
Δεδομένης της ανάγκης που υπάρχει σε 

κάθε σπίτι για επιπλέον εξοικονόμηση, 

η Olympia Electronics παρέχει ενεργειακές 

λύσεις με τους προγραμματιζόμενους 

θερμοστάτες χώρου θέρμανσης - ψύξης, 

για ενεργειακά τζάκια & λέβητες ξύλου. 

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα 

«έξυπνης» διαχείρησης της θέρμανσης μέσω 

των εφαρμογών της σε Android & IOS 

(αφορά τους WiFi θερμοστάτες).  

Πιστεύουµε & παράγουµε 

ΕΛΛΑΔΑσ
τη

ν

www.olympia-electronics.com

Ηλεκτρονικοί Θερμοστάτες
χώρου & εστιών ξύλου

Όλοι οι θερμοστάτες 
εντάσσονται στο πρόγραμμα 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΑΥΤΟΝΟΜΩ
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Γιατί επιλέγω
τους θερμοστάτες
της Olympia Electronics.
Οι θερμοστάτες της Olympia Electronics 
παρέχουν στον χρήστη ευελιξία και εύκολη 
διαχείρηση των παραμέτρων για βελτιστοποίηση 
των συστημάτων θέρμανσης. 

Τι κάνει όμως τους θερμοστάτες αυτούς τόσο 
ελκυστικούς;

n Κομψός  σχεδιασμός.

n Ευανάγνωστη οθόνη.

n Εύκολος χειρισμός και λειτουργία.

n Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση.

n Τρεις τρόποι λειτουργίας: χειροκίνητη, 
ημερήσια και εβδομαδιαία.

n Λειτουργία ημέρας ή νύχτας.

n Επιλογή παρουσίας ή απουσίας ατόμου στο 
χώρο. Πιέζοντας μόνο ένα κουμπί λειτουργεί 
ως geofencing.

n Αντιπαγωτική προστασία.

n Ενεργοποίηση Boiler (διατίθεται στους BS-813, 
BS-819, BS-821, BS-851).

n Λειτουργία λέβητα με ρυθμιζόμενο χρόνο 
(διατίθεται μόνο στο BS-851/KIT).

n Ρυθμιζόμενο διαφορικό.
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Εύκολος

χειρισμός 

OLYMPIA
ELECTRONICS
THERMOSTAT

μέσω της εφαρμογής
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POWER

BURNER

BOILER

BS-820/R
BS-821/R

BS-818/R
BS-819/R

BS-818/KIT 

BS-819/KIT 

BS-820/KIT 

BS-821/KIT 

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα & στεγανός (ΙΡ65) δέκτης

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα και boiler & στεγανός (ΙΡ65) δέκτης

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα & δέκτης εσωτερικού χώρου

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα και boiler & δέκτης εσωτερικού χώρου

Τύπος Περιγραφή

BS-818/T

BS-819/T

BS-818/R 

BS-819/R 

BS-820/R 

BS-821/R 

Πομπός για τον ασύρματο θερμοστάτη BS-818, με 2 μπαταρίες ΑΑ

Πομπός για τον ασύρματο θερμοστάτη BS-819, με έξοδο για boiler και 2 μπαταρίες ΑΑ

Στεγανός (ΙΡ65) δέκτης για τον ασύρματο θερμοστάτη 

Στεγανός (ΙΡ65) δέκτης για τον ασύρματο θερμοστάτη BS-819, με έξοδο για boiler

Δέκτης εσωτερικού χώρου για τον ασύρματο θερμοστάτη BS-818

Δέκτης εσωτερικού χώρου για τον ασύρματο θερμοστάτη BS-819 με έξοδο για boiler

Ασύρματοι θερμοστάτες χώρου 
θέρμανσης / ψύξης, με 2 μπαταρίες ΑΑ, 
προγραμματιζόμενοι σε ημερήσια  ή 
εβδομαδιαία βάση,10 προγραμμάτων.

