
Answers for infrastructure.

Synco – proste i ekonomiczne 
sterowanie HVAC
Wszechstronny typoszereg regulatorów od autonomicznych 
po systemowe, do wszystkich zastosowań

Aplikacja 
monitorująca 
HomeControl 
app
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Synco – większy komfort 
i wydajność energetyczna

Budynki, w zależności od wielkości, przeznaczenia, czasu pracy i potrzebnych 
udogodnień stawiają różne wymagania systemom sterowania HVAC.

Synco™ może sprostać im wszystkim: standardowe regulatory oferują maksy-
malną wydajność energetyczną w połączeniu z niezawodnością, a także repre-
zentują gamę produktów wykonanych w technice modułowej. Oznacza to, że 
Synco umożliwia zaprojektowanie wszechstronnego, opłacalnego i wydajnego 
systemu sterowania HVAC, jego bezproblemową instalację i uruchomienie – bez 
potrzeby programowania.

Ponad to, funkcje takie jak wskaźnik zużycia energii czy aplikacja HomeControl 
app umożliwiają użytkownikowi proste monitorowanie i nadzór nad swoją in-
stalacją HVAC, pozwalając osiągnąć dodatkowe efekty ekonomiczne.
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Prostota, uniwersalność 
i niezawodność

Obszerna gama produktów
Od najprostszej regulacji temperatury 
do całkowitego zarządzania instalacją 
HVAC – od sterowania źródłem ciepła lub 
chłodu po indywidualne utrzymanie kom-
fortu w poszczególnych pomieszczeniach. 
Synco oferuje szeroką gamę regulatorów 
do każdego rodzaju zastosowań. Autono-
miczne regulatory idealnie nadają się 
do podstawowych zastosowań. W więk-
szych systemach, regulatory Synco komu-
nikują się przy pomocy standardowej ma-
gistrali KNX.

Wszechstronność z możliwością 
rozbudowy
Synco obsługuje cały cykl życia budynku, 
także w czasie rozbudowy instalacji, 
zmiany przeznaczenia budynku, remontu 
lub unowocześniania istniejących regula-
torów – Synco jest idealnym rozwiąza-
niem. Dzięki konstrukcji modułowej oraz 
otwartej komunikacji, regulatory można 
w dowolnym momencie rozbudować i do-
stosować do bieżących potrzeb. Oznacza 
to, że instalacje HVAC mogą się rozrastać 
zależnie od wymagań a inwestycje można 
przeprowadzać etapami.

Prosta instalacja i szybkie 
uruchomienie
Synco góruje pod względem łatwości 
użytkowania, ponieważ zostało zaprojek-
towane, tak by umożliwić intuicyjną ob-
sługę bez konieczności stosowania dodat-
kowych przyrządów czy programów 
narzędziowych. Fabrycznie zaprogramo-
wane i gruntownie przetestowane aplika-
cje oraz wyrafinowane funkcje oszczędza-
nia energii są wbudowane w urządzenia, 
pozwalając oszczędzić czas i koszty w za-
kresie projektowania, realizacji i urucho-
mienia instalacji. Ponadto zapewniają 
bezproblemową i wydajną energetycznie 
eksploatację.

Wsparcie i obszerna dokumentacja
Integralną częścią naszej oferty jest bo-
gaty program szkoleń, dostępność wspar-
cia technicznego oraz obszerna doku-
mentacja techniczna.

Lata doświadczeń i wysokie standardy 
jakości
Sterowanie instalacją HVAC to wyzwanie, 
któremu stawiamy czoło już od ponad 70 
lat. Ciągły rozwój naszych produktów jest 
wynikiem prowadzonych badań oraz na-
szej wiedzy i doświadczeń, zdobywanych 
na przestrzeni wielu lat.

Przywiązujemy dużą wagę do zarządza-
nia jakością i systematycznie poddajemy 
nasze produkty wyczerpującym testom. 
Regulatory i ich funkcje są dokładnie ba-
dane w naszym własnym laboratorium. 
Zapewnia to najwyższą jakość naszych 
produktów i stawia nas w pozycji kompe-
tentnego partnera dla Ciebie i Twojej 
firmy.

