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A75/A78
A75/A78 jest programatorem naściennym, umożliwiającym 
zaawansowane sterowanie pracą pompy ciepła Alfea AI 
z dowolnego miejsca budynku.

Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy programatorem 
a pompą ciepła umożliwia zarządzanie 1 strefą grzewczą 
oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Umożliwia programowanie strefy grzewczej i programowanie 
produkcji c.w.u. na cały tydzień, a także na monitorowanie 
konsumpcji energii elektrycznej przez urządzenie z rozbiciem 
jej na koszty związane z ogrzewaniem budynku oraz 
produkcji c.w.u.

W przypadku rozbudowy układu instalacji o 2 obieg 
grzewczy istnieje możliwość zastosowania kolejnego 
czujnika temperatury, w celu indywidualnego 
monitorowania kolejnego obiegu.

Zasilanie programatora może być realizowane poprzez 
przewód elektryczny z pompy ciepła lub bateryjnie.

Wbudowana we wnętrzu sonda programatora pozwala 
na bardzo dokładny pomiar temperatury otoczenia.

Protokół IO umożliwia współpracę programatora z aplikacją 
mobilną COZYTOUCH, dzięki której, z dowolnego miejsca, 
w dowolnym momencie możemy kontrolować i zarządzać 
komfortem cieplnym budynku oraz ciepłej wody użytkowej.

Kontrola energii elektrycznej może obejmować 
poszczególne urządzenia bądź strefy grzewcze.

Przy użyciu smartfonu lub tabletu możemy wizualizować jej 
zużycie oraz aktywować i dezaktywować dostępne tryby pracy.

Programator posiada również funkcje kalibracji, czasowego 
zawieszenie pracy danego programu, zawieszenie pracy 
programu z automatycznym powrotem do ustawień, 
automatyczną zmianę czasu letniego na zimowy, pracę 
w trybie chłodzenia oraz planowania nieobecności 
domowników na wybrany okres czasu.

1   Wyświetlacz
 2   Przycisk dostępu 

do menu
 3   Pokrętło nawigacyjne/

przycisk zatwierdzenia
4   Przycisk cofnij
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Charakterystyka techniczna

model A75 A78

zasilanie przewodowe bateryjne

zużycie energii 1 Wh

obsługa 1 strefa grzewcza + c.w.u. (możliwość rozbudowy)

podłączenie kabel 2 x 0,5-1,5 mm2 -

sposób montażu
na ścianie  

(puszka przyłączeniowa) na ścianie

wymiary (wys./szer./gł.) 150 x 80 x 50 mm

temperatura pracy 0°C +40°C

referencja 074 213 074 214

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

1  Ekran dotykowy
 2   Przyciski funkcyjne
 3   Przycisk cofnij
4   Przycisk zatwierdź
5   Stan WiFi  

(dotyczy modelu 
Navilink 128)

NAVILINK  
105/128
Navilink 105 i Navilink 128 to naścienny programator, który 
współpracuje z pompą ciepła LORIA Duo i umożliwa:

- pomiar i wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu,
- nastawę temperatury zadanej w pomieszczeniu,
- zaawansowane programowanie czasu ze zintegrowanym
 asystentem,
- nastawę w trybie „Nieobecność” (ochrona przed   
 zamarzaniem),
- wyświetlanie zużycia energii przez urządzenie,
- zarządzanie ciepłą wodą użytkową,
- zapisywanie w pamięci wszystkich parametrów pracy  
 urządzenia na wypadek długiej awarii zasilania,
- nadpisanie wartości zadanej do programu,
- wyświetlanie komunikatów serwisowych i usterek,
- prostą i intuicyjną obsługę panelu dotykowego,
- wybór jednego z 13 języków zintegrowanych,
- bezpośrednią współpracę z aplikacją COZYTOUCH  
 poprzez protokół WiFi (dotyczy modelu Navilik 128)

Minimalny czas trwania okresu ogrzewania wynosi  
1 godz. i można go zmieniać co 1/4 godziny. Codziennie 
możemy zaprogramować do 8 okresów dziennie  
z indywidulną temperaturą dla kazdego z nich.

Bardzo prosta i szybka konfiguracja dzięki możliwości 
użycia kodu QR.

Bardzo prosta i intuicyjna obsługa dzięki czterem przyciskom 
nawigującym.

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

W zestawie Navilik 128 znajduje się:

- termostat Navilink 128,
- Navilink Interface,
- instrukcja obsługi.

Charakterystyka techniczna

model Navilink 105 Navilink 128

zasilanie przewodowe bateryjne (4 x AAA LR03)

zużycie energii 450 mW

obsługa 1 strefa grzewcza + obieg c.w.u.

podłączenie kabel 3 x 0,5-1,5 mm2

sposób montażu na ścianie (puszka przyłączeniowa)

wymiary (wys./szer./gł.) 87 x 87 x 22 mm

temperatura pracy 0°C +50°C

klasa energetyczna IP 20

referencja 074 511 074 513

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/
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