
BVF TH4 Infra termosztát + dugalj

TH4 INFRA

Szobatermosztát + dugalj

Alkalmazás:

Tápfeszültség:

Relé terhelhetőség:

Készenléti áramfelvétel:

Kijelző:

Érintésvédelmi besorolás:

Szerelvényház:

Mérési tartomány:

Elektromos fűtési 

rendszerek vezérlése

230V AC, 50/60Hz

3600W/16A

2W

Működés visszajelző Led (Zöld)

IP 30

ABS UL94-5 szabvány

00C – 500C, 0,50C lépcsőkben

Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta! A

termosztát megvásárlásával Ön egy

egyszerű és hatékony vezérlést választott a

hőmérséklet szabályozására. Egyúttal a

szabályozással jelentős energiát takaríthat

meg.

Az infrapanellel történő fűtés előnye, hogy

nem szükséges minden esetben az egész

helyiséget felfűteni, lehetséges csupán

komfortzónát kialakítani. A szabályozás

ennek megfelelően egyedi igényeket

támaszt: a hőmérséklet mérése és beállítása

termosztáttal az infrapanel működési

területén kell megtörténjen. A termosztát

hőmérséklet érzékelője éppen ezért a

távirányítóban lett elhelyezve. A tökéletes

hőérzethez így elég a távirányítót oda

helyezni, ahol éppen tartózkodik. Mivel a

távirányító infravörös tartományban

kommunikál a vezérlővel, azok legfeljebb

egymástól 8 méterre egymástól közvetlen

rálátással helyezhetők el.

Biztonsági előírások:

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a termékgarancia érvényét veszti. A gyártó elhárít minden 

felelősséget a termék szakszerűtlen felhasználásából eredő közvetlen, vagy közvetett kárért.

A vezérlőt tartsa távol a gyermekektől!

A vezérlőt ne használja közvetlen vizes, vagy nedvességnek kitett helyiségekben!

Csak beltéri használatra!

Ne tegye ki a terméket folyamatosan erős, közvetlen napsugárzásnak. A vezérlő 0-50oC között üzemeltethető!

A vezérlő maximális terhelhetősége 16A/3680W, 230V.

A termék ártalmatlanítása kizárólag az elektronikai hulladékokra és azok megsemmisítésére, újrahasznosítására 

vonatkozó szabályozás szerint történhet

A vezérlő beüzemelése

Helyezze az elemeket a távirányítóba. 

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a a távirányító hátlapját, helyezze be az elemeket, majd helyezze vissza a 

hátlapot.

Csatlakoztassa a vezérlőt a dugaljba. (Egy távirányítóval maximum 4 vezérlőt üzemeltethet. A távirányító 

hatótávolsága 8-10m)

Csatlakoztassa az infrapanelt a vezérlőhöz

Helyezze el a távirányítót az infrapanel által fűtött részen

A fűtés bekapcsolását a távirányítón zöld fény jelzi

Állítsa be a távirányítón a kívánt hőmérsékletet:

A beállítási tartományokat az alábbi táblázat tartalmazza. A távirányító és 

a vezérlő közötti kommunikáció 20 másodpercenként egyszer történik. 

Amennyiben a vezérlő több mint 1 percig nem kap jelet a távirányítótól, 

úgy a fűtés biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

www.bvfheating.hu

˄ Hőmérséklet emelése

˅ Hőmérséklet csökkentése

 Zöld fényjelzés – fűtés bekapcsolva

Kezelőfelület
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Dugalj

Kijelző

Problémamegoldás

A vezérlő és a távirányító gyárilag párosítva van. Amennyiben mégis probléma merül fel, nyomja meg a vezérlőn a „jeladás” gombot. A zöld jelzőfény villogni

kezd. A távirányító ˄ gombjár nyomja meg 1-2 alkalommal. Ha az eszközök közötti kommunikáció létrejön, a zöld fény folyamatosan világít.