Najważniejsze cechy

 ■  Oszczędność energii dzięki in-
teligentnej automatyce 
budynków

 ■  Wydajność energetyczna regu-
latorów, potwierdzona certyfi-
katami eu.bac

 ■  Obszerna gama produktów

 ■  Wszechstronność i możliwości 
łatwej rozbudowy

 ■  Bezproblemowa instalacja 
i uruchomienie

 ■  Wszechstronne wsparcie i ob-
szerna dokumentacja

 ■  Lata doświadczeń i wysokie 
standardy jakości
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Synco – wszystko do 
wydajnego energetycznie 
sterowania HVAC

Znaczne oszczędności energii przy 
utrzymaniu komfortu dzięki inteli-

gentnemu i zintegrowanemu syste-
mowi automatyki budynkowej 

i pomieszczeniowej

Oszczędność energii dzięki inteligen-
tnej automatyce budynków
Zintegrowana inteligentna automatyka 
budynków i pomieszczeń może wiązać się 
z oszczędzaniem dużych ilości energii bez 
konieczności pogorszenia komfortu.

Europejska Norma EN 15232 („Wydajność 
energetyczna budynków –Wpływ auto-
matyzacji budynków”) przewiduje podział 
automatyki budynków na cztery klasy 
wydajności energetycznej, od A do D. 
Na przykład, klasa wydajności energetycz-
nej A oznacza, że oszczędność energii 
może sięgnąć 30% w stosunku do stan-
dardowego zużycia. Synco umożliwia 
spełnienie wymogów zgodności z klasą 
wydajności energetycznej A.

Regulatory Synco wymieniają informacje 
o zużyciu energii przez magistralę KNX, 
gwarantując w ten sposób, że w danym 
momencie pracować będą tylko te urzą-
dzenia, które potrzebne są do uzyskania 
żądanego poziomu komfortu: kotły 
grzewcze, agregaty wody lodowej, 

pompy itd. Sprawdzone i zaprogramo-
wane funkcje oszczędzania energii 
wszystkich regulatorów Synco umożli-
wiają optymalną pracę instalacji 
– zarówno latem jak i zimą.

Użytkownicy jak i operatorzy instalacji 
mogą znacząco wpłynąć na zużycie ener-
gii w budynku przez jej wyłączanie 
w okresach, gdy w budynku nie przeby-
wają ludzie, ustawianie odpowiedniej 
temperatury w pomieszczeniach, czyli 
przez dostosowanie programu czasowego 
do faktycznych godzin pracy budynku. 
Bezproblemowa obsługa regulatorów 
Synco ułatwia operatorowi ustawienie 
parametrów wydajnej pracy całej instala-
cji HVAC.

System sterowania do małych i średnich budynków wielofunkcyjnych 
– system HVAC dla całego budynku
Wszystko pod jednym dachem: apartamenty i biura, sale gimnastyczne i sklepy

Synco 700 

Bogaty asortyment regulatorów standardowych 
HVAC, wykonanych w technice modułowej

Synco RXB/RXL

Zwiększony komfort dzięki indywidualnym ustawie-
niom dla każdego pomieszczenia

Synco operating

Wydajne zarządzanie instalacją z możliwością 
przyjaznego zdalnego sterowania

Sterowanie:
– Ogrzewaniem
– Wentylacją
– Klimatyzacją
– Chłodzeniem
– Dystrybucją energii grzewczej i chłodniczej
– źródłem ciepła i chłodu

Regulacja w pomieszczeniu, sterowanie:
– Klimakonwektorami
– Grzejnikami
– Belkami chłodzącymi

Monitoring i zdalne sterowanie instalacją:
–  Zgłaszanie alarmów przez SMS, e-mail, pager lub 

faks
–  Zdalne sterowanie instalacją, np. poprzez serwer 

sieciowy
–  Oprogramowanie do monitorowania ACS7xx

Otwarta komunikacja KNX zapewniająca optymalną współpracę między regulatorami w znormalizowanym systemie wymiany danych
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Wydajność energetyczna w oparciu 
o certyfikaty eu.bac
Regulatory posiadające certyfikaty eu.bac, 
takie jak Synco RXB, to gwarancja spraw-
dzonej jakości dokładności regulacji 
i wydajności energetycznej w zgodzie 
z odpowiednimi Normami Europejskimi 
i standardami międzynarodowymi. Testy 
przeprowadzane są przez niezależne, akre-
dytowane instytucje z polecenia eu.bac.

