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Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

POKYNY V PRÍRUČKE MUSIA BYŤ PRESNE DODRŽANÉ.

Ďakujeme, že ste si vybrali termostat FER 9 (RF). Toto ovláda-
cie zariadenie ústredného kúrenia sa ľahko montuje a prostred-
níctvom správneho používania poskytne lepšiu úroveň komfortu. 
Tento termostat je určený len na použitie systému riadenia vyku-
rovania s maximálnym zaťažením - 2A pri 30VDC alebo 0,25A 
pri 230VAC. Ak inštalujete toto zariademoe pre niekoho iného, 
nezabudnite pokyny odovzdať majiteľovi.

UPOZORNENIE:                            Pozorne si prečítajte tento návod pred inšta-
láciou alebo použitím.
NEBEZPEČENSTVO:                                     Toto zariadenie musí inštalovať osoba
podľa platných noriem (elektroinštalácia) alebo inými relevant-
nými národnými predpismi a inými platnými normami. Odpojte 
napájací zdroj pred jeho inštaláciou tejto jednotky.

PRED PRVOU INŠTALÁCIOU

Produkt je dodávaný s väčšinou nastavenými parametrami,
ktoré vyžadujú minimálne inštalačné činnosti: pripojenie elek-
trický prijímač kotla, nastavenie času a nastavenie dátumu. 
Zvyšok, napríklad spojenie medzi vysielačom a prijímačom, 
modulom vykurovania, predvolené teploty atď. sú už predkon-
figurované z továrne.

ôDOLEŽITÉ:                     dôkladne si prečítajte tieto pokyny a doporučujeme 
inštalovať tot zariadnie kvalifikovaným elektrikárom.

OVLÁDANIE - KNOB:                                     v smere hodinových ručičiek zvyšujete
hodnoty, v protismere ich znižujete. Pre výber hodnoty zatlačte 
ovládač.

Skontrolujte komfortnú vybranú teplotu, ktorá bude pri výbere 
blikať. Naspäť sa vám zobrazí aktuálna teplota, alebo potrďte 
výber zatlačením.
Jedným stlačením a podržaním voliča aktivujte alebo vyp-
nete funkciu ADVANCE.
Ak chcete vstúpiť do nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo
a vyberte predvolený režim alebo nastavte čas / Programovanie /
parametre (pozri konkrétny odsek).

DISPLEJ

OVLÁDAČ

SENZOR

OTVÁRANIE

LCD DISPLEJ
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Symbol - popis - funckie

Režim vykurovania je aktívny
(zimný režim)
AUTOMATICKÝ REŽIM: Termostat používa
programovaný režim vykurovania (štandardne
alebo užívateľom definované) na ON a OFF
kúrenie v predvolených časoch.
OFF       : Nastavenie režimu vykurovania je ne-
ustále vypnuté (v tomto režime sa predvolené 
nastavenia vykurovania ignorujú alebo sú
definované užívateľom) - letný režim.
PARTY:               Termostat je nastavený na nastavenie
ohrievania neustále (týmto spôsobom sú igno-
rované predvolené alebo predvolené nastave-
nia vykurovania definované používateľom). 

ADVANCE:                    (pokročilý) naprogramovaný je 
režim ON (alebo OFF) do nasledujúceho ob-
dobia (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, 
keď sú hodiny v režime AUTO)

Zobrazenie aktuálneho dňa v týždni.

Slúži na zobrazenie nastavenej aktuálného
času.
Hodiny - 24 hodín, v segmentoch 60 minút.
Príklad podľa obrázka: Plán vykurovania je
zastavený do 15:59 a je zapnutý o 16:00
až do 18:59.
Zobrazenie aktuálnej teploty alebo teploty
nastavania teploty (keď bliká).

Nivel scazut putere baterii

Cererea de caldura la cazan (incalzire centrala
ON)

Ďalšie ikony v hlavnom menu.

