
BVF TH4 Infra termostat + zásuvka

TH4 INFRA

Izbový termostat + zásuvka

Aplikácia :
Napätie:
Maximálna záťaž:
Spotreba v pohot. režime:
Displej:
Krytie:
Materiál:
Rozsah merania:

Elektrické vykurovacie systémy 
230V AC, 50/60Hz
3600W/16A
2W
Led zobrazujúci odozvu(zelený) 
IP 30
ABS UL94-5 norma
00C – 500C, 0,50C stupňovite

Návod na použitie
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt! S
nákupom získavate jednoduchý termostat pre
reguláciu teploty čím získate kontrolu nad
vykurovacími telesami a to šetrenie energie.
Výhoda vykurovania infrapanelmi spočíva v
tom, že nie v každom prípade sa musí vykúriť
celá miestnosť, ale je možné ho využiť na
vytvorenie komforných zón. Nastavenie teploty
je potrebné určiť na mieste jeho použitia.
Teplotné čidlo je preto umiestnené do
ovládača, ktorý sa dá ľahko premiestniť. Pre
dosiahnutie ideálnej teploty je preto mať
ovládač vždy na mieste kde sa práve
nachádzate. Nakoľko ovládač funguje na báze
infračerveného ovládania, preto je potrebné
byť maximálne 8 metrov vzdialene od
vysielača.

Bezpečnostné pokyny:
Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov sa stráca záruka na výrobok. 
Dbajte na to aby termostat nebol v dosahu detí!
Termostat nepoužívajte v mokrom prostredí!
Len na interiérové použitie!
Obmedzte priamemu slnečnému žiareniu.  Ovládač možno použiť  od 0 do 50oC !
Maximálna záťaž 16A/3680W, 230V.
Likvidácia výrobku len na mieste na tom určenom. 
Spojazdnenie ovládača:
Vložte batérie do ovládača. 
Pomocou šrobováka odstránte zadnú časť ovládača, vložte batérie a v zápätí vráťte zadnú časť ovládača späť na miesto.
Zapojte ústredňu do zásuvky. (S jedným ovládačom je možné ovládať maximálne 4 ústredne, ovládač má dosah 8-10m)
Zapojte infrapanel do základne
Umiestnite ovládač na miesto, kde sa vyhrieva infrapanelom
Zapnutý stav vykurovania je zobrazený zeleným svetielkom

Nastavte požadovanú teplotu na termostate:

Intervali nastavení sú obsiahnute v tabuľke nižšie. Komunikácia medzi 
jednotkou a diaľkovým ovládačom prebieha každých 20 sekúnd. Ak ovládač nedokáže získať informáciu z 
jednotky, z bezpečnostných príčin sa jednotka automaticky vypne.
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˄ Zvýšenie teploty
˅ Zníženie teploty
x Zelená kontrolka – zapnutie kúrenia

Ovládanie

Diaľkový ovládač

AutT 3-5oC Ochrana proti mrazu

Aut � 13-15oC

Aut �� 15-17oC

Aut ��� 17-19oC

Aut ���� 19-21oC

Aut ����� 21-23oC

Max ������ Neustále vykurovanie

ù Vysielanie

˅ Vypnutie/Zapnutie

l Vypnutie relé/Zapnutie relé (zelené svetielko svieti)

Zásuvka

Displej

Odstránenie závad

Ovládač a jednotka sú navzájom z výroby spárované. Ak sa ale objaví problém, stlačte na ovládači tlačídko vysielania. Začne blikať zelené svetielko. Stlačte na ovládači
šípku ˄ raz,resp. dva krát. Ak dôjde k spojeniu jednotky a ovládača, zelené svetlo svieti nepretržite.


