
Uygulama

living eco® evlerde ısıtma kullanımı için tek 
başına kullanılabilen elektronik ve programlan-
abilir bir radyatör termostatıdır.

living eco® herkesin kolayca kullanabileceği P0, 
P1 ve P2 olmak üzere 3 programlı olarak tasar-
lanmıştır. Programlar günün farklı zamanlarında 
farklı sıcaklıkların seçilebilmesine olanak tanır.

P0 sıcaklığın tüm gün aynı kalmasını sağlarken, 
P1 ve P2 enerji tasarrufu için önceden belirlen-
miş günün belirli periyotlarında sıcaklığı 
düşürerek kullanan ailenin ısınma ihtiyacını 
düzenleyecektir. 

living eco® kurulumu kolaydır. Danfoss’un yada 
diğer radyatör vana üreticilerinin ürettikleri 
termostatik vanalarla uyumlu adaptörlerle 
temin edilmektedir.

living eco® pille çalışır. Kompaktır ve ön kıs-
mındaki 3 tuşla kolayca kullanılabilmektedir. 

living eco® açık-pencere fonksiyonu oda 
sıcaklığında önemli ölçüde düşme olduğunda 
radyatör vanasını kapatmaktadır. Böylelikle ısı 
israfının önüne geçilerek verimli bir ısınma 
sağlanmış olur.

Başlıca Özellikleri:

▪ Enerji tasarrufu

▪ Kolay kurulum

▪ Sadece 3 tusla kullanabilme

▪ Yüksek komfor sağlar

▪ Open window fonksiyonu

▪ Valve exercise function

▪ PID kontrol (hassas kontrol)
▪ Adaptive learning

▪ Gece azalan sıcaklık değerli haf-
talık program

▪ 2 yıllık pil ömrü

▪ Min./max. sıc. limitlemesi

▪ Çocuk kiliti

▪ Tatil fonksiyonu

▪ Dona karşı koruma

▪ Arka aydınlatmalı gösterge

▪ Günlük 3 adete kadar set-back ve
     set değerleri verilebilir.

Kod no. Adaptör (dahili) Dil seçenekleri

014G0050 Danfoss RA
UK/DE/DK/NL

FR/PL/SE/FI

014G0051 Danfoss RA ve K
UK/DE/DK/NL

FR/PL/SE/FI

014G0052 Danfoss RA ve K
UK/CZ/RU/TR
HU/HR/SI/IT
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Özellikler Ekran/gösterge Gri dijital arka plan aydınlatmalı

Motor tipi Elektromekanik

Yazılım sınıflandırması A
Kontrol PID
Besleme gücü 2x1.5V AA alkalin, class III (SELV)
Pil ömrü 2 yıl

Düşük pil göstergesi Pil seviyesi azaldığında, göstergede pil işareti ve alarm zili
yanıp sönecektir

İstenilen sıcaklık 0’dan 40⁰C’ye

Sıcaklık aktarım aralığı -20’dan 65⁰C’ye

Sıcaklık ayar aralığı 6 to 28⁰C
Tavsiye edilen kullanım    Rezidant

Açık-pencere fonksiyonu Evet

Boyutlar RA: L: 91 mm Ø:51 mm/K: L78 mm Ø: 51 mm
Gürültü seviyesi < 30 dBA
Pilli ağırlık 177 g
Emniyet sınıflandırması Tip 1
Mekanik güç 70 N (vananın max. kuvveti)
Max. su sıcaklığı 90°C

Çalışma Tipi Linear
Yay çalışma aralığı 2-3 mm on valve
Maximum genleşme 4.5 mm
Sıcaklık numune ölçümü           Sıcaklığı her dakika ölçer
Hız 1 mm/s
Güç tüketimi Standby’da iken 3 mW, çalışırken 1.2 W
Ball pressure test 75°C
IP koruma sınıfı* 20

* Bu termostat suya maruz kalan yerlerde yada
çarpma riski olan yerlerde kullanılması önerilmez.

Aksesuarlar Tip Kod no.
RAV & RAVL adaptör 014G0250
RA adaptör 014G0251
K adaptör 014G0252
RTD adaptör 014G0253

Simgeler
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Kurulum living eco® Danfoss RA vana adaptörleri, M30X1.5 (K) 
bağlantılı (014G0051) vanalarla, iki alkaline AA pil ve 
2 mm Alyen anahtarından oluşmaktadır. 

Pillerin takılması

Pil kapağını kaldırın ve pilleri takın. Pillerin
doğru yerleştirildiğinden emin olun. Kurulum
öncesi göstergedeki M yanmalıdır.

RA K

▪ Adaptörü bağlamakla başlayın.

▪ Alyen anahtarı kullanarak RA adap-
törünün sıkın. Elinizle K adaptörünü 
sıkın.(max. 5 Nm).

2 mm Alyen anahtar

▪ Termostatı adaptör bağlayın ve elinizle
sıkılayın. (max. 5 Nm).

▪   işaretine yaklaşık 3 sn. kadar basılı 
tutun. Menü açılacaktır. M yanar.       işaretine 
termostatı sabitlemek için tekrar basınız.

Ön-ayar programları P0 Sıcaklık düşüşü olmayan programdır. Tüm gün ve gece boyunca belirleye-
ceğiniz sabit sıcaklığı sağlar. 

P1 Gece 22:30 - 06:00 saatleri arasında sıcaklığı 17⁰C’ye düşüren programdır.  Program 
set değerleri değiştirilebilir.

P2 Daha genişletilmiş kayıt özelliği olan bu program, gece 22:30 - 06:00 ve haftaiçi 
08:00 - 16:00 saatleri arasında sıcaklığı 17⁰C’ye düşürmektedir. Program set değerleri 
değiştirilebilir.

Seyahat programı siz yokken sıcaklığı düşürür. Sıcaklık değerini ve süreleri siz 
belirlersiniz. 
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Ölçüler RA

K

RAV/RAVL
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