Symbol - popis - funckie

Výber ekonomickej teploty - tepl. temperovania

Výber servisného menu (iba pre technický 
personál)

Ukončenie hlavnej ponuky

Začiatok
Pracovný režim                           : Toto ovládacie zariadenie vykurovania ponúka 
funkciu izbového termostatu ON/OFF alebo funkciu týždenného
ovládanie podľa programov. V režime AUTO bude ústredné kúrenie
zapnuté / OFF v závislosti od naprogramovaných časov a teploty
komfortného nastavenia (príkaz ON je označený ikonou plameňa).
V prípade podľa programovateľných časov odpojenia OFF, nasta-
vená teplota je "ekonomická teplota", ktorú je možné nastaviť
v hlavnej ponuke (predvolená hodnota je 16 ° C). V režime OFF,
podľa izbovej teploty sa začne vykurovanie, keď klesne teplota
pod hodnotu protimrazovej ochrany (predvolená hodnota je 5 °C);
túto hodnotu je možné zmeniť v technickom menu. 

R
E

Ž
IM

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

16 17 18 19

Upozornenie slabej batérie.

Zobrazenie zopnutia kontaktu - ON, kotol
vykuruje.
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Ovládač - KNOB

Volič ma tri funkcie: výber nastavenia teploty, nastavenie funkcie 
ADVANCE a nastavenie termostatu. Ak je termostat vo vypnutom
stave modul termostatu je vypnutý, iba funkcia stlačenia tlačidla 
je aktívna; akákoľvek rotačná činnosť nevytvára žiadnu zmenu.
      1. Otáčaním vyberte požadovanú teplotu a stlačte tlačidlo
          nastavenia.
      2. Jedným stlačením aktivujte alebo deaktivujte funkciu
          ADVANCE. Okamžité zopnutie kontaktu - a kúrenie, ajkeď
          je kotol v ekonomickej teplote. 

3. Stlačte na 3 sekundy pre vstup do menu. Pokračujte 
    točením tlačidla a tým prechádzate cez menu - nastavenie 
    ekonomickej teploty, času, dňa v týždni, programu v týždni, 
    servisné menu (PL) a výstup (EXIT). Kliknite na tlačidlo ak 
    chcete zmeniť vybranú položku.

REŽIM:             zmeňte režim termostatu medzi AUTO, PARTY a OFF; 
stlačte tlačidlo na 3 sekundy, budú blikať všetky 3 symboly,
zatlačte opäť, pre výber potočte tlačidlom na symbol a potvrďte.
ECOt ekomická teplota:                                         potvrďte tlačidlo, keď budete na sym-
bole ECOt, otáčaním vyberte požadovanú ekonomickú teplotu a 
stlačením nastavte. Táto teplota sa používa, keď je programovací 
čas v režime AUTO.
Hodiny:               potvrďte tlačidlo, keď budete na symbole hodín, nastavte
hodinu a minúty. Stlačením potrdíte, točením nastavujete. 
Deň v týždni:

.Programy v týždni 1 - 7:                                            máte možnosť nastaviť celý týždeň rovna-
ko (1-7) pracovný týždeň (1-5), víkden (6-7) alebo upraviť dni jedno-
tlivo, alebo jednotlivo v daných možnostiach. Pri výbere nastavenia 
teploty podľa hodinového ukazovateľa v hornej časti displeja - v smere 
hodinových ručičiek nastavujete komfortnú teplotu, v protismere 
nastavujete ekonomickú teplotu. Kliknutím uložíte. Otáčaním v smere 
hodinových ručičiek prejdite na nasledujúci deň alebo súboru dní.

INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU A NASTAVENIE
Na rozdiel od konvenčného termostatu je toto ovládanie v dvoch 
jednotkách. Prijímač a termostat (vysielač). Prijímač slúži na pripo-
jenie kotla alebo iného zariadenia cez 2 žilový kábel a hlavný zdroj 
napájania 230V+- 10%, 50 Hz, odber 1,2W. Vysielač slúži ako
užívateľské rozhranie a ako ovládanie snímača / teploty. Dve
Jednotky spolupracujú cez rádiovou frekvenciu (RF). RF komuni-
kácia je iba v jednom smere od vysielača k prijímaču, vysielač 
nedostane spätnú väzbu od prijímača, na obrazovke nie je viditeľný 
alarm zlyhania komunikácie vysielača.

