
Termostat 
programowalny serii T4
Kontrola temperatury bez wysiłku



Satysfakcja z uproszczonej 
obsługi
Miliony ludzi wciąż używa przestarzałych, 
skomplikowanych, nieefektywnych 
energetycznie termostatów do sterowania 
swoimi kotłami i systemami grzewczymi.

Zaprojektowane dla budynków mieszkalnych 
i małych obiektów komercyjnych, programowalne 
termostaty z serii T4 upraszczają układanie 
harmonogramu czasowego, oferując poziom 
użyteczności i automatyczną kontrolę, których 
klienci oczekują od nowoczesnej technologii. 

Dzięki standardowej zabudowie i okablowaniu, 
seria T4 upraszcza również proces instalacji.

Rozwiązanie odpowiednie  
dla każdej aplikacji
Seria T4 jest dostępna w dwóch modelach, aby obsłużyć wszystkie  
aplikacje klienta.

T4
Wersja przewodowa idealna do montażu naściennego 

jak również do wymiany istniejącego termostatu.

T4R
Wersja bezprzewodowa z dostępną opcją sterowania 

OpenTherm za pośrednictwem modułu załączającego, 
z podstawą stojakową zapewniającą swobodę instalacji.

Trzy poziomy  
inteligentnych rozwiązań
Seria T4 jest odpowiedzią na potrzebę bezpośredniej, 
zoptymalizowanej regulacji ogrzewania dzięki trzem poziomom 
inteligentnego sterowania.

Intuicyjny wyświetlacz oferuje łatwą i wygodną  
regulację ogrzewania.

Automatyczna kontrola poprawia efektywność 
energetyczną.

Funkcja optymalizacji uczy się, w jaki sposób 
pomieszczenie się nagrzewa, co wymaga niewielkiej 
interakcji z użytkownikiem.

Płyta ścienna modułu 
załączającego

Moduł załączający
Model bezprzewodowy jest dostarczany z nowym modułem 
załączającym, który został przeprojektowany z odchylaną listwą 
zaciskową w celu ułatwienia procesu instalacji.

Prosta kontrola temperatury
Seria T4 działa przy minimalnej interakcji z użytkownikiem,  
dzięki szeregowi kluczowych funkcji.

Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz cyfrowy 
z łatwymi do rozpoznania ikonami i prostym dostępem  
do menu konfiguracyjnego za pomocą przycisków.

7-dniowy, 5/2-dniowy lub 1-dniowy harmonogram 
z możliwością wyboru 4 lub 6 niezależnych nastaw temperatury, 
daje klientom harmonogram dostosowany do ich potrzeb.

Łatwa funkcja „Nadpisanie” pozwala użytkownikom szybko 
wprowadzać okazjonalne zmiany bez żadnych kłopotów.

Ustawienie temperatury w „Tryb wakacyjny” z możliwością 
zmiany liczby dni.

Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego dla 
efektywnej całorocznej kontroli.

Tryb czuwania z ochroną przed mrozem dla większego spokoju 
(opcjonalnie dostępny jest czujnik zewnętrzny).

Tryb grzanie/chłodzenie.
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Jeden termostat do każdej 
instalacji
Seria T4 wykorzystuje standardowe mocowania i okablowanie, 

oferując instalatorom łatwy i tani wybór, jeśli chodzi o wymianę 

starego termostatu.

• Kompatybilny z urządzeniami włącz/wyłącz (ON/OFF)  

24–230 V, takimi jak kotły gazowe i zawory strefowe.

• Idealny do sterowania kotłami dwufunkcyjnymi przez 

dwuprzewodowe połączenie beznapięciowe.

• Odpowiedni dla systemów Sundial S i Y Plan lub dla 

dodatkowych stref w systemie S Plan Plus.

• Uniwersalna płyta ścienna, ułatwiająca podłączenie przewodów 

zasilających oraz pokrywa zatrzaskowa mocowana na płycie 

ściennej, upraszcza instalację i zwiększa efektywność.

• Po zamontowaniu termostaty serii T4 są gotowe do użycia, 

co wymaga minimalnego wysiłku w celu objaśnienia funkcji 

użytkownikowi.
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Inteligentny, prosty i wydajny
Ułatwia tworzenie harmonogramu temperatury poprzez 

automatyzację i przyjazne dla użytkownika funkcje.

Maksymalizuje efektywność energetyczną dzięki wykorzystaniu 

automatycznego harmonogramu.

Usprawnia proces instalacji, oferując standardowy montaż.

Współpracuje z każdym kotłem.

Ocena efektywności energetycznej ErP
Oceny efektywności energetycznej ErP zawarte w broszurze służą 

osobie montującej i użytkownikowi końcowemu jako informacja 

wymagana do wypełnienia etykiety energetycznej oraz w celu 

oceny korzyści płynących z korzystania z urządzeń do sterowania 

ogrzewaniem w stosunku do ogólnego systemu grzewczego 

w budynku. Oceny te dotyczą termostatów pokojowych (włącznie 

z termostatami programowalnymi).
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