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HD13 CYFROWA 
GŁOWICA ELEKTRONICZNA

Głowica jest dostępna w dwóch wersjach, które różnią się podświetlanym wyświ-
etlaczem LCD lub nie . 

HD13-LHD13                               

M30x1,5IP40
1,5 V

+

AA

ASS BOOST

Nowa cyfrowa głowica z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD jest prze-
znaczona do regulowania temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem kalo-
ryferowym. Nowe i ulepszone  funkcje, takie jak : 8 programowalnych zmian tem-
peratury każdego dnia, system przewietrzania „ otwarte okno ,, ochrona  przeciw 
zamarzaniu czyni ten  produkt idealny do regulacji ogrzewania w przystępnej cenie. 



Twój dostawca: 

HD13  CYFROWA GŁOWICA ELEKTRONICZNA

REDUKCJE : 
HD SĄ MONTOWANE NA STANDARDOWYCH 
ZAWORACH Z GWINTEM M30X1,5MM. DLA IN-

NYCH ZAWORÓW OFERUJEMY REDUKCJE. 

DanfossCoterm Danfoss RTD

TECHNICZNE PARAMETRY : HD13 HD13-L
Podświetlany wyświetlacz LCD        NIE TAK
Codziennie inny program temperatury TAK
Ilość poziomów temperatury                  2
Liczba zmian na dzień                           8
Minimalny odstęp programowanie     30 min
Zakres regulacji temperatury             3 - 39 °C
Wyświetlanie temperatury w 0.1 °C
Dokładność                   0.5 °C
Ustawienie temperatury                                po 0.5 °C
Typ sterowania płynny
Autom. Adaptacja                             TAK
Krótkot. zmiana temper. TAK
Procentowe otwarcie zaworu            TAK
Funkcja  OFF TAK
Funkcja  BOOST TAK
Zabezp. przed kamieniem (ASS)       TAK
Autom. zmiana czasu lato / zima       TAK
Funkcje otwarte okno                        TAK
Ochrona przed zamarzaniem             TAK
Niski stan baterii                                 TAK
Ręczne sterowanie zaworem             TAK
Nakętka łącząca                            plasyik
Baterie (w zestawie)               alkaliczne 2 x 1,5 V AA 

Zużycie prądu                           statyczne 20 uA                                                 
w czasie regulacji  30 mA 

Przykladowe ustawienie temperatury przy  8 zmianach dziennie 

 6h           8h          11h        13h          16h                        22h        

   23°C                       23°C                              23°C

    18°C                              18°C                       18°C                                        18°C 

Aby uzyskać pełny przegląd swojego ogrzewania na wyświ-
etlaczu głowicy co 2 sekundy zmieniają się trzy dane.

aktualny czas ustawiona temperatura
procentowe otwarcie za-

woru 

Herz Myjava Giacomini

W opracowanie nowej głowicy cyfrowej HD13 wzieliśmy pod uwagę sugestie konsumenta , oraz doświadczenie , które zdobyliśmy w 
produkcji i sprzedaży wersji poprzedniej HD10 i HD20 . Nowa głowica HD13 posiada duży podświetlany wyświetlacz LCD z wiekszą
ilością wyświetlanych informacji w segmentach wyświetlacza . LCD ma zmienne dane , które wskazują aktualny stan regulacji , takie 
jak : wymagana temperatura , czas , procentowe otwarcie zaworu . Ten model głowicy jest obecnie najmniejszym na rynku i miesci 
się w małych przestrzeniach przy grzejniku . Umieszczenie przycisków blisko LCD skutkuje łatwiejszą obsługą eliminując potrzebe 
przyjmowania różnych postaw aby zobaczyć wyświetlacz lub stosować lusterko dla innych typów . Programowanie głowicy jest po-
dobne jak w poprzednich typach a wymiana baterii odbywa sie szybko bez konieczności rozłaczania głowicy . Bardzo dużo uwagi 
poświęcono zminimalizowaniu transmisji hałasu . Zastosowanie poduszki montażowej silniczka redukuje hałas do minimum.
 

BATERIE:
2x 1,5V AA alkaliczne w zestawie. 

Funkcja BOOST  - po aktywacji otwiera zawór w 100% na 5 minut. 


