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ECOSMART 25LUMISMART 25
EcoSmart 25 to programator współpracujący z gamą mat
oraz folii grzewczych Nevada.

LumiSmart 25 to programator współpracujący z gamą mat
oraz folii grzewczych Nevada.

Termostat umożliwia sterowanie ogrzewaniem przy użyciu 
dwóch czujników temperatury:

- czujnika podłogowego (w zestawie),
- wbudowanego czujnika temperatury powietrza, 
 używanego wtedy, gdy czujnik podłogowy nie jest  
 podłączony (dot. ogrzewania podłogowego wodnego). 

Dotykowy ekran umożliwia włączanie, wyłączanie, zmianę 
parametrów pracy oraz blokadę termostatu.

Wyświetlacz LCD posiada 2 główne parametry wyświetlania:

- wskaźnik aktualnego czasu,
- wskaźnik aktualnej temperatury powietrza.

Przełączanie pomiędzy tymi informacjami następuje 
automatycznie co 3 sek.

Wyświetlacz poinformuje nas również o:

- aktualnym trybie pracy,
- aktualnej dacie i godzinie,
- włączeniu systemie ogrzewania,
- wyłączeniu systemu ogrzewania,
- aktywacji czujnika temperatury powietrza  
 w pomieszczeniu,
- aktywacji funkcji wykrywania otwartego okna,
- stwierdzonego błędu,
- blokadzie ekranu.

Wbudowany tygodniowy programator umożliwi komfortowe 
dopasowanie swej pracy do potrzeb użytkownika.

EcoSmart może współpracować z siecią WiFi.

Standard obsługiwanych sieci WiFi to 802.11. b/g/n 2.4 GHz.

W zestawie znajduje się :

- termostat EcoSmart 25,
- podłogowy czujnik temperatury z kablem instalacyjnym  
 (2mb±10%)

Programator posiada 4 godzinne podtrzymanie pamięci 
na wypadek zaniku napięcia.

Termostat umożliwia sterowanie ogrzewaniem przy użyciu 
dwóch czujników temperatury:

- czujnika podłogowego (w zestawie),

- wbudowanego czujnika temperatury powietrza,  
 używanego wtedy, gdy czujnik podłogowy nie  
 jest podłączony (dot. ogrzewania podłogowego  
 wodnego).

Do sterowania temperaturą eksploatacyjną służy pokrętło 
regulacyjne, za pomocą którego można ustawić żądaną 
temperaturę otoczenia.

Termostat będzie utrzymywał temperaturę, wyłączając 
ogrzewanie w przypadku stwierdzenia temperatury wyższej 
o 10C od ustawionej wartości, oraz włączając je, gdy 
temperatura spadnie o 10C poniżej tej wartości.

Kolorowy system diodowy będzie informował  
użytkownika o:

- włączeniu systemie ogrzewania,
- wyłączeniu systemu ogrzewania,
- aktywacji czujnika temperatury powietrza  
 w pomieszczeniu,
- aktywacji funkcji wykrywania otwartego okna,
- stwierdzonego błędu.

Termostat może sterować temperaturą podłóg 
ogrzewanych elektrycznie lub podłóg ogrzewanych  
w systemie ogrzewania podłogowego wodnego, 
do którego stosowane są zazwyczaj elektro-zawory  
o napięciu sterującym 230 V.

W zestawie znajduje się :

- termostat LumiSmart 25,
- podłogowy czujnik temperatury z kablem instalacyjnym 
  (2mb±10%)

Charakterystyka techniczna

model EcoSmart 25

zasilanie przewodowe

zużycie energii 450 mW

obsługa 1 strefa grzewcza + funkcja otwarte okno

podłączenie kabel 3 x 0,5-1,5 mm2

sposób montażu na ścianie (puszka przyłączeniowa)

wymiary (wys./szer./gł.) 80 x 80 x 44 mm

temperatura pracy +5°C +40°C

referencja 002 389

Charakterystyka techniczna

model LumiSmart 25

zasilanie przewodowe

zużycie energii 450 mW

obsługa 1 strefa grzewcza + funkcja otwarte okno

podłączenie kabel 3 x 0,5-1,5 mm2

sposób montażu na ścianie (puszka przyłączeniowa)

wymiary (wys./szer./gł.) 80 x 80 x 57 mm

temperatura pracy +5°C +40°C

referencja 002 388
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