Duża dokładność ustawień sprzyja usta-
wieniu optymalnego klimatu w pomiesz-
czeniu bez konieczności ciągłych zmian 
nastaw temperatury. Zmiana o choćby 
1 °C to nawet 6% wzrost zużycia energii. 
W przypadku wartości CA (dokładność 
regulacji) z przedziału 0,1 do 0,2 K, regu-
latory z certyfikatem eu.bac gwarantują 
oszczędności nawet do 14% zużycia ener-
gii, w zależności od klimatu, w jakim są 
wykorzystywane, w porównaniu z regula-
torami, które tych certyfikatów nie 
posiadają.

Cechy główne

 ■  Osiągnięcie klasy energetycz-
nej A oraz zmniejszenie zużycia 
energii dzięki zastosowaniu re-
gulatorów Synco

 ■  Efektywne zużycie energii 
związane z energooszczędnymi 
funkcjami i wymianą informacji 
dotyczących energii via KNX

 ■  Zapewnienie efektywnego zu-
życia energii przy wykorzysta-
niu regulatorów certyfikowa-
nych eu.bac

Certyfikacja eu.bac jest 
symbolem jakości, precyzyj-
ności regulacji i efektywności 
zużycia energii

BACS System Automatyki i Zarządzania Budynkiem
TBM  System Technicznego Zarządzania Budynkiem

A

B

C

D

Wysoka efektywność 
energetyczna BACS i TBM

Zaawansowany  
BACS i TBM 

Standardowy  
BACS 

Brak efektywności 
energetycznej BACS

Klasy efektywności energetycznej BACS – EN15232

System sterowania do małych i średnich budynków wielofunkcyjnych 
– system HVAC dla całego budynku
Wszystko pod jednym dachem: apartamenty i biura, sale gimnastyczne i sklepy

Synco 700 

Bogaty asortyment regulatorów standardowych 
HVAC, wykonanych w technice modułowej

Synco RXB/RXL

Zwiększony komfort dzięki indywidualnym ustawie-
niom dla każdego pomieszczenia

Synco operating

Wydajne zarządzanie instalacją z możliwością 
przyjaznego zdalnego sterowania

Sterowanie:
– Ogrzewaniem
– Wentylacją
– Klimatyzacją
– Chłodzeniem
– Dystrybucją energii grzewczej i chłodniczej
– źródłem ciepła i chłodu

Regulacja w pomieszczeniu, sterowanie:
– Klimakonwektorami
– Grzejnikami
– Belkami chłodzącymi

Monitoring i zdalne sterowanie instalacją:
–  Zgłaszanie alarmów przez SMS, e-mail, pager lub 

faks
–  Zdalne sterowanie instalacją, np. poprzez serwer 

sieciowy
–  Oprogramowanie do monitorowania ACS7xx

Otwarta komunikacja KNX zapewniająca optymalną współpracę między regulatorami w znormalizowanym systemie wymiany danych

Autonomiczne regulatory do małych 
budynków i podstawowych aplikacji.

Synco 100

Regulatory tempe-
ratury zintegrowane 
z czujnikiem pomia-
rowym

Synco 200

Regulatory HVAC 
do wszystkich stan-
dardowych zastoso-
wań

Sterowanie bez komunikacji:
– Ogrzewaniem
– Wentylacją
– Ciepłą wodą użytkową

Do instalacji bez komunikacji
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Sterowanie HVAC 
w całym budynku

Małe i średniej wielkości budynki 
o charakterze wielofunkcyjnym są 

zwykle miejscem dla różnych rodza-
jów działalności, takich jak sklepy, 

biura i apartamenty. Synco zapew-
nia wygodne i wydajne sterowanie 

instalacją HVAC, niezależnie 
od aplikacji.

Synco 700 – wszechstronna gama 
regulatorów HVAC wykonanych 
w technice modułowej
Synco 700, stanowiący serce całego sy-
stemu, zarządza instalacją energetyczną, 
steruje i monitoruje instalację HVAC, ko-
munikując się przez magistralę KNX. 
Prace montażowe i uruchomienie można 
przeprowadzić szybko i pewnie.
Dzięki sprawdzonym standardowym apli-
kacjom wbudowanym w poszczególne re-
gulatory, nie ma potrzeby ich programo-
wania. Dokumentacja zawiera opis 
wszystkich dostępnych aplikacji. 
Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać od-
powiedni numer aplikacji w sterowniku. 
W razie potrzeby można także pracować 
ze sterownikiem w trybie swobodnej kon-
figuracji tworząc własne aplikacje lub 
modyfikując standardowe.