VYSIELAČ:                   je nastenný termostat /alebo
ho je možné umiestniť bez trvalého 
upevnenia. Kedže je to bezdrôtové
zariadenie je nutné použiť pribalené
betérie.

PRIJÍMAČ:j                   je pripojený k kotlu. Napojte
podľa schémy zapojenia (str.6). Na prijímači
guľaté priehľadné tlačidlo so zobrazením
aktuálneho stavu - zelená LED a červená 
LED dióda. (Vysvetlenie str. 5).

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

                        potvrďte tlačidlo, keď budete na symbole nastavenia
dňa v týždni (blikajú všetky symboly pod číslami 1-7).

PL:        otočte pre výber hodnoty hesla, zadajte heslo (53) stlačte 
pre vstup do servisného menu. Otáčaním vyberte parametre: 
01 = kalibrácia snímača teploty, 02 = výber teploty protimrazovej
ochrany, 03 = voľba hodnoty hysterézie OFF, 04 = výber hodnoty
hysterézia ON, 05 = kód. a spojenie RF prijímača, 06 = výber
rádiovej frekvencie, EXIt = opustenie servisného menu. 
(podrobnosti k servisnému menu nájdete v danom oddiele).
EXIT: potvrďte pre ukončenie hlavného menu,
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Funkcie tlačidla na prijímači:

1.   Stlačte jedenkrát: manuálne zapnutie zariadenia (relé je 
zatvorené), znova stlačte pre vypnutie.
2    Stlačte na 5 sekúnd: spustí sa kódovanie. Po úspešnom 
spojení vychádzajte z ďalšieho postupu.

Prijímač LED: farby a funkčnosť
Led                         Funkcia                    Vysvetlenie
LED-ul verde Releu inchis = Semnal primit de 
ON permanent solicitare de la transmitator sau 

incalzire ON apasare manuala 
buton

Led rosu Releu deschis = Semnal primit de 
ON constant solicitare de la transmitator 

incalzire OFF sau apasare 
manuala buton

LED-ul verde si Procedura Butonul receptorului 
LED-ul rosu clipeste codificare in lucru a fost apasat mai 
alternativ mult de 5 secunde 

pentru a porni proce-
dura de codificare.

LED-ul verde S-a pierdut comu- Nivel scazut putere 
clipeste neregulat nicarea cu transmi- baterii pe transmitator 

tatorul - incalzirea sau transmitator prea 
este ON (releu departe de receptor.

POZN.1 PRE PRIJÍMAČ:                                          keď sa prenosná časť posunie do 
polohy relé ON alebo OFF (požiadavka na vykurovanie je zapnutá 
alebo vypnutá), po niekoľkých sekundách sa poloha relé posunie

na žiadosť vysielača. Ak je potrebné trvalé zapnutie alebo 
vypnutie, použite prosím funkčnosť vysielača. 

Obsah balenia                                                           ks
• Prijímač RF                                                               1
• Vysielač RF                                                               1
• Šróby a hmoždinky (5 mm)                                       4
• Magnetická lepiaca podložka                                    3
• Lepiaca podložka                                                      2
• Návod                                                                       1

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

Signál prijatý z
vysielača alebo
manuálne stlačenie
tlačidla

LED - svieti
na zeleno

Zopnutie kontaktu
(uzatvorené relé)
Zapnuté vykurovanie

LED - svieti
na červeno

Vypnutie kontaktu
(otvorené relé)
Vypnuté vykurovanie

Signál prijatý z
vysielača alebo
manuálne stlačenie
tlačidla

LED -
preblikuje
zeleno /
červeno

Pripájanie vysielača
s prijímačom

Zatlačením tlačidla
na prijímači na
5 sekúnd

LED -
zelená
bliká
nepravidelne

Komunikácia s 
vysielačom bola stra-
tená - vykurovanie je 
zapnuté (zatvorené relé)

