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BPT710ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άνετος έλεγχος:
• άμεσων καλοριφέρ
• ενδοδαπέδιας θέρμανσης
• σωμάτων πάνελ, σωμάτων ακτινοβολίας.
• λεβήτων αερίου και ηλεκτρισμού 
 (μόνο με το δέκτη BPT0O2)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η μονάδα BPT710 είναι ένας ασύρματος θερμοστάτης (πομπός), που ανάλογα με την απαιτούμενη θερ-
μοκρασία δωματίου ελέγχει τη μονάδα δέκτη, BPT001, BPT002 ή BPT003, η οποία μετάγει συνδεδεμένη 
συσκευή θέρμανσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
BPT710 ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)
 z  μετρά τη θερμοκρασία στο δωμάτιο και ελέγχει τη θέρμανση σύμφωνα με την 
απαιτούμενη θερμοκρασία

 z  επιτρέπει τη ρύθμιση του 7 εβδομαδιαίων προγραμμάτων θερμοκρασίας με 6 
αλλαγές ανά ημέρα

 z μπορεί να μετάγει μέχρι και 9 δέκτες (BPT001, BPT002, BPT003)
 z μοντέρνος σχεδιασμός και οθόνη οπίσθιου φωτισμού

BPT001 ασύρματος δέκτης = κάτω από το διακόπτη
 z  δέκτης με μεταγωγή φάσης (κατάλληλος για, π.χ., άμεσους θερμοσίφωνες και 
συλλέκτες)

 z  μετάγει τη συσκευή θέρμανσης κατόπιν αιτήματος και επιστρέφει επιβεβαίωση
 z απλή εγκατάσταση σε κουτί καλωδίωσης
 z  καταστάσεις δέκτη που υποδεικνύονται με ενδεικτικές λυχνίες LED στην πρόσοψη
 z  αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος μετά από βραχυπρόθεσμη απώλεια 
ισχύος (E-E-PROM)

BPT002 ασύρματος δέκτης - επίτοιχος
 z δέκτης με επαφή χωρίς δυναμικό (κατάλληλος για λέβητες, κ.λπ.)
 z  9 μετάγει τη συσκευή θέρμανσης κατόπιν αιτήματος και επιστρέφει επιβεβαίωση
 z απλή εγκατάσταση σε κουτί καλωδίωσης
 z  καταστάσεις δέκτη που υποδεικνύονται με ενδεικτικές λυχνίες LED στην πρόσοψη
 z  αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος μετά από βραχυπρόθεσμη απώλεια 
ισχύος (E-E-PROM)

BPT003 ασύρματος δέκτης - σε υποδοχή
 z  δέκτης με μεταγωγή φάσης (κατάλληλος για, π.χ., άμεσους θερμοσίφωνες και 
συλλέκτες)

 z  μετάγει τη συσκευή θέρμανσης κατόπιν αιτήματος και επιστρέφει επιβεβαίωση,  
απλή εγκατάσταση απευθείας σε ηλεκτρική πρίζα

 z  η συσκευή απλά συνδέεται με την εισαγωγή στην πρίζα (κατάλληλο για τις 
θερμαντικές συσκευές με έξοδο πρίζας)

 z  καταστάσεις δέκτη που υποδεικνύονται με ενδεικτικές λυχνίες LED στην 
πρόσοψη, αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος μετά από βραχυπρόθεσμη 
απώλεια ισχύος (E-E-PROM)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ BPT710

Οπές για τις βίδες
στερέωσης

Εικ. 2Εικ. 1

Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5

-  Ανυψώστε και αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα του πομπού σύμφωνα με την Εικ. 1.
-  Στερεώστε το πίσω κάλυμμα στον τοίχο (ή απευθείας στο κουτί καλωδίωσης), ανατρέξτε στην Εικ. 2.
-   Τοποθετήστε 2 x 1,5 V αλκαλικές μπαταρίες, τύπου ΑΑΑ (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Προ-

