintes megoldás 7 vezérlőpanel közötti 

kapcsolattartásra vezetékes módon 

 Csavarmentes felszerelés 

 ECO mód beállítható szobánként 

 Automatikus fűtés/hűtés kezelés 

 Csatlakozási lehetőség külső szenzoroknak, pl. 

páratartalom-érzékelőnek 

 Az állítóművek mozgatási iránya a helyszínen is 

konfigurálható 
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Kiegészítők 

Kiegészítők 

TP 44101-00N Páratartalom-érzékelő belső szenzorral 

TP 44201-00N Páratartalom-érzékelő külső szenzorral, 1 méter vezeték 

RPF 20001-00N Jelismétlő 

TCF 04001-00N Külső antenna (jeltovábbító) 

SD 04001-00N Micro SD kártya (2 GB), adapterrel 

HUS 230 DIN sín 230 mm, 4 zónás változathoz (230 V) 

HUS 308 DIN sín 308 mm, 8 zónás változathoz (230 V) / 4 zónás, transzformátoros változathoz (24 V) 

HUS 373 DIN sín 373 mm, 12 zónás változathoz (230 V) / 8 zónás, transzformátoros változathoz (24 V) 

HUS 436 DIN sín 436 mm, 12 zónás, transzformátoros változathoz (24 V) 

 

  



Szelepállítók 
 

 

A Möhlenhoff két évtizednyi tapasztalata alapján jött létre az állítóművek ötödik generációja, az 
Actuator 5. Az eddigi funkciók és tulajdonságok továbbfejlesztve jelennek meg, használatuk 
pedig már ismerős lehet. Az Actuator 5 100%-ban kompatibilis az elődjével, mindössze egy 
jelentős változásra került sor: Az energiafogyasztásuk hozzávetőlegesen 45%-kal csökkent. 

Az Actuator 5 termékcsalád különböző típusú, kinézetű és funkciójú eszközöket kínál majdnem 
az összes szelephez a padlófűtés/hűtés és épületautomatizálási rendszerek területén 
termoelektromos változatban. 

  



 
 

 

 

Főbb jellemzők 

  

 Egyedi dizájnnal rendelkező típusok 

 Alaphelyzetben zárt (NC) és alaphelyzetben nyitott (NO) 

változatok 

 A piacon kapható szelepek 99%-ával kompatibilis 

 Mindössze 1 – 1,2 watt energiafogyasztás 

 360°-ban felszerelhető, 100%-ig vízálló (IP54) 

 Különböző lökethossz: 3,5 mm, 4 mm, 5 mm és 6,5 mm 

változatokban 

 Állítóerő: max. 125 N 

 „Első nyitás” (First Open) funkció 

 Egyszerű felszerelés 

 Túlfeszültség elleni védelem 



Actuator 5 és Smart Valve Drive 

Szelepállítók 

 

 

 Mindössze 1 watt energiafogyasztás 
 100 N állítóerő (125 N a 6,5 mm lökethosszal 

rendelkező változatban) 
 Standard, csatlakozós és végálláskapcsolós 

változatok (utóbbi nem elérhető a 6,5 mm verzióban) 
 4, 5, illetve 6,5 mm lökethossz 
 Túlfeszültség elleni védelem 
 Egyszerű üzembe helyezés az “Első Nyitás” 

funkcióval 
 Alaphelyzetben zárt (NC) és alaphelyzetben nyitott 

(NO) változatokban 

Főbb jellemzők 

Standard Standard csatlakozóval Végálláskapcsolóval 
kapcsolóval 

Actuator 5 

A szobai hőmérsékletszabályozás hagyományos eleme továbbfejlesztett változatban, továbbra is 100%-ban kompatibilis az előző 
generáció adaptereivel és villamos csatlakozásával. 

Főbb jellemzők 

 Szűk helyekre alkalmas 
 Szélessége < 37 mm 
 Mindössze 1 watt energiafogyasztás 
 90 N állítóerő 
 Rendkívül egyszerű összeszerelés 
 3,5 mm löket 
 Túlfeszültségvédelemmel ellátott 
 “Első Nyitás” funkció 
 Alaphelyzetben zárt (NC) változatban 

Smart Valve Drive 

Kis mérete lehetővé teszi, hogy szűk konstrukciós padlófűtési rendszerekben is alkalmazható legyen. 



Állítómű katalógus 

 

 

 
 

Actuator 5 
és 

Smart Valve Drive 

Feszültség 

Működési 
irány 

Lökethossz 

Állítóerő 


