
MEMOPROG FP2 или CP
Програмиране осъществено чрез управляващ кабел Fil Pilote 

или по ел. мрежа - Courant Porteur

Mémoprog FP2, чрез кабел

Индивидуално програмиране или 
програмиране по зони на отоплението 
(при повече радиатори). Голям екран 
задно-осветен с интегрирано управление

Лесен монтаж

Касетите се плъзгат в гнездото, предвидено за 
целта в съответните радиатори.

Производство - Франция

1303 София, Ал.Стамболийски 57, тел./факс 02/ 988-01-19, 02/ 988-07-19, 02/ 986-54-98, 
e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg



MEMOPROG FP2 или CP
Програмиране осъществено чрез управляващ кабел Fil Pilote 

или с вълни в ел.мрежа - Courant Porteur

Различна програма за всеки ден от седмицата
*За всеки ден от седмицата, бихте могли да имате персонална програма или да изберете програма, предварително 
фабрично зададена

Mémoprog fil pilote 2 Mémoprog courant porteur
Излъчващата касета FP, поставена в радиатора, 
управлява индивидуално радиатора. Ако той бъде 
свързан към други радиатори с управляващ кабел, 
то всички радиатори ще изпълняват командите на 
първия.

Касета : Mémoprog FP2
- Eкран LCD, в горната част с 5 бутона за настройка
- Програмиране ежедневно / седмично в Confort
и Eco в интервал от 1 час.
- Програмиране против замръзване от 1 до 99 дни,
с означаване на приспаднатото.
- Блокировка за деца.
- Аuto смяна  (лято/зима).
- Екран осветен.
- Дублиране на програмата.

Излъчващата касета CP, поставена в радиатор, предава 
командите (Confort, Eco, Hors-gel) директно по ел. мрежа, 
без необходимостта от допълнителен кабел. Приемащите 
касети CP, поставени в останалите радиатори, ги получават 
и променят функционирането на радиатора.

Излъчваща касета Mémoprog CP
- Eкран LCD c 4 бутона за настройка.
- Програмиране ежедневно / седмично в Confort и Eco в 
интервал от  1 час.
- Програмиране против замръзване от 1 до 99 дни.
- Излъчващата касета CP програмира индивидуално 
радиатора в който е поставена и може да командва до 20 
радиатора, снабдени с приемаща касета на  CP.

Приемаща касета Mémoprog CP
- Бутон и светлинен индикатор за режима.
- Тя приема командите Confort, Eco и Hors-gel.

Касетите Мémoprog са съвместими с радиаторите по-долу


