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Termostat og Effektregulator med gulv/romføler og maxlmin begrenser23oVAC 16A

PkkODUKT BESKRIVELSE

Elektronisk termostat for kontroll av elektrisk gulvvarme.
• Regulering ved bruk av romføler eller gulvføler
• Effektregulator
• Maks / min begrensning
• Nattreduksjon styres ved bruk av eksterne k okke (-4 C)
• To polet Pa lAv bryter 16 A
• Relé utgang 16A
• Front og ramme for ELK• - ETMAN, B&J JUSSI og ELJO TREND

system

* N~3GURASJON~I&~TERE

Red: - Varme på
Grønn: - Senkning styrt av ekstern klokke
Oransje: - Varme med senking via ekstern klokke

Rod blinking
- 0,5 sekunders nterva
- I sekund s nterva I

TEKNISK DATÅ

Konfigurations
bryter

Innstilling av
romtemperatur

Ekstern føler 10K

* Fabrikk innstilling

Konfigurasjonsknapp
Flerfarget
LED
Indikator

I,,.

Feil på Intern og ekstern føler
Feil på Intern føler

Innstilling av
begrensning for
ekstern føler

Temperaturnøyaktighet ±0,5°C
Arbeidstemperatur 0C —40°C
Instillbart

+5°C to 35°Ctemperaturomrade
Tem pe ratu rbeg re ns ni n g

10C to 40°Cekstern føler

Regulering Proportioanal eller effektregulering

Elektrisk beskyttelseklasse P21, class Il

Farge Polar Hvit RAL 9010

Hovedbryter To-polet, 16A

Effekt 16A, 3600W

Strøm 230 VAC ± 10%

Type føler NTC 10k fl 25°C

PPLIMW1 5485Ab



BESKRIVELSE

* I ( II ~E- Komfort symbol (brukes til å angi komfortperiode pa et program)

( Redusert symbol (brukes til a angi redusert periode på et program)

/ ~ :r -NI * Antifrysningssymbol, svarer til et settpunkt

*~ ci) OFF-symbol

Auto Auto-symbolet forteller at termostaten følger den programmesle

Termostaten er i auto ukentlig program og settpunktstemperatur gjelder følge et brukerprogram
Hvert trinn utført av brukeren vil bli gjentatt hver neste uke.
Brukeren kan når som hest bytte mellom to forskjell ge temperaturer ved å trykke pa SW P,
lang trykk (> Is) pa (Komfort-t nn) eller lang trykk på (Redusert trinn).
LED-BP viser det faktiske trinnet (rød farge or kom o modus og grønn farge for reduksjonsmodus
i øpet av ett minutt etter siste brukers handling på produktet.
Komtort og redusere temperaturen kan justeres når som helst.

SKAPE EN HENDELSE

Når i Auto-modus vil en lang trykk pa ( • • ) eller(Redusert) i mer enn ett sekund skape
en hendelse som vil bli gjentatt uken etter på samme tid.
Apenbart må det opprettede trinnet være annerledes enn den faktiske løpemodus!
Hvis et reduksjonstrinn er i gang, vil en lang trykk på (Redusert) ikke påvirke programmet.

i hver aktiv modus.
ingen varme, ingen standardinnstiiiinger, ingen nattreduksjon. ingen begrensning,

•_: :• ingen åpen vinduvarsling

~ I hver aktiv modus.
~ varm oppvarnhing.

(J) Dispiay LED 8 permanent ~gg

~ i hver aktiv modus.ingen varme- og nattreduksjon

(J) Dispiay LED 8 permanent grønn

~ hver aktiv modus.Glo oppvarming og nattreduksjon

•1’

• ‘ oispiay LED 8 permanent oransje

- Kun i termostat inodus.
~CilO Åpne vinduet aktivt og ingen varme, frysepunktsetemperatur (7 • C).

~ vis LED 8 kort grønn btnk hvert sekund (ioOins / is).

~ Kun i termostat modus.~ Åpne vinduet aktivt og varmen pågår. Irostsettingspunkt (7 • C).

‘fl
t,,~) Dlspiay LED B~g~gg LED~

Ihvermodus.
Begrensning iav eiler høy aktiv.

‘~
k..~) Dispiay LED Bg~~j!~~biinlcer (O,Ss).

~ i hver modus.~ Sensor standard. Kan være intern eiler ekstem sensor

() Dispiay LED 8 rød biinking (is).

Når i Auto Reduksjon Mode LED
SP gronn. vii en iang push (> is)
på (Komrori) SW P opprette en
hendeise og slå LED SP til red.
produktet er nå i komrort
setpunktiempentur.

Push ‘is

Når i Auio Comiort-niodus
LED VI’ rodt vil en iang pusit
t> is) pa (Reduce) 5W P
opprette en hendetse og stå LLt)
ål’ iii gront. produktet er nå i
komron setpunkistempentur.

Push >ls

c



0 Calibration Calibration ‘ Kalibrierung Calibrazione 0
Calibraçäo Calibratie Säädön Rajoitus OKalibriering 0 Kalibriering



Q Installation Installation Installation Installazione

0 instalaflo installatie Asennus Installation Q Installasjon
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