Dzięki kompaktowej budowie DIN i zasto-
sowaniu zacisków klatkowych, montaż re-
gulatorów Synco 700 w szafach sterowni-
czych to oszczędność czasu i miejsca.
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Synco RXB i RXL – większy komfort 
dzięki indywidualnej regulacji 
w pomieszczeniach biurowych
Na stanowisku pracy, Synco RXB i RXL 
dbają o utrzymanie właściwej tempera-
tury i wilgotności w odpowiednim czasie 
i w najprostszy z możliwych sposobów: 
w połączeniu ze sterownikami RMU steru-
jącymi źródłem ciepła i chłodu oraz urzą-
dzeniami towarzyszącymi. Pogramy cza-
sowe przesyłane po magistrali KNX 
zapewniają optymalizację pracy systemu 
zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Synco RXB i RXL zapewniają odpowiedni 
komfort cieplny, od pojedynczego po-
mieszczenia biurowego po salę konferen-
cyjną, co podnosi wydajności pracy 
w sposób niezawodny i ekonomiczny. Re-
gulatory Synco RXB posiadają certyfikaty 
eu.bac, świadczące o ich precyzji, gwa-
rantującej osiągnięcie najwyższej wydaj-
ności energetycznej.

Monitorowanie efektywności 
energetycznej
Wskaźnik zużycia energii monitoruje na-
stawy, pokazuje przekroczone wartości 
i zgłasza je użytkownikom przez email lub 
przez aplikację. Wskaźnik ten – w formie 
wyświetlanego listka – oznacza stan zu-
życia energii dla danej konfiguracji na-
staw. Zielony listek sygnalizuje poprawne 
nastawy świadczące o efektywnym zuży-
ciu energii. Pomarańczowy listek, odwrot-
nie, określa niepożądane, pod względem 
energetycznym, nastawy. Jest to przejrzy-
sta i łatwa identyfikacja stanu zużycia 
energii.

Cechy główne

 ■  Bogata gama regulatorów HVAC 
wykonanych w technice 
modułowej

 ■  Większy komfort dzięki indywi-
dualnym ustawieniom dla po-
szczególnych pomieszczeń

 ■  Większy komfort w przestrze-
niach mieszkalnych

 ■  Wydajne funkcjonowanie insta-
lacji dzięki zdalnemu sterowa-
niu z dowolnego miejsca

 ■  Szybkie i bezproblemowe 
uruchomienie

 ■  Prosty pomysł na organizację 
wymiany danych

 ■  Możliwość integracji obcych 
urządzeń dzięki magistrali KNX

Instalacje wyposażone 
w Web serwer dają 
użytkownikowi ultranowo-
czesny komfort: aplikacja 
monitorująca HomeControl 
app lub dostęp poprzez 
przeglądarkę internetową 
umożliwiają użytkow-
nikowi sprawdzenie stanu 
instalacji oraz zmianę 
np. temperatury w danym 
pomieszczeniu.



8

Jeden system do 
wszystkich 
zastosowań
Synco operating – wydajne zarządzanie 
instalacją z możliwością zdalnej 
obsługi
Dzięki centralnej jednostce komunikacyjnej 
Synco z wbudowanym serwerem, instalację 
można monitorować i obsługiwać z dowol-
nego komputera PC, w dowolnym momen-
cie i z dowolnego miejsca. System alar-
mowy w razie potrzeby o czasie przekazuje 
informacje o usterkach lub wiadomości sy-
stemowe także za pośrednictwem wiado-
mości SMS, e-mail, pagera lub faksu.

Przyrząd serwisowy Synco – szybkie 
uruchomienie
By ułatwić uruchomienie systemu, przy-
rząd OCI 700 posiada zestaw funkcji po-
mocniczych: rejestrację trendów, diagno-
stykę z możliwością łatwego 
zlokalizowania usterki dzięki dostępowi 
do wszystkich punktów danych każdego 
z regulatorów, zapisywanie wszystkich 
ustawień na komputerze lub wydruk 
raportów.

Prosty pomysł na organizację wymiany 
danych
Dzięki Synco, skonfigurowanie komunika-
cji jest dziecinnie proste – wystarczy połą-
czyć urządzenia, włączyć zasilanie magi-
strali bezpośrednio w sterowniku 
i zaadresować go. Wszystkie ustawienia 
można wprowadzić bezpośrednio z pa-
nelu operatorskiego. Poszczególne urzą-
dzenia w sposób automatyczny wymie-
niają odpowiednie informacje – np. sygnał 
zapotrzebowania cieplnego, temperaturę 
zewnętrzną lub programy czasowe.