LED -
červená
bliká
nepravidelne

Komunikácia s
vysielačom bola stra-
tená - vykurovanie je
vypnuté (otvorené relé)

Nízka kapacita batérie 
vysielača alebo vysielač
je príliš ďaleko od prijí-
mača

Nízka kapacita batérie
vysielača alebo vysielač
je príliš ďaleko od prijí-
mača

POZN.2 PRE PRIJÍMAČ:                                          v prípade chýbajúcej rádiovej komuni-
kácie (pozri chybový odsek) relé automaticky prepne prijímač do 
polohy ON bez ohľadu na požiadavku vysielača (zelená LED
bliká nepravidelne). Zmena je však možná ručne do polohy OFF 
alebo ON stlačením priehľadného tlačidla na prijímači.
Zvolená pozícia je označená červeným alebo zeleným svetlom
prerušovane. Po opätovnej aktivácii rádiovej komunikácie
sa prenosná časť reštartuje podľa požiadaviek vysielača.
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Schéma pripojenia k prijímaču
Pripojte svorky z prijímača (spojka CN3) do svoriek elektronickej
dosky kotla zodpovedajúcemu izbový termostat.
Prijímač je napájaný na svorkách L(fáza) a N(nulák) (spojka 
CN1). Niektoré modely prijímačov majú tiež napäťový kontakt
- spojenie CN2. Pozrite sa na obrázok vyššie pre pripojenia
prijímača.

DÔLEŽITÉ: Most musí byť odstránený (ak existuje) na
terminály priestorového termostatu.

INŠTALÁCIA PRIJÍMAČA

Elektrické zapojenie musí zodpovedať predpisom. Nastavenie 
RF kódová adresa, ak je iná napríklad v blízkosti obydlia prijímača
môže byť ovplyvnená jej vysielaním. Môžete vybrať inú adresa RF 
aby ste tomu zabránili. (pozri časť kódovanie).

POZNÁMKA: Prijímač neumiestňujte natrvalo na kotol.

INŠTALÁCIA PRENOSU

Prijímač a vysielač sú už teraz prepojené, postup pri kódovaní 
sa pri inštalácii nevyžaduje. V prípade ak je potrebné kódovanie
vysielača a prijímača, táto operácia by sa mala vykonať počas 
polohy oboch zariadení blízko seba (pozri pokyny na kódovanie). 
Pred pripojením vysielača skontrolujte, či je rádiový signál aktívny 
(ak nie je aktívny komunikačný prijímač bude blikať červeno alebo 
zelene nepravidelne). Pretože 
vysielač komunikuje s rádiovými 
vlnami, mali by ste tiež pamätať 
na to, že kovové predmety 
môžu oslabiť alebo presmerovať 
rádiové signály: to zahŕňa oceľ 
v stenách, oceľové skrine, 
kuchynské spotrebiče, zrkadlá 
atď. Rozsah pokrytia termostatu 
je 40 metrov vonku a 20 metrov 
vo vnútri budov, v závislosti od RF prekážky uvedených vyššie. 
Termostat umiestnite na stenu bez prekážky a priameho zdroja 
tepla alebo prúdu vzduchu, v miestnosti, ktorá je ohrievaná 
vykurovacím systémom.

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

Pripojenia do prijímača

Napäťový kontakt pre RF 8

Pripevnite prijímač v blízkosti kotla pomocou šróbov na stenu
alebo pomocou lepiacich magnetických pásikov na vonkajšiu
časť kotla, ktoré je súčasťou balenia.
Zariadenie je možné inštalovať len v interiéri a v priestoroch
bez vody alebo vlhkosti.

