ANALOGAIS TERMOSTATS 230 V

EKWCTRAN1V3
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Termostatu var izmantot
apsildes un dzesēšanas
sistēmās. Ja vēlaties
nobloķēt dzesēšanas
funkciju, savienojiet savā
starpā apakšējos kreisās
puses kontaktus, kad
ir atslēgta strāvas padeve.

Pazemināšanas temperatūra
Ar L/L1 var aktivizēt 2 K pazeminājumu,
piemēram, ar ārējo taimeri.
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Demontāža
1. Izslēdziet strāvas padevi.
2. Noņemiet vadus.
3. Noņemiet termostatu un atbrīvojieties no tā pareizā veidā.
EKWCTRAN1V3 ir paredzēts telpas temperatūras regulēšanai, iestatot vēlamo
mērķa temperatūru izpildmehānismu aktivizēšanai apsildes/dzesēšanas darbībā.
Jebkāda cita izmantošana netiek uzskatīta par izmantošanu paredzētajam
mērķim; ražotājs neuzņemas atbildību par izmantošanu citiem mērķiem.
¾¾ Elektroinstalācija ar atslēgtu strāvas padevi ir jāierīko pilnvarotam
un apmācītam elektromontierim saskaņā ar spēkā esošajiem
valsts VDE noteikumiem, kā arī saskaņā ar vietējā energoapgādes uzņēmuma noteikumiem.
¾¾ Ierīci drīkst atvērt tikai pilnvarots elektromontieris. To drīkst atvērt
tikai tad, kad ir atslēgta strāvas padeve.
¾¾ Lietojiet ierīci tikai tad, ja tā ir nevainojamā stāvoklī.
¾¾ Gādājiet, lai bērni nerotaļātos ar šo ierīci. Ja nepieciešams, bērni
ir jāuzrauga.

Mērķa vērtības regulators
Iestatiet mērķa temperatūru, griežot mērķa vērtības
regulatoru
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Uzstādīšanas pozīcija
Ārējie siltuma avoti
ietekmēs termostata
veiktspēju.

Mērķa vērtības kalibrēšana
1. Noņemiet mērķa vērtības
regulatoru.
2. Iestatiet mērķa vērtības
korekciju: telpas
temperatūras pielāgošana
ir iespējama diapazonā
-2 K ... +2 K.
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Papildiespēja – temperatūras
diapazona ierobežošana
Ievietojiet un iestatiet
ierobežotājus minimālajai un
maksimālajai temperatūrai.

CO
µC

* Aizsargvāks
Uzstādīšana
Montējiet termostatu tieši uz sienas vai iedziļinātas kārbas. Ierīkojiet
elektrisko savienojumu tā, kā parādīts 3. attēlā.
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Tehniskie dati
Darba spriegums:
Drošinātājs 230 V:
Pārslēgšanas elem. 230 V:
Pārslēgšanas jauda 230 V:
Nominālā strāva ar/bez vārstu piedziņām:
Maksimāli pieļaujamais
strāvas patēriņš ar pieslēgtām vārstu piedziņām:
Temperatūras iestatījuma diapazons:
Mērķa vērtības kalibrēšana:
Pazeminājuma temperatūra:
Temperatūras mērīšana:
Mērījuma precizitāte:
Apkārtējās vides temperatūra:
Uzglabāšanas temperatūras diapazons:
Pieļaujamais apkārtējās vides mitrums:
Temp. cietības pārbaudei ar lodītes iespiešanu:

230 V ±10%, 50 Hz
T2AH
Relejs
2 A rezist. slodze
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
no -25 līdz +75 °C
80%, bez kondensāta
Spailes: 100°C
Plastmasas korpuss: 75°C
CE atbilstība saskaņā ar:
EN 60730
Aizsardzības klase 230 V:
II
Aizsardzības līmenis:
IP 20
Nominālais impulsspriegums:
1500 V
Piesārņojuma līmenis:
2
Darbības tips:
Tips 1 / Tips 1.C
Svars:
90 g
Izmēri (P x A x Dz):
86 x 86 x 29 mm
Pretaizsalšanas funkcija: no +6 °C apsildes režīmā, neaktīva dzesēšanas
režīmā.
Tikai termostatiem ar apsildes/dzesēšanas funkciju:
Vārsta aizsargfunkcija: ik pēc 14 dienām uz 6 minūtēm pēc pēdējās
aktivizēšanas
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Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus
NEDRĪKST jaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības
atkritumiem. Iekārtas ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes
rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsit
nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi
un cilvēku veselību.
Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo
pašvaldību.
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