Otwarta wymiana danych przez 
magistralę zgodną ze standardem KNX, 
niezależnie od dostawcy
Magistrala zgodna ze standardem KNX 
umożliwia integrację wszystkich urządzeń 
posiadających certyfikat KNX, służących 
np. do sterowania oświetleniem, żalu-
zjami lub detekcji włamania.

Regulatory uniwersalne
RMU710  modułowy regulator uniwersalny, 1 pęt-

la regulacyjna
RMU720  modułowy regulator uniwersalny, 2 pęt-

le regulacyjne
RMU730  modułowy regulator uniwersalny, 3 pęt-

le regulacyjne
RMS705 sterownik przełączająco-monitorujący

Uniwersalne moduły rozszerzeń 
(do wszystkich typów regulatorów)
RMZ785 moduł uniwersalny (8 UI)
RMZ787 moduł uniwersalny (4 UI, 4 DO)
RMZ788 moduł uniwersalny (4 UI, 2 DO)

Panele operatorskie 
(do wszystkich typów regulatorów)
RMZ790  panel operatorski do zabudowy bezpo-

średniej
RMZ791  panel operatorski do zabudowy ze-

wnętrznej (3 m)
RMZ792  panel operatorski do magistrali Konnex

Urządzenia peryferyjne
GDB181.1E/KN  kompaktowy regulator VAV (5 Nm)
GLB181.1E/KN kompaktowy regulator VAV (10 Nm)

Przyrząd serwisowy Synco

Do uruchomienia i diagnostyki

Synco 700

Regulator do sterowania instalacji grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PC z oprogramowaniem 
ACS
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Regulatory ogrzewania
RMH760 modułowy regulator grzewczy
RMK770 regulator kaskady kotłów

Moduły rozszerzeń do regulatorów 
ogrzewania
RMZ782 moduł obwodu grzewczego
RMZ783 moduł c.w.u.
RMZ787 universal module 
RMZ787 moduł uniwersalny (4 UI, 4 DO)
RMZ789 moduł uniwersalny (4 UI, 2 DO)

Zadajnik pomieszczeniowy
QAW740 zadajnik pomieszczeniowy

Synco operating
OZW771 centrala komunikacyjna
OZW772  Web serwer

Synco tool
OCI700.1  narzędzie serwisowe i obsłu-

gowe
ACS790   oprogramowanie do obsługi 

instalacji

Centrala obiektowa 
RMB795
– Centrala obiektowa do regulatorów RXB

Regulatory pomieszczeniowe
RXB21.1/FC-10, RXL21.1/FC-10
– system 2-rurowy z przełączaniem
– system 4-rurowy
–  system 4-rurowy z kaskadą powietrza 

w pomieszczeniu/nawiewu
–  system 4-rurowy z przepustnicą powie-

trza
RXB21.1/FC-11, RXL21.1/FC-11
–  system 2-rurowy z przełączaniem i ze-

wnętrzną przepustnicą powietrza
–  system 4-rurowy z zewnętrzną prze-

pustnicą powietrza
–  system 2-rurowy z przełączaniem 

i grzejnikiem
RXB22.1/FC-12, RXL22.1/FC-12
–  system 2-rurowy z przełączaniem i na-

grzewnicą elektryczną
–  system 4-rurowy z nagrzewnicą elek-

tryczną
RXB24.1/CC-02, RXL24.1/CC-02
–  Sufit chłodzący z monitorowaniem 

punktu rosy
–  Sufit chłodzący/grzejnik z monitoro-

waniem punktu rosy i kompensacją 
przeciągów

–  Grzejnik z kompensacją przeciągów

Termostaty pomieszczeniowe
RDG100KN
– Klimakonwektory (fancoil)
–  Instalacje ogrzewania/chłodzenia, sufity 

chłodzące/grzewcze i grzejniki

RDG400KN
– Systemy VAV

RDF301, RDF301.50
–  Klimakonwektory (fancoil)
– Pompy ciepła
– Do montażu podtynkowego

RDU341
– systemy VAV
– Do montażu podtynkowego

Zarządzanie systemem Synco

Proste zarządzanie instalacją z systemem zgłaszania alarmów

Regulator do sterowania instalacji grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Internet/Intranet

