
Termostat bezprzewodowy Basic

Termostat bezprzewodowy to termostat pokojowy do sterowania 
temperaturą jednego pomieszczenia. Termostaty bezprzewodowe są 
wyposażone w nowoczesną, bezpieczną i innowacyjną technologię 
868 MHz i są przeznaczone do regulacji temperatury powierzchni 
ogrzewanych i chłodzonych. W tej wersji temperaturą pomieszczenia 
steruje czujnik wewnętrzny. Temperaturę pomieszczenia reguluje się 
przez ustawienie żądanej temperatury.

Termostaty bezprzewodowe zapewniają maksymalny komfort indywi-
dualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach i pomagają zaoszczę-
dzić energię w połączeniu z modułem sterującym z zegarem dobowym.

Zdalny termostat Basic z czujnikiem zewnętrznym został specjalnie 
zaprojektowany tak, aby ułatwić jego użycie przez klientów. Cechuje się 
nowoczesnym i przejrzystym wzornictwem. Produkt jest wyposażony w 
mechanizm ograniczenia zakresu regulacji temperatury.

Termostat może być montowany w puszce podtynkowej lub 
bezpośrednio na ścianie. Połączenia i prace montażowe są łatwe 
i intuicyjne.

Cechy

 ● Technologia 868 MHz
 ● Obrotowy regulator temperatury z nastawą co 1/4 stopnia o 

miękkim skoku.
 ● Czujnik zewnętrzny jako czujnik zdalny
 ● Szybka i łatwa instalacja
 ● Precyzyjne sterowanie
 ● Montaż bezpośredni na ścianie
 ● Montaż w puszce podtynkowej (D/CH)
 ● Ograniczenie zakresu nastawy temperatury
 ● Kalibracja nastawy temperatury

Zastosowanie

Termostat bezprzewodowy Basic służy jako regulator temperatury 
pomieszczenia w układzie ogrzewania powierzchniowego. 

Informacje ogólne 

Typ
Wersja bezprzewodowa 868 MHz 
Zakres dostawy 
1 x termostat Basic 
1 x instrukcja instalacji w 11 językach 
Zamawianie 
Nasz personel z przyjemnością pomoże Państwu wyszukać termostat 
OEM najlepiej dopasowany do danego zastosowania. 

Funkcje

Standard

Reakcja sterowania
Termostat Basic jest elektronicznym sterownikiem dwupozycyjnym 
z czujnikiem wewnętrznym. Podłączone termoelektryczne elementy 
wykonawcze (siłowniki) są otwierane i zamykane za pomocą systemu 
sterowania PI wykonanego w oparciu o listwę montażową Basic. 
Czujnik wewnętrzny mierzy regulowaną temperaturę.

Ograniczenie zakresu nastawy temperatury
Zakres regulacji pokrętła można dobrać indywidualnie za pomocą 
ograniczników mechanicznych. Odpowiednie ograniczniki umieszczone 
są pod pokrętłem regulacyjnym.

Regulacja nastawy temperatury
Termostat umożliwia regulację odchylenia nastawy temperatury w 
przedziale od -2 K do 2 K w zależności od warunków w pomieszczeniu 
lub założeń konstrukcyjnych. W tym celu, pod pokrętłem umieszczono 
odpowiedni przełącznik.

Panel sterowania

1.  Pokrętło wyboru 
temperatury:
regulacja żądanej 
temperatury pomiesz-
czenia

2. Przycisk SET:
służy do przesyłania 
kodu logowania 
do listwy 
bezprzewodowej Basic

3. Blokada:
blokuje obudowę w 
płytce montażowej
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Typ Termostat bezprzewodowy Basic
Zakres regulacji 4°C do 28°C
Częstotliwość nadawania Pasmo 868 MHz
Moc promieniowana <10 mW
Nastawa temperatury możliwa za pomocą zegara zewnętrznego (TM 

1000 / DS 1000)
Zasięg w budynkach około  25 m
Odstęp czasowy transmisji co każde 10 min. przez 50 ms
Dokładność regulacji przy 20°C +/-1 K
Typ baterii 1x bateria pastylkowa (CR2032), 3 V
Żywotność baterii około 5 lat
Temperatura przechowywania -25 do +65°C
Temperatura otoczenia 0 do +50°C
Wilgotność względna maks. 80%, bez kondensacji
Stopień ochrony obudowy IP 30
Znak zgodności CE wg normy EN 60730
Materiał obudowy ABS
Kolor obudowy biały
Masa 95 g
Zakres regulacji balansu nastawy 
wartości

2 K

Parametry techniczne

Planowanie i montaż

Uwagi dotyczące montażu

Wysunąć pokrętło regulacji temperatury, zwolnić blokadę za pomocą 
małego wkrętaka i zdjąć górną część obudowy. Ustawić dolną część 
obudowy w położeniu montażowym i dokręcić wkręty ręcznie.

Przypisywanie stref ogrzewania

Po dostarczeniu napięcia zasilania do listwy bezprzewodowej 
Basic można przypisywać strefy ogrzewania do termostatów 
bezprzewodowych. Przypisywanie należy wykonywać z miejsca 
montażu termostatu.

Miejsce montażu
Uwaga!
Aby zapewnić bezproblemową pracę 
i optymalną regulację temperatury, 
termostat z czujnikiem zewnętrznym 
należy umieścić za drzwiami w strefie 
spokojnej - wolnej od zakłóceń 
temperatury, takich jak przeciągi, 
wilgoć, bezpośrednie oddziaływanie 
promieni słonecznych lub innych źródeł 
ciepła. W przeciwnym wypadku mogą 
wystąpić trudności z osiągnięciem 
żądanej temperatury pomieszczenia 
lub z jej przekraczaniem, w zależności 
od wpływów otoczenia. Zalecenia  
i uwagi dotyczące montażu czujnika 
zewnętrznego.

Opis urządzenia

1- Pokrętło wyboru 
temperatury:

2- Balans nastawy 
temperatury

3- Ograniczniki zakresu 
nastawy (opcja)

4- Górna część obudowy

5- Dolna część obudowy


