Regulátory a topné tyče
KTX 3

Forte PW

Regulátor s LCD displejem má čtyři tlačítka. Jedno z nich slouží k zapínání
a vypínání regulátoru, další dvě tlačítka pro změnu hodnot parametrů
(např. teploty) a poslední umožňuje manuální obsluhu časových funkcí - hodiny,
sušička nebo časovač. Elektrické topné těleso ohřívá sušák a zároveň přesně
kontroluje jeho teplotu. Standardně se instaluje na spodní sběrnici napravo.
Požadavek na instalaci do spodní levé sběrnice je nutné uvést do objednávky.

Regulátor má dvě tlačítka a otočné kolečko, kterým se aktivuje funkce termostatu.
V režimu sušení svítí LED červeně, v pohotovostním režimu svítí zeleně. Kolečkem
se volí požadovaný výkon v rozsahu 20 - 100% jmenovitého výkonu sušáku.
V maximální poloze je sušení stále zapnuté. Stlačením horního tlačítka se regulátor
přepne do plného výkonu na dobu 2 hod., pomocí spodního tlačítka na dobu 1 hod.
LED dioda bliká červeně. Poté se vrátí zpět do původního nastavení. Instalace pouze
do spodní pravé sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus).
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Instalace
Připojovací závit
Připojení
Barva regulátoru
Barva přívodní šňůry
Ochranná zóna
Elektrický příkon
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Technická data
Provozní napětí
Třída ochrany
Krytí
Rozsah teplot sušáku
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Technická data
230 V/50 Hz
I
IPX5
30–60 °C, s krokem 1 °C
pravá sběrnice (vlevo pouze na základě
specifikace v objednávce)
G 1/2″ vnější (na topné tyči)
rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí
bílá/chrom
bílá/šedá
2a3
120 W–1 000 W

Provozní napětí
Třída ochrany
Krytí
Pracovní teplota
Pracovní vlhkost
Rozsah výkonu
Instalace
Připojovací závit
Připojení
Barva regulátoru
Barva přívodní šňůry
Ochranná zóna
Elektrický příkon

230 V/50 Hz
I
IPX4
0–50 °C
0–85 % (bez kondenzace)
20-100 % jmenovitého výkonu sušáku
pravá sběrnice (vlevo možná u modelů Koro,
Koro Extra, Koro Plus)
G 1/2″ vnější (na topné tyči)
rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
bílá/chrom
bílá/šedá
2a3
200 W–1 200 W
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Mini PW

Topná tyč Z

Základní regulátor s otočným kolečkem, pomocí kterého je regulován výkon
sušáku v rozmezí 20-100 % jmenovitého výkonu. V minimální poloze je regulátor
vypnutý, v maximální poloze je stále zapnutý. Instalace pouze do spodní pravé
sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus).

Topná tyč Z bez regulátoru. Standardní instalace do spodní pravé sběrnice.
Požadavek na instalaci do spodní levé sběrnice je nutné uvést do objednávky.
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Provozní napětí
Třída ochrany
Krytí
Pracovní teplota
Pracovní vlhkost
Rozsah výkonu
Instalace
Připojovací závit
Připojení
Barva regulátoru
Barva přívodní šňůry
Ochranná zóna
Elektrický příkon

Technická data
230 V/50 Hz
I
IPX4
0–50 °C
0–85 % (bez kondenzace)
20-100 % jmenovitého výkonu sušáku
pravá sběrnice (vlevo možná u modelů Koro,
Koro Extra, Koro Plus)
G 1/2″ vnější (na topné tyči)
rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
bílá/chrom
bílá/šedá
2a3
200 W–1 200 W
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Provozní napětí
Třída ochrany
Krytí
Instalace
Připojovací závit
Připojení
Barva přívodní šňůry
Ochranná zóna
Elektrický příkon

230 V/50 Hz
I
IP44
pravá sběrnice (vlevo pouze na základě
specifikace v objednávce)
G 1/2″ vnější
vinutá šňůra 120 cm ukončená vidlicí
(v roztaženém stavu max. 280 cm)
bílá
2a3
200 W–1 350 W
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D0101 / Práva na změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technická data

