ANALOGOVÝ TERMOSTAT 230 V

EKWCTRAN1V3
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Termostat lze použít u
systémů topení a chlazení.
Pokud chcete zablokovat
funkci chlazení, připojte při
odpojené elektřině dolní levé
kontakty k sobě navzájem.
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Teplota při automatickém snížení teploty
Redukci 2 K lze aktivovat na pomocí L/L1,
např. externím časovačem.
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Demontáž
1. Vypněte zdroj napájení.
2. Vyjměte elektrické vedení.
3. Vyjměte termostat a vhodně jej zlikvidujte.
Termostat EKWCTRAN1V3 je určen k regulování pokojové teploty
nastavením požadované cílové teploty, která aktivuje regulátory ohřevu/
chlazení. Jakékoli jiné použití je považováno za nezamýšlené; výrobce
neponese odpovědnost za nezamýšlené použití.
¾¾ Elektrické rozvody musí být zapojeny v souladu s aktuálními
národními předpisy VDE, stejně jako s předpisy Vaší místní
elektrárny, a to autorizovaným a vyškoleným elektrikářem,
a v odpojeném stavu.
¾¾ Zařízení smí otevřít pouze autorizovaný elektrikář. Lze jej otevřít
pouze, pokud není zapnuta elektřina.
¾¾ Zařízení používejte pouze, pokud je v perfektním stavu.
¾¾ Zajistěte, aby si s tímto zařízením nehrály děti. V případě
nutnosti je děti nutné kontrolovat.

Regulátor cílové hodnoty
Nastavte cílovou teplotu otáčením regulátoru cílové
hodnoty
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Místo instalace
Výkon termostatu bude
ovlivněn externími zdroji
tepla.

Kalibrace cílové hodnoty
1. Vyjměte regulátor cílové
hodnoty.
2. Nastavte korekci cílové
hodnoty: Seřízení na
pokojovou teplotu je
možné v rozmezí
-2 K ... +2 K.
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Volitelné - Omezení
teplotního rozpětí
Vložte a nastavte omezovače
minimální a maximální teploty.

CO
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* Ochranný kryt
Instalace
Termostat připevněte přímo na stěnu nebo na zapuštěnou krabici. Zapojte
elektrické rozvody tak, jak ukazuje obrázek 3.
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Technické údaje
Provozní napětí:
Pojistka 230 V:
Spínací prvek 230 V:
Spínací výkon 230 V:
Jmenovitý proud bez ventilové mechaniky:
Max. povolený tažený proud
s připojenou ventilovou mechanikou:
Rozpětí nastavení teploty:
Kalibrace cílové hodnoty:
Snížení teploty:
Měření teploty:
Přesnost měření:
Okolní teplota:
Rozpětí teploty při skladování:
Přípustná okolní vlhkost:
Tepl. pro zkoušku tlakem kuličky:

230 V ±10 %, 50 Hz
T2AH
Relé
2 A odpor. zatížení
230 V: ≤2 mA

230 V: 1,8 A
10°C - 28°C
±2 K
2K
0 - 40°C
±0,5 K
0 - 50°C
-25 až +75°C
80%, bez kondenzace
Terminály: 100°C
Plastový plášť: 75°C
Shoda CE podle:
EN 60730
Třída ochrany 230 V:
II
Stupeň ochrany:
IP 20
Jmenovité impulsní napětí:
1500 V
Stupeň znečištění:
2
Typ činnosti:
Typ 1/Typ 1.C
Hmotnost:
90 g
Rozměry (Š x V x H):
86 x 86 x 29 mm
Mrazuvzdorná funkce: od +6°C v režimu topení, neaktivní v režimu chlazení.
Pouze termostaty s funkcí topení/chlazení:
Ochranná funkce ventilu: Jednou za 14 dní po dobu 6 minut po posledním
spuštění
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Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty se
NESMÍ mísit s netříděným domovním odpadem. Jednotka musí
být zlikvidována ve specializovaném zařízení, aby její části mohly
být opakovaně použity, recyklovány nebo obnoveny.
Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví.
Další informace si vyžádejte od technika, který provedl instalaci,
nebo od místního úřadu.
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