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Θερμοστάτες Τζακιού και Ξυλολέβητα ΜΥΛΩΝΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΜΥΛΩΝΑΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ 

 

Απολαύστε τις νύχτες του χειμώνα.  

Εγκαταστήστε στον χώρο σας τους θερμοστάτες 

τζακιού που προσφέρουμε και εκμεταλλευτείτε 

όλες τις δυνατότητας του τζακιού σας. 

 

 016BS840 

Θερμοστάτης ενεργειακού 
τζακιού επίτοιχος με τέσ-
σερις λειτουργίες. 

 016BS841 

Θερμοστάτης ενεργειακού 
τζακιού χωνευτός με τέσ-
σερις λειτουργίες. 

016BS844 
Θερμοστάτης ξυλολέβητα 
ηλεκτρονικός επίτοιχος με 
εννιά ρυθμίσεις για την 
σωστή λειτουργία του 
ξυλολέβητα. 

 

016BS844/2 
Θερμοστάτης ξυλολέβητα 
ηλεκτρονικός χωνευτός 
 με εννιά ρυθμίσεις για την 
σωστή λειτουργία του 
ξυλολέβητα. 

 

 

 

 177RDS110 
Έξυπνος Θερμοστάτης χώ-
ρου ψηφιακός με δυνατότητα 
ελέγχου μέσω κινητού τηλε-
φώνου αφού συνδέεται στο 
ασύρματο δίκτυο του χώρου. 

 Ο RDS110 ενσωματώνει έξι 
αισθητήρες θερμοκρασίας, 
υγρασίας, φωτεινότητας, πα-
ρουσίας, εγγύτητας και ποιό-
τητας αέρα δίνοντας πλήρεις 
πληροφορίες για το χώρο 
στον οποίο είναι εγκατεστημέ-
νος. 

016BS850/851KIT 
Ασύρματος Θερμοστάτης 
χώρου ψηφιακός με δυνατό-
τητα ελέγχου μέσω κινητού 
τηλεφώνου αφού συνδέεται 
στο ασύρματο δίκτυο του 
χώρου. 

 



 

 016BS900 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
μηχανικος με 1 επαφή 8Α 
(BS900) για καυστήρα. 
Χρειάζεται τροφοδοσία 230V. 

 016BS901 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
μηχανικος με 2 επαφές 10Α 
για καυστήρα και  Boiler. 
Χρειάζεται τροφοδοσία 230V. 

016BS812 / 814 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλε-
κτρονικός προγραμματιζόμε-
νος, μιας επαφής 5Α (BS812) 
ή 12A (BS814). 
Τροφοδοσία 2 μπαταρίες ΑΑ. 

 

016BS813 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλε-
κτρονικός προγραμματιζόμε-
νος, με έξοδο Boiler, 2 επα-
φές 5Α.  
Τροφοδοσία 2 μπαταρίες ΑΑ. 

 

 016BS820 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός προγραμματιζόμενος, 
ασύρματος με έξοδο για καυ-
στήρα. 

 016BS821 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός προγραμματιζόμενος, 
ασύρματος με έξοδο για καυ-
στήρα και Boiler 

 

 

 177RAA31.16 / .26 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
μηχανικος (.16) & με έξοδο 
για Boiler (.26). Χρειάζεται 
τροφοδοσία 230V. 

 177REA23/100 
(Μέχρι εξαντλήσεως) 

Θερμοστάτης χώρου ψηφια-
κός με έξυπνη προσαρμογή 
στο χώρο. Τροφοδοσία με 
μπαταρίες. 

177RDH100 / RDH100RF 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός. Τροφοδοσία με μπατα-
ρίες. Ασύρματη έκδοση 
RDH100RF 

 

177RDJ100 / RDJ100RF 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός ημερήσιος. Τροφοδοσία 
με μπαταρίες. Ασύρματη 
έκδοση RDJ100RF 

 

 177RDD100.1 / DHW 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός απλός & με έξοδο για 
Boiler (DHW).  

Τροφοδοσία με μπαταρίες. 

 177RDE100.1 / DHW 
 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός εβδομαδιαίος απλός & 
με έξοδο Boiler (DHW).  

Τροφοδοσία με μπαταρίες. 

 

 7951ΤΡΤΕ530Β 
 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός  θέρμανση-ψύξη. Τρο-
φοδοσία μπαταρίας. 

 7951ΤΡΤΕ028Β 
 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός  θέρμανση-ψύξη. Τρο-
φοδοσία μπαταρίας. Φωτιζό-
μενη LCD οθόνη. 

7951CRCR309/S 
 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός  θέρμανσης. Τροφοδο-
σία μπαταρίας. Προγραμματι-
σμός εβδομαδιαίας λειτουργι-
ας. 

 

7951CRCR309/S 
 
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρο-
νικός  θέρμανσης-ψύξη. Τρο-
φοδοσία μπαταρίας. Προ-
γραμματισμός εβδομαδιαίας 
λειτουργίας. 

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ, 
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 

 016BS824 
 
Θερμοστάτης πρίζας ηλε-
κτρονικός 15Α. Για  όλες 
τις φορητές συσκευές θέρ-
μανσης 
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