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Bezdrátová hlavice xComfort

Zónová regulace vytápění
Úspora energie na vytápění až 30 %

� Plynulé ovládání ventilu motorovým pohonem
� Bateriové napájení - životnost 2 roky
� Řízení z jednotky xComfort (Room Manager,

Home Manager) nebo i externích systémů
� Možnost samostatného provozu bez jednotky
� Snadná instalace na všechny běžné radiátory
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RF Hlavice bateriová

CHVZ-01/03
156596

Základní balíček pro vytápění 3 místností

CPAD-00/182
166711

Komfortní balíček pro vytápění 3 místností

CPAD-00/183
166712

+ + +

3x 1x 3x 1x 2x

BBeezzddrrááttoovvýý  ssyyssttéémm  xxCCoommffoorrtt  pprroo  kkoommffoorrttnníí  řříízzeenníí  vvyyttááppěěnníí

BBaallííččkkyy  xxCCoommffoorrtt  pprroo  vvyyttááppěěnníí  zzaa  vvýýhhooddnnéé  cceennyy

MMoožžnnoossttii  vvyyttááppěěnníí
�� Nastavení časových režimů a vytápěcích teplot na

Room Manageru (Den, Noc, Standby, Protimráz)

�� RF hlavice má zabudovaný senzor teploty
pro měření prostorové teploty v místnosti

�� Velký podsvícený displej na hlavici pro zobrazení
aktuální a požadované teploty, vytápěcího režimu,
polohy ventilu, data a času, ale i stavu baterií

�� Funkce „Otevřené okno” aktivuje protimrazovou 
teplotu při prudké změně teploty (nastavení v MRF)

�� Vytápěcí režimy: AUTO, Manual, Dovolená, Party 
a Léto

�� Vzdálené ovládání vytápění mobilním telefonem
prostřednictvím zpráv SMS

�� Bezdrátová hlavice může pracovat i samostatně
bez řídicí jednotky, vše se nastavuje na hlavici

Ve vývoji RF aktor pro vytápění 12-kanálový pro ovládání termoel. ventilů a čerpadel podlahového vytápění.

Komfortní řízení vytápění / chlazení
• Zónová regulace až pro 6 místností! S Home Managerem počet vytápěcích zón není omezen. 
• Útlumové režimy aktivací odchodového tlačítka nebo při zakódování, příp. i otevření okna. 
• Ovládání topných režimů a libovolných výstupů vzdáleně SMS zprávami, feedback o teplotách.

Prostorový  
termostat 
(teplota, vlhkost)

Okenní kontakty 
(zámrz)

ECO tlačítko 
(změna provozních režimů)

Room Manager 
(komunikace SMS)

RF aktor pro vytápění 
(12-kanálový)

Venkovní  
teplota

RF bateriová hlavice 
(plynulá regulace)

Čerpadlo, kotel

Vhodné pro ventily:

Heimeier, Honeywell, Danfoss 
a další se závitem M30x1,5 mm

Obsahuje:

3 ks RF hlavice bateriová

1 ks RF Room Manager s Bluetooth (bílý)

Obsahuje:

3 ks RF hlavice bateriová

1 ks RF Room Manager s Bluetooth (bílý)

2 ks RF Pokojový termostat

RRoooomm  MMaannaaggeerr  pprroo  řříízzeenníí  vvyyttááppěěnníí  //  cchhllaazzeenníí

Čas

Komfortní / 
Noční teplota

Vytápěcí režim
Auto

Manu
Holiday

Party

Den

Poloha ventilu
(0 – 100 %)

Aktuální teplota
(při podsvícení 
požadovaná 
teplota)

Časový program

ŘŘííddiiccíí  jjeeddnnoottkkaa  RRoooomm  MMaannaaggeerr

++

BBeezzddrrááttoovváá  RRFF  hhllaavviiccee

Nastavovací kolečko + ovládací tlačítka

Ceníkové ceny balíčků jsou o 10% nižší než ceníkové ceny komponent.