PC z przeglądarką
internetową

Telefon
komórkowy Smartfon

Modem

Jedyny na świecie 
znormalizowany standard 
sterowania ISO/IEC 14543-3

Gateway

Synco RXB/RXL regulatory pomieszczeniowe,  
Synco RDG/RDF/RDU termostaty pomieszczeniowe

Centrala obiektowa z regulatorem 
pomieszczeniowym do regulacji 
w poszczególnych pomieszczeniach
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Regulatory 
autonomiczne 
– Synco 100 i Synco 200

Mniejsze obiekty budowlane wyma-
gają zwykle prostych, autonomicz-
nych systemów. Tutaj bardziej liczy 

się montaż w przystępnej cenie, 
bezproblemowe uruchomienie 

i obsługa, niż możliwość przyszłej 
rozbudowy.

Synco 100 – regulator temperatury, 
czujnik i panel sterowania w jednym 
urządzeniu
Synco 100 oferuje możliwość optymalnej 
regulacji temperatury w przystępnej ce-
nie w mniejszych obiektach i instalacjach. 
Montaż jest niezwykle prosty – regulator 
z wbudowanym czujnikiem montowany 
jest bezpośrednio w instalacji jako regula-
tor temperatury zanurzeniowy, kanałowy 
lub pomieszczeniowy. Nie ma potrzeby 
stosowania szafy sterowniczej.

Uruchomienie i obsługa są bardzo proste 
– do regulatora należy doprowadzić zasi-
lanie, następnie wystarczy podłączyć si-
łowniki i instalacja jest gotowa do użytku. 
Nakład pracy oraz koszt materiałów nie-
zbędnych do montażu są więc niezwykle 
małe; nie potrzeba także przechodzić spe-
cjalistycznego szkolenia.

Regulatory Synco 100
–  RLE132 regulator temperatury, sygnał 

3-pozycyjny
–  RLE162 regulator temperatury, sygnał 

0...10 V DC
–  RLE127 regulator różnicy temperatury, 

sygnał 2-pozycyjny
–  RLA162 pomieszczeniowy regulator 

temperatury
–  RLA162.1 pomieszczeniowy regulator 

temperatury
–  RLM162 kanałowy regulator 

temperatury
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Synco 200 – uniwersalne regulatory 
HVAC
Synco 200 kontroluje temperaturę, wilgot-
ność, ciśnienie i inne charakterystyczne dla 
HVAC wartości zmienne. Główne obszary 
zastosowań to przede wszystkim regulacja 
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
oraz układów przygotowania wody 
lodowej.

Masz do dyspozycji ponad 130 fabrycznie 
zaprogramowanych, gruntownie przetesto-
wanych i szczegółowo udokumentowanych 
standardowych aplikacji. W celu uruchomie-
nia danej aplikacji wystarczy wybrać jej nu-
mer z pulpitu operacyjnego urządzenia 
i przeprowadzić test okablowania. Kompak-
towa budowa oraz nowoczesne zaciski klat-
kowe umożliwiają bardzo szybki montaż 
urządzeń w szafach sterowniczych przy za-
chowaniu niewielkiej powierzchni zabu-
dowy. Dzięki temu pracochłonność, koszt 
instalacji i uruchomienia układu regulacji 
można sprowadzić do minimum.

Regulatory Synco 200
–  RLU202 regulator uniwersalny (2 DO)
–  RLU220 regulator uniwersalny (2 AO)
–  RLU222 regulator uniwersalny 

(2 AO, 2 DO)
–  RLU232 regulator uniwersalny 

(3 AO, 2 DO)
–  RLU236 regulator uniwersalny 

(3 AO, 6 DO)

DO: Wyjście dwustanowe
AO: Wyjście analogowe

Główne cechy

 ■  Niezawodne regulatory w przy-
stępnej cenie do kluczowych 
zastosowań HVAC

Synco 100

 ■  Kompaktowa budowa, gwaran-
tująca oszczędność miejsca

 ■ Łatwe i szybkie uruchomienie

 ■ Proste okablowanie

 ■  Nie wymaga specjalistycznego 
szkolenia

 ■  Nie wymaga szafy sterowniczej

Synco 200

 ■  Ekonomiczny sposób montażu

 ■  Ponad 130 zaprogramowanych 
i opisanych aplikacji
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