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Telva-2 230V, NC: 8595188181976
Telva-2 230V, NO: 8595188181969
Telva-2 24V, NC: 8595188181990     
Telva-2 24V, NO: 8595188181983

AN-I | AN-E |

TELVA-2 230V, TELVA-2 24V |

976

TELVA 230V TELVA 24V
NO NONC NC

• do plastových rozvaděčů

• prutová úhlová, bez kabelu 

• citlivost 1dB

• interní anténa AN-I standardně se dodává v kompletu 
s výrobkem

• do kovových rozvaděčů

• délka kabelu 3 m

• citlivost 5 dB

• externí anténa AN-E je dodávána na objednávku

EAN kód
Externí anténa AN-E: 8595188190121

EAN kód
Interní anténa AN-I: 8595188161862

Termopohon

Interní anténa Externí anténa

EAN kód
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Technické parametry

• Termopohon je určen k otevření nebo zavření ventilů v soustavách 
vytápění, chlazení či vzduchotechniky. Dále je také vhodný k využití 
v rozdělovači podlahového topení nebo stropního chlazení. 

• Je dostupný ve variantách NO (bez napětí otevřeno), NC (bez napětí 
zavřeno) a pro napětí 230 V  a 24 V.

• Vnitřní princip fungování mechanismu termopohonu = jeho pohy-
bu, tak aby docházelo k otevření/zavření ventilu zajišťuje elektrický 
topný prvek s expanzním materiálem, který se vlivem teplotních změn 
po dobu přivedeného napájecího napětí rozpíná. 

• Termopohon je bezúdržbový a pracuje zcela nehlučně.

• Termopohon je osazen kovovou maticí M30 x 1,5, díky které se po 
montáži stává 100% pevnou součástí ventilu s tímto odpovídajícím 
rozměrem závitu. 

• Uvedený rozměr matice předurčuje použití termohlavice s ventily 
výrobců např. Herz, HoneyWell, Danfoss, Oventrop a další.

• Termopohon Telva:

- se vyznačuje absolutně tichým a bezúdržbovým provozem

- je určen pro montáž – řízení topných i chladících soustav

- způsob uchycení pohonu na řízený ventil pomocí matice M30 x 1,5

- pracovní poloha je libovolná

• Typ využití:

Podlahové vytápění - bezdrátový regulátor RFTC-50/G měří teplotu pro-
storu a na základě nastaveného programu posílá povel do spínacího 
prvku RFSA-66M k otevření/zavření termopohonu TELVA na rozdělovači.

Provozní napětí:

Spínací proud max.:

Provozní proud:

Závírací/otvírací doba:

Příkon:

Ochranná třída:

Zdvih:

Stavěcí síla:

Délka kabelu:

Připojovací vodič:

Teplota média: 

Barva: 

Rozměry (v/š/d):

Velikost závitu:

24 V, 50/60 Hz

500 mA

100 mA

3–5 min

2.4 W

IP54

4 mm

90–110 N

800–1000 mm

2 x 0.75 mm2

-5 °C až 60 °C

white RAL 9003

63 x 42 x 45 mm

M30 x 1.5 mm

230 V, 50/60 Hz

300 mA

13 mA

3–5 min

2.9 W

IP54

4 mm

90–110 N

800–1000 mm

2 x 0.75 mm2

-5 °C až 60 °C

white RAL 9003

63 x 42 x 45 mm

M30 x 1.5 mm


