
Nowoczesny regulator programowalny z popularnym
wyświetlaczem “monochrome” charakteryzuje
się minimalistycznym i nie inwazyjnym designem
pasującym do każdego wystroju oraz matriałów
pomieszczenia. 
Elektroniczny regulator temperatury z pełnym
oprogramowaniem tygodniowym. Urządzenie ma
funkcję sterowania bezprzewodowego wszystkimi
parametrami z poziomu aplikacji mobilnej poprzez sieć
WiFi lub za pośrednictwem chmury. Regulator jest
zgodny z wymogami dyrektywy EU Ecodesign.
Ma wbudowaną funkcje mającą na celu oszczędzanie
energii elektrycznej, system podtrzymania ustawień
do 14 dni oraz blokadę ekranu. Regulator można stosować
w każdej konfiguracji z systemami ogrzewania
elektrycznego.

FUNKCJE

- Praca według programu tygodniowego
- Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- Podświetlany dotykowy ekran LCD
- Dowolna aktywacja czujników (1, 2, 1+2)
- Funkcja detekcji otwartego okna
- Program wakacyjny
- Blokada ekranu
- Tryb ręczny (manualny)
- Sterowanie aplikacją mobilną przez sieć WiFi/Chmurę
- Podtrzymanie ustawień (do 14 dni)
- Funkcja przeciwzamrożeniowa
- Sygnalizowanie błedu czujników
- Automatyczne wygaszanie ekranu 

KARTA PRODUKTU

REGULATOR

TVT 45 WiFi  

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

ZASTOSOWANIE
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CZUJNIKI
Wbudowany czujnik powietrzny oraz dostarczany 
w zestawie z regulatorem podłogowy czujnik
temperatury (Kablowy NTC 10 kOhm).

Zakres regulacji temperatury: .................. od 5 do 35°C
Temperatura otoczenia pracy: ................ od 0°C do 90°C 

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: ................................. ~230 V / 50 Hz 
Max. obciążenie: ..................................... 16 A / 3200 W 

Dokładność pomiaru: ............................................ 0,5°C  
Stopień ochrony: ................................................... IP 20
Sposób instalacji: ....................................... podtynkowy
Wymiary: ............................................ 86 x 86 x 42 mm
Kolor obudowy: ...................................................... biały 
Kolor wyświetlacza: .................................................. biały
Podświetlenie wyświetlacza....... biały monochromatyczny

Zakres wskazań temperatury: .............. od 0°C do 40°C 

ATESTY I GWARANCJA
Regulator TVT 45 WiFi posiada deklarację
zgodności z normami europejskimi.
Regulator spełnia wymogi dyrektywy EU - Ecodesign
Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA 

 


