RX 3000

RX 1200

TERMÓSTATOS
REGULAÇÃO

Termóstatos ambiente sem fios

RD 1200

IV

Classificação ErP

IV

Classificação ErP

IV

Contributo para eficiência
energética (ErP)

2%

Contributo para eficiência
energética (ErP)

2%

Contributo para eficiência
energética (ErP)

2%

Referência

7739894

Referência

7216911

Referência

7216909

PVP

197 €

PVP

187 €

PVP

148 €

Classificação ErP

• Termóstato ambiente sem fios digital programável.
• Formado por um termóstato sem fios e um recetor a
instalar ao lado da caldeira.
• Instalação na parede ou em cima de um móvel graças ao
suporte incluído.
• Equipados com código que impossibilita interferências de
outros termóstatos sem fios.
• Modo Aquecimento / Arrefecimento.
• Ecrã retroiluminado de grande tamanho.
• Programa de aquecimento diário, semanal ou 5+2.
• Até 6 mudanças diárias de nível de temperatura.
• Funcionamento manual ou automático. Programa
especial para períodos de ausência ou férias.
• Função antigelo (t < 5°C).
• Alimentação independente da rede por 2 pilhas de 1,5 V.

• Termóstato ambiente sem fios digital programável.
• Formado por um termóstato sem fios e um recetor a
instalar ao lado da caldeira.
• Instalação na parede ou em cima de um móvel graças
ao suporte incluído.
• Equipados com código que impossibilita interferências
de outros termóstatos sem fios.
• Modo Aquecimento / Arrefecimento.
• Funcionamento manual ou automático.
• Programação entre dois níveis de temperatura a
eleger: conforto e economia.
• Programação semanal, 5 programas pré-gravados e
um a definir pelo utilizador.
• Incorpora pulsador posição paragem.
• Função especial de férias e/ou dias de ausência.
• Função antigelo (t < 5°C).
• Alimentação por 2 pilhas alcalinas. Mudança de pilhas
sem perda de programação.

• Termóstato ambiente sem fios digital.
• Formado por um termóstato sem fios e um recetor a
instalar ao lado da caldeira.
• Instalação na parede ou em cima de um móvel graças
ao suporte incluído.
• Equipados com código que impossibilita interferências
de outros termóstatos sem fios.
• Modo Aquecimento / Arrefecimento.
• Termóstato eletrónico com amplo ecrã digital.
• Visualização permanente da temperatura ambiente.
• Seleção e visualização da temperatura programada
(5-35°C).
• Função paragem/funcionamento do serviço de
aquecimento.
• Função antigelo (t < 5°C).
• Alimentação por 2 pilhas alcalinas.
• Pré-aviso esgotamento de pilhas.
• Fácil manejo e rápida instalação através de suporte
mural independente.
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