
• Έλεγχος ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης

•  Η συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη 
σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία

• Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία στα 433,92 MHz

•  Συμβατοί πομποί (θερμοστάτες) για τον έλεγχο είναι ο BPT010 
ή ο BPT710

Οδηγίες χειρισμού 
Έκδοση 11.02

Ασύρματος δέκτης για τον έλεγχο  
των ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης

- ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ -



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Το BPT003 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής θέρμανσης 
σε σύνδεση με τους θερμοστάτες BPT010 ή BPT710.
 1. Συνδέστε το δέκτη στην υποδοχή 230v/50 Hz
 2.  Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει στο δέκτη. Αυτό σημαίνει ότι 

ο δέκτης είναι έτοιμος για περαιτέρω ρύθμιση.
 3.  Πιέστε σύντομα το ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (βλ. εικ. 2) για πε-

ρίπου 1,5 δευτερόλεπτα (η πράσινη και κόκκινη λυχνία ανα-
βοσβήνουν εναλλάξ).

 4.  Ενεργοποιήστε το δέκτη του θερμοστάτη (πομπού) σύμφωνα με 
το εγχειρίδιο του συγκεκριμένου πομπού (BPT010 ή BPT710).

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

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΠΙΕΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ: κωδικοποίηση.
ΠΙΕΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ (για 5 δευτερόλεπτα περίπου): 
πραγματοποιείται ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Διαγράφεται ο κωδικός από τη μνήμη (η πράσινη και 
κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα).

Εικ. 1

Εικ. 2

ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ 
(LED1)

ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ 
(LED1)

Ασφάλεια  
για παιδιά

ΠΛΗΚΤΡΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LED 1 LED 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

άδεια μνήμη, μη αναγνώριση κωδικού

Αναγνώριση κωδικού

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ= λειτουργία αναγνώρισης 
κωδικούΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ= ο κωδικός 
αναγνωρίστηκεΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ= ο κωδικός ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ

ηλεκτρονόμος (ρελέ) ενεργοποιημένος

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

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΣΒΗΣΤΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

Τροφοδοσία 230 V / 50 Hz

Τρόπος επικοινωνίας αμφίδρομη

Συχνότητα 433,92 MHz

Ευαισθησία <-95 dBm

Εύρος
200 m (σε ελεύθερη ζώνη), 25 m (σε κατοικη-
μένη περιοχή)

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

Προστασία IP40

Θερμοκρασία λει-
τουργίας.

0 έως 40° C

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

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Εμείς, η ELEKTROBOCK CZ s.r.o., 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

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

αρ. προϊόντος: ημερομηνία πώλησης:

σφραγίδα του καταστήματος:

εξετάστηκε από:

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

Για επισκευή εντός ή εκτός εγγυήσεως, αποστείλατε  
το προϊόν στη διεύθυνση του κατασκευαστή.


