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ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ Watts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание 
Цена лв.      
без ДДС 

Цена лв. 
с ДДС 

Watts V22 безжичен стаен термостат, седмично програмиране, работи с V23/V25 ресийвери, 
(захранване 2хААА), 868Mhz безжична комуникация, вграден въздушен сензор, може да работи 
и с централно управление V24;  

145.00 174.00 

Watts V23 безжичен ресийвер с възможност за свързване на подов датчик, - най-често 
управляван от V22 термостат, включва и изключва отоплението и също може да отчита 
температурата на пода използвайки подов датчик (подовия датчик не е включен в цената), 16А, 
230V/50Hz, IP21, LED индикация, може да се използва и с V24 централно управление 

110.00 132.00 

Watts V24 централно управление комуникира с V 22 термостати и V23,25 ресийвери, позволява 
управление на отоплението за цялата сграда от едно място. Управлението е със сензорен екран с 
лесен и интуитивен контрол, 230V/50Hz. Управлението може да контролира до 24 стаи/зони, с 
индивидуално програмирана за всяка от тях. Към управлението може да бъде добавен и V27 
GSM модул, позволяващ  контрол над отоплителната системата, чрез изпращането на SMS 

285.00 342.00 

Watts V24 Wifi  централно управление  600.00 720.00 
Watts V25 безжичен ресийвер за включване в контакта, управляван от V22 термостат, вкл./изкл. 
отоплителните елементи включени в него. Не отчита температура и не може да бъде свързан с 
външен подов датчик, 16А, 230V/50Hz , IP20, LED индикация, може да бъде свързан и към V24 
управление, ако няма темп.сензор в стаята (напр. V22 термостат), работи само на ON/OFF режим 

100.00 120.00 

Watts V20 дистанционно управление, позволяващо, чрез използването на V23/V25 термостати, 
комфортно ръчно вкл./изкл.  на отоплението, или включване с” Таймер” програма (отоплението 
се включва и се изключва след 2ч.работа)  

70.00 84.00 

GSM модул Watts V27, позволяващ основно управление на цялата отоплителна система, чрез 
свързване към V24 управление.  Дава информация за температурата и я променя за някои или за 
всички помещения едновременно, чрез изпращането на кратко съобщение, има слот за SIM 
карта ( не е вкл. в комплекта.) може да бъде свързано САМО към V24 управление безжично или с 
кабел. V 27 модулът се захранва от мрежов адаптер 

635.00 762.00 

Watts подов датчик 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, подходящ за V23, V22 
и Fenix TFT;  

25.00 30.00 


