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ТЕРМОСТАТИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Продукт Описание К-во Цена лв.            
без ДДС 

Цена лв. 
с ДДС 

ДИГИТАЛНИ ПРОГРАМИРУЕМИ ТЕРМОСТАТИ  

 

TH 232AF  Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен 
датчик,контролиращ температурата по дни и часове, спрямо 
зададената програма. Температурна настройка подов сензор – 5...40°C 
Темп. наст. въздушен сензор 5..30°C; 230V, размери 79 х83х13мм 
 Подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

1 бр. 180.00 216.00 

TFT  Дигитален термостат със СЕНЗОРЕН екран, външен подов и 
вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и 
часове, спрямо зададената програма;  Температурна настройка подов 
сензор – 5...35°C Темп. наст. Въздушен сензор 5..35°C; 230V,  
размери 91 х91х40мм; Възможност за включване на 2бр. подови 
сензора. Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

1 бр. 230.00 276.00 

TFT  Wifi Дигитален термостат със интегриран Wifi модул за връзка с 
безжичен интернет, cloud server, (IOS/Android) ,цветен тъч скрин екран, 
външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ 
температурата по дни и часове, спрямо зададената програма;   
Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

1 бр. 340.00 408.00 

FIT 3u Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен 
датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо 
зададената програма.  Температурна настройка подов сензор – 
10...40°C Темп. наст. въздушен сензор 5..30°C; 230V,  
размери 75 х75х25.5мм Комплекта не включва подов сензор.  
IP21, 16Amps 

1 бр. 225.00 270.00 

АНАЛОГОВИ ТЕРМОСТАТИ 

 

EBERLE FR-E  525 31 Аналогов термостат само за контрол на 
температурата само по температурата на пода . Темп. настр. подов 
сензор – 5...30°C размери 75 х75х25.5мм; 230V; 
Подов сензор включен в комплекта.  IP30, 16 Amps 

 

1 бр. 90.00 108.00 

    

EBERLE FR-E L2A аналогов термостат за контрол на температурата по 
температурата на пода и въздуха.  Темп. настр. подов сензор – 5...30°C  
Ограничител на подова темп. – 20...50°C размери 84 х84х42мм; 230V; 
Подов сензор включен в комплекта.  IP30, 16 Amps 
 

1бр. 135.00 162.00 

   

EBERLE RTR-E 3502  биметален термостат за контрол на температурата 
само по температурата на въздуха.  Темп. настройка– 5...30°C  
размери 75 х75х27.5мм; 230V;   IP30, 16 Amps 

1бр. 55.00 66.00 

 

F193 720 подов сензор -25…70°C, 4м дължина IP 67  
за термостати модел: EBERLE : FR-E L2A,  FR-E  525 31,  FIT 3u;   

1бр. 25.00 30.00 

Подов сензор  за отчитане на темп. на пода, като също може да се 
използва и за отчитане темп. на въздуха; 3м дълж. ; диаметър 4мм; 
съпротивление 10kΩ при 25°C, за термостат Fenix TFT. 

1 бр. 25.00 30.00 