Kotol
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Vysielač možno upevniť buď skrutkami a hmoždinkami, alebo
s obojstranným lepidlom, v závislosti od kvality povrchu
stenu (oba sú dodávané). Pozrite si nákres inštalácie.
Upresnite otvory v stene. Vzdialenosť medzi dvomi otvormi je 60
mm, priemer otvoru 5 mm.
Pri inštálcii na stenu musí byť vysielacia skrinka otvorená, aby 
ste mohli zaskrutkovať šróby do steny vo vnútri puzdra. 
Otvorenie vysielača sa musí vykonať stlačením tlačidla nadol 
a ťahaním hornej časti. Aplikujte batérie z balenia do vysielača.

POZOR! Nedotýkajte sa dosky plošných spojov vysielača
pretože obsahuje elektrostaticky citlivé komponenty.

FUNKCIE

Týždenný RF termostat má následovné funkcie:
 

  • Izbový termostat: vnútorný snímač teploty detekuje teplotu a
v porovnaní s referenčnou hodnotou, zapína alebo vypína požia-
davku na vykurovanie (v závislosti od časového plán). Snímač 
teploty je v spodnej časti vysiealča.
  • Čas: Nastavenie času a čítania je možné na obrazovke
(týždenný režim zobrazenia)
  • Plánovanie: je možné zvoliť požadovaný ON - zapnutie alebo 
OFF vypnutie vykurovania. Programovanie je možné do týždňa,
24 hodín a minimálny časový úsek je jedna hodina.
  • Režimy: AUTO, PARTY, OFF: Ak chcete, vyberte režim AUTO
vyžaduje pravidelné časovanie ON / OFF. Režim párty pre kon-
štantnú ON (24 hodín). Vyberte režim OFF pre vypnutie vykuro-
vania (letný režim). Poznámka: výber leto / zima je lepšie vykonať 
na hlavnej doske kotla.
 • Funckia Advance: jedným zatlačením tlačidla (v režime AUTO)
aktivujete režime Advance - zapne okamžite kúrenie podľa teploty.
 • 3 teploty na nastavenie - komfortná, ekonomická a proti-
mrazová.
 

• Ochrana pred mrazom

POKYNY NA POUŽITIE

Pre prvú inštalácii termostatu, času a dňa v týždni musíte nastaviť 
(pozrite odsek Nastavenia). Potom sa musí zvoliť požadovaný stav 
termostatu (pozri odsek Ovládač).
V režime AUTO sa požiadavka na vykurovanie riadi vykurovacím 
modulom naprogramovanej požadovanej izbovej teploty.
V režime PARTY je požiadavka na vykurovanie vždy zapnutá podľa
požadovanej izbovej teploty.
V režime OFF je požiadavka na vykurovanie stále vypnutá (ochrana
proti mrazu je zapnutá).
Termostat je predprogramovaný s predvoleným vykurovacím 
modelom (pozri nižšie uvedenú tabuľku), ale toto sa dá zmeniť  
podľa individuálnych potrieb (pozri odsek Ovládač).

PREDPROGRAMOVANÝ REŽIM ČASOV
Deň                                     Doobeda         Poobede / Večer

ON OFF ON OFF
Luni (ziua 1) 06:00 08:00 04:00 10:00
Marti (ziua 2) 06:00 08:00 04:00 10:00
Miercuri (ziua 3) 06:00 08:00 04:00 10:00
Joi (ziua 4) 06:00 08:00 04:00 10:00
Vineri (ziua 5) 06:00 08:00 04:00 10:00
Sambata (ziua 6) 08:00 11:00 04:00 11:00
Duminica (ziua 7) 08:00 11:00 04:00 11:00

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

• Zobrazenie slabej betérie
• Alarm slabej alebo žiadnej komunikácie
• Kalibrácia izbovej teploty
• Automatické zapnutie kotla pre chyby v komunikácii

(nedostatok komunikácie medzi prijímačom a vysielačom).

