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Energiatakarékos digitális termofej

További funkciók

• energiatakarékos digitális termofej fűtőberendezések, főleg radiátorok 
programozott szabályzására. 

• a zárt helyiség vagy szoba hőmérsékletét szabályozza, ezzel csökkentve 
a hőenergia-fogyasztást

• funkciók:  
- kézi üzemmód - a kézzel beállított hőmérséklet alapján méri és 

szabályozza a fűtést 
- automatikus üzemmód - a beállított időprogram két üzemmód szerint 

szabályoz:
• komfort hőmérséklet (gyári beállítás 21 °C)
• takarékos hőmérséklet (gyári beállítás 16 °C)

• a fűtési időintervallumok a takarékos működtetés érdekében szabadon 
programozhatók. 
- naponta 8, egyénileg megválasztható kapcsolási idő programozható:
• 4 intervallum fűtéshez
• 4 intervallum takarékos üzemmódhoz

• további jellemző a nagyon csendes működés és a hosszú elem 
élettartam (akár 5 év)

• gyors és egyszerű telepítés

EAN kód
ATV-1:
USB programozó 
adapter:

Kijelző

1. Időzítő funkció -  beállítható bármilyen hőmérséklet egy adott időin-
tervallumra

2. Szabadság üzemmód  - szabadság időtartamára beállítható a kívánt 
hőmérséklet

3. Nyitott ablak funkció -  gyors hőmérsékletcsökkenésre automatikusan 
zárja a szelepet 

4. Gyerekzár -  védelem a fej beállításainak jogosulatlan módosítása ellen

5. Fagyvédelmi funkció -  ha a hőmérséklet 6 °C alá esik, akkor nyitja a
    szelepet - amikor a hőmérséklet 8 °C fölé kerül, zárja, így megakadályoz-

za  a radiátor elfagyását.

Az eszköz részei

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

+ 8.. +28  °C

fehér

76.5 x 53.5 x 63 mm

  termosztatikus szelep, elektronikus

Üzemi feszültség:

Hőmérséklet tartomány:

Szín:

Méretek:

Kivitel:

Technikai paraméterek

Példák napi fűtési programra
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Adapterek

ATV-1 beállítása

-  kézi
-  PROGmatic USB programozó adapterrel!

A programozó port használatával néhány másodperc alatt beállíthatja a 
termofej értékeit.

Szelep típusa

Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, 

Honeywell, Braukmann

menetméret: M 30x1.5

Danfoss RAV 

(a mellékelt szelepemelő tüskét kell 

használni)

Danfoss RA

Danfoss RAVL

Adapter típusa

Adapter nem 

szükséges + a tüske 

tartozék; csak RAV!

Hőmérséklet csökkentése

MENU nyomógomb

 Időzítés funkció

Hőmérséklet növelése

 OK nyomógomb 
- beállítások nyugtázása




