
AURATON Draco SET
Tygodniowy, bezprzewodowy regulator temperatury ze sterownikiem urządzenia 
grzewczego w zestawie

AURATON Draco SET to bezprzewodowy zestaw przeznaczony do zarządzania pracą urządzenia grzewczego  
w Twoim domu lub mieszkaniu.  

System składa się z eleganckiego termostatu oraz sterownika, który podłączysz do kotła gazowego, elektrycznego, 
olejowego lub na pellet.  

System komunikuje się bezprzewodowo, nie wymaga instalacji okablowania, poza prostym podłączeniem  
do urządzenia grzewczego.  

Wystarczy, że ustawisz na termostacie żądaną w pomieszczeniu temperaturę, a system zadba o Twój komfort cieplny 
w najbardziej optymalny i energooszczędny sposób. Możesz zarządzać siedmioma niezależnymi programami pracy 
lub samodzielnie ustawić pożądaną temperaturę zarówno w dzień, jak i w nocy. Tygodniowy programator pozwoli Ci na 
ustawienie precyzyjnych harmonogramów ogrzewania aby zapewnić ciepło dokładnie wtedy, kiedy Ty i Twoi bliscy go 
potrzebujecie, dbając jednocześnie o oszczędność energii.  

Regulator posiada również tryb urlopowy oraz ma fabrycznie ustawioną minimalną temperaturę przeciwzamrożeniową.

Dane techniczne

Schemat urządzenia

Zasilanie AURATON Fornax 230V AC, 50Hz, 1,5W

Zasilanie AURATON Draco R 2xAAA (2x1,5V), alkaliczne

Zakres temperatury pracy 0 – 45°C

Ilość poziomów temperatury AURATON Draco R 2

Temperatura przeciwzamrożeniowa AURATON Draco R 7°C

Zakres sterowania temperatury AURATON Draco R 5 – 30°C

Histereza AURATON Draco R ±0,2°C / ±0,4°C/PWM

Sygnalizacja stanu pracy AURATON Fornax Diody LED, dźwiękowa

Sygnalizacja stanu pracy AURATON Draco R Wyświetlacz LCD

Obciążalnośc przekaźnika AURATON Fornax Max. 250V AC, max. 16A

Zasięg działania w typowym budynku,  
przy standardowej konstrukcji ścian – ok. 30 m;
w terenie otwartym – do 300 m

Częstotliwość radiowa 868,850 MHz
869,000 MHz

Moc sygnału radiowego do 11 dBm

Kategoria odbiornika AURATON Fornax 2

Stopień ochrony IP 20

Sugerowane miejsce montażu AURATON Fornax W pobliżu urządzenia grzewczego

Tryb pracy: ogrzewanie lub chłodzenie

10 programów temperaturowych  
(3 niezależne temperatury – dzienna, nocna, 
przeciwzamrożeniowa)

Unikalny algorytm zapisu parametru 
pracy odbiornika z ostatnich 24h

Dedykowany wyłącznik ułatwiający 
serwis urządzenia grzewczego
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