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CHRONOPASS to programator, który można zainstalować w dowolnym 
produkcie z serii PASS Program. Po zainstalowaniu staje się on 
niewidocznym elementem urządzenia. Programator umożliwia 
komfortowe zarządzanie zarówno pojedynczym grzejnikiem, jak 
również całym systemem grzewczym opartym na urządzeniach  
z gamy PASS Program lub gamy NUMERIC (termostat elektroniczny). 

Programator obsługuje 1 strefę grzewczą, w której jest w stanie 
sterować pracą aż 15 urządzeń. 

Programator daje użytkownikowi możliwość zmiany parametrów jego 
pracy w dowolnym momencie. 

CHRONOPASS pozwala zaprogramować cały tydzień, w którym  
do wyboru mamy 3 niezależne programy oraz 2 rodzaje temperatur  
dla każdego z nich.

Dzięki nim użytkownik z dużą elastycznością może dopasować komfort 
pracy urządzeń do swoich potrzeb. 

Grzejnik, w którym został umieszczony CHRONOPASS, 
za pośrednictwem przewodu sterującego przesyła do pozostałych 
urządzeń informacje, które zostały przez nas uprzednio 
zaprogramowane. W ten sposób zapewnia przejście kolejnych urządzeń 
do pracy w wymaganym zakresie temperatur, zgodnie z 24-godzinnym 
przedziałem czasowym.

Jeśli posiadasz urządzenie z funkcją Pilotage Inteligente (PANAMA, 
F119, 2012, DORIS Mixt) i chcesz nim sterować zdalnie przy użyciu 
aplikacji mobilnej, wówczas oprócz zakupu centralki Cozytouch 
niezbędny będzie również zakup dodatkowej opcji w postaci 
zewnętrznego sterownika Cozytouch Pass.

Sterownik Cozytouch Pass łączy się szeregowo z danym 
urządzeniem lub grupą urządzeń. Cozytouch Pass może  
obsłużyć do 15 urządzeń połączonych ze sobą  w jednej strefie.

Wówczas wszystkie urządzenia połączone ze sobą w obiegu 
szeregowym lub równoległym będą wykonywały te same 
polecenia przesyłane za pośrednictwem sterownika  
Cozytouch Pass.

CHRONOPASSCOZYTOUCH PASS

Charakterystyka techniczna

zasilanie ~230 V, 50 Hz

zużycie energii 1 Wh

obsługa 1 strefa grzewcza (maks. 15 urządzeń pracujących w strefie)

podłączenie kabel 2 x 2,5 mm2 (GIFAM)

sposób montażu do wnętrza interfejsu

wymiary (wys./szer./gł.) 105 x 66 x 13 mm

temperatura pracy 0oC +50oC

cena netto (zł) 310

cena brutto (zł) 381

referencja 602 014

Charakterystyka techniczna

zasilanie ~230 V, 50 Hz

obsługa 1 strefa grzewcza (maks. 15 urządzeń pracujących w strefie)

podłączenie przewód sterujący (kolor czarny) 0,05 A max 230 V

sposób montażu na ścianie

wymiary (wys./szer./gł.) 135 x 70 x 22 mm

temperatura pracy 0oC +80oC

częstotliwość 868 MHz

cena netto (zł) 159

cena brutto (zł) 196

referencja 602 251

Interfejs to specjalna kieszeń umożliwiająca zainstalowanie 
programatora CHRONOPASS w dowolnym urządzeniu z gamy  
PASS Program. Umożliwia też zablokowanie programatora  
przed dostępem dzieci.

 Cozytouch Pass, podłączony indywidualnie do jednego urządzenia, 
pozwala na jego indywidualną parametryzację:
•  przypisanie dowolnego urządzenie do dowolnego 

pomieszczenia, 

•  tworzenie nazwy własnej dla urządzenia, pomieszczenia  
czy strefy grzewczej, 

•  modyfikowanie aktualnego programu pracy lub trybu pracy 
danego urządzenia czy strefy grzewczej, 

•  edytowanie wartości nastaw temperatury poszczególnych 
urządzeń,

•  analizę kosztów zużycia energii dla danego urządzenia 
czy strefy grzewczej w określonej jednostce czasu,

• planowanie naszej nieobecność w domu, biurze czy mieszkaniu.
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