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Cabos de Aquecimento

RID-WL
Cronotermóstato digital wireless.

Para o máximo de eficiência, rapidez e simplicidade de montagem, a Raytech criou 
o inovador CRONOTERMÓSTATO AMBIENTE WIRELESS RID-WL, que une à confiança e 
controlo dos parâmetros ambientais do sistema RID a ausência de ligações por fios. 

O RID-WL, que funciona com radiofrequência, permite a instalação não invasiva em qualquer 
ambiente, quer para novas instalações quer para a renovação de locais, ou para reforçar um 
sistema primário pré-existente. 

O RID-WL é fornecido com um receptor próprio configurado para a frequência do termóstato 
(sinal exclusivo), capaz de controlar uma capacidade de 8 A. 

O RID-WL, não tendo fios, pode ser movido dentro do alcance de utilização, podendo ser 
posicionado onde for necessário o controlo dos parâmetros.

Equipado com ecrã LCD de leitura fácil e com retroiluminação, é programável e dispõe de um 
sensor interno integrado, mas pode ser ligado a um sensor separado, por ex., no pavimento.

Relé adicional RID-WL-R
Dispositivo relé adicional, com um máximo de 6 dispositivos controláveis pelo mesmo 
cronotermóstato RID-WL.

Acessórios Warm Up

Precisão da temperatura: 0,1°C
Campo de funcionamento: de 0°C a + 40°C

Campo de temperatura: de 5°C a + 35°C
Alimentação: 2 pilhas AAA de 1,5 V

Grau de protecção: IP30
Frequência: 868 MHz

Receptor de alimentação: 230 V, 50 Hz
Capacidade do relé: 8 A

 Capacidade à distância: 
100 m ao ar livre, 30 m no interior 

 Programável em blocos de 30 minutos.
 9 programas já inseridos 

e 4 programáveis pelo utilizador.
Controlo de temperatura “self-learning”.

Bloqueio crianças.
Alarme de nível baixo das pilhas.

 Memória ilimitada dos programas no 
caso de pilhas descarregadas.

Grau de protecção: IP30 
Frequência: 868 MHz 

Receptor de alimentação: 
230 V, 50 Hz 

Capacidade do relé: 8 A 
Capacidade à distância: 

100 m ao ar livre, 30 m no interior

Produto Descrição

RID-WL Cronotermóstato com recetor

TETO

Produto Descrição

RID-WL-R Receptor adicional para cargas superiores a 8 A

COMFORT
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