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Technické parametry:
• Volba hodiny poklesu teploty pomocí zabudované funkce !asového

spína!e “ timer” (podle modelu)
• Pokles teploty pomocí externího hodinového vypína!e (podle

modelu)
• Signalizace “poklesu teploty” a “topení zapnuto”
• Maximální zatí"ení 16 A
• Dvoupólov# vypína! uvedení do provozu
• V p$ípad% poruchy dálkového !idla nouzov# re"im s 

30 % topn#m v#konem
• Montá" do instala!ní krabice 55 mm
• Provozní re"imy !asového spína!e (se$ízení m&stky):

ka"d# den (pokles o 5°C b%hem 7 h)
5-2 dny (pokles o 5°C b%hem 7 h ve v'ední dny;
sobota a ned%le bez poklesu teploty)
!asov# spína! (2 h provozu po stisknutí tla!ítka)

• Regulovateln# pokles teploty a doby trvání poklesu
• P$ipojení 'roubov#mi svorkami 
• Varianty s 3 spínacími !asy na vy"ádání

Charakterystyka:
• Wybór godziny obni!enia temperatury dzi"ki zintegrowanej funkcji

“ timer” (w zale!no#ci od modelu)
• Obni!enie temperatury za pomoc$ zewn"trznego prze%$cznika

zegarowego (w zale!no#ci od modelu)
• Sygnalizacja “obni!enie temperatury” i “ogrzewanie”
• Maksymalne obci$!enie 16 A
• Dwubiegunowy Za%$cznik
• W przypadku uszkodzenia zdalnego czujnika, stan awarii 

30 % mocy grzewczej
• Monta! na obudowie 55 mm
• Funkcje timera (ustawiana za pomoc$ mostków):

codziennie (obni!enie o 5°C przez 7 h)
5-2 dni (obni!enie o 5°C przez 7 h w robocze dni;
sobota i niedziela bez obni!enia)
licznik czasu (2 h dzia%ania po wci#ni"ciu przycisku)

• Mo!liwo#& regulacji obni!enia temperatury i okresu obni!enia
• Przy%$czenie za pomoc$ z%$czek
• Warianty z 3 czasami prze%$czenia na zamówienie

Elektronické termostaty pro montá! k zapu"t#ní
Elektroniczne regulatory temperatury do monta!u w puszce podtynkowej

RTR R2T
easyTimer FRe F2A

Schéma zapojení | Schemat po"#cze$
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Varianty | Wersje urz#dzenia

Typ | Typ RTR R2T FRe F2A FRe F2T FRe L2A FRe L2T

(íslo v#robku | Numer referencyjny 517 8144 52 106 517 8161 52 106 517 8164 52 106 517 8181 52 106 517 8184 52 106

Prostorov' termostat 
Temp. *…6 (=5…30°C )
Pomieszczeniowy regulator temperatury !

Tepl. * … 6 (=5 … 30°C )

Termostat pro podlahové vytáp#ní 
Tepl. * … 5 (= 10 … 50°C) ! !

Regulator temp. instalacji ogrzewania 
pod%ogowego
Temp. * … 5 (= 10 … 50°C)

Omezova$ 
tepl. prost$edí *… 6 (= 5 … 30°C)

podlahy 20 … 50°C ! !

Limiter 
temperatury pomieszczenia* … 6 (= 5 … 30°C)

Temp. pod%ogi 20 … 50°C

Hodiny
! ! !

Zegar

Vstup poklesu 
(zapnutí externím !asov#m spína!em)

! !
Wej#cie obni!enia 
(aktywowane za pomoc$ zewn"trznego zegara)

Hlavní technické parametry | Parametry techniczne

Pokles teploty o 3 nebo 5°C (nastavitelné) 
Obni!enie temperatury o 3 lub 5°C (regulowane)

Napájecí nap%tí 230 V AC (195 … 253 V) 50 Hz; 24 V AC na vy"ádání 
Napi"cie zasilania 230 V AC (195 … 253 V) 50 Hz; 24 V AC na zamówienie 

V#stup relé 1 kontakt povelem “Vypni” 
Wyjscie Przeka'nik 1 styk zwierny

Spínací proud max. 16 (4) A
Prze%$czany pr$d

Kontrolka !ervená topení zapnuto 
zelená pokles

Lampka kontrolna Czerwona - ogrzewanie 
Zielona - za%$czone obni!enie temp.

Regula!ní re"im proporcionální (tém%$ stejnosm%rn# modul. délkou imp.) 
Tryb regulacji Regulator proporcjonalny (podobnie do regulacji ci$g%ej sygna%em PWM) 

Dálkové !idlo F 193 720*, délka 4 m, lze prodlou"it a" na 50 m 
Zdalny czujnik F 193 720*, d%ugo#& 4 m, mo!e by& przed%u!ony do 50 m

P$ipojení 'roubov#mi svorkami 
Przy%$czenie za pomoc$ z%$czek 

* viz strana 80 / * patrz strona 80

Elektronické termostaty pro montá! k zapu"t#ní
Elektroniczne regulatory temperatury do monta!u w puszce podtynkowej

FRe L2A
FRe L2T
easyTimer


