Potřebujete dálkově ovládat topení a dostávat zpětné zprávy o stavu topného
systému? Potom potřebujete termostat PT32 GST.
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NOVINKA

PT32 GST

Programovatelný termostat
s GSM komunikací

Příkazové zprávy pro termostat:

14:07

Teplota 23.0
14:07

Odpověď od termostatu:

AUTO
14:07

MANU

14:07
14:07

Zadana: 23.0
Akt: 22.5
Zapnuto
AUTO
Sig: 4

STAV
14:07

Zavolej

GSM

230 V AC

Máte chalupu na horách, vzdálený, méně používaný byt a chcete přijet do vyhřátého objektu nebo jen
být informování o aktuálních teplotách? Tyto Vaše požadavky splní nový přístroj PT32 GST.
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PT32 GST PROSTOROVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT
S GSM MODULEM
Přístroj v sobě ukrývá dvě zařízení - programovatelný termostat a GSM modul. Tato zařízení
vzájemně spolupracují a zvyšují komfort ovládání topného systému. Výrobek pracuje
jako běžný termostat, se kterým však můžete komunikovat i pomocí stručných SMS zpráv.
Na tyto zprávy přístroj reaguje a odpovídá zpětnou SMSkou.
Běžné GSM ovládání dokáže termostat jen vypnout a zapnout. PT32 GST lze však pomocí SMS
zpráv přímo nastavovat na požadovanou teplotu a režim. Navíc zpětnou zprávou informuje o stavu
systému, jako je aktuální teplota, zda kotel topí a v jakém je režimu. Při poklesu teploty v daném
objektu pod zvolenou hodnotu sám pošle informativní zprávu, ve které vás informuje o této
skutečnosti. U PT32 GST byl  poprvé rozšířen  způsob regulace u našich přístrojů o typ regulace PID.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ:
• velký oranžově podsvícený LCD
• intuitivní navigace ve zvoleném jazyce
   CZ/ PL/ EN/ DE/ RU/ SK
• režimy: AUTO, MANU, OFF, dovolená
• 9 týdenních programů pro vytápění
• 6 časových změn v každém dni
• možnost programování po dni nebo v blocích
   (Po-Pá, So-Ne, Po-Ne)
• volba sudý/ lichý týden
• programování po 10 minutách
• krátkodobá změna topení
• volba typu regulace:
   - hystereze
   - PI
   - PID
• funkce předčasného zapnutí

• indikace síly GSM signálu
• automatická změna letní/ zimní čas
• volba topení/ chlazení
• protizámrazová ochrana (3°C)
• automatické odesílání varovné zprávy na zvolené
   tel. číslo při překročení minimální nebo maximální
   zvolené teploty
• možnost připojení externího čidla
• korekce aktuální teploty
• zámek kláves
• suma provozních hodin kotle
• indikace požadované údržby kotle
• servisní zabezpečení heslem
• funkce test relé
• záloha chodu hodin při výpadku napájení
   (při použítí baterií)
Konektor pro napájecí zdroj č.1
pro napájecí zdroj AD05-jack
(je součástí balení)
Držák SIM karty
prostor pro umístění SIM karty
(SIM karta není součástí balení)
Konektor pro externí čidlo
lze použít čidla CT04-10k (obj.č.0012),
CT01-10k (obj.č.0015) nebo
CT02-10k (obj.č.0013)
Konektor pro napájecí zdroj č.2
pro napájecí zdroj s montáží do instal.
krabice (není součástí balení)
Prostor pro zálohovací baterie
pro zálohování chodu času, použijte
vždy dobíjecí baterie typ AA/R6
(nejsou součástí balení)

Váš dodavatel:
Teplota 23.0

Zadana: 23.0
Akt: 22.5
Zapnuto
AUTO
Sig: 4

Typ AD05-jack
5V/ DC, 2.5 A

Je možné použít
SIM kartu všech
operátorů.

Typ CT04-10k
vodič silikon, délka 3 m
pro měření do 99°C,
včetně konektoru
Použijte typ
5V/ DC, 2.5 A

