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Prijzen en uitvoeringen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorkennis worden gewijzigd 

 

 

     
    

   

 

Johnson Controls introduceert TUC03 Plus en Touch Room 
Module Series 
 
 
Als uitbreiding op de bestaande TUC-regelaars is vanaf heden de TUC Plus leverbaar. Deze  
configureerbare naregelaar met BACnet® communicatie is voorzien van een verbeterd BACnet® 
protocol in vergelijking met de standaardversie. Voor het N2-protocol blijft de bestaande standaard 
TUC03 model beschikbaar die ook toepasbaar is voor BACnet®. De configuratie van deze regelaar is 
net als bij de huidige versie instelbaar doormiddel van dipswitches op het apparaat. Voor een simpele 
configuratie van deze regelaar is een handige Tool beschikbaar.  
Voor een gebruikersvriendelijke bediening kan de TUC03 Plus uitgebreid worden met een unieke 
ruimtebedienmodule met touchscreen. Op deze TRM module, die voorzien is van een eigen 
temperatuuropnemer, kan de gebruiker de temperatuurinstelling, snelheid van de ventilator of de 
bedrijfsmodus instellen. Naast de temperatuurweergave zijn deze instellingen ook zichtbaar op het 
display.  
 
Specificaties TUC03 Plus: 
‐ Configureerbare regelaar 230Vac  
‐ Uitgevoerd met 24V voeding voor regelafsluiters en 15V voor opnemers 
‐ Analoge ingangen: NTC50K, 0..10V en 0…5V 
‐ Uitgangen: 0…10V, Triac 230Vac, Triac 24Vac en Relais 230V 
‐ IP20 behuizing voor DIN-rail of schroef montage    
‐ Geschikt voor toepassing met TRM Touchscreen  
‐ Voeding TRM display 15V vanuit de TUC03 regelaar 
 
Andere specificaties en opties kunt u in de documentatie terugvinden. 
 
 
Bruto verkoopprijzen 2017 (excl. Btw): 
TUC0312-2  Configureerbare BACnet regelaar - 230Vac  € 175,- 
TRM0312-0B  Touchscreen bedienmodule voor TUC03 Plus (Zwart) € 211,- 
TRM0312-0W  Touchscreen bedienmodule voor TUC03 Plus (Wit) € 211,- 
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