Színes, érintőképernyős termosztát
HT-CS01
Termék leírás

•

4.3inch színes érintőképernyő

•

Elektromos fűtés szabályzás (max.16A)

•

Választható komfort mód, gazdaságos mód,
party mód, nyaralás mód és programozott mód

•

5+1+1 heti programozási lehetőség

•

Külső és beépített hőmérséklet mérés

•

4 választható nyelv: angol, francia, német, dán

•

Idő és dátum kijelzés

•

Hőmérséklet kijelzés

•

Túlmelegedés elleni védelem

•

86*86mm beépítési méret

Technikai adatok

Feszültség

230V, 50/60Hz

Kijelző

Színes

Kezelt áramerőség

16A(Max)

Szenzor

NTC3950，10Kohm/25℃

Hőmérséklet tartomány

5~35℃

Pontosság

± 0.5℃

Működési hőmérséklet

0~50℃

Védelem

IP30

Relatív páratartalom

85%

Burkolat

ABS UL94-5 égéstűrő műanyag

Kijelző
Főmenü
Fűtés ikon
Idő és dátum
Fel gomb
Szoba hőmérséklet
Le gomb

Külső hőmérséklet
Aktuális mód

Kikapcsolás gomb

Mód választó

Menü
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Menü funkciók

Dátum/idő állítás

Mód funkciók

Nyelv választó

Komfort mód

Heti program mód

Túlfűtés elleni védelem
Hőmérséklet módosítás

Programozott mód

Gazdaságos mód

Nyaralás mód

Party mód

Heti program
Heti program előnézet
Nyomja meg a MENÜ gombot, majd a heti
program mód gombot
az előre
beprogramozott értékek áttekintéséhez.

Heti program beállítása

Válassza ki a kívánt napot, majd nyomjon rá.
A következő menüben tudja módosítani a
hőmérsékleteket kedve szerint.

1. Válassza ki a Fel
és Le
nyíllal a módosítani kívánt időszakot. Hat különböző időpontot
állíthat be.
2. A periódus kiválasztása után beállíthatja az órát, percet és a hőmérsékletet
3. Az összes periódus beállítása után nyomja meg az Apply gombot a mentéshez, vagy a Cancel
gombot a kilépéshez
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Dátum és idő beállítás

Nyomja meg az óra ikont
a dátum és idő
beállításához. Majd a fel és le nyilakkal
állítsa be az aktuális dátumot és időt.

Mód kiválasztása

Nyomja meg a Hőmérséklet módosítás
gombot , majd a fel és le nyilakkal
módosítsa az előre beállított értékeket.

Túlfűtés elleni védelem beállítása

Nyomja meg a Túlfűtés elleni védelem
gombot

, majd a fel

és le

nyilakkal állítsa be a kívánt maximális
felfűtési értéket.
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Bekötési ábra

Méretek (mm)
Előlap:

Beépítési méretek:

Mélység:

www.dimat.hu
info@dimat.hu
+36 70 601 0209
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