Sobna enota DD2 - digitalna SLO
Sobna enota DD2 se uporablja za nadzor ogrevanja
prostorov in sanitarne vode

Sobna enota DD2 se lahko priključi na regulatorje PROMATIC D10 in D20.
Soban enota DD2 nam omogoča, da ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode brez večjih naporov
prilagodimo našim željam in potrebam. Sobno enoto namestimo v dnevno sobo ali drug primeren prostor, kjer bomo
imeli do nje lahek dostop. Na sobni enoti DD2 lahko poljubno določate časovne intervale za ogrevanje prostorov in
sanitarne vode.
Te nastavitve lahko kadarkoli spreminjate glede na vaše trenutne potrebe in želje.
V pomoč vam bo velik LCD prikazovalnik na katerem lahko odčitate podatke o dejanski sobni temperaturi, vrednost
nastavljene sobne temperature, podatke o delovanju ter podatke o izmerjenih zunanji in drugih temperaturah. S
pritiskom na tipko "Party" lahko kadarkoli vključite dnevno ogrevanje prostorov in s pritiskom na tipko "Eco" varčno
ogrevanje. Za oba načina ogrevanja lahko določite dolžino časovnega intervala in želeno temperaturo.
Poskrbeli smo tudi za manj zahtevne uporabnike in sicer s štirimi tovarniško nastavljenimi programi, ki jih zelo
preprosto aktivirate. Z velikim gumbom na sobni enoti hitro brez spreminjanja programa, spremenite trenutne
nastavljene temperature. Pred neželenimi spremembami lahko to funkcijo tudi zaklenete.
Sobna enota DD2 omogoča nastavitev več načinov delovanja ogrevalnega sistema. V času kurilne sezone
izberemo funkcijo ogrevanja prostorov in sanitarne vode. V poletnem času izberemo način delovanja pri katerem
segrevamo samo sanitarno vodo ali ogrevanje izklopimo in v funkciji ostaja samo zaščita proti zamrznitvi.
ZMOGLJIVOST :
- več možnih načinov delovanja : ogrevanje prostorov in sanitarne vode,
letni režim samo ogrevanje sanitarne vode,
izklop ogrevanja samo zaščita proti zmrzovanju,
- 4 fiksni pred-nastavljeni časovni programi za ogrevanje in sanitarno vodo
- možnost časovnega programiranje ogrevanja prostorov (32 programskih mest )
- možnost časovnega programiranje ogrevanja sanitarne vode (32 programskih mest )
- možnost programiranja komfortne temperature (32 programskih mest )
- Party in Eco funkcija z nastavitvijo časa trajanja
- komfortni način delovanja
- počitniški način delovanja z nastavitvijo časa do 99 dni
- logika za optimiranje časa vklopa ogrevanja (fuzzy logic)
- možnost daljinskega vklopa s telefonom
- možnost zaklepanja tipkovnice in gumba za nastavitev temperature
- baterijsko napajanje programske ure.

Sobna enota DD2+ digitalna SLO
Sobna enota DD2 se uporablja za
nadzor ogrevanja prostorov in
sanitarne vode

Sobna enota DD2 + je sodobno oblikovana in zmogljiva naprava za uravnavanje centralnega ogrevanja iz bivalnega
prostora.
Deluje v kombinaciji z novo generacijo regulatorjev ogrevanja PROMATIC WDC, CMP25-2, D10 in D20.
Sobna enota DD2 + omogoča:
- vklop ali izklop ogrevanja prostorov,
- vklop segrevanja sanitarne vode,
- enkratni vklop segrevanja sanitarne vode,
- vklop Party in Eco funkcija z nastavitvijo časa trajanja,
- aktiviranje zaščite proti zamrzovanju

