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SASWELL T19 RF-WIFI  

programozható digitális vezeték nélküli szobatermosztát  
fűtéshez és hűtéshez 

A termosztát egy igazi 21. századi, szoftver vezérelt digitális szobatermosztát, amely 
ötvözi a rádiófrekvenciás és Wi-Fi távvezérlést és azok előnyeit. A termosztát 

alapfelszereltségben a fűtőberendezés vezérlésére szolgáló vevőegységgel, mely a 
kazán vagy a légkondicionáló közelében helyezkedik el a bekötés után, és az adó 
egységhez (termosztáthoz) egy tartóval együtt szállítva érkezik. A Wi-Fi alapú 

távvezérléshez ingyenes iOS és Android alkalmazás letölthető. A programozhatósága a 
hét minden napjára egyedileg beállítható hőmérséklet programot biztosít. 

 

Könnyen használható menüjének és 5 érintő gombos kezelőfelületének köszönhetően 
használata egyszerű és felhasználóbarát. 

A termosztát alapfelszereltségében a szabadon álló állvány és falra szerelhető konzol is 

megtalálható. A termosztát a hatótávolságon belül szabadon hordozható, a kapcsolatot 
a kazánnal vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) összeköttetés biztosítja. A zavarmentes 
működést saját biztonsági kód garantálja. Olyan helyre ajánljuk, ahol szükség van 

programozhatóságra, továbbá fontos a pontos hőmérséklet-mérés és hőfokbeállítás, a 
hordozhatóság valamint a kapcsolási pontosság. A rádiófrekvenciás kapcsolat további 
előnye, hogy a telepítés során nem szükséges a vezeték elvezetése (vésés, lejavítás 

stb.) 

A készülék egy hetes periódusra programozható. A termosztát működése programozott 
üzemmódban automatikus, a betáplált kapcsolásokat 7 naponként ciklikusan ismétli. A 

termosztát programozására az alábbi 2 lehetőség van: 
• 5+2 mód: az 5 munkanapra és a 2 hétvégi napra kapcsolás beállítása, napi 6 

időzítési ciklussal 
• 7+0 mód: a hét minden napjára kapcsolás beállítása, napi 6 időzítési ciklussal 

Fagymentesítő funkció 

A termosztát fagymentesítés funkciójának aktiválása esetén a termosztát kapcsolási 
hőmérséklete 1- 10°C között beállítható, a gyári alapbeállítás 5°C. Az aktivált funkció 

esetén, minden egyéb beállítástól függetlenül bekapcsolja a kimenetét amennyiben a 
termosztát által mért hőmérséklet a beállított határérték alá csökken.  

Nyitott ablak funkció 

A nyitott ablak aktiválása után, hirtelen hőmérséklet esés érzékelése esetén, 10 - 20°C 

közötti hőmérséklet tartományban, 10 perc időtartamra kikapcsolja a termosztát a 
fűtést. Ez a funkció 10°C alatti hőmérséklet esetén automatikusan kikapcsolódik.  
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FONTOS jellemzői a termosztátnak 

• Programozható - 7 nap, minden napra 6 eltérő kapcsolási és hőmérsékletű beállítás 
• Fagyvédő funkció 5°C alatt 
• 0,1°C fokos pontosság 
• Elemcsere esetén megőrzi a beállításokat 
• Programozott vagy manuális üzemmód lehetősége 
• Nagy, érintőgombos LCD kijelző, amely mutatja a hét aktuális napját, az aktuálisan 

aktív programot, az időt vagy a beállított hőmérsékletet és az aktuális 

szobahőmérsékletet 
• Csatlakozás 868 MHz-es rádiófrekvencián (RF) keresztül és akár 100 m-es 

hatótávolság a szabadban 
• Nyitott ablak funkció 
• Gyerekzár 

Műszaki adatok 

• Hőmérséklet mérési pontosság: +/- 0,1 °C  
• Beállítható hőmérséklet tartomány: 0 °C – 35 °C (0,5 °С-os lépésekben)  
• Hőmérséklet kijelző: 5°C és 50°C között 
• Tárolási hőmérséklet -10°C és 60°C között 
• A vevőegység tápfeszültsége: 100-240 V AC; 50/60 Hz 
• A termosztát tápfeszültsége: 4x AAA LR03 elem (a készlet tartalmazza) 
• Környezeti hatások elleni védettség: IP21 
• Vevőegység: feszültségmentes 10A (COM, NC, NO) 
• Termosztát méretek: 124 mm x 88 mm x 21 mm 
• Fogadóegység méretek: 113 mm x 83 mm x 30 mm 
• Működési frekvencia: RF (rádiófrekvencia) 868 MHz, FSK ; Hatótávolság nyílt 

területen legfeljebb 100 m; a tényleges hatótávolság az épület felépítésétől és 
a közelben lévő egyéb elektronikus eszközöktől függően változik 

• Wi-Fi vezeték nélküli, 2.412GHz - 2.484GHz, TCP/IP, MQTT, 3dB kiegészítő 
külső antenna a jobb Wi-Fi jel hatótávolság érdekében 

• Alkalmazás: iOS és Android eszközökre 
• Tömege: 250 g  
• Garancia: a leszállítástól számított 12 hónap 

 

Termosztát csomag tartalma 

• 1 db digitális szoba termosztát (temosztát, vevő, tartó) 
• 4 db AAA elem 
• 2 csomag csavar a szereléshez 
• 1 db microUSB kábel 
• Magyar nyelvű telepítési és kezelési útmutató 

 

 


