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Místnost AAAAAA

RFTC-50/G  

Interní senzor snímá teplotu, 

v případě změny teploty 

v místnosti aktory RFSA-6x, 

RFSC-61, RFUS-61 spínají 

jednotlivé topné okruhy 

v místnostech dle nastaveného 

týdenního programu.

Popis displeje

Ploché provedení - hloubka přístroje jen 20 mm!
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RF vysílač: Programovatelný regulátor teploty RFTC-50/G

Technické parametry

Napájecí napětí:

Životnost baterie:

Korekce teploty:

Off set:

Displej:

Podsvícení:

Indikace přenosu / funkce:

Vstup pro měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

Frekvence:

Způsob přenosu signálu:

Dosah na volném prostranství:

Minimální vzdálenost ovládání:

Další údaje

Max. počet ovlad.aktorů RFSA-6x:

Program:

Pracovní teplota:

Pracovní poloha:

Upevnění: 

Krytí:

Stupeň znečištění:

Rozměry: Rameček - plast   

Rameček - kov, sklo, dřevo, žula

Hmotnost:

Související normy:

2 x 1.5V baterie AAA             

až 1 rok dle počtu ovlád. aktorů

2 tlačítka

    / ^
± 5 °C

LCD, znakový / viz popis displeje

ANO / aktivní - modré

symboly

1x interní čidlo

0  až + 55 °C ; 0.3 °C z rozsahu

868 MHz 

obousměrně adresovaná zpráva 

až 100 m

20 mm

4

týdenni

0 až + 55 °C

na stěnu

lepením / šroubováním

IP20

2

85 x 85 x 20 mm

94 x 94 x 20 mm 

66 g (bez baterií)                                    

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice

RTTE, NVč.426/2000Sb (směrnice1999/ES)

EAN kód
RFTC-50/G:                                      

RFTC-50/G bílá:
RFTC-50/G slonová kost:                 
RFTC-50/G ledová: 
RFTC-50/G perleťová: 
RFTC-50/G hliník: 
RFTC-50/G šedá: 
 

8595188148641
(přístroj, bílý kryt, bílý rámeček) 
8595188148757 (přístroj, kryt)
8595188148764 (přístroj, kryt)
8595188148771 (přístroj, kryt)
8595188148788 (přístroj, kryt)
8595188148795 (přístroj, kryt)

8595188148801 (přístroj, kryt)

RFTC-50/G

Interní senzor snímá teplotu 
prostoru a na základě nastavené 
hodnoty (týdenního programu) 
spíná aktor RFSTI-11B, který 
zároveň snímá kritickou teplotu 
podlahy. 

Místnost BBBBBB

Příklad použití programovatelného regulátoru teploty RFTC-50/G

Zobrazení dne v týdnu

Zobrazení hodin

Indikace manuálního řežimu

Zobrazení teploty

Funkce topení

sepnutý výstup

Jednotky teploty °C

Signalizace stavu 

spojení s aktory

regulátory teploty RFTC-50/G slouží jako snadné řešení ovládání teploty v místnosti, domě

RFTC-50/G je programovatelný regulátor teploty s možností nastavení týdenního programu, který nabízí dvě 

možnosti regulace:

 a)  Interní senzor snímá teplotu v prostoru a na základě nastavené hodnoty dává povel k sepnutí 

spínacího aktoru RFSA-61 nebo RFSC-61. Toto lze využít především pro regulaci teploty 

přímotopů, sálavých panelů, konvektorů, …

 b)  Interní senzor snímá teplotu prostoru a na základě nastavené hodnoty (týdenního programu) 

spíná aktor RFSTI-11B, který zároveň snímá kritickou teplotu podlahy. Aby nedošlo k jejímu 

poškození při otevřeném okně. Toto řešení je vhodné zejména pro podlahová vytápění.

ovládání se provádí tlačítky / , jednotlivé symboly (teplota, baterie, režim, …) se zobrazují 

na podsvíceném LCD displeji

regulátor je napájen: baterie - 2 x AAA1.5 V

plochá zadní strana přístroje (viz obrázek) jej umožňuje umístit kdekoliv v prostoru, kde chcete měřit teplotu

design rámečků Logus90 nabízí luxusní provedení (sklo, dřevo, kámen, kov) s možností umístění  

do vícenásobných rámečků

Bateriové napájení umožňuje umístit regulátor RFTC-50/G na jakékoliv místo v interiéru.




