
   Listwa elektryczna do ogrzewania/chłodzenia 
z modułem pompowym Basic 

Instrukcja obsługi
Elementy dostarczone

230 V 24 V

Opcjonalnie

Transformator 230V/24V

Symbole informacyjne

Odłącz zasilanie

Uwaga! Niebezpieczeństwo

Sposoby łatwego montażu

Bardzo ważne jest, aby przestrzegać oznaczeń na 
opakowaniach i na tabliczkach urządzