THB23030 / THB2430
Selvbalancerende gulvvarme aktuator
SALUS THB Auto balancing actuator er en af de nyeste gulvvarme enheder fra SALUS.
THB’en afbalancerer automatisk gulvvarmesystemet, og fjerner kolde pletter på gulvet,
hvorved komforten forbedres. Samtidig gør SALUS THB installationen meget hurtigere,
da installatøren ikke skal indregulere systemet.

Beskrivelse:
• M30x1,5mm tilslutning
• Normally closed aktuator
• Selvbalancerede til 7°C
• Ultra lavt elforbrug 0,5W
• 2 temperaturfølere til frem/retur
• Præcisions gear, optimal regulering.
• IP54
• Mål: B/H/D 38/93/53mm
• Leveres til 24V og 230V
Fordele:
• Hurtig reagerende (30 sek)
• Lavt elforbrug
• Modulerer ventil åbning til ΔT:
7°C for temperatur ≥ 30°C
4°C for temperatur < 30°C

Specifikationer
Strømforsyning:

TBH23030: 230VAC 50/60 Hz.
TBH2430: 24VAC / DC

Forbrug:

0.5W

Ventil åben tid:

Normalt, 30 sekunder

Ventil lukket tid:

Normalt, 30 sekunder

Temperaturinterval:

0.1°C

Dimension mm:

H 93 x B 38 x D 54
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En optimal balancering af gulvvarmesystemet er afgørende for komfort og optimal opvarmning af
huset. Med SALUS selvbalancerende gulvvarme aktuator sikrer du at der altid er en optimal / dynamisk
balancering af alle kredsene samt et konstant ΔT. Du skal ikke bekymre dig om zonerne er balanceret
korrekt, Den selvbalancerende gulvvarme aktuator tilpasser sig hele tiden ændringer i både tryk og

Standard telestat
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Funktion

Fordel

Hurtig åbning og lukning af aktuator, normalt 30 sekunder

Meget hurtigere reaktion end standard aktuator

Udfører funktionen som både standard aktuator og flow
regulator, så to funktioner i en enhed.

Meget hurtigere installation, sparer den tidskrævende
indregulering.

Meget lav strømforbrug, mindre end 0,5W

Lavere omkostninger end ved brug af standard aktuator

Kunde Fordele
Hvem

Fordel

Installatør

Hurtigt at installere systemet,som er i stand til at afbelancere selv
systemer med ukendte slangelængder.

System bruger

Forbedret komfort, på grund af korrekt afbalanceret system

Gulvvarme leverandør

Færre kundeklager og tilkald angående systemer med mangelfuld
indregulering.
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