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  IRA211     Bază 

 

 

Telecomandă infraroșu IRA211 
 Pentru termostate de ventiloconvectoare cu receptor infraroșu 

 
Utilizare 

Pentru control la distanță al termostatelor pentru ventiloconvectori. 

Poate fi utilizată cu următoarele tipuri de termostate: 

 RDF110.../IR 

 RDF210…/IR 

 RDF310.21 

 RDF410.21 

 RDE410 

 RDG1…T 

 

Funcții 

 Selecția modului de operare: Confort, Auto Timer sau Protecție 

 Modificarea setpoint-ului pentru căldură al camerei în modul Confort 

 Selecția modului pentru ventilator: Viteză automată sau manuală 

 Setpoint temperatură cameră în °C sau °F (selectabil) 
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Control la distanță 

IRA211 este o telecomandă cu infraroșu pentru utilizare cu termostatul pentru un venti-
loconvector echipat cu un receptor infraroșu. Comunicarea între telecomandă și ter-
mostatul de cameră este unidirecțională. Afișajul digital arată setarea efectivă. Orice 
schimbare facută direct pe termostat nu va fi sincronizată cu telecomanda. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente: 

1 Buton mod Protecție: 

Pornirea ventiloconvectorului sau selectarea modului Protecție. 

2 Buton operare ventilator: 
Selectare mod ventilator: Viteză automată sau manuală (mică, medie, mare). 

3 Buton retrimitere: 
Retrimiterea setării actuale făcute pe IRA211. 

4 Butoane setpoint: 
Modificare de setpoint în modul Confort. 

5 Buton mod operare: 

Selectare mod operare: Confort  sau Auto Timer AUTO. Auto Timer poate fi folosit 
doar cu termostate cu program de timp. 

Afișaj: 

a.) Mod operare: 

AUTO   Mod Auto Timer 
  Mod Confort 

b.) Setpoint temperatură în cameră: Poate fi afișat în °C sau °F (vezi ”Punere în func-
țiune”) 

c.) Stare ventilator: 

 

   
 

d.) Când butoanele sus , jos    și  sunt apăsate; simbolul de transmisie 

 apare pentru 2 secunde pentru a indica modificarea trimisă către termostatul 
de cameră. 
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Punere în funcțiune 

Unitatea de măsură a setpoint-ului poate fi schimbată din °C în °F, sau viceversa, după 
cum urmează: 

1. Afișajul la prima pornire va fi în grade Celsius (°C). 

2. Apăsați butonul  și, în același timp, montați bateriile, apoi afișajul se 
schimbă în grade Fahrenheit (°F).  

Îndepărtare 

Aparatele sunt considerate echipamente electronice pentru îndepărtare conform 
Directivei Europene 2012/19/EU și nu pot fi îndepărtate ca gunoi menajer. 

 Îndepărtați  aparatul conform mijoacelor puse la dispoziție special pentru acest 
scop 

 Respectați prevederile tuturor legilor și reglementărilor în vigoare 

 Aruncați bateriile la locurile speciale de colectare 

Date tehnice  

Baterii 2 x 1,5 V;  tip AAA 
Durata de viață a bateriilor 1 an (baterii alkaline) 
Distanța de operare (transmițator infraroșu) 

Distanță efectivă 
Unghi de orientare 

 
≤7,5 m 
≤ ± 30° 

Operare 
Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 

Conform IEC 60721-3-3 
Clasa 3K5 
0... 50 °C 
<95% u.r. 

Transport 
Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 
Condiții mecanice 

Conform IEC 60721-3-2 
Clasa 2K3 
25... 60 °C 
<95% u.r. 
Clasa 2M2 

Stocare 
Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 

Conform IEC 60721-3-1 
Clasa 1K3 
25... 60 °C 
<95% u.r. 

Conformitate EU (CE) CE1T3060xx *) 

Conformitate RCM CE1T3060en_C1 *) 
Clasa de siguranță SELV  

(safety extra low-voltage) 
Grad de protecție al carcasei IP30 conform EN 60529 
Greutate 0,042 kg 
Culoarea panoului frontal al carcasei Corp principal: RAL 9003 alb 

Bază: RAL 7035 gri 
 
*) Documentele pot fi descărcate de la http://siemens.com/bt/download. 

Schimbare între °C și 
°F 

 

Alimentare 

Date operaționale 
Condiții de mediu 

Norme și standarde 

General 
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Dimensiuni 
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