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F19 Modell mechanikus termosztáttal (HU)

Az Atlantic 1968-ban alapított elismert francia márka a fűtés, a hőkomfort és az 
energiatakarékos rendszerek területén. Több mint 40 éves tapasztalat és innováció 
testesül meg az Ön által vásárolt F19 termékben. Reméljük, hogy a termékünk 
mindenben megfelel az ön igényeinek. Köszönjük a bizalmát az Atlantic márka iránt!
A további részletes információkért a fejlesztéseinkről keresse fel a www.atlantic-
comfort.com oldalunkat.

A telepítésre vonatkozóan vegye figyelembe a készüléken lévő adattáblát és a szerelési 
útmutatóban leírtakat.
A CÉG BL-Meca\M 2 modell hordozható vagy helyhez kötött változatban üzemeltethető.
A CÉG BL-Meca\OM 2 modell csak hordozható változatban használható.
FIGYELEM: a dugvilla nélküli változatú készülékek hordozható kivitelben nem 
telepíthetők!

A „Komfort” üzemmódban a hőmérséklet beállításához az E kapcsolót állítsa az I állásba, 
az F hőmérsékletszabályozót fordítsa el a MAX állásba és várja meg, amíg a hőmérséklet 
a helyiségben komfortos lesz. Ezután fordítsa el a hőmérsékletszabályozót ellenkező 
irányba kattanásig. Ha a helyiség hőmérséklete csökken, a konvektor automatikusan 
fűteni fog a beállított hőmérséklet eléréséig.
Figyelem! Ha a szobahőmérséklet a készülék értékskálája szerinti lehető 
legmagasabb érték felett van, a fűtőelem nem fog működni addig, amíg a levegő 
hőmérséklete a helyiségben nem csökken a készülék értékskálája szerinti lehető 
legmagasabb érték alá.

A „Fagyvédelmi” üzemmódhoz az E kapcsolót állítsa I állásba és az F 
hőmérsékletszabályozót fordítsa el a MIN állásba. Ez lehetővé teszi a hőmérsékletet 
körülbelül 7°C-on tartsa abban az esetben, ha a helyiségben hosszú ideig senki nem 
tartózkodik (több mint 24 óra).

E Kapcsoló I/0

F Hőmérséklet szabályzó gomb

Hogyan kell beállítani a „Komfort” üzemmódot?

Hogyan kell beállítani a „Fagyvédelmi” üzemmódot?

Telepítés

Alkalmazás

Konvektor beállítása
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Jellemzők Jelölés Érték Mértékegység

Hőteljesítmény   

Névleges hőteljesítmény P nom 0,5-2,5 kW

Minimális hőteljesítmény P min 0,0 kW

Maximális folyamatos

hőteljesítmény P max, c 2,5 kW

Segédenergia-fogyasztás

Maximális hőteljesítmény mellett el max 0,000 kW

Minimális hőteljesítmény mellett el min 0,000 kW 

Készenléti módban el sb 0,000 kW

Jellemzők Egység Kiegészítő információk

Hőteljesítmény / szobahőmérséklet ellenőrzés típus

A elektronikus szobatermosztát,

heti programozással nem

Ellenőrzés egyéb opciók

A helyiségben a hőmérséklet

szabályzás jelenlét érzékeléssel nem

A helyiségben a hőmérséklet

szabályzás nyitott ablak érzékeléssel nem

Távvezérlési lehetőség nem

Adaptív szabályzás aktiválása nem

Aktiválás időtartamának korlátozása nem

Érzékelő fekete golyóval nem

Típus jellemzők


