
Βελτιωμένη άνεση και 
εξοικονόμηση ενέργειας

BT-TH02 RFVision

 • Ανεξάρτητη λειτουργία ή συμβατό με το 
Vision σύστημά μας

• Εύκολη εγκατάσταση, φιλική προς το χρήστη

• Δυνατότητα προγραμματισμού με πλήκτρα 
αφής 

• Οθόνη με κύκλους θερμοκρασίας και 
σύστημα ελέγχου άνεσης

• Τοποθετείται εύκολα σε βαλβίδες καλοριφέρ

• Έξυπνοι έλεγχοι

Ηλεκτρονική Θερμοστατική 
Κεφαλή για βαλβίδες 

καλοριφέρ

Vision
Όταν η άνεση είναι εύκολη για κάθε δωμάτιο!
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© 2015 Watts Corporation  Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Η επωνυμία WATTS και όλες οι άλλες επωνυμίες WATTS, τα ονόματα προϊόντων και οι κωδικοί είναι εμπορικά σήματα της WATTS Corporation. 
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Προγραμματιζόμενη θερμοστατική κεφαλή ελέγχου "Ανεξάρτητης λειτουργίας" ειδικά σχεδιασμένη για τον έλεγχο της ροής του νερού σε υδραυλικά καλοριφέρ.
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Διαστάσεις (χλστ.)
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Βήμα
Αριστερά

Τρόπος  λειτουργίας

Ρύθμιση 
Θερμοκρασίας

Χρονοδιάγραμμα

OK

 Βήμα
Δεξιά

-

•	 Αθόρυβο	βηματικό	μοτέρ

•	 Ακριβή	χειριστήρια	θερμοκρασίας

•	 ITCS:	Ευφυές	Σύστημα	Ελέγχου	Θερμοκρασίας

•	 Τύπος	οθόνης:	Εικονόγραμμα	με	λευκό	οπίσθιο	φωτισμό		
	 (ιστόγραμμα	30	λεπτών)

•	 Προσαρμογή	ρυθμίσεων	σε	βήματα	των	0,5	°	C

•	 Κλείδωμα	πλήκτρων

•	 Λειτουργία	χρήσης	συντήρησης	της	βαλβίδας

•	 Εβδομαδιαίο	χρονοδιάγραμμα

•	 	Τρόποι	λειτουργίας:	Ενίσχυση,	Διακοπές,	Άνεση,	Αυτόματο,	
Νυχτερινή	μείωση	θερμοκρασίας,	Αντιπαγωτική	
λειτουργία,	Ρολόι,	Διακοπή	και	προγράμματα

•	 	Τύπου	αναλογικής	ρύθμισης	για	αισθητήριο	θερμοκρασίας	
χώρου

•	 Αυτόματη	εναλλαγή	για	τη	θερινή	και	χειμερινή	περίοδο

•	 Συμβατότητα	βαλβίδων:	M30	x	1,5	και	M28	x	1,5

•	 Ανίχνευση	ανοικτού	παραθύρου

•	 Τροφοδοσία	ρεύματος:	2	μπαταρίες	ΑΑ	(περιλαμβάνονται)

ή/και ή/και

Προαιρετικά

Θερμοστατική κεφαλή ελέγχου BT-TH02

•	Συμβατότητα	με	το	 Vision	Σύστημά	μας

Watts Industries Italia S.r.l.:  Via Brenno, 21 
20853 Biassono (MB) • Ιταλία • Τηλ. +39 039 49 86.1 • Fax +39 039 49 86.222 

e-mail: infowattsitalia@wattswater.com • www.wattsindustries.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 °C ÷ 50 °C  
Εύρος καθορισμένης τιμής θερμοκρασίας 5 °C ÷ 30 °C
Βήμα 3,5 mm (Ταχύτητα: 1 χιλιοστό / δευτ.)
Προστασία Κατηγορία Ι - IP20
Τροφοδοσία ρεύματος 2 AA LR06 1.5V αλκαλικές
Δύναμη ενεργοποιητή 70Ν
Ραδιοσυχνότητα 868 MHz, <10mW
Κατευθυντήριες Οδηγίες CE
Σχεδιασμένο σύμφωνα με R&TTE 1999/5/EΚ
με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΗΜΣ 2004/108 / ΕΚ
 RoHS 2011/65 / ΕΕ


