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Urządzenia automatyki budynkowej

Konfigurowalny sterownik pomieszcz.

TUC03 Plus
Terminal Unit Controller Plus

Konfigurowalny sterownik pomieszczeniowy TUC03 Plus został 
zaprojektowany, aby zapewnić lepszą integrację BACnet® w 
porównaniu ze standardowym modelem TUC03.
Sterownik został stworzony do bezpośredniego sterowania takich 
urządzeń jak wymienniki grzewcze / lub i chłodzące, nagrzewnice 
elektryczne i wentylatory o trzech prędkościach lub zmiennej prędkości. 
Zastosowania te obejmują, klimakonwektory, aparaty grzewczo 
wentylacyjne i belki chłodzące lub ogrzewające.
Urządzenie może zostać skonfigurowane przez instalatora, bez 
potrzeby użycia komputera i oprogramowania, korzystając z zestawu 
przełączników typu dip-switch.
Sterownik jest przeznaczony do montażu w panelu lub obudowie lub 
do montażu na szynie DIN bezpośrednio na powierzchni urządzenia 
wytwarzanego przez producenta OEM.
Za pomocą szerokiej gamy współpracujących modułów 
pomieszczeniowych, z opcją wyświetlacza LCD, można ustawiać 
nastawę temperatury w pomieszczeniu, tryb obecności i prędkość 
wentylatora.
Skupiając się wyłącznie na protokole BACnet, TUC03 Plus zapewnia o 
wiele lepszą integrację BACnet w porównaniu ze standardową wersją. 
Protokół N2 będzie nadal dostępny w standardowym modelu TUC03.

Właściwości:
 f Lepsza wydajność - TUC03 Plus implementacja wykrywania zmiany 
wartości COV oraz segmentacja transmisji poprawiają ogólną 
wydajność komunikacyjną systemu, pozwalając zmniejszyć liczbę 
komponentów wymaganych do zarządzania całą siecią, a tym 
samym zmniejszyć koszty instalacyjne.
 f Zwiększona funkcjonalność - TUC03 Plus ma zaimplementowaną 
BACnet State Text umożliwiając szybszą, prostszą a jednocześnie 
bardziej zaawansowaną integrację obiektów w BMS, co obniża 
koszty inżynieryjne.
 fDedykowany moduł pokojowy - TUC03 Plus oferuje nowy i 
wyjątkowy moduł pokojowy z ekranem dotykowym w kolorach białym 
i czarnym, poszerzając ofertę modułów pomieszczeniowych. Wymiary w mm

Dotykowe zadajniki pomieszczeniowe

Sterowniki konfigurowalne

Informacje zamówieniowe
Kody Opis
TUC0312-2 230VAC BACnet TUC Plus

Akcesoria

Kody Opis
TRM0312-0W Dotykowy zadajnik pomieszczeniowy dla sterownika TUC03 Plus - Biały

TRM0312-0B Dotykowy zadajnik pomieszczeniowy dla sterownika TUC03 Plus - 
Czarny  
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