
Újdonságok

A készülék alapcsomagja két veze-
ték nélküli programozható Wi-Fi 
termosztátot és egy vevőegységet 
tartalmaz. Igény esetén további 6 
COMPUTHERM E800RF (TX) Wi-Fi 
termosztáttal is bővíthető. A vevő-
egység fogadja a termosztátok kap-
csolójeleit, vezérli a kazánt (aktivál-
ható késleltetéssel) és parancsot ad 
a termosztátokhoz tartozó fűtési zó-
naszelepek (max. 8 zóna) nyitására/
zárására, valamint a közös szivattyú-
kimenethez csatlakoztatott szivattyú 
indítására (aktiválható késleltetéssel). 
Az egyes zónák külön-külön, vagy 
akár egyszerre is üzemeltethetők. Ez 
lehetőséget biztosít arra, hogy mindig 
csak azok a helyiségek legyenek fűt-
ve, melyekre éppen szükség van. Az 
internetes elérésnek köszönhetően 
a termosztáthoz csatlakoztatott ké-
szülékek távolról is vezérelhetők. A 
termosztátok lehetőséget biztosítanak 
a kapcsolási érzékenység megválasz-
tására, a hőérzékelő kalibrálására, a 
hűtés és fűtés üzemmódok közti egy-
szerű váltásra valamint a kezelőgom-
bok lezárására. 

Már közel 30 éve a fűtéstechnika szolgálatában

Vezérelje fűtését helyiségenként a nagyobb energiamegtakarítás érdekében!

Beállítható hőmérséklet tar-
tomány: 
5 °C – 99 °C  
(0,5 °С-os lépésekben)
Hőmérséklet mérési tartomány: 
0 °C – 50 °C  
(0,1 °С-os lépésekben)
Hőmérséklet mérési pontosság: 
±0,5 °C (25 °C-on)
Választható kapcsolási érzéke-
nység: 
±0,1 °C – ±1,0 °C  
(0,1 °C-os lépésekben)
Termosztát tápfeszültsége: 
USB-C 5 V DC, 1  A
Vevőegység tápfeszültsége: 
230 V AC
Kazánvezérlő relé terhelhetősége: 
max. 30 V DC / 250 V AC, 3(1) A
Szivattyúkimenet feszültsége, 
terhelhetősége: 
230 V AC, 50 Hz, 10(3) A
Zónakimenetek feszültsége, ter-
helhetősége: 
230 V AC, 50 Hz, 3(1) A

multizónás Wi-Fi termosztát vezeték  
nélküli érintőgombos vezérlőkkel

zónavezérlő

A készülék alapcsomagja 
kiegészíthető további E800RF (TX)  
Wi-Fi termosztátokkal

A zónavezérlő legfeljebb 10 darab, kap-
csoló üzemű, vezetékes termosztáttal 
szabályozott fűtési zóna vezérlését 
tudja megvalósítani. Az egyes zónák 
külön-külön, vagy akár egyszerre is 
üzemeltethetők. Ez lehetőséget biztosít 
arra, hogy mindig csak azok a helyisé-
gek legyenek fűtve, melyekre éppen 
szükség van. A szobatermosztátok 
utasítására vezérli a kazánt, valamint 
az adott zónákhoz tartozó szelepkime-
neteket és szivattyúkimeneteket. A 
zónavezérlő 4 darab közösített szivat-
tyúkimenettel is rendelkezik, amelyek-
nél szabadon konfigurálhatók. Ren-
delkezik egy távvezérlési bemenettel, 
mely segítségével a fűtési/hűtési rend-
szer könnyedén távvezéreltté tehető. 

Tápfeszültség: 
230 V AC
Zónakimenetek feszültsége: 
230 V AC
Zónakimenetek terhelhetősége: 
egyenként 2 A (0,5 A induktív 
terhelés),  
összesítve 15 A (4 A induktív terhelés)
Kazánvezérlő relével kapcsolható  
feszültség: 
max. 30 V DC / 250 V AC
Kazánvezérlő relével kapcsolható 
áramerősség: 
16 A (4 A induktív terhelés)



Segítségével a termosztáthoz csatlakoztatott készüléket (pl. elektromos padló-
fűtést) az interneten keresztül vezérelheti. A termosztát különösképpen al-
kalmas elektromos padlófűtési rendszerek vezérlésére a csatlakoztatható 
padlóhőmérséklet-érzékelőjének és a 16 A-es terhelhetőségű 230 V-os 
kimenetének köszönhetően.

Segítségükkel a termosztátokhoz csatlakoztatott készüléket (pl. fan-coil fűtő/hűtő/
szellőztető készülék) az interneten keresztül vezérelheti. Alkalmazhatók 2-csöves 
és 4-csöves fűtési/hűtési rendszerekhez egyaránt. A termosztátok lehetőséget 
nyújtanak hőmérséklet illetve időpont alapján történő automatikus vezérlésre is. 
A termosztátok három ventilátor vezérlésre szolgáló kimenettel és két szelepállító 
vezérlésre szolgáló kimenettel rendelkeznek. 

