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PANDA

– nowa dwukolorowa
głowica termostatyczna
PANDA to gwarancja wysokiej jakości
w bardzo atrakcyjnej, konkurencyjnej
cenie! Nowo wprowadzony termostat to
energooszczędne rozwiązanie, utrzymujące
przyjemną temperaturę we wszystkich
pomieszczeniach w budynku.

mieszczenia oraz redukcja zużycia energii
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Podczas montażu głowica powinna być
ustawiona w pozycji „5”. Nakrętkę należy dokręcić kluczem płaskim M32.

Jak ustawić ograniczenie maksymalnej
i minimalnej temperatury?
Głowica PANDA ma 2 ograniczniki, dzięki którym zakres temperatury może być kontrolowany. Prawy ogranicznik umożliwia ustawienie maksymalnej temperatury. Chcąc
uzyskać maksymalną nastawę „4” należy:
1. obrócić głowicę do pozycji maksymalnej (A),
2. wcisnąć i przytrzymać prawy ogranicznik,
jednocześnie obracając głowicę do pozycji
„4” (B),
3. zwolnić ogranicznik.
Za pomocą lewego ogranicznika uzyskuje się
ograniczenie minimalnej wartości temperatury.

Zabezpieczenie przed kradzieżą
Głowicę PANDA z uwagi na jej przeznaczenie m.in. inwestycyjne (także do obiektów
użyteczności publicznej), wyposażono w zabezpieczenie przez kradzieżą: dwa plastikowe półpierścienie należy zatrzaśnąć wokół

nakrętki łączącej głowicę termostatyczną
z zaworem lub wkładką zaworową w grzejniku. Pierścień może być obracany luźno wokół
nakrętki, uniemożliwiając jej odkręcenie.

