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SERIA STANDARD

CARACTERISTICI
• economie de energie de până la 30%
• Posibilitatea de schimbare a temperaturii în sus și în jos 
• Afișaj LCD cu iluminare
• Sensibilitatea este 0.2 ° C
• 9 programe, din care 6 presetate și 3 modificabile de către utilizator
• 3 nivele de temperatura: de zi, noapte și antiîngheț
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența la pornire)

CARACTERISTICI 
• Are toate funcțiile termostatului 091FL
• Frecvența de comunicare este 868MHz, oferind stabilitate semnalului 
la interferențe
• Facilitatea schimbării codului de comunicare
• distanța de comunicare este de până la 60m în spațiu deschis

CARACTERISTICI
•economie de energie de până la 30%
• Posibilitatea de schimbare a temperaturii în sus și în jos 
• Afișaj LCD cu iluminare
• Sensibilitatea este 0.2 ° C
• 9 programe, din care 6 presetate și 3 modificabile de către utilizator
• 3 nivele de temperatura: de zi, noapte și antiîngheț
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența la pornire)

CARACTERISTICI
• Are toate funcțiile termostatului 091FL
• Frecvența de comunicare este 868MHz, oferind stabilitate semnalului 
la interferențe
• Facilitatea schimbării codului de comunicare
• distanța de comunicare este de până la 60m în spațiu deschis

Date tehnice 091FL
Intervalul temperaturii de lucru:  0 - 40°C
Intervalul de programare a  temperaturii:  5 - 30°C  
Pasul se măsurare al temperaturii:  0,2° C
Numarul de programe:  9
Nivele de temperatura:  2 + antiîngheț
Histereza (diferența la pornire):  0,5° C/1° C
Alimentare:  2 batterii AA

Date tehnice 091FLRF
Intervalul temperaturii de lucru:0 - 40°C
Intervalul de programare a  temperaturii:5 - 30°C  
Pasul se măsurare al temperaturii 0,2° C
Numarul de programe: 9
Nivele de temperatură: 2 + antiîngheț 
Histereza (diferența la pornire): 0,5° C/1° C
Alimentare termostat:  2 baterii tip AA
Alimentare receptor:230 VAC 50 Hz 5 (3) A
Frecvența de comunicare: 868MHz

Date tehnice 091FLPB
Intervalul temperaturii de lucru: 0 - 40°C
Intervalul de programare a  temperaturii: 5 - 30°C  
Pasul se măsurare al temperaturii: 0,2° C
Numarul de programe: 9
Nivele de temperatura: 2 + inghet
Histereza (diferența la pornire): 0,5° C/1° C
Alimentare:  2 baterii tip AA

Date tehnice 091FLRFPB
Intervalul temperaturii de lucru: 0 - 40°C
Intervalul de programare a  temperaturii: 5 - 30°C  
Pasul se măsurare al temperaturii: 0,2° C
Numarul de programe: 9
Nivele de temperatură: 2 + anti-îngheț
Histereza (diferența la pornire): 0,5° C/1° C
Alimentare termostat: 2 baterii AA
Alimentare receptor: 230 VAC 50 Hz 5 (3) A
Frecvența de comunicare: 868MHz

091FL 
Termostat ambiental programabil

091FLRF
Termostat ambiental programabil cu radio comandă

091FLPB 
Termostat ambiental programabil

091FLRFPB 
Termostat ambiental programabil cu radio comandă
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