DOMOTIC TOUCH

MODO DE FUNCIONAMENTO

Domotic Touch é uma solução simples com parâmetros de instalação
de um simples interruptor.

Sempre que existe contacto táctil com o painel, e este não
esteja em funcionamento, o Led on/off acende.
Quando existe contacto táctil com o painel e este se encontre
em funcionamento, fixam os leds correspondentes ao
programa que está a ser utilizado.
Por questões de segurança, para seleccionar outro modo de
funcionamento o ícone respectivo deverá ser pressionado
durante 2 segundos, para activar o funcionamento.
A qualquer momento o funcionamento poderá ser interrompido, bastando pressionar o led on/off durante 2 segundos.

Funcionalidade económica
Aumenta a eficiência energética através da programação do número
de horas de funcionamento (uma, duas ou três horas).
Funcionalidade conforto
Permite a racionalização dos gastos de energia pela funcionalidade
de controlo de temperatura (18ºC, 20ºC, 22ºC, 24ºC).
Com o seu sensor de temperatura de leitura ambiente esta funcionalidade permite selecionar a temperatura desejada para o seu conforto
na divisão da sua casa.
Flexibilidade
A domótica permite a gestão de um ou mais radiadores ou toalheiros
elétricos para o mesmo espaço de banho, até um máximo de 2000W.

INDICADOR DO MODO DUTY-CYCLE LIGADO

MODO DUTY-CYCLE
Premido +5 segundos - Activação do modo Duty-cycle
Função a ser usada para um controlo mais personalizado da
temperatura do equipamento. A activação deste modo é dada
pelo indicador luminoso acima do icon.

ON / OFF
Premido 2 segundos
O painel liga quando o icone on/off é pressionado

AQUECIMENTO E SECAGEM DE TOALHAS

Funcionamento temporizado a 25%, 50%, 75% e 100% com
período base de 20 minutos.
18º = 25% (5minutos ON / 15minutos OFF, ...)
20º = 50% (10minutos ON / 10minutos OFF, ...)
22º = 75% (15minutos ON / 5minutos OFF, ...)
24º = 100% (funcionamento contínuo)

Premidas +1 segundo - Funcionamento contínuo durante 1, 2 ou
3h respectivamente
MODO CLIMATIZAÇÃO AMBIENTE
Nesta função o radiador toalheiro liga e fica em funcionamento até
atingir o tempo de funcionamento de 1 , 2 ou 3 horas, atravès da
programação I , II ou III.
Durante o processo de selecção o ícone do toalheiro, pisca de
forma a serem detectadas as funções previstas para o funcionamento.
No programa nível I , o radiador funciona durante 1 hora e desliga
automaticamente após esse período. Este procedimento é válido
para a programação II (2horas) e III (3horas).

Premidas +1 segundo - Activação do controlo através da
temperatura
Durante o processo de selecção o ícone do ambiente e os
valores da temperatura piscam de forma a serem detectadas as
funções previstas para o funcionamento.
A leitura da sonda é demonstrada pelo led correspondente à
temperatura entre 18º e 24º.

IMPORTANTE:
A instalação deverá ser realizada por um técnico
especializado
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DOMOTIC TOUCH
MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESOLUÇÃO DE AVARIAS
Se detetar uma situação de avaria, desligue-o e contacte o seu
revendedor. Em caso de avaria, não tente reparar o equipamento.
Ao efetuar está a violar os termos da garantia.
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MONTAGEM ELÉCTRICA

GARANTIA
A garantia deste produto é de dois anos e é válida durante este
período e quando acompanhada da respetiva fatura.

B B N N L 1

MANUTENÇÃO
Utilize um pano húmido, para limpeza do equipamento.
Não utilize detergentes ou produtos agressivos, tais como
amoniacais, entre outros.
DESCARTE DO EQUIPAMENTO
Ao descartar o equipamento não o coloque em contentores de
resíduos urbanos. Em vez disso, leve-o para a reciclagem de
resíduos elétricos e eletrónicos. Ao levar o equimento para a
reciclagem está a contribuir para a protecção ambiental.

N ENTRADA NEUTRO 220V
N SAÍDA NEUTRO
L ENTRADA FASE 220V
1 SAIDA FASE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
voltagem - AC 230V, 50Hz
potência máxima - 2000W
classe de proteção - classe I
proteção padrão - IP 54

