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FHS

Roth rádiós szobatermosztátok

Típus 1 csatornás rádiós szett
F-RS1 rádiós szoba-

termosztát

Touchline
rádiós szobai
kezelőpanel

Cikkszám 1135004575 1135006444 1135006445 1135006446

Üzem Fűtés Fűtés és hűtés

Felhasználás Padló/Fal/Mennyezet Fal

Kijelző LED-es kijelző LCD-képernyő
valós és kívánt szobahőmérséklethez, órához, hét napjaihoz,

üzemmódhoz, elem állapotához, rádiós kapcsolathoz, stb-hez

Beállítási tartomány 5 - 30 °C

Átvileteli
frekvencia

868 MHz

Hatótávolság ca. 50 m
(falak és födémek lecsökkentik a hatótávolságot)

Kétirányú
átvitel

– X (automatikus jelerősségillesztéssel)

Óra és idő-
programok

– X (3 szabadon választható időprogram)

Billentyűzár,
intézményi üzem

– X (különböző kezelés-korlátozási fokozatokkal
szállodák és hivatalali épületek számára)

 

Kiválasztható
üzemmódok

– X (fűtés, csökkentés, időprogram 1-3, fagyvédelem
és optimális hűtés)

Energia-takarékossági
bemenet

– X (hőmérséklet-csökkentés szabadon beállítható)

Csatlakozó pára-
érzékelőhoz

– X (egy Roth felügyeleti páraérzékelő 1135000327
csatlakozómodulonként lehetséges)

Infravörös padló-
hőmérséklet érzékelő

– X

230 V-os 
feszültségforrás

– – X –

Szükséges
elemek

2 x 1,5 V AAA 2 x 1,5 V AAA – 2 x 1,5 V AAA

Szerelés Falra szerelhető Falra vagy vakolatba épített dobozba szerelhető
(31 x 60 mm)

Színárnyalat fehér, összehasonlíthatás: RAL 9016

Méret 95 mm x 76,5 mm x 
22 mm

117 mm x 65 mm x 19 mm

Kompatibilis
Csatlakozómodul

Roth F-AM1 az
1 csatornás szettben

Roth Touchline rádiós csatlakozómodul
1135006441 vagy 1135006442 vagy 1135006443

Roth szelepfejek 
max. száma

10 darab csatlakozómodulonként 6, 12 vagy 18 darab

Kompatibilis 
Roth szelepfejek
típus: árammentesen
zárt (NC)

230 V
1135005011

24 V
1135005013

Rádiós helyiségszabályzás  FHS
Rádiós termosztátok áttekintése

A német EnEV   energia-hatékonysági rendeletnek megfelelő helyiségenkénti szabályzás.
A Touchline rádiós vezérlést teljesen újonnan fejlesztették ki. Csúcsminőségű, modern érintőbil-
lentyűs szobatermosztátok, amiknél az egyszerű és kényelmes kezelés, beüzemelés és működte-
tés áll a középpontban. A hozzá tartozó, 24 V-os szelepfejeket kezelő Touchline csatlakozómodul
széleskörű csatlakozási és kommunikációs lehetőségeket nyújt.
Az 1 csatornás szett nem kompatibilis a Touchline-termékekkel. Ez ideálisan illeszkedik egy szoba  
szabályzásához.

Touchline 230 V-os
rádiós szobai
kezelőpanel

Touchline IR
rádiós szobai
kezelőpanel




