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EN 60730-1 : 2003
EN 61000-6-1 : 2002
EN 61000-6-3 : 2004
EN 61000-4-2 : 2001

Your thermostat has been
designed in conformity
with the following
standards or other
normative documents:

EN300220-1/2
EN301489-1/3

Soft version

V 2.0x

Ak rádiový signál nebol
správne prijatý, preskúšajte
inštaláciu (pozíciu termostatu,
vzdialenosť...)

* Na uľahčenie inštalácie by sa mal
termostat, aspoň pokiaľ je v
moduse konfigurácie, nachádzať
pri BT- rádiovom rozdeľovači.
(Pritom je potrebné dodržať
minimálny odstup cca 1 meter.)

R&TTE 1999/5/EC
Low voltage 2006/95/CE
EMC 2004/108/CE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Teplota prostredia:
Prevádzková teplota:
Doprava a skladovanie:
Elektrická ochrana
Rozsah nastavenia teploty
Riadenie:
Zdroj napätia:
Životnosť:
Senzorové prvky:
vnútorný a vonkajší
Frekvencia
smernice CE
Váš výrobok bol navrhnutý v
súlade s európskymi smernicami.
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EN 60730-1 : 2003
EN 61000-6-1 : 2002
EN 61000-6-3 : 2004
EN 61000-4-2 : 2001
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designed in conformity
with the following
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normative documents:

EN300220-1/2
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R&TTE 1999/5/EC
Low voltage 2006/95/CE
EMC 2004/108/CE

TECHNICKÉ ÚDAJE
0°C – 50°C
-10°C do +50°C
IP30Trieda II
5°C do 35°C
Proporcionálne pásmo (PWM 2 °C pri 10
min. cykle)
2 x AAA (Micro) 1.5V
~2 roky
NTC 10k Ohm pri 25°C
868 MHz, <10mW.
R&TTE 1999/5/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

Teplota prostředí:
Provozní teplota:
Doprava a skladování:
Elektrická ochrana
Rozsah nastavení teploty
Řízení:
Zdroj napětí :
Životnost:
Senzorové prvky:
Vnitřní a vnější
Frekvence
Směrnice CE
Váš výrobek byl navržen v
souladu s evropskými směrnicemi.

0°C - 35°C
od -10°C do +50°C
IP30 třída II
od 5°C do 35°C
Proporcionální pásmo (PWM
2 °C při 10 min. cyklu)
2 x AAA (Micro) 1.5V
cca 2 roky
NTC 10k Ohm při 25°C
868 MHz, <10mW.
R&TTE 1999/5/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

SK Inštalácia
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+
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3
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27mm

PPLIMP13045 Ba

