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Fali érzékelő
A TAC fali érzékelője pontos és megbízható módon méri a belső léghőmérsékletet. A beágyazott
hőmérsékletérzékelő-elem magas hővezető képességű környezetben található a jó hőátviteli
karakterisztika miatt. A készülékház vonzó megjelenésű, jól szellőző műanyag burkolattal
rendelkezik. Az egyedi, két részből álló kialakítás megkönnyíti az érzékelő cseréjét. A fedlapot
csavarokkal rögzítik az alaplaphoz.

Az érzékelő csak belső térben használható. Nem alkalmas kondenzálódó környezetben történő
használatra

Működési tartomány: 0°C–+40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Pontosság: +/- 0,2 °C legalább 5 évig
Vezetékspecifikáció: 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 mm2, 2 eres, árnyékolás nélküli
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 115 mm x 89 mm x 20 mm

Fali érzékelő TAC logóval TTS-S-1

Fali érzékelő TAC logó nélkül TTS-S-B-1

Sensor Plus
A Sensor Plus kombinálja a fali érzékelő pontosságát és megbízhatóságát, kiegészítve egy alapjelállító
potenciométerrel, felülbíráló gombbal és egy programozható LED-del. 

A készülékház vonzó megjelenésű, jól szellőző műanyag burkolattal rendelkezik. Az egyedi,
két részből álló kialakítás megkönnyíti az érzékelő cseréjét. A fedlapot csavarokkal rögzítik
az alaplaphoz. Az érzékelő csak belső térben használható. Nem alkalmas kondenzálódó
környezetben történő használatra. A modellhez a ROAMIO2 eszköz csatlakoztatható.

Működési tartomány: 0°C – +40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Pontosság: +/- 0,2 °C legalább 5 évig
Vezetékspecifikáció: 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 mm2, 5 eres, árnyékolás nélküli
Csúszka állítási tartománya: 200–2,000 ohms, +/- 20%
LED: 0-5 VDC 7 mA esetén
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 115 mm x 89 mm x 28 mm

Sensor plus logóval TTS-SE-1

Sensor plus logó nélkül TTS-SE-B-1

Hőmérséklet-szabályozás Szobai és interaktív érzékelő
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Smart Sensor 
A TAC Smart Sensor egy vonzó megjelenésű kijelző és egy hőmérséklet-érzékelő kombinációja, 
mellyel költséghatékonyan módosíthatja a felhasználó a vezérlőhöz csatlakoztatott berendezés 
működési paramétereit. I2 vezérlőkkel való alkalmazásra fejlesztették ki, helyi vezérlési és 
megjelenítési funkciókra is használható.

Az alapmodell 2 karakteres LED-es kijelzővel és 6 nyomógombbal rendelkezik, melyek 
programozhatóak. Ezzel a készülékkel a felhasználók állíthatják az alapjeleket, ellenőrizhetik a 
jelenlétet és ki/be kapcsolhatják a berendezést.

Egy továbbfejlesztett verzió 4 digites LCD kijelzővel rendelkezik, mely a következők 
megjelenítésére alkalmas: %, Set point, Cool, Heat, Fan, OA és SP. 

A funkciógombok számos funkcióra programozhatóak: zónák foglaltságának vezérlésére, 
vészhelyzet jelzésére, felülbírált működési idő állítására, biztonságtechnikai partíciók élesítésére 
és feloldására. A funkciógombok és a kijelző programozása Plain English programozási nyelven 
végezhető el. Mindkét verzióhoz csatlakoztatható a ROAMIO2 szervizeszköz.

Működési tartomány: 0°C– +40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Vezetékspecifikáció: 0,2, 0,3, 0,5 vagy 0,8 mm2, 3 eres, árnyékolás nélküli
Csúszka állítási tartománya: 200–10,200 ohms, +/- 0,2%
LED: 0-5 VDC, 7 mA esetén
Pontosság: +/-2°C legalább 5 évig
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 115 mm x 89 mm x 27 mm

Smart Sensor LED kijelzővel és TAC logó TTS-SD-LED-1

Smart Sensor LCD kijelzővel és TAC logó TTS-SD-LCD-1

Smart Sensor LED kijelzővel, logó nélkül TTS-SD-LED-B-1

Smart Sensor LCD kijelzővel, logó nélkül TTS-SD-LCD-B-1

Buffer kártya Smart Sensorhoz LED/LCD TTS-SD-INFBUF

Hőmérséklet-szabályozás Interaktív érzékelők
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Infistat megjelenítő interfész
Egy kényelmesen programozható megjelenítő interfész a létesítménymenedzsment rendszerhez. 
A jogosultsággal rendelkező felhasználó hozzáférhet az épületgépészeti/biztonságtechnika 
információkhoz, állíthatja az alapjeleket. Az Infistat az Andover Continuum I/O modulok mellé 
csatlakoztatható az I/O buszon. 

•  Kényelmes hozzáférést biztosít a Continuum épületmenedzsment rendszerhez

•  A CPU-tól távolabb is telepíthető és kívülről is megtáplálható 24 VAC tápegységről

•  Helyi hőmérsékletet mér a beépített termisztorával

•  Kétsoros 16 karakteres LCD kijelző, programozható beeperrel

•  12 nyomógomb, ergonómikus kialakítású billentyűzet, lehajtható 
billentyűzetvédővel

•  Költséghatékony, kompakt és vonzó megjelenésű,  alkalmazkodik a belsőépítészeti 
dekorációhoz 

•  Falra szerelhető, csak beltéri használatra, panelre vagy DIN-sínre szereléshez külön 
rendlendő alkatrészek állnak rendelkezésre

Működési tartomány: +10°C–+40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Bemeneti hőmérsékleti tartomány: +10°C–+38°C
Bemeneti pontosság: +/- 0,9°C
Érzékelőelem: III. típusú termisztor, 10 k ohm 25°C esetén
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 185 mm (H) x 177 mm (W) x 38 mm (D)

ACC Lon modell (RS-485) ISTAT-A-4

ACC Lon modell (FTT) ISTAT-A-F

Szerelési csomag ISTAT-FM-KIT

LD-1 helyi megjelenítő modul
Az LD-1 helyi megjelenítő modul egy kényelmesen programozható megjelenítő interfész a 
létesítménymendezsment rendszerhez. A jogosultsággal rendelkező felhasználó hozzáférhet 
az épületgépészeti/biztonságtechnika információkhoz, állíthatja az alapjeleket, élesítheti és 
feloldhatja a biztonságtechnikai zónákat. Az Infistat az Andover Continuum I/O modulok mellé 
csatlakoztatható az I/O buszon.

•  4 soros, 16 karakteres háttér-világításos LCD kijelző

•  Beeper

•  19 gombos ergonómikus kialakítású billentyűzet

•  A nyomógombok Plain English nyelven programozhatók

•  Költséghatékony és kompakt

•  Panelre vagy falra szerelhető 

•  Beltéri használatra

•  FTT és RS485 modellek elérhetőek

•  CE megfelelőség

Tápellátás: 12-24 VDC, 3,0 W max. esetén
Működési tartomány: 0°C–+49°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 118 mm x 153 mm x 38 mm

ACC Lon modell (RS-485) LD-1

ACC Lon modell (FTT) LD-1-FT

Hőmérséklet-szabályozás Megjelenítő modulok


