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Úsporná digitální termohlavice ATV-1

Další funkce

Energeticky úsporná digitální termohlavice je programovatelné regulační zařízení topných těles, hlavně 

radiátorů. Může být použito k regulaci teploty v uzavřených místnostech, a tím může přispívat ke snížení 

spotřeby tepelné energie. 

Funkce:  

Manuální režim - měření a kontrola manuálně nastavené teploty 

Automatický režim - řízení mezi dvěma teplotami dle nastaveného časového programu:

 - komfortní teplota (výrobní nastavení 21°C)

 - úsporná teplota (výrobní nastavení 16°C)

Intervaly vytápění a úsporného provozu lze stanovit pomocí volně nastavitelného časového programu. 

8 individuálně programovatelných spínacích časů na den:

- 4 intervaly vytápění 

- 4 intervaly úsporného režimu

Zařízení se vyznačuje velmi tichým chodem a vysokou životností  baterie (až 5 let)

Rychlá a jednoduchá instalace
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EAN kód
ATV-1
USB programovací 
adaptér

1. Displej
2. Snížit teplotu
3. Tlačítko MENU
4. Funkce timeru
5. Zvýšit teplotu
6. Tlačítko OK - potvrzení nastavení

1. Funkce timeru -  lze nastavit  libovolnou teplotu pro určitý nastavitelný časový interval
2. Prázdninový režim  - pro dobu Vaší nepřítomnosti můžete pro zařízení určit libovolnou teplotu
3. Funkce otevřeného okna -  při poklesu teploty  zařízení automaticky zavře ventil topení za účelem úspory energie 
4. Dětská pojistka -  blokování pro ochranu  před  neoprávněnou manipulací s hlavicí
5. Ochrana proti zamrznutí - poklesne-li teplota na hodnotu nižší než 6 °C, otevře se ventil do té doby, 
      než teplota opět překročí 8 °C. Tím se zabrání zamrznutí topných těles.

Adaptéry

Typ ventilů Druh adaptéru

Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG,

Honeywell, Braukmann

rozměr závitu M 30x1,5

 Adaptér není nutný

+ přiložený kolík;

jen pro RAV!

Danfoss RAV 

(na zdvihátko ventilu musí být nasazen 

přiložený kolík)  

Danfoss RA

Danfoss RAVL

Nastavení ATV-1:

-  ručně
-  přes USB programovací adaptér PROGmatic!

Pomocí programovacího portu v několika vteřinách přenesete 
Vámi nastavené hodnoty do hlavice. 

Obsah balení

Popis přístroje

3 V / DC (2 AA baterie 1.5 V / DC AA)

+ 8.. +28 °C

Bílá

76.5 x 53.5 x 63 mm

  Termostatické směšovací ventily, elektronické

Provozní napětí:

Teplotní rozsah:

Barva:

Rozměr (D x Š x H):

Provedení:

Technické parametry:
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KOUPELNA

8:00 - 9:00 10:30 - 12:00

OBÝVÁK
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šetří šetří šetří

9:00 - 10:00 17:00 - 20:30

Termohlavice

2x baterie AA1.5V        

Adaptéry

Návod

Příklady denního topného programu:

 NOVINKA! 




