
Model No.: PTV30

Address: 19th Floor, Xingtu Building, No.451 Wulianwang Street, 

Binjiang Zone, Hangzhou, 310051 Zhejiang Pro., CHN.

Tel.: +86-571-85800292         Fax.: +86-571-28190666

Email: market@poersmart.com    Website: www.poersmart.com

Wi-Fi програмируемото радиаторно управление PTV30  е 

термостатична радиаторна глава, осигуряваща независимо 

управление на различни зони в отоплителната система. 

Работещ с повечето стандартни термо регулиращи вентили, 

подходящ за инсталиране в нова система или актуализиране 

на съществуваща система.

Смарт термостатична радиаторна главa

Интегриранa с приложенията Amazon Alexa и Google Home

Опция за уведомително съобщение при ниска или висока

температура

Възможност за свързване с интернет чрез Gateway PTG10,

чрез който радиаторната глава PTV30 може да се контролира 

от разстояние през приложение на мобилния телефон 

(Android и IOS); Без наличието на гейтуей, радиаторната глава

 PTV30 може да бъде използвана като обикновено ТРВ

Контрол  на стайната температура

Показания за влажност

Mултизонален контрол (възможност за индивидуална 

настройка на температурата във всяко помещение)

Характеристики

12 дневни програми 

 5+2 дена/7 дена/

1 ден  независимо 

програмиране като 

опция

Автоматичен 

или ръчен режим,

ваканция, ЕКО и 

режим за отмяна

Защита от 

замръзване и 

защитна функция 

на главата

Лесно за 

инсталиране 

на повечето 

стандартни 

терморегулаторни

вентили

Сензорни 

клавиши

Защита

от деца
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     Сканирайте, 
за да изтеглите APP 
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Model No.: PTG10

LED
Wi-Fi

0 to 50°C

Heating system

LCD with backlight

Electromechanical

2AA batteries

868MHz 433MHz for 

option, Bidirectional

100m

7°C ~ 32°C 
(0.5°C/step)

Operating Temperature

Control mode

Display

Actuator

Power

Transmitting frequency

Communication Range
(open space)

Temperature setting range

+/-0.3°C 

7°C

-20 to 65 °C

every minute

10 to 90%RH

+ / -5%RH 

12 hour / 24hour

<30 dBA

H91 x Ø51.5mm

M30 x 1.5mm 

IP30

CE

Temperature control accuracy

Frost protection temperature

Storage temperature

Measurement interval

Humidity range

Humidity accuracy

Time display

Noise level

Dimensions

Valve connection

IP class

Standard

0 ~ 50°C

868MHz 433MHz for 

option, Bidirectional

100m

1.5W

100VAC ~ 240VAC, 50Hz

Internet via Wi-Fi (2.4G)

60.5 x Ø51 mm

IP30

CE

Operating Temperature

Transmitting frequency

Communication Range
(open space)

Power

Power supply

Connectors

Dimensions

IP class

Standard

Гейтуей

Гейтуеят PTG10 осигурява интернет достъп за 

дистанционно смарт управление на смарт продукти 

с ниска мощност; няма нужда от връзка с кабел към

 рутера на дома ви; има нужда само от връзка с ток 

Wi-Fi връзка 

 с интернет

Безжична комуникация 

  между радиаторната 

     глава и гейтуея

LED индикация на 

 работния режим

АпликацияСмарт термостатична радиаторна глава PTV30

Гейтуей PTG10

Техническите характеристики могат да се променят без предизвестие
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