Pondelok (1)
Utorok (2)
Streda (3)
Štvrtok (4)
Piatok (5)
Sobota (6)
Nedeľa (7)
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• komfortná teplota: 21 ° C
• ekonomická teplota: 16 ° C
• teplota aktivácie protimrazovej ochrany: 5 ° C
• Hysterézia vypnutia: 0,4 ° C (kotol sa zastaví o 0,4 ° C nad limit)

• Hysterézia zapnutia: 0,2 ° C (kotol začína pri 0,2 ° C pod hranicou)

VYBITÉ BETÉRIE
Dve batérie vydržia približne 1 rok v súlade s bežným používaním. 
Keď sú batérie vybité, ikona sa zobrazí na obrazovke. Je lepšie 
vymeniť batérie včas.
Sledujte správne umiestnenie batérií podľa pokynov vnútorného 
priestoru batérie vysielača.
Pri každom odstránení batérií stráca vysielač len nastavenie času. 
Plánované časy, teploty a kód vysielača ostávajú nezmenené.

CHYBY

SERVISNÉ MENU A ŠPECIÁLNE FUNKCIE
(IBA PRE TECHNIKOV)

Týždenný termostat obsahuje parametrizované technické menu,
prístupné len s heslom a jeho použitie sa odporúča iba odborné-
mu personálu. Nastavenie parametrov mení režim prevádzky 
termostatu, a preto sú zmeny povolené iba vtedy, ak je to nutné.
Technické menu je prístupné prostredníctvom hlavného menu 
pod symbolom PL (pozrite odsek Prístup k výberu). Heslo, ktoré
musíte vybrať, je 53.
V menu PL je 6 parametrov.

Upravte podľa nižšie uvedeného postupu:

Par. descriere
01

KALIBRÁCIA - Snímač je možné kalibrovať -
teplota vysielača, vtedy upravte parameter 01.
Na obrazovke sa zobrazí iba teplota. Použite volič
na zvýšenie alebo zníženie teploty. Zatlačte pre zadanie 
novej hodnoty. Odteraz vysielač použije novú hodnotu ako 
teplotu aktuálnu miestnosti. Je potrebný druhý teplomer, 
aby sa kalibrácia použila ako presná teplota miestnoti. 

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF

Ďalšie výrobné nastavenia:

• V prípade nedostatku komunikácie medzi prijímačom a vysie-
lačom LED dióda červená alebo zelená na prijímači začne blikať 
nepravidelne po 350 sekundách stratenej komunikácie.
• Vyššie uvedená chyba sa môže vyskytnúť buď pri slabej 
batérii na vysielači alebo pri zlom umiestnení vysielača.
(príliš veľká vzdialenosť, komunikácia je cez betónové steny 
nedostatočná alebo elektronické rušenie atď.).
• Po vrátení komunikácie sa vysielač automaticky vráti
do normálnej prevádzky.
• V prípade nedostatku komunikácie sa prijímač automaticky 
prepne. Požadované vykurovanie kotla (spúšťanie kotla bude 
závisieť od letná / zimná polohy na centrálnej doske kotla, nie 
na požiadanie termostatu). 
• Ak je prenosná časť v maximálnom limite bezdrôtovej vzdialenosti,
prenosná jednotka môže chvíľu strácať komunikáciu a potom sa
návrati do normálneho pracovného režimu.

• V prípade nedostatku napájania prijímača, komunikácia sa stratí, 
keď sa energia vráti prenosná časť sa automaticky vráti do praco-
vného režimu štandardne v závislosti od signálu vysielača. 
• Tento výrobok má smer - rádiovú frekvenciu z vysielača na
prijímač, to znamená, že iba prijímač môže zistiť nedostatok 
komunikácie. Na displeji sa nezobrazí žiadna správa v prípade 
nedostatku komunikácie.

