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05ACKT0500 Комплект конзола за монтаж на стена 649 лв 779 лв

05CGST2000 Регулируема конзола за покривен монтаж 618 лв 742 лв

05CNTE2521 255 лв 306 лв

Технически характеристики

Тръбни излъчватели свързващи се към модул ОHA

 Посочените цени са франко склад Systema Италия. При поръчка съобразно количеството се изчислява цената за транспорта до гр. 

София. 

Аксесоари за газова група "OHA"

Код
Цена

без ДДС

Цена

с ДДС
Описание

Краен вертикален елемент от inox по димна страна  със завършващо коляно 90° и решетка, Ø 200 

mm L = 1 m

Технически характеристики

Доставя се комплект с:
* Една или две тръби ф300mm, стоманени с патентовано покритие;
* С дължина 6 или 3m с възможност за наставяне чрез уплътнения

нипели, връзки присъединяващи се със собствени винтове, стоманени скоби

които се инсталират на всеки 3m;
* Рамка поддържаща изолиращия слой, направен от минерална вата с голяма плътност.

05CNFI0329 mod. U Излъчвател Ø 300 с 2 тръби (без колена) на метър линеен 184 лв 221 лв

05CNFI0332 mod. M Излъчвател Ø 300 с 1 тръба (без колена) на метър линеен 142 лв 170 лв

05CNFI0409 mod. U Излъчвател Ø 300 с 2 тръби (без колена) на метър линеен предварително сглобени 199 лв 238 лв

05CNFI0408 mod. M Излъчвател Ø 300 с 1 тръба (без колена) на метър линеен предварително сглобени 150 лв 180 лв

05CNKI2564 mod. M Коляно 90° с малък радиус Ø 300 128 лв 153 лв

05CNKI2567 mod. M Коляно 45° вертикално изпълнение Ø 300 108 лв 129 лв

05CNKI2554 mod. U Коляно 90° хоризонтално изпълнение (1 голям радиус 90° + 1 малък радиус  90°) Ø 300 284 лв 340 лв

05CNKI2561 mod. U Коляно 45° вертикално изпълнение за (2 колена) Ø 300 258 лв 310 лв

05CNKI2566 mod. U Завършващо коляно 180° Ø 300 230 лв 276 лв

05CNCO2019 mod. U Завършваща тапа Ø 300 20 лв 24 лв

Оисание
Цена

без ДДС

Цена

с ДДС

 Посочените цени са франко склад Systema Италия. При поръчка съобразно количеството се изчислява цената за транспорта до София. 

Код Модел

                 Ø300 КОД. 05CNKI2566                   Ø300 КОД. 05CNKI2564         Ø300 КОД. 05CNKI2554
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05CEQU2657 822 лв 987 лв

00CEQU2674 664 лв 796 лв

00CEQU2675 1 682 лв 2 018 лв

00CEQU2676 788 лв 946 лв

05CEQU2715 1 063 лв 1 276 лв

05CEQU2718 1 872 лв 2 246 лв

05CEQU2721 1 319 лв 1 582 лв

03CESO2621 77 лв 92 лв

00CESO2688 54 лв 65 лв

05CEQU2716 389 лв 466 лв

05CEQU2720 252 лв 303 лв

SYS850/830 1. Версия Base

SYS850 Base - 05CEQU2715 - управлява до 30 горивни групи, като всяка е обособена като отделна топлинна зона, 

т.е. 30 отделни топлинни зони

SYS830 Base - 00CEQU2674 - управлява до 16 горивни групи, като всяка е обособена като отделна топлинна зона, 

т.е. 16 отделни топлинни зони

Контролен панел SLIM2 за OHA версия ON/OFF (за едно съоръжение), с възможност за свързване 

на сонда PT1000 (за контрол на температурата в тръбния излъчвател), комплект с вътрешна сонда 

с ключ превключвател

SYS850 и SYS830 са налични в три версии: 

Контролен панел SCM850 ModBus за OHA, управляващ до 30 горивни групи

Код
Цена

без ДДС

Цена

с ДДС
Оисание

Интерфейсна карта за дистанционно управление на OHA версия ON/OFF

Посочените цени са франко склад Systema Италия. При поръчка съобразно количеството се изчислява цената за транспорта до София.

Контролен панел SCM830 Base за OHA, управляващ до 16 горивни групи

Контролен панел SCM830 LAN за OHA, управляващ до 16 горивни групи,  с инсталиран софтуер за 

дистанционно управление

Контролен панел SCM830 ModBus за OHA, управляващ до 16 горивни групи

Контролен панел SCM850 Base за OHA, управляващ до 30 горивни групи

Контролен панел SCM850 LAN за OHA, управляващ до 30 горивни групи,  с инсталиран софтуер за 

дистанционно управление

Изнесена сонда с алуминиев рефлектор с ключ превключвател с 3 позиции (ON-AUTO-OFF) 

Датчик за външна температура

Интерфейсна карта за дистанционно управление на OHA версия RHE 

т.е. 16 отделни топлинни зони

2. Версия LAN

• SYS850 LAN - 05CEQU2718

• SYS830 LAN - 00CEQU2675

Освен основните функции на версия Base, контролните панели SYS850 LAN и SYS 830 LAN са оборудвани с Ethernet LAN (TCP-IP) порт за 

връзка с персонален компютър и мониторинг през локална мрежа и през интернет посредством EYE-LAN Software 

(наличен в три версии - LITE, PLUS  и ADVANCED ), които могат да бъдат активирани в съответсвие със специфичните нужди на потребителя.

3. Версия ModBUS

SYS850 ModBUS - 05CEQU2721

SYS830 ModBUS - 00CEQU2676

Освен основните функции на версия Base, контролните панели SYS850 ModBUS и SYS 830 ModBUS са оборудвани със специален 

комуникационен порт за упрвление посредством ModBUS протокол.

SLIM 2 - 05CEQU2657

Управлява 1 OHA и една топлинна зона,  комплект с вътрешна сонда с ключ превключвател

Може да се окомплектова и с температурен датчик PT 1000.

Изнесена сонда

с ключ превключвател

Пример за газова термична група OHA управлявана от контролен панел SLIM 2

2019 Price list Trabni izlachvateli OHA Page 2


