
Ασύρματος δέκτης για τον έλεγχο  
ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης

- ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ -
Έλεγχος ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης
 Η συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή ενεργοποιείται 
ή απενεργοποιείται ανάλογα με την απαιτούμενη 
θερμοκρασία
Αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία στα 433,92 MHz
Κατάλληλοι πομποί (θερμοστάτες) για έλεγχο είναι οι 
BPT010 ή BPT710

Οδηγίες χειρισμού 
Έκδοση 11.02



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το BPT001 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της συσκευής θέρμανσης σε σύνδεση με τον θερμοστάτη BPT010 ή 
BPT710. Το μεγάλο πλεονέκτημα του είναι η άμεση εγκατάσταση 
στο κουτί συνδεσμολογίας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (R) :
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΙΕΣΗ  
(για περίπου 1,5 δευτ.)
- για κωδικοποίηση.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ  
(για περίπου 5 δευτ.)

- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ διαγραφή του κωδικού 
από τη μνήμη (το πράσινο και κόκκινο 
LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα)

Διάγραμμα συνδέσεων:

μέγ. 
16 A

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από πρόσωπο με επαρκή προ-
σόντα! Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί σε κατάσταση χωρίς τάση!



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΔΟΙ

1.   Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη κυκλώματος.
2.   Συνδέστε τον δέκτη σύμφωνα με το διάγραμμα.
3.   Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη κυκλώματος. Η πράσινη 

δίοδος αναβοσβήνει στον δέκτη. Ο δέκτης είναι έτοιμος για 
περαιτέρω ρύθμιση.

4.   Πιέστε σύντομα το ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για περίπου 1,5 δευτ. 
(η πράσινη και κόκκινη δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ).

5.   Ενεργοποιήστε τον δέκτη στον θερμοστάτη (πομπό) σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο για το συγκεκριμένο πομπό (BPT010 ή BPT710).

6.   Αν ο κωδικός έχει αποθηκευτεί σωστά στη μνήμη, η πράσινη 
και η κόκκινη δίοδος αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

LED 1 LED 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κενή μνήμη, ο κωδικός δεν αποθηκεύτηκε

Ο κωδικός δεν αποθηκεύτηκε

Αναμετάδοση ενεργοποιημένη

ΣΦΑΛΜΑ (αν δεν ληφθεί κανένα σήμα από τον πομπό 
εντός περίπου 6 ωρών, περνάει στη λειτουργία «2 λεπτά 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 8 λεπτά ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»). Το LED 2 
αναβοσβήνει μόνο αν η αναμετάδοση είναι ενεργοποιημέ-
νη, δηλαδή για 2 λεπτά.

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ = λειτουργία αποθήκευσης κωδικού στη μνήμη
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ = ο κωδικός έχει αποθηκευτεί στη μνήμη
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ = ο κωδικός 
έχει ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:                       ΑΝΑΜΜΕΝΗ      ΣΒΗΣΤΗ         ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ



Το BPT001 είναι κατάλληλο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πάνελ 
θέρμανσης, άμεσων θερμαντήρων, πάνελ ακτινοβολίας, χαλιών θέρμανσης, κλπ. 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συνδεδεμένη συσκευή σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που λαμβάνει από τη συσκευή εκπομπής (θερμοστάτης BPT010 ή BPT710). Να εγκατα-
σταθεί σε εσωτερικούς χώρους. Μην το τοποθετείτε κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Τροφοδοσία 230 V/ 50 Hz

Τύπος επικοινωνίας Αμφίδρομη

Συχνότητα 433,92 MHz

Ευαισθησία < - 92 dBm
Εμβέλεια 150 m (σε αδόμητη περιοχή), 20 m (σε δομημένη περιοχή)

Έξοδος Αναμετάδοση, μέγ.16A/ 250 VAC

Κλάση προστασίας IP20 ή υψηλότερη ανάλογα με την εγκατάσταση

Ρυθμός προστασίας II
Θερμ. λειτουργίας 0 έως 40°C

Διαστάσεις (ΜxΠxΒ) 49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
(Για το προϊόν παρέχεται διετής εγγύηση)

Αριθμός προϊόντος:

Ελέγχθηκε από:

Σφραγίδα καταστήματος:

Ημερομηνία πώλησης:

Σε περίπτωση σέρβις κατά τη διάρ-
κεια της εγγύησης ή μετά τη λήξη 

της, στείλτε το δέκτη (περιλαμβανο-
μένου ενός αντιγράφου της επιβε-
βαιωμένης απόδειξης αγοράς) στη 

διεύθυνση του κατασκευαστή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς, η ELEKTROBOCK CZ s.r.o., με την παρούσα δηλώνουμε ότι προϊόν μας BPT001 πλη-
ροί τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Εκδόθηκε: 01/04/2012  στο www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Τηλ.: +420 541 230 216