IP20 868 MHz
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BS-818/KIT, BS-819/KIT, 

BS-820/KIT, BS-821/KIT 
BS-820/R, BS-821/R

BS-818/R, BS-819/R

n Ασύρματη επικοινωνία μεταξύ θερμοστάτη και 
δέκτη, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε ή να 
μετακινήσετε τον θερμοστάτη οπουδήποτε στο 
χώρο σας.
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BS-850/KIT 

BS-851/KIT 

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα & δέκτης εσωτερικού χώρου

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα και boiler & δέκτης εσωτερικού χώρου

Τύπος Περιγραφή

BS-850/T

BS-851/T

BS-850/R 

BS-851/R 

WiFi θερμοστάτης

WiFi θερμοστάτης με έξοδο για boiler

Δέκτης ασύρματου WiFi θερμοστάτη

Δέκτης ασύρματου WiFi θερμοστάτη με έξοδο για boiler

BS-850/R
BS-851/R
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BS-850/R, BS-851/R BS-850/KIT , BS-851/KIT 

Ασύρματοι WiFi θερμοστάτες χώρου 
θέρμανσης, με 2 μπαταρίες ΑΑ,  
προγραμματιζόμενοι σε ημερήσια ή 
εβδομαδιαία βάση, 10 προγραμμάτων.

IP20

WiFi 

n Σύνδεση Wi-Fi για απομακρυσμένη 
διαχείριση μέσω των εφαρμογών Android 
και iPhone.

n Δυνατότητα εκχώρησης και διαχείρισης 
περισσότερων θερμοστατών σε έναν 
λογαριασμό μέσω των εφαρμογών 
Android και iPhone.



Προγραμματιζόμενοι 
θερμοστάτες 
ενεργειακών τζακιών 
με ρύθμιση στροφών.

IP20

Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης ξυλολέβητα

Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης για ενεργειακό τζάκι

Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ενεργειακό τζάκι

Τύπος Περιγραφή

A-840

BS-844/2

BS-840

BS-841

Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης 
ξυλολέβητα με ρύθμιση στροφών
και δυνατότητα δύο αισθητηρίων.

IP20

οΑισθητήριο θερμοκρασίας 450 C, τύπου J για BS-844/2
οΑισθητήριο θερμοκρασίας έως 250 C για BS-840, BS-841,BS-844
οΑισθητήριο θερμοκρασίας έως 120 C για BS-844/2

Α-844/2

A-840

Β-844/2

Τύπος Περιγραφή

Ε
Ξ
Α

Ρ
ΤΗ

Μ
Α

ΤΑ

A-844/2B-844/2

120mm

8
5
m
m

28mm

BS-840BS-841

BS-844/2

137mm

9
5
m
m

45mm

BS-840BS-844/2, BS-841 

66

n Προστασία από παγετό

n Ειδοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης

n Ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης αισθητηρίων

n Έλεγχος στροφών αερόθερμου



Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες 
χώρου θέρμανσης / ψύξης,

με 2 μπαταρίες ΑΑ, 
προγραμματιζόμενοι σε 

ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση,
10 προγραμμάτων.

IP20

25%
οικονοµία

*

Εξοικονόµηση
ενέργειας 

σε σχέση µε τους
διµεταλλικούς

θερµοστάτες

BS-812/A

BS-813/A

BS-814/A

Θερμοστάτης σε ανθρακί χρώμα με έξοδο για καυστήρα και 2 μπαταρίες ΑΑ

Θερμοστάτης σε ανθρακί χρώμα με έξοδο για καυστήρα και boiler και 2 μπαταρίες ΑΑ

Θερμοστάτης σε ανθρακί χρώμα με relay 12Α για ηλεκτρικά σώματα και 2 μπαταρίες ΑΑ

BS-812

BS-813

BS-814

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα και 2 μπαταρίες ΑΑ

Θερμοστάτης με έξοδο για καυστήρα και boiler και 2 μπαταρίες ΑΑ

Θερμοστάτης με relay 12Α για ηλεκτρικά σώματα και 2 μπαταρίες ΑΑ

Τύπος Περιγραφή
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Πρόγραµµα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΑΥΤΟΝΟΜΩ
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Πιστεύουµε & παράγουµε 
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

Γρήγορη 
εγκατάσταση
και εύκολος
χειρισμός.

www.olympia-electronics.com ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001


