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System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT

Specificatie

zuiver wit glanzend

Art. nr.

VE

EUR/stuk excl. BTW

PS

EAN

5394 112

1/5

124,05

02

4010337055662

Kenmerken
- Bediening en programmering met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth met de Gira Bluetooth app.
- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de kamertemperatuur.
Functies aan het opzetstuk
- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen. Per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
Functies met Gira Bluetooth app
- Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
- Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
- Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
- Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
- Integratie van een externe temperatuursensor via Bluetooth.
- Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
- Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk.

Technische gegevens
Loopnauwkeurigheid per maand:

± 10 s

Gangreserve:

ca. 4 h

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
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Radiofrequentie:

2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:

max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:

doorgaans 10 m

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen
- Bij verbinding met de Gira Bluetooth App worden de tijd en datum bijgewerkt.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.

