
Νέο και βελτιωµένο ασύρµατο ρελέ 

Πλάκα κουτιού ασύρµατου ρελέ

Προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης T4
Ο T4 είναι ένας σύγχρονος ενσύρµατος ή ασύρµατος θερµοστάτης δωµατίου µε δυνατότητα 
προγραµµατισµού 7 ηµερών. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αυτόµατο έλεγχο χρόνου και 
θερµοκρασίας της θέρµανσης σε οικιακούς ή µικρούς εµπορικούς χώρους. 

• Συµβατό µε συσκευές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 24-230V, όπως λέβητες αερίου, 
λέβητες συνδυασµού και βαλβίδες ζώνης

• Το T4 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ηλιακό σύστηµα S ή Y Plan

• Κατάλληλο για τον έλεγχο συνδυαστικών εγκαταστάσεων λέβητα ή πρόσθετων ζωνών σε 
σύστηµα S Plan Plus.

• Στην οθόνη εµφανίζονται κείµενα και κουµπιά λειτουργιών για να εξασφαλιστεί 
απλοποιηµένος προγραµµατισµός και λειτουργία για όλους τους χρήστες

• Έλεγχος εξοικονόµησης ενέργειας .

• Λειτουργίες Optimum Stop, Start & Delayed Stop που µαθαίνουν πώς θερµαίνεται το 
δωµάτιο

• Συνδέσεις δύο καλωδίων χωρίς τάση είναι ιδανικές για χρήση µε λέβητες συνδυασµού
• Εύκολη εφαρµογή

• Η ενσύρµατη έκδοση διαθέτει µια νέα βελτιωµένη πλάκα τοίχου µε επιπλέον χώρο 
καλωδίωσης και ένα κάλυµµα που στερεώνεται στην σταθερή πλάκα τοίχου

• ∆ιατίθεται προαιρετικός ενσύρµατος εξωτερικός αισθητήρας (µόνο ενσύρµατες εκδόσεις)
• Το εικονίδιο της ζήτησης θερµότητας στην οθόνη καθιστά εύκολη τη δοκιµή εκκίνησης
• Απλή πρόσβαση µε κουµπιά στα µενού διαµόρφωσης
• Ρυθµιζόµενη προστασία από τον παγετό
• Λειτουργία εκτός έδρας µε συγκεκριµένη θερµοκρασία (µεταβλητός αριθµός ηµερών)
• Προσωρινή παράκαµψη προγράµµατος έως το επόµενο σηµείο ρύθµισης ή για 1 ή 2 ώρες

• Το πρόγραµµα µπορεί να απενεργοποιηθεί - θα λειτουργεί µόνο ως θερµοστάτης 
µεταβλητής ρύθµισης

• Συνεχής χρόνος, εµφανίζεται σε εξαιρετικά µεγάλη οθόνη LCD
• Αυτόµατη αλλαγή ώρας καλοκαιριού/χειµώνα
• Προγραµµατισµός 7 ηµερών µε 7 ηµέρες. 5/2 ή προγράµµατα µιας ηµέρας
• Τέσσερις ή έξι ανεξάρτητες ρυθµίσεις ώρας και θερµοκρασίας (η προεπιλογή είναι 4)
• Προδιαµορφωµένο πρόγραµµα θέρµανσης 5/2
• Τροφοδοτείται από µπαταρία (µε ένδειξη χαµηλής ισχύος)
• Εύκολη αλλαγή χώρου µπαταρίας
• Προαιρετικός οπίσθιος φωτισµός µε εκτεταµένο χρονικό διάστηµα
• Σύµβολο καυστήρα ‘ON’

• Σχέδιο 2 ζωνών συν εφαρµογές πιθανές ξεχωριστές ασύρµατες µονάδες θερµοστάτη T4 
χωρίς δέκτη και διαθέσιµο ξεχωριστό δέκτη 2 καναλιών) 

Ασύρµατος προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης πρόσθετες λειτουργίες και οφέλη (T4R) 
• Ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ θερµοστάτη και κουτιού δέκτη µε εµβέλεια 30m.
• Προ-συνδεδεµένο στον ασύρµατο δέκτη, δεν χρειάζεται να γίνει σύνδεση 

Κουτί δέκτη (µόνο για ασύρµατη έκδοση)
Σχεδιασµένο αυτό το κουτί δέκτη να είναι προ-συνδεδεµένο στο T4R και παρέχει τη σύνδεση 
µεταξύ του λέβητα και του ασύρµατου θερµοστάτη. 

• Εύκολη καλωδίωση µέσω της ράβδου καλωδίωσης
• Στάνταρντ Τερµατικά OpenTherm
• Στερέωση 4 βιδών
• ∆ιατίθεται έκδοση 2 καναλιών για εφαρµογές 2 ζωνών 

Κωδκός Περιγραφή

T4H110A1021 T4 ενσύρµατος θερµοστάτης

Y4H910RF4003 T4 ασύρµατος θερµοστάτης

Κωδικός Περιγραφή

T4H700RF2053 Ασύρµατος προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης T4R (Χωρίς δέκτη, 1 ανά ζώνη) 

R6H911RF4018 ∆έκτης 2 καναλιών

Ασύρµατος προγραµ/ζόµενος θερµοστάτης T4R 

Ενσύρµατος προγραµ/ζόµενος θερµοστάτης T4 




