ANALOG TERMOSTAT 230 V

EKWCTRAN1V3
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Termostaten kan anvendes
i varme- og kølesystemer.
Forbind for at spærre
kølefunktionen kontakterne
forneden til venstre med
hinanden i spændingsfri
tilstand.

Nedsænkningstemperatur
Nedsænkningstemperaturen på 2 K kan aktiveres
ved L/L1 på , f.eks. med en ekstern tidsafbryder.

2x

Afmontering
1. Slå spændingsforsyningen fra.
2. Lad ledningsføringen løsne
3. Demonter termostaten og bortskaf den evt. på behørig vis.
EKWCTRAN1V3 bruges til regulering af rumtemperaturen ved indstilling af
ønsketemperatur til aktivering af servomotorer ved varme-/køledrift. Enhver
anden brug er ikke bestemmelsesmæssig, og producenten overtager i dette
tilfælde ingen garanti.
¾¾ Elinstallationen skal udføres i spændingsfri tilstand ud fra de
aktuelle nationale bestemmelser og lokale forsyningsregulativer
af en dertil autoriseret faglært person.
¾¾ Apparatet må kun åbnes i spændingsfri tilstand af en dertil
autoriseret faglært person.
¾¾ Apparatet må kun bruges i teknisk perfekt stand.
¾¾ Kontrollér, at børn ikke leger med produktet. Hold evt. børn under
opsyn.

Ønskeværdivælger
Indstil ønsketemperaturen ved at dreje på
ønskeværdivælgeren.
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Monteringsposition
Fremmede varmekilder
påvirker termostatens
funktion.

Kalibrering af indstillet
værdi
1. Demonter
ønskeværdivælgeren.
2. Indstil
ønskeværdikorrekturen:
Der kan ske justering
alt efter rumtemperatur
med -2 K ... +2 K.
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Som option – begræns
temperaturområde
Indlæg og indstil
begrænsningerne for min. og
maks. indstillelig temperatur.

CO
µC

* Afskærmning
Montering
Monter termostaten direkte på væggen eller på en planforsænket stikdåse.
Foretag elektrisk tilslutning som vist i 3.
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Tekniske data
Driftsspænding:
Beskyttelse 230 V:
Kontaktelement 230 V:
Brydeevne 230 V:
Nominel strøm uden drev:
Maks. tilladt strømforbrug tilsl. drev:
Temperaturindstillingsområde:
Kalibrering af indstillet værdi:
Nedsænkningstemperatur:
Temperaturregistrering:
Målenøjagtighed:
Omgivende temperatur:
Lagertemperaturområde:
Tilladt omgivelsesfugtighed:
Temp. kugletrykprøve:

230 V ±10 %, 50 Hz
T2AH
Relæ
2 A ohmsk bel.
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 til +75 °C
80 % ikke kondenserende
Tilslutningsklemme: 100 °C
Plasthus: 75 °C
CE-konformitet ifølge:
EN 60730
Beskyttelsesklasse 230 V:
II
Kapslingsklasse:
IP 20
Dimensioneringsstødspænding:
1500 V
Tilsmudsningsgrad:
2
Virkemåde:
Type 1 / type 1.C
Vægt:
90 g
Mål (B x H x D):
86 x 86 x 29 mm
Frostbeskyttelsesfunktion: Fra +6 °C i varmemodus, ikke aktiv i kølemodus.
Kun termostat med varme/køle-funktion:
Ventilbeskyttelsesfunktion: Hver 14. dag i 6 minutter efter sidste aktivering.
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Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter
ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
Enhederne skal behandles på et anlæg, der er specialiseret
til genbrug og genvinding.
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du
med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og
menneskers sundhed.
Du bedes kontakte din installatør eller de lokale myndigheder
for yderligere oplysninger.
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