σοχή στη σωστή πολικότητα!
-  Στερεώστε το μπροστινό κάλυμμα επάνω στο πίσω κάλυμμα. Ανατρέξτε στην Εικ. 4.
-  Η αναγκαιότητα αντικατάστασης της μπαταρίας υποδεικνύεται από το σύμβολο ” ” στην οθόνη LCD.
-   Χρησιμοποιείτε πάντα αλκαλικές μπαταρίες 2 x 1,5 V, τύπου AAA! (Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζό-

μενες μπαταρίες.)
-   Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας BPT710, ενεργοποιήστε τους δέκτες, σύμφωνα με τις 

οδηγίες στη σελίδα 7!
Σημείωση: Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς για την επεξεργασία 
επικίνδυνων αποβλήτων!
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ
1.   Τρέχουσα ημέρα (στη λειτουργία Prog, επιλογή του αριθ-

μού των ημερών που πρόκειται να προγραμματιστούν)
2.   Τρόπος λειτουργίας OFF/PROG/AUTO/ MANU/  = 

HOLIDAY
3.  Τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου
4.  Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
5.  Ένδειξη κλειδώματος πλήκτρων
6.   Ένδειξη λειτουργίας CLOC (ρύθμιση τρέχουσας ημέρας 

και ώρας)
7.  Ένδειξη μετάδοση ασύρματου σήματος
8.  Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
9.   Απαιτούμενη θερμοκρασία και προβολή τρέχουσας 

ώρας / λίστα των τρόπων λειτουργίας (η γραμμή αυτή 
εξηγείται λεπτομερώς για κάθε λειτουργία)

10.  Ένδειξη της θερμοκρασίας προστασίας από παγετό 
των 3 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πλήκτρο 
σύντομο πάτημα  =  άνοιγμα βασικού μενού και επιβεβαίωση (ENTER)
παρατεταμένο πάτημα  (περίπου 3 δευτ.) =  επιστροφή από την τρέ-

χουσα λειτουργία
Πλήκτρο : 
στη βασική λειτουργία = άνοιγμα των πληροφοριών 
στο κύριο μενού  = περιήγηση και ρύθμιση τρεχουσών τιμών
ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων  και  (στη βασική λειτουργία) = 
κλείδωμα πλήκτρων
ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων  και  (στη βασική λειτουργία) = 
ξεκλείδωμα πλήκτρων

  ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων  και  (στο κύριο μενού) = 
επιστροφή στη βασική λειτουργία

 Σημείωση:  Πατώντας πρώτο οποιοδήποτε πλήκτρο, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD.

4
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ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πατώντας πρώτο οποιοδήποτε πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης. 
Πατώντας ξανά σύντομα το πλήκτρο , ανοίγετε το βασικό μενού με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε 
τους τρόπους λειτουργίας.

AUTO
Ο θερμοστάτης λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εβδομαδιαίου προγράμματος.
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία AUTO με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε.

 (προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας 21 °C)MANU
Ο θερμοστάτης λειτουργεί σύμφωνα με την χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας, η 
οποία παραμένει σταθερή μέχρι την επόμενη χειροκίνητη αλλαγή.
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία ΜΑΝU με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε.

OFF
Ο θερμοστάτης απενεργοποιείται μέχρι την επόμενη χειροκίνητη αλλαγή λειτουργίας.
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία OFF με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε. Η λειτουργία προστα-
σίας από παγετό εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη!

HOLIDAY
Ο θερμοστάτης διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία μέχρι τη δεδομένη ώρα και 
ημερομηνία. Μετά τη λήξη της προκαθορισμένης περιόδου, επιστρέφει αυτόματα 
στην προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας AUTO / MANU.
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία AUTO ή MANU με το πλή-
κτρο . Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία  με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε.
Η τιμή της θερμοκρασίας ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Ρυθμίστε την απαιτού-
μενη θερμοκρασία με το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . 
Στη συνέχει αρυθμίστε την | ώρα, τα λεπτά, την ημέρα, το μήνα και το έτος λήξης των 
διακοπών. Επιβεβαιώστε κάθε ρύθμιση με το πλήκτρο .
Μετά τη ρύθμιση, η λειτουργία HOLIDAY θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέσα σε 1 λεπτό!
Η οθόνη LCD δείχνει την ημερομηνία λήξης των διακοπών!

 

1267_0001.indd   5 11/11/2012   11:26:19 µµ



6

CLOC
Ρύθμιση σωστής ημερομηνίας και ώρας.
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία CLOC με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε.
Η τρέχουσα τιμή ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Ρυθμίστε την τρέχουσα 
ώρα με το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Σταδιακά, 
ρυθμίστε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα και ακολούθως θα εμφανιστεί η τρέχουσα 
ημερομηνία. Και πάλι, ρυθμίστε την τρέχουσα ημέρα, το μήνα και το έτος με το πλήκτρο 

.
Επιβεβαιώστε κάθε ρύθμιση με το πλήκτρο .

PROG
Ρύθμιση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων (7 εβδομαδιαία προγράμματα διαθέσι-
μα με έως και 6 αλλαγές ανά ημέρα).
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία PROG με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε. Η ένδειξη P1 (το 
πρώτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα) αναβοσβήνει στην LCD, επιβεβαιώστε με το 
πλήκτρο . Εμφανίζεται ο αριθμός των προγραμματισμένων ημερών, επιλέξτε 
ένα από τα στοιχεία επιλογής με το πλήκτρο  (μπορείτε να προγραμματίσετε ανά 
ημέρα ή σε ομάδες ημερών Δευτ.-Παρ., Σαβ.-Κυρ. ή Δευτ.-Κυρ.). Πατήστε το πλήκτρο 

 για να επιβεβαιώσετε.
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη U1, ρυθμίστε την θερμοκρασία του 1st temperature change 
(1η αλλαγή θερμοκρασίας) με το πλήκτρο και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 

.
Ρυθμίστε το χρόνο μεταγωγής με το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε ξανά με το 
πλήκτρο .
Η ένδειξη U2 εμφανίζεται στην οθόνη LCD για τη ρύθμιση της 2ης αλλαγής θερμοκρασίας.
Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως για την πρώτη αλλαγή.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 6 αλλαγές της θερμοκρασίας ανά ημέρα. Για να 
επιστρέψετε στη βασική λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και .

CONST
Ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου.
Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία CONST με το πλήκτρο 

. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε. Η πρώτη σταθερά θα 
εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

1267_0001.indd   6 11/11/2012   11:26:19 µµ



7

1 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της θερμοκρασίας που μετριέται από το θερμο-
στάτη. Συνιστάται να εκτελείτε τη ρύθμιση μετά από λειτουργία 12 ωρών, όταν η εσω-
τερική θερμοκρασία του αισθητήρα έχει σταθεροποιηθεί. Μετρήστε τη θερμοκρασία 
του δωματίου με θερμόμετρο. Εάν διαφέρει από τη θερμοκρασία του θερμοστάτη, 
ρυθμίστε τη διόρθωση εντός του εύρους -5°C έως +5°C.
Ρυθμίστε τη σχετική τιμή με το πλήκτρο . Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο  .

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “OPEN WINDOW” (Ανοιχτό παράθυρο)
Εάν η θερμοκρασία του δωματίου πέφτει ξαφνικά (κατά 1-2 °C σε 2 λεπτά), η μονάδα 
BPT710 στέλνει ένα σήμα για την απενεργοποίηση των συσκευών θέρμανσης για 
την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε την επιλογή „A“ με το πλήκτρο 

 και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Για να απενεργοποιήσετε, επιλέξτε 
το σύμβολο   και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .
Εάν η λειτουργία είναι ενεργή, το μήνυμα UtLUM εμφανίζεται στην οθόνη.
Η λειτουργία αυτή τερματίζεται όταν η θερμοκρασία αυξηθεί, ή μετά από 30 λεπτά.

3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΤΩΝ
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση μέχρι και 9 δεκτών.
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη tESt 1-, όπου το 1 υποδεικνύει την ακολουθία του 
ενεργοποιημένου δέκτη. Πατήστε το „FUNCTION BUTTON“ (Κουμπί λειτουργίας) 
στο δέκτη (για περίπου 1,5 δευτ.), έτσι θέτετε το δέκτη σε κατάσταση εκμάθησης 
(ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο δέκτη - BPT001, BPT002 ή BPT003). Οι ενδεικτι-
κές λυχνίες LED1 και LED2 αναβοσβήνουν εναλλάξ στο δέκτη. Πατήστε το πλήκτρο 

 στον πομπό BPT710. Το μήνυμα tESt On 1 A/tESt OFF 1A εμφανίζεται στην 
οθόνη LCD και ο κωδικός αποστέλλεται στο δέκτη. Η αποδοχή του κωδικού επιβε-
βαιώνεται στο δέκτη με την ταυτόχρονη αναλαμπή των ενδεικτικών λυχνιών, έτσι η 
ενεργοποίηση ολοκληρώνεται. Για να ενεργοποιήσετε τον επόμενο δέκτη, προχωρή-
στε με παρόμοιο τρόπο.
Επιλέξτε έναν άλλο δέκτη με το πλήκτρο , το μήνυμα tESt 2- εμφανίζεται στην 
οθόνη LCD. Θέστε τον επόμενο δέκτη στην κατάσταση εκμάθησης πατώντας 
το „FUNCTION BUTTON“ (Πλήκτρο λειτουργίας) (για 1,5 δευτ. περίπου) και 
εκκινήστε την ενεργοποίηση με το πλήκτρο - στο BPT710. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε σταδιακά να 
ενεργοποιήσετε μέχρι 9 δέκτες.

Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε άλλο δέκτη, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και για 
να επιστρέψετε στη βασική λειτουργία.
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΤΩΝ
Για την απενεργοποίηση, επιλέξτε το στοιχείο επιλογής tESt nUL με το πλήκτρο  
και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Έτσι, όλοι οι δέκτες θα απενεργοποιηθούν!
Για την επιστροφή στη βασική λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  
και .
Το σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του δέκτη και του πομπού υποδεικνύεται με το 
μήνυμα ErPr1 στη μονάδα BPT710, όπου ο τελευταίος αριθμός είναι ο αριθμός 
ακολουθίας του δέκτη που ενεργοποιήθηκε εσφαλμένα.

4 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού συσκευής. Εάν πατήσετε το 
πλήκτρο παρατεταμένα (για 3 δευτ. περίπου), το μήνυμα rESEt θα εμφανιστεί στην 
οθόνη για μικρό χρονικό διάστημα και ο θερμοστάτης θα ανακτήσει την εργοστασια-
κή ρύθμιση!

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Πατώντας το πλήκτρο + / - στη βασική λειτουργία, μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πατώντας το πλήκτρο  στη βασική λειτουργία, μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Πατήστε το πλήκτρο  στη βασική λειτουργία. Η οθόνη LCD εμφανίζει την 
τιμή της απαιτούμενης θερμοκρασίας στον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας (μπορεί να 
αλλάξει με τα πλήκτρα . Στην αυτόματη λειτουργία, AUTO, η αλλαγή είναι 
βραχυπρόθεσμη, διαρκεί μέχρι την επόμενη αλλαγή προγράμματος. Στη χειροκί-
νητη λειτουργία, MANU, είναι μόνιμη.
Πατώντας ξανά το πλήκτρο  μπορείτε να προχωρήσετε στις επόμενες πληροφορίες

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - στη λειτουργία AUTO μόνο
Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αλλαγή του επιλεγμένου προγράμματος στη 
λειτουργία AUTO. Εάν έχουν οριστεί και τα δύο προγράμματα P1 και P2, μπορούν 
για παράδειγμα να αλλαχθούν με το πλήκτρο .

Πατώντας ξανά το πλήκτρο  μπορείτε να προχωρήσετε στις επόμενες 
πληροφορίες
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η οθόνη LCD εμφανίζει στοιχεία σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής 
θέρμανσης.
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ώρες πατώντας το πλήκτρο -  για 3 δευτ. περίπου.

Πατώντας το πλήκτρο  για 3 δευτ. περίπου, μπορείτε να επιστρέψετε στην 
βασική λειτουργία.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Στη βασική λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και . Τα πλήκτρα θα κλειδώσουν (ένα 
σύμβολο κλειδιού θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD). Μπορείτε να ξεκλειδώσετε πατώντας ταυτόχρονα τα 

 και .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
Εάν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει κάτω από τους 3 °C, η θέρμανση ενεργοποιείται αυτόματα (το 
σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη). Μόλις η θερμοκρασία αυξηθεί, ο θερμοστάτης επανέρχεται στην 
προ-ρυθμισμένη λειτουργία και ελέγχει ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
επίτοιχη

εγκατάσταση, 
BPT002 (δέκτης)

κρυφή
εγκατάσταση 

BPT001 (δέκτης)

επίτοιχη
εγκατάσταση 

BPT710 (πομπός)

εγκατάσταση
σε υποδοχή 

BPT003 (δέκτης)

1267_0001.indd   9 11/11/2012   11:26:20 µµ



10

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ BPT710

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
www.elbock.czKAΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΤΣΕΧΙΑPb

ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ
σε συμμόρφωση με τη RoHS

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς, η ELEKTROBOCK CZ sro, δια της παρούσας δηλώνουμε ότι το προϊόν BPT710 είναι σύμφωνο με τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Κατευθυντήριας οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Εκδόθηκε: 01.04.2012

                                                                                                                             
στο www.eibock.c;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Τροφοδοσία

Τρόπος επικοινωνίας
Ισχύς HF
Συχνότητα
Υστέρηση
Αριθμός αλλαγών θερμοκρασίας
Ελάχιστος χρόνος προγράμματος
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ελάχιστο βήμα ένδειξης
Ακρίβεια μέτρησης
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Τάξη προστασίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

2 x1,5 V αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ
(δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
αμφίδρομη
<10 mW
433,92 MHz
0,2°C
6 αλλαγές θερμ., ανά μέρα
10 λεπτά
κατά 0,5°C
5 έως 39 °C (προστασία από παγετό 3 °C)
0,1 °C
±0,5°C
περίοδος θέρμανσης
IP20
0°C έως +40°C

Χαρακτηριστικά
 7 εβδομαδιαία προγράμματα με 6 αλλαγές θερμοκρασίας 
ανά ημέρα 
Οθόνη οπίσθιου φωτισμού
Τρόποι λειτουργίας: AUTO/MANU/OFF/HOLIDAY 
Γρήγορη αλλαγή της απαιτούμενης θερμοκρασίας 
Δυνατότητα προγραμματισμού μέρα με τη μέρα ή σε 
ομάδες Δευ-Παρ, Σαβ-Κυρ, Δευτ.-Κυρ 
Πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας

Κλείδωμα για τα παιδιά - κλείδωμα πλήκτρων
Αυτόματη μεταφορά σε ΘΕΡΙΝΗ/ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ώρα
Λειτουργία „OPEN WINDOW“ (Ανοιχτό παράθυρο)
(αυτόματη απενεργοποίηση της θέρμανσης κατά τον
αερισμό)
Προαιρετική ρύθμιση της διόρθωσης τρέχουσας 
θερμοκρασίας 
Προστασία από τον παγετό (3 °C)

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ο ασύρματος θερμοστάτης BPT710 μπορεί να σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο 
στην ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση, αλλά και στις δαπάνες που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις 
συστημάτων θέρμανσης. Ο BPT71C μπορεί να ελέγξει έως και 9 στοιχεία μεταγωγής (δέκτες). Τα στοιχεία 
μετάγονται σε ακολουθία ώστε να αποτρέπονται υπερεντάσεις ρεύματος στην κεντρική παροχή ρεύματος. Η 
κάλυψη σε κατοικημένη περιοχή είναι περίπου: 35 μέτρα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
(η περίοδος εγγύησης για το προϊόν ανέρχεται στα 2 έτη)

αρ. προϊόντος:

σφραγίδα του καταστήματος:

Ημερομηνία πώλησης:

εξετάστηκε από:

Σε περίπτωση επισκευής εντός ή εκτός
εγγυήσεως, αποστείλατε το προϊόν 
στη διεύθυνση του κατασκευαστή.
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