Popis
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02 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Týždenný izbový termostat má internú funkciu
proti mrazu, ktorá spustí kotol (iba keď kotol je podľa 
toho nastavený - izbový termostat na aktiváciu / 
deaktiváciu kotla, tj kotol v zimnom režime), ak
teplota miestnosti klesne pod zvolenú teplotu.
Táto funkcia je aktívna po celú dobu
programovanie alebo nastavenie teploty. Podľa
zadania parametra 02 je možné upraviť teplota proti 
zamrznutiu: Výrobné nastavenie je 5 ° C, parameter 02 
môže byť nastavený medzi 3 ° C a 10 ° C.
Nastavená teplota protimrazovej ochrany sa stáva
minimálna nastavená hodnota ekonomickej teploty.

POZOR! Táto ochrana proti zamrznutiu nie je
určená ako hlavná kontrola na ochranu celého
vykurovacieho systému.

03 HYSTERÉZIA vypnutia OFF - Vybratá hodnota 
parametra udáva, kedy je požiadavka na teplo vypnutá.
Nastavenie z výroby je 0,4 ° C, rozsah hodnôt je medzi
0,0 ° C až 2,0 ° C. Požiadavka na teplo sa zastaví ak
izbová teplota dosiahne nominálnu teplotu plus 
hodnota hysterézie vypnutia.

04

05 KÓDOVANIE Spojenie medzi prijímačom a vysielačom 
je pripravené a nakódované priamo z výroby, avšak v 
prípade potreby je možné spárovať zariadenia znova. 
Voľba parametra spustí funkciu, stlačte tlačidlo na prí-
jimači na 5 sekúnd, LED zelená bliká pravidelne. Pri 
kódovaní a dokončení (to bude trvať až niekoľko minút), 
LED prestane blikať a bude potvrené spojenie. Na vy-
sielači stlačte tlačidlo na vstup a výstup.

06 RÁDIOVÁ FREKVENCIA Výrobok používa hodnotu -
rádiová frekvenciu 868 MHz podľa ES. Ak je táto hodnota
interferuje s inými zariadeniami toho istého pôvodu, je
možné urobiť malú zmenu frekvencie. Predvolená hod-
nota je CH5, ktorá zodpovedá 868.0MHz a sú voľby 
medzi CH0 a CH9. CH0 = 867,5 MHz ..... CH9 = 868,4 
MHz.  (pozri kódovací parameter 05)

POZOR! Zmena a chyba rádiovej frekvencie je zriedkavá
Vykonajte len v prípade, že chyby nie sú v dôsledku veľkej 
vzdialenosti alebo slabých batérií.

HYSTERÉZIA zapnutia ON  - Vybraná hodnota
parametra udáva, keď je požiadavka na teplo zapnutá.
Nastavenie z výroby je 0,2 ° C, rozsah hodnôt medzi
0,0 ° C až 2,0 ° C. Keď teplota miestnosti klesne pod 
nastevenú teplotu nastavenia mínus hodnota hysterézie
prepne sa do ON - zapnutia.

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
PRÍJIMAČ

Prepojené cez RF vysielač: Frekvencia 868 MHz
Výkon: 230 VAC ± 10%, 50 Hz
Spotreba energie: 1,2 W
Relé Spínacia kapacita:
- Min 1mA,
- max 2A pri 30 VDC
- Max 0.25 A pri 230 V

VYSIELAČ - TERMOSTAT
Pripojený k prijímaču cez RF: Frekvencia 868 MHz
Výkon: 2 x 1,5 AAA - alkalické batérie
Nastavenie teploty: 3 ° C až 35 ° C pri 0,2 ° C.
-9,9 ° C pri 50 ° C pri 0,2 ° C stupňoch: zobrazenie teploty.
Nainštalujte vysielač a prijímač do normálneho prostredia 
bez znečistenia. Vysielacia oblasť do vzdialenosti 40 m 
vo voľnom priestore (rozsah je možné zmeniť v závislosti 
od podmienok inštalácie a elektromagnetického prostredia).

Bezdrôtový týždenný termostat FER 9RF
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