
MEMOPROG RF
Програмираща централа с радиочестота

Безжична система за 
управление на   радиатори

Подходяща при обновяване, без да се 
налага изграждане на инсталация с 
кабели

3 зони

Програмиране
седмично / дневно в режими 
Комфорт – Confort
Икономичен – Eco
Против замръзване Hors Gel 
Спиране на отоплението - Arrêt 
chauffage

Програми

3 фабрично зададени + 1 по избор
За всеки ден различна програма -
с някоя от фабрично зададените 
или създавайки една по избор

Предимства на комфорта

• Лесна икономия
Централизирано програмиране, 
опростено, без кабели и монтаж, което 
може да създаде 3 независими зони на 
отопление за да бъдат реализирани до 
25% допълнителна икономия.

• Просто и практично
Програматорът може да бъде поставен 
на стената, на масата или където 
искате, или да Ви следва навсякъде из 
къщата.
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MEMOPROG RF
Програмираща централа с радиочестота

Радиочестота Техническа спецификация

Централното управление Mémoprog RF изпраща 
команди (Confort, Eco, Hors-gel или Arrêt) чрез 
радио вълни към радиаторите разделени на 1 до 3 
зони с различни температурни режими. 
Приемащите касети RF поставени в радиаторите, 
получават сигнал и сменят режима им на работа. 

Системата функционира чрез радио вълни, без кабели, и позволява 
чрез централата RF да програмирате радиатори  с приемащи 
касети RF, които могат да  се групират в 3 температурни зони.

Централа предавател RF
• Програмиране дигитално, за 3 зони за 7 дни от седмицата.
• 3 програми, фабрично зададени и 1 свободно избираема по 
зона и по ден
• Програмиране в режим Confort и Eco със стъпка от 1/2 час
• Включване в режим против замръзване Hors-gel за период от 1 
до 99 дни
• Бутон за спиране на отплението Arrêt chauffage за да спрете 
цялата инсталация.
• Прекратяване на временни и постоянни програми в действие.
• Постоянна индикация на дисплея: час и ден – на зададения 
температурен режим за всяка зона 
• Стойка универсална – за монтаж на стена или стояща за маса.
• Захранване от 2 батерии LR6 - 1,5 V стандартни, гарантират 
около 2 години автономна работа
• Обсег на работа на  излъчване: около 75 m 
• Размери : 115 x 82 x 34 mm
• IP 30 - IK 03

Касета приемник RF
• Поставя се в гнездо в радиатора, специално предвидено за 
нея.
• Радиаторът може да получава 6 мултитарифни команди.

Във всяка централа Mемоprog RF 
има две формули за да отговорите 
на всякакви нужди

Има 3 фабрични програми, вградени в касетата и 
съобразени  с основните режими на живот на 
хората.  Достатъчно е да изберете за всеки ден 
тази, която Ви е удобна. 
Други нови програми могат да се зададат за 
отопление по ваше желание за всеки ден от 
седмицата.
Възможно да изберете за всеки ден от седмицата 
своя индивидуална или готова програма.
 

Програмиращата централа Мémoprog RF е предназначена за радиаторите по-долу
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