ANALOG TERMOSTAT 230 V

EKWCTRAN1V3
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Termostat ısıtma ve soğutma
sistemlerinde kullanılabilir.
Soğutma işlevini engellemek
istiyorsanız, enerjisi
kesilmiş durumda sol alt
kontakları birbirine bağlayın.

Geri alma sıcaklığı
2 K azaltma öğesini L/L1 ile aktive edebilir,
örn. harici bir zamanlayıcı ile.
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Sökme
1. Voltaj beslemesini kapatın.
2. Kabloları çıkarın.
3. Termostatı alın ve düzgün şekilde elden çıkarın.
EKWCTRAN1V3, ısıtma/soğutma işleminde aktüatörlerin aktivasyonu için
istenen hedef sıcaklık ayarlanarak oda sıcaklığını düzenlemeyi amaçlar.
Başka türlü bir kullanım amaçlanmamıştır; üretici beklenmedik kullanımdan
sorumlu tutulamaz.
¾¾ Elektrik tesisatı geçerli ulusal VDE düzenlemelerine göre ve
yereli elektrikli cihazlar şirketinizin düzenlemelerine göre yetkili
ve eğitimli bir elektrik teknisyeni tarafından ve enerji kesilmiş
durumda yapılmalıdır.
¾¾ Yalnızca yetkili bir elektrik teknisyeni cihazı açabilir. Yalnızca
enerjisi kesilmiş durumda açılabilir.
¾¾ Cihazı yalnızca mükemmel durumdayken kullanın.
¾¾ Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olun. Çocuklar
gerekirse izlenmelidir.

Hedef değer regülatörü
Hedef değer regülatörünü döndürerek hedef sıcaklığı
ayarlayın
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Montaj konumu
Harici ısı kaynakları
termostatın
performansından
etkilenecektir.

Hedef değer kalibrasyonu
1. Hedef değer regülatörünü
çıkarın.
2. Hedef değer düzeltmesini
ayarlayın: Oda sıcaklığına
bir ayarlama şunlar
arasında mümkündür
-2 K ... +2 K.
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İsteğe bağlı – Sıcaklık
aralığını sınırlama
Minimum ve maksimum
sıcaklık için sınırlayıcıları
takın ve ayarlayın.

CO
µC

* Koruyucu kapak
Montaj
Termostatı doğrudan duvara veya gömme tipi bir kutuya monte edin. Elektrik
bağlantısını şekil 3'te gösterildiği gibi yapın.
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Teknik veriler
Çalıştırma voltajı:
Sigorta 230 V:
Anahtarlama elem. 230 V:
Anahtarlama gücü 230 V:
Valf sürücüleri olmadan anma akımı:
Valf sürücüleri bağlı olarak izin
verilen maks çekilen akım:
Sıcaklık ayarı aralığı:
Hedef değer kalibrasyonu:
Azaltma sıcaklığı:
Sıcaklık ölçümü:
Ölçüm doğruluğu:
Ortam sıcaklığı:
Depolama sıcaklığı aralığı:
Kabul edilebilir ortam nemliliği:
Bilye basınç testi için sıcaklık:

230 V ±%10, 50 Hz
T2AH
Röle
2 A rezistif yük
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 ila +75 °C
%80, yoğuşmayan
Terminaller: 100 °C
Plastik muhafaza: 75 °C
CE uygunluk standardı:
EN 60730
Koruma sınıfı 230 V:
II
Koruma derecesi:
IP 20
Nominal darbe voltajı:
1500 V
Kirlilik derecesi:
2
Tip eylemi:
Tip 1 / Tip 1.C
Ağırlık:
90 g
Boyutlar (G x Y x D):
86 x 86 x 29 mm
Antifriz işlevi: Isıtma modunda +6 °C'den, soğutma modunda etkin değil.
Yalnızca ısıtma/soğutma işlevi olan termostatlar:
Valf koruma işlevi: Her 14 günde bir, son aktivasyondan sonra 6 dakika
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Bu simge, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel
atıklarla KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini gösterir. Klimalar yeniden
kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için özel bir işleme
tesisinde işlenmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak,
çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaksınız.
Daha fazla bilgi için, montörünüze veya yetkili yerel kuruma
danışın.
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