A hét minden napjára külön-külön hőmérsékletprog-
ram készíthető. Naponta 1 rögzített és 10 szabadon 
választott kapcsolási időpont beállítására van lehető-
ség, melyek mindegyikéhez tetszőleges hőmérséklet 
választható. A termosztát lehetőséget biztosít a kapc-
solási érzékenység megválasztására, a hőérzékelő és 
páratartalom-érzékelő kalibrálására, szivattyúvédő 
funkció aktiválására, a hűtés, fűtés, párásítás és párát-
lanítás üzemmódok közti egyszerű váltásra valamint a 
kezelőgombok lezárására. A páratartalom-érzékelőnek 
köszönhetően beállítható egy maximális páratartalom 
limit, ami felett hűtés üzemmódban a kimenetet letiltja a 
felülethűtési rendszer páralecsapódás elleni védelme ér-
dekében. A termosztát nagy kijelzője és érintőgombjai 
aktiválható háttérvilágítással vannak ellátva, amelyek 
fényereje konfigurálható.
Az RF termosztát a hatótávolságon belül szabadon hor-
dozható, a kapcsolatot a kazánnal vezeték nélküli (rádió-
frekvenciás) összeköttetés biztosítja. 

Hőmérséklet mérési tartomány:
- 0 °C – 50 °C (0,1 °C-os lépésekben) 
   (beépített hőérzékelő)
- 0 °C – 99 °C (0,1 °C-os lépésekben) 
   (padlóhőfok-érzékelő)
Hőmérséklet mérési pontosság  
(padló- és belső hőérzékelő): 
±0,5 °C
Beállítható hőmérséklet  
tartomány: 
5 °C – 99 °C  
(0,5 °C-os lépésekben)
Beállítható kapcsolási  
érzékenység: 
±0,1 °C – ±1,0 °C  
(0,1 °C-os lépésekben)
Tápfeszültség: 230 V AC
Kimeneti feszültség: 230 V AC
Terhelhetőség:  16 A (4 A induktív terhelés)

Hőmérséklet mérési tartomány: 
0 °C – 50 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Hőmérséklet mérési pontosság: 
±0,5 °C
Beállítható hőmérséklet tartomány: 
5 °C – 99 °C (0,5 °C-os lépésekben)
Beállítható kapcsolási érzékenység: 
±0,1 °C – ±1,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)
Tápfeszültség: 
230 V AC
Kimeneti feszültség: 
230 V AC
Terhelhetőség: 
- 3(1) A (szelep kimenetek) 
- 5(1) A (ventilátor kimenetek)

Beállítási tartomány: 
5 - 45 °C , 0 – 99% RH
Mérési tartomány: 
0 - 48 °C, 0 – 99% RH
Mérési pontosság: 
±0,5 °C / ±3% RH
Válaszható kapcsolási érzékenység: 
±0,1 °C - ±1,0 °C / ±1% - ±5% RH
A termosztát telepfeszültsége: 
2 x 1,5 V AA (LR06) ALKÁLI elem
A vevőegység tápfeszültsége: 
230 V AC
Kapcsolható feszültség: 
- max. 30 V DC/250 V AC (vezetékes kivitel)
- max. 24 V DC / 240 V AC (vezeték nélküli   
   kivitel)
Kapcsolható áramerősség: 
- 8(2) A (vezetékes kivitel)
- 6(2) A (vezeték nélküli kivitel)

programozható digitális termosztát

Wi-Fi termosztát elektromos 
padlófűtési rendszerekhez

programozható digitális Wi-Fi fan-coil 
termosztát 2- és 4-csöves rendszerekhez

A COMPUTHERM mágneses iszapleválasztók a fűtési és hűtési rendszerekben jelen lévő szennyeződések összegyűjtésére 

és eltávolítására szolgálnak. A bennük lévő szűrő és erős mágnes segítésével hatékonyan távolítják el a mágneses és nem 

mágneses szennyeződéseket egyaránt.

DS2-20 DS5-20 és DS5-25

Csatlakozók mérete: 3/4”
Fűtőkör maximális 
üzemi nyomása: 10 bar
Üzemi hőmérséklet: 0 - 90 °C
Kvs: 4,8 m3/h
Mágnes erőssége: 
9000 Gauss
(neodímium mágnes)

Szelepek csatlakozó mérete: 
3/4” (DS5-20) ill. 1” (DS5-25)
Fűtőkor maximális üzemi 
nyomása:  4 bar
Üzemi hőmérséklet: 0 - 100 °C
Kvs: 
- 1,6 m3/h (DS5-20) 
- 2,8 m3/h (DS5-25)
Mágnes erőssége: 
12000 Gauss (neodímium mágnes)

Csökkentse Ön is rezsiköltségét korszerű 
COMPUTHERM fűtésszabályozással!


