SALUS RT310i
- jednoduchý a cenově dostupný bezdrátový termostat
s možností ovládání přes Váš telefon / tablet / PC
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Základní funkce:
Aplikace RT310i zdarma ke stažení.
• možnost ovládat dálkově přes internet
nebo lokálně přímo na termostatu
• žádné opakování přenosového kódu
vyzkoušejte demoverzi stažením aplikace RT310i
• protizámrzná ochrana
v obchodě GOOGLE PLAY nebo APPSTORE
• programování dle výběru ze 3 variant
1) Po-Pá, So-Ne,
2) Po-Ne
3) samostatně každý den
• nastavitelná protizámrzná teplota 5-9 ° C
• možnost změny nastavení hystereze
+/- 0,5°C nebo +/- 0,25°C
JAK TERMOSTAT FUNGUJE
• režim SPÁNEK (pozastaví všechny
funkce termostatu)
• režim DOVOLENÁ
• automatické spárování přijímače a vysílače
• podsvícený LCD displej
aplikace RT310i
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www.salus-controls.cz

DRÁTOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY
ŘADY RT
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INOVACE TERMOSTATU 093

Týdenní programovatelný drátový termostat

RT310

Manuální denní drátový termostat
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RT510

- pevný manuální režim
- hystereze od +/- 0,25°C
- přepínací kontakt
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RT310RF
INOVACE TERMOSTATU 093TX

RT510RF

Manuální denní bezdrátový termostat

- pevný manuální režim
- hystereze od +/- 0,25°C
- přepínací kontakt

Týdenní programovatelný bezdrátový termostat
Základní vlastnosti RT510 nebo RT510RF:
• podsvícený LCD displej
• hystereze +/- 0,5 nebo +/- 0,25°C
• citlivost teploty 0,5 nebo 0,1°C
• korekce naměřené teploty +/- 3°C
• protizámrzný režim
• manuální režim trvalý nebo dočasný
• nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 - 17°C
• týdenní program - 5/2 nebo individuálně každý den
(6 teplotních změn na den)
• režim dovolená
• režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)
• funkce Boost až na 9 hod.

Základní vlastnosti RT310 nebo RT310RF:
• podsvícený LCD displej
• hystereze +/- 0,5 nebo +/- 0,25°C
• citlivost teploty 0,5 nebo 0,1°C
• korekce naměřené teploty +/- 3°C
• protizámrzný režim
• nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 - 17°C
• režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)

RT310RF:
• žádné opakování přenosového kódu
• provoz na 868 MHz je velmi stabilní a odolný proti rušení
• přijímač a vysílač spárovaný již od výroby
• dodáván se stojanem pro termostat

výhradní distributor v ČR

RT510RF:
• žádné opakování přenosového kódu
• provoz na 868 MHz je velmi stabilní a odolný proti rušení
• přijímač a vysílač spárovaný již od výroby
• dodáván se stojanem pro termostat

www.thermo-control.cz

www.salus-controls.cz

