
Ασύρματος δέκτης για τον έλεγχο  
των ηλεκτρικώνσυσκευών θέρμανσης

- ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ -
Έλεγχος ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης

Η συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη σύμφωνα 
με την επιθυμητή θερμοκρασία

Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία σε 433,92 MHz

Οδηγίες χειρισμού 
Έκδοση 11.02



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το BPT002 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
συσκευής θέρμανσης μαζί με τον κατάλληλο θερμοστάτη.

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

οπές για εγκατά-
σταση KU/KP68 ακροδέκτες 

εξόδου
 ακροδέκτες  

τροφοδοσίας

ΠΛΗΚΤΡΟ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διάγραμμα συνδεσμολογίας:

Η συσκευή είναι δυνατό να εγκατασταθεί μόνο από ειδικευμένο άτομο.
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται χωρίς ρεύμα.

μέγιστο 
16 A



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

1.  Σηκώστε το εμπρόσθιο κάλυμμα του δέκτη σύμφωνα με το Σχήμα 1.2.
2.  Συνδέστε το δέκτη στον τοίχο (ή απευθείας στο κουτί καλωδίωσης).
3.  Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη του κυκλώματος.
4.  Συνδέστε το δέκτη σύμφωνα με το διάγραμμα.
5.  Συνδέστε το δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V / 50 Hz.
6.   Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη. Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει στο δέκτη. Αυτό 

σημαίνει ότι ο δέκτης είναι έτοιμος για περαιτέρω ρύθμιση.
7.   Στο δέκτη BPT002 πιέστε σύντομα το ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για περίπου 1,5 

δευτερόλεπτα (η πράσινη και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ).
8.   Στο θερμοστάτη (πομπός) πιέστε το πλήκτρο για την αποστολή του κωδικού 

για την ενεργοποίηση του δέκτη: ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συγκεκριμένου 
πομπού (θερμοστάτη).

9.    Αν ο κωδικός είναι σωστός, η πράσινη και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνουν 
ταυτόχρονα.

Εικ. 4

 ακροδέκτες  
τροφοδοσίας

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (R):
ΠΙΕΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ (για περίπου 1,5 δευτερόλεπτα), για κωδικοποίηση.

ΠΙΕΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ (για περίπου 5 δευτερόλεπτα): πραγμα-
τοποιείται ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ και διαγράφεται ο κωδικός από τη μνήμη 
(η πράσινη και κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα).

LED 1 LED 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

κενή μνήμη, αδυναμία αναγνώρισης κωδικού

αναγνώριση κωδικού

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ= λειτουργία αναγνώρισης κωδικού 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ= ο κωδικός αναγνωρίστηκεΑΝΑΒΟΣ-
ΒΗΝΟΥΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ= ο κωδικός ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ

ηλεκτρονόμος (ρελέ) ενεργοποιημένος

ΣΦΑΛΜΑ (εάν ο πομπός δεν λαμβάνει κανένα σήμα εντός περίπου. 6 
ωρών, μεταβαίνει στην κατάσταση 2-λεπτά-ON / 8-λεπτά-OFF).
Η ΛΥΧΝΙΑ LED 2 αναβοσβήνει μόνο εάν ο ηλεκτρονόμος (ρελέ) είναι 
ενεργοποιημένος, δηλ. για 2 λεπτά.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΣΒΗΣΤΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ



Το BPT002 είναι κατάλληλο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πάνελ 
θέρμανσης, άμεσων θερμαντήρων, ακτινοβόλων πάνελ, ενδοδαπέδιας θέρ-
μανσης, κ.τ.λ. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη συνδεδεμένη συσκευή σύμφω-
να με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον πομπό. Για εγκατάσταση σε 
εσωτερικούς χώρους. Να μην τοποθετείται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Τροφοδοσία 230 V / 50 Hz

Τρόπος επικοινωνίας αμφίδρομη

Συχνότητα 433,92 MHz

Ευαισθησία <-95 DBm

Εύρος 200 m (σε ελεύθερη ζώνη),  
25 m (σε κατοικημένη περιοχή)

Έξοδος ηλεκτρονόμος (ρελέ), μέγιστο 16A / 250 VAC

Προστασία IP40

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40° C

Διαστάσεις (LxWxD) 109 mm x 80 mm x 31mm

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

αρ. προϊόντος: ημερομηνία πώλησης:

σφραγίδα του καταστήματος:

εξετάστηκε από:

Σε περίπτωση επισκευής 
εντός ή εκτός εγγυήσεως, 

αποστείλατε το δέκτη στη δι-
εύθυνση του κατασκευαστή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς, η ELEKTROBOCK CZ sro, με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν μας 
BPT002 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις 
της οδηγίας 1999/5/ES. Εκδόθηκε: 01/04/2012

ELEKTROBOCK CZ o.r.o.
Blanenska 1783 
Kufim 664 34
 Τηλ./Φαξ: +420 541 230 210
 www.elbock.cz


