ANALOGINIS TERMOSTATAS 230 V

EKWCTRAN1V3
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Termostatą galima naudoti
šildymo ir vėsinimo
sistemose. Jei norite blokuoti
vėsinimo funkciją, sujunkite
apatinius kairiuosius
kontaktus tarpusavyje,
prietaisą atjungę nuo
elektros tinklo.

Temperatūros sumažinimas
2 K sumažinimą galima suaktyvinti pagal
naudojant L/L1, pvz., išorinį laikmatį.
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Išmontavimas
1. Atjunkite įtampą.
2. Atjunkite laidus.
3. Nuimkite termostatą ir atitinkamai jį pašalinkite.
EKWCTRAN1V3 skirtas patalpos temperatūrai reguliuoti nustačius norimą
tikslinę vykdymo elementų suaktyvinimo temperatūrą šildymo/vėsinimo
režimu. Bet koks kitoks naudojimas laikomas neatitinkančiu paskirties;
gamintojas negali būti laikomas atsakingu už naudojimą ne pagal paskirtį.
¾¾ Elektros instaliacijos darbus pagal galiojančias nacionalines
VDE taisykles bei pagal jūsų vietos elektros tiekimo bendrovės
taisykles turi atlikti tam įgaliotas kvalifikuotas elektrikas, atjungęs
įrenginį nuo elektros tinklo.
¾¾ Prietaisą atidaryti gali tik kvalifikuotas elektrikas. Jį galima
atidaryti atjungus nuo elektros tinklo.
¾¾ Prietaisą galima naudoti tik jam esant idealios būklės.
¾¾ Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Jei reikia,
vaikus būtina stebėti.

Tikslinės vertės reguliatorius
Nustatykite tikslinę temperatūrą sukdami tikslinės
vertės reguliatorių
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Montavimo vieta
Išoriniai šilumos šaltiniai
gali paveikti termostato
eksploatacines savybes.

Tikslinės vertės
kalibravimas
1. Nuimkite tikslinės
vertės reguliatorių.
2. Nustatykite tikslinės
vertės korekciją:
reguliuoti pagal patalpos
temperatūrą galima nuo
-2 K iki ... +2 K.
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Pasirinktinai –
temperatūros
intervalo ribojimas
Įdėkite ir nustatykite
minimalios ir maksimalios
temperatūros ribotuvus.
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* Apsauginis dangtelis
Montavimas
Termostatas montuojamas tiesiogiai ant sienos arba ant įleistos dėžutės.
Sujunkite elektros jungtis, kaip parodyta 3 pav.
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Techniniai duomenys
Darbinė įtampa:
Saugiklis 230 V:
Perjungimo elem. 230 V:
Komutuojama galia 230 V:
Vardinė srovė be vožtuvų pavarų:
Maks. naudojamoji srovė, leidžiama
su prijungt. vožtuvų pavaromis 230 V:
Temperatūros nustatymo intervalas:
Tikslinės vertės kalibravimas:
Temperatūros sumažinimas:
Temperatūros matavimas:
Matavimo tikslumas:
Aplinkos temperatūra:
Sandėliavimo temp. intervalas:
Leistinas apl. drėgnis:
Bandymo spaudžiant rutuliuką temp.:

230 V ±10%, 50 Hz
T2AH
Relė
2 A varž. apkrova
230 V: ≤2 mA

1,8 A
nuo 10 °C iki 28 °C
±2 K
2K
0–40 °C
±0,5 K
0–50 °C
-25 – +75 °C
80%, be kondensacijos
Gnybtai: 100 °C
Plastikinis korpusas: 75 °C
CE atitiktis pagal:
EN 60730
Aps. klasė 230 V:
II
Apsaugos laipsnis:
IP 20
Vardinė impulsinė įtampa:
1500 V
Taršos laipsnis:
2
Poveikio tipas:
1 tipas / 1.C tipas
Svoris:
90 g
Matmenys (P x A x G):
86 x 86 x 29 mm
Apsaugos nuo užšalimo funkcija: nuo +6 °C šildymo režimu, neaktyvi
vėsinimo režimu.
Tik termostatai su šildymo/vėsinimo funkcija:
Vožtuvo apsauginė funkcija: kartą kas 14 dienų 6 minutes po paskutinio
suaktyvinimo
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Šis simbolis reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai produktai
NETURI būti išmetami kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis
atliekomis. Įrenginius reikia pristatyti į specialias pakartotinio
panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.
Jei šį produktą išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją
arba vietos valdžios instituciją.
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