
Инсталиране на радио 
термостат

Ние определено препоръчваме управление на  T-STRIPE с термостат. Термостатът може да бъде закрепен директно към 
стъклото на прозореца, където ще измерва температурата и ще включва T-STRIPE само, когато има конденз.  По този начин 
Вие може да управлявате ефективно T-STRIPE като спестявате разходи за енергия. 

Радио термостатът обикновено се използва за прозорци на покриви и стаи с много прозорци, тъй като по този начин 
контролира наведнъж няколко прозореца, оборудвани със системата T-STRIPE.
Ако използвате само няколко загряващи системи, препоръчваме използването на нормален термостат (инструкциите могат 
да бъдат свалени от : www.t-stripe.com under 'Support' -> 'Downloads').

Как да определите при каква температура се появява конденз във Вашите стаи: 
В началото настройте термостата на 20°C (- 1 от скалата). Ако не се появи конденз, намалете температурата на малки 
интервали. Ако се появи конденз, увеличете температурата (0, 1, 2 или дори 3). Повторете тези стъпки, докато повече не 
се появява конденз. 
Самия термостат има копче, с което можете тда настройвате температурната скала: 0 може да означава 8 ОС (отбелязано 
със снежинка) или 21 ОС (отбелязано с вълнообразна линия). Настройвайте копчето на следващата стойност.
T-STRIPE използва много малко мощност и има захранващ профил от 12 W на метър.

Първата снимка показва как термостатът може да бъде закрепен към 
прозореца. Забележете, че разстоянието между загряващия елемент и 
термостата трябва да бъде минимално (около 1 см е достатъчно) и 
термостатът трябва да бъде закрепен в долния ляв или десен ъгъл на 
прозореца. 

Термостатът поддържа неограничен брой превключвателни механизми.

Моля сменяйте батериите на термостата поне на всеки 5 години.

Монтирания радио ключ може да контролира до 50 м загряващ елемент 
T-STRIPE. 

Например: Настройте радио термостата на позиция +3. Използвайте 
обикновена отвертка, за да натиснете програмиращия ключ в лявата 
букса, червеният LED в дясната букса ще светне. Настройте радио 
термостата сега на позиция -3, червеният LED ще светне два пъти за 
потвърждение. Натиснете ключа в лявата букса още веднъж, за да 
завършите програмирането.  LED спира да мига. 

Забележете, че заземяващата фаза не се свързва през превключвателния 
механизъм.

Трябва да знаете, че всички загряващи елементи трябва да се свържат със захранването, осигурено от защитна система за 
остатъчен диференциален ток от максимум  30mA (равняващ се само на домашен прекъсвач на остатъчен ток).

Всяко окабеляване трябва да се извърши само от сертифициран електротехник.

Наслаждавайте се на Вашите прозорци без конденз!

Всички инструкции за монтаж могат да бъдат намерени в нашата интернет страница
www.t-stripe.com under 'Support' -> 'Downloads'.
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