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Регулятори температури oj electronics

Модель Характеристики Комплектація ціна, грн

OTN-1991 датчик піддоги (в комплекті) 16А / 3500Вт 1200

OTN2-1991  датчик піддоги (в комплекті) 16А / 3500Вт 1851

OСС4-1991 датчик повітря (вбудований) 16А / 3500Вт 3060

OСD4-1999 16А / 3500Вт 3960

OСD5-1999 16А / 3500Вт 3960

OWD5-1999 16А / 3500Вт 4986

OСD6-1999 16А / 3500Вт 4404

* Проводимо консультації по питаннях закупки, монтажу та проектування
* Для постійних клієнтів гарантовані знижки

Тел. Моб.: (097) 504 49 09   ПП «Гамма Дизайн»
Тел. Моб.: (067) 857 34 00 Львів,  вул. Торф’яна,  25а
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Максимальне 
навантаження

Електронний терморегулятор,OTN - 
вмикання і вимикання системи обігріву 

відбувається за допомогою 
вмонтованого вимикача. OTN 

рекомендується для управління 
системами електрообігріву підлоги та 
електричного опалення приміщень. 

Гарантія 5 років

Електронний терморегулятор, 
Цифровий дисплей дозволяє зручно 

встановлювати необхідну температуру. 
Гарантія 5 років

 Программований терморегулятор для 
настінного монтажу. . Термостат з 
контролем часу "Все  одному", для 

підлог з електричним підігрівом, 
поєднує в собі задані оптимальний 
комфорт і мінімальне споживання 

електроенергії. Гарантія 5 років
 датчик піддоги (в комплекті), 
датчик повітря (вбудований)

Сенсорний програмований 
терморегулятор. Вмонтований 

календар та функція програмування 
для автоматичного чергування періодів 

теплового комфорту та зниженої 
температури.

 датчик піддоги (в комплекті), 
датчик повітря (вбудований)

 датчик піддоги (в комплекті), 
датчик повітря (вбудований), 

Wi-Fi - керування

Електронний терморегулятор, 
прихований монтаж в монтажну 

коробку. Російська мова. 
Програмування: час та температура 
для 4-х варіантів. Функція адаптації 
дозволяє автоматично підбирати 

оптимальну температуру

 датчик піддоги (в комплекті), 
датчик повітря (вбудований)



     www.elektra.net.ua

Модель Характеристики Комплектація ціна, грн

ETV-1991 датчик піддоги (в комплекті)  16А / 3600Вт 2277

ETN4-1999 датчик піддоги (в комплекті) 16А / 3500Вт 3486

Tерморегулятори для систем сніготанення і захисту даху від снігу та льоду

ETR/F-1441A 16А / 3500Вт 3696

ETR2-1550 16А / 3500Вт 6123

ETO2-4550 3 x 16А / 3500Вт 10242

Tерморегулятор для захисту трубопроводів і ємностей

ETІ-1551

 10А / 2200Вт

2733

ETІ-1221 3090

* Проводимо консультації по питаннях закупки, монтажу та проектування
* Для постійних клієнтів гарантовані знижки
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Максимальне 
навантаження

Електронний терморегулятор, монтаж 
на DIN рейці. Рекомендується для 

управління системами електричного 
підігріву підлоги та електричного 

опалення приміщень.

Електронний терморегулятор, монтаж 
на DIN рейці. Рекомендується для 

управління системами електричного 
підігріву підлоги та електричного 

опалення приміщень.

Використовується для управління 
невеликими система сніготанення та 

антиобледеніння
Зовнішній датчик температури 
повітря в ETF-744/99 комплекті

Використовується для розтоплення 
снігу і льоду в системах 

антиобледеніння та сніготанення на 
невеликих об'єктах. Реєструє 

температуру і вологість.

Можливість під'єднання двох 
датчиків вологості. Датчики 

підбираються окремо.

Терморегулятор, який забезпечує 
одночасне керування обігрівом двох 

зон: наприклад, системи 
антиобледеніння даху і сніготанення 

відкритого майданчика. Реєструє 
наявність вологи і вимірює 

температуру.

Для систем захисту даху від 
снігу та льоду, систем 

сніготанення з можливістю 
керування двома окремими 

зонами. Окремо підбираються 
наступні датчики: датчик 

температури та відповідні 
датчики вологості

Еерморегулятор для регулювання 
температури в промислових системах, 

наприклад, в системах підтримки 
температур трубопроводів та ємностей. 
Також може використовуватися у всіх 

інших системах, де необхідне 
підтримування температури

ETI-1551 -10 .... +50°С
ETI-1221 +10....+110°С

Додатково необхідно придбати 
датчик.

Додатково необхідно придбати 
датчик.
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Додаткові датчики oj electronics

Модель Характеристики Кільк ціна, грн

ETF-144/99 Датчик температури підлоги шт 645
ETF-944/99H Датчик температури підлоги шт 804
ETF 744/99 Датчик температури повітря шт 1689
ETOR-55 Датчик вологості   шт 6477
ETOG-55 Датчик вологості грунту з датчик темпер. шт 7500
ETOG-56 Датчик вологості грунту з датчик темпер. шт 8313
ETOK-1 Основа для датчика ETOG-56 шт 1410
ETF-622 Датчик температури для трубопроводів і ємност шт 1227

ELEKTRA Installa on Accesories • Аксесуари для монтажу нагрівальних кабелів

Тип матеріал Кільк ціна,грн

Зажим для ринв (25 шт) пластик упак. 575
Кріплення для монтажу в жолобах AL алюміній шт. 12
Кріплення для монтажу в жолобах CU мідь шт. 16
Кріплення з тросом для монтажу в трубах AL алюміній м.п. 52
Кріплення з тросом для монтажу в трубах СU мідь м.п. 72

Підвіс металевий шт. 42

Трос в ізоляції, d3 метал м.п. 8
Зажим для тросу цинк шт. 6
Монтажна пластина алюмінієва алюміній шт. 163
Монтажна пластина мідна мідь шт. 299
Монтажна лента ТМЕ 25 (25м) алюміній упак. 1156
Монтажна лента цинк м.п. 14
Зажим для водостічної труби (25 шт) пластик упак. 575
Монтажна лента мідна мідь м.п. 130

* Проводимо консультації по питаннях закупки, монтажу та проектування
* Для постійних клієнтів гарантовані знижки
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