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INDIKACE NAPOJENÍ
K ELEKTRICKÉ SÍTI

SEPNUTÍ RELÉ

PŘÍJEM SIGNÁLU

PORUCHOVÉ STAVY

BEZDRÁTOVÝ 
PROSTOROVÝ TERMOSTAT

Bezdrátový termostat s digitálním obousměrným přenosem dat, zaručujícím  
vysokou spolehlivost systému. Velký, oranžově podsvícený LCD umožňuje snadné 
čtení z dálky i ve tmě. Týdenní program, umožňující až šest teplotních změn 
v každém dni, splní i nejnáročnější požadavky na regulaci teploty.   

PŘIJÍMAČ TERMOSTATU

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT - VYSÍLAČ

● průchozí zásuvka

● barevná indikace stavů

● přehledný podsvícený LCD

● obousměrný provoz

● digitální kódování signálu

● jedinečné ID každého vysílače

● indikace ztráty signálu

● 6 teplotních úrovní každý den

● týdenní i denní programování

● ruční přepínač režimů

● nouzový režim
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PARAMETRY TERMOSTATU:
•	velký	přehledný	oranžově	podsvícený	grafický	displej
•	intuitivní	navigace	ve	vybraném	jazyku	(CZ/	SK/	PL/	EN/	DE)
•	dosah	300	m	na	volné	ploše
•	automatická	změna	LETNÍ/	ZIMNÍ	čas
•	manuální	režim	(MANU)
•	trvalé	vypnutí	(OFF)
•	režim	DOVOLENÁ
•	krátkodobá	změna	požadované	teploty	(PÁRTY)
•	funkce	TEST	spojení
•	jedinečné	ID	každého	vysílače
•	přednastavený	týdenní	program
•	možnost	programování	po	dni	nebo	Po-Pá,	So-Ne	a	Po-Ne
•	6	teplotních	změn	na	den
•	programování	po	10-ti	minutách	a	0,5	°C
•	rozsah	regulace	5	až	39	°C
•	možnost	nastavení	HYSTEREZE	0,1	až	6	°C
•	protizámrazová	ochrana	(3	°C)
•	indikace	slabých	baterií	(alkalické	2	x	1,5	V/	AA)

PŘEDNASTAVENÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

BPT22 je digitální bezdrátový termostat určený pro ovládání kotlů v dvoustavovém režimu.  
Termostat se vyznačuje velkým displejem s oranžovým podsvícením, které působí příjemným 
teplým dojmem. Moderní tvar s jemným chodem ovládacích prvků řadí tento termostat do vyšší 
kategorie daných výrobků. Obousměrný radiový přenos informací, zaručuje nadstandardní 
spolehlivost přenosu informací.

ROzMěRY TERMOSTATU:

Váš dodavatel:

Přednastavený	 program	 je	 možné	 up-
ravit	 podle	 individuálních	 požadavků	
uživatele.	K	dispozici	je	6	změn	na	den		
s	různou	teplotou.

Doporučení:
Týdenní	program	upravte	 tak,	aby	byla	
docílena	 tepelná	 pohoda.	 Nastavte	
teplotní	změny	v	závislosti	na	přítomnosti	
ve	 vytápěném	 objektu	 a	 teplotu	 volte	
podle	vlastního	pocitu.	

Při	volbě	teploty	myslete	na	to,	že	každý	
stupeň	 v	 bytě	 nad	 20	°C	 znamená	
6	%	 spotřeby	 energie	 navíc.	 Pokud	
například	 snížíte	 termostatem	 teplotu	 z	
24	°C	 na	 21	°C,	 potom	 šetříte	 více	 jak	
15	%	nákladů	na	energii!

PLNÉ zOBRAzENÍ LCD:

ROzMěRY PŘIJÍMAČE:

Hysterezi	lze	nastavit	od	0.1	do	6	°C.
Příklad:	
Pokud	je	hystereze	1	°C,	požadovaná	teplota	20	°C,	
termostat	vypne	při	20	°C	a	znovu	sepne	při	19	°C.

PARAMETRY PŘIJÍMAČE:
•	průchozí	zásuvka	umožňující	přímé	zapojení	kotle
•	výstupní	relé	8	A/	230	V	AC
•	indikace	stavů	čtyřmi	barevnými	LED
•	ruční	přepínač	režimů	VYPnuto/AUTOmat/	ZAPnuto
•	automatické	navázání	spojení	po	výpadku	230	V	AC
•	nouzový	režim	při	ztrátě	signálu

HYSTEREzE:
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