ANALOGNI TERMOSTAT 230 V

EKWCTRAN1V3
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Termostat se lahko uporablja
v sistemih za ogrevanje in
hlajenje. Če želite blokirati
funkcijo hlajenja, povežita
kontakta spodaj levo
med seboj, ko naprava
ni pod napetostjo.
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Temperatura zapore
Zmanjšanje za 2 K je mogoče aktivirati za
z L/L1, npr. prek zunanjega časovnika.
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Razstavljanje
1. Odklopite napajanje.
2. Odstranite kable.
3. Snemite termostat in ga pravilno odvrzite.
Naprava EKWCTRAN1V3 je namenjena uravnavanju temperature prostora
z nastavljanjem želene ciljne temperature za aktiviranje aktuatorjev pri
ogrevanju/hlajenju. Vsaka druga uporaba je nenamenska; proizvajalec
ni odgovoren za nenamensko uporabo.
¾¾ Električno priključitev mora v skladu s trenutno veljavnimi nacionalnimi predpisi VDE, kot tudi predpisi lokalnega podjetja za
oskrbo z električno energijo, opraviti pooblaščen in usposobljen
električar, pri čemer naprava ne sme biti pod napetostjo.
¾¾ Samo pooblaščen električar sme odpreti napravo. Odpre jo lahko
samo, ko ni pod napetostjo.
¾¾ Napravo uporabite samo, če je v brezhibnem stanju.
¾¾ Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Po potrebi
otroke nadzorujte.

Ciljni regulator ventila
Nastavite ciljno temperaturo z obračanjem ciljnega
regulatorja ventila
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Montažni položaj
Zunanji viri toplote bodo
vplivali na delovanje
termostata.

Umerjanje ciljnega ventila
1. Odstranite ciljni regulator
ventila.
2. Nastavite popravek
ciljnega ventila: uskladitev
s temperaturo prostora je
možna med -2 K ... +2 K.
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Opcijsko – omejevanje
območja temperature
Vstavite in nastavite
omejevalnike za minimalno
in maksimalno temperaturo.
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* Zaščitni pokrov
Montaža
Namestite termostat neposredno na steno ali na plosko omarico. Izvedite
električno priključitev, kot prikazuje slika 3.
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Tehnični podatki
Napetost delovanja:
Varovalka 230 V:
Preklopni elem. 230 V:
Preklopna moč 230 V:
Nazivni tok brez pogonov ventilov:
Maks. dopustni odjem toka
s priključenimi pogoni ventilov:
Območje nastavitve temperature:
Umerjanje ciljnega ventila:
Temperatura zmanjšanja:
Meritev temperature:
Natančnost merjenja:
Temperatura okolja:
Območje temp. za skladiščenje:
Dopustna vlažnost v okolju:
Temp. za preizkus z jekleno kroglico:

230 V ±10%, 50 Hz
T2AH
rele
uporovno breme 2 A
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
od -25 do +75°C
80%, brez kondenzacije
Terminali: 100°C
Plastično ohišje: 75°C
Skladnost CE v skladu s standardom:
EN 60730
Razred zaščite 230 V:
II
Stopnja zaščite:
IP 20
Nazivna impulzna napetost:
1500 V
Stopnja onesnaženja:
2
Tip delovanja:
tip 1/tip 1.C
Teža:
90 g
Mere (Š x V x G):
86 x 86 x 29 mm
Funkcija proti zmrzovanju: Od +6°C v načinu ogrevanja, neaktivno v načinu
hlajenja.
Samo termostati s funkcijo ogrevanja/hlajenja:
Funkcija zaščite ventilov: po zadnjem aktiviranju 6 minut enkrat vsakih 14 dni
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Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov NE smete
odvreči med nerazvrščene gospodinjske odpadke. Enote je treba
v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo,
recikliranje in rekuperacijo.
Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja izdelka boste
pripomogli k preprečevanju njegovih negativnih posledic na okolje
in zdravje ljudi.
Za dodatne informacije se obrnite na svojega monterja ali lokalne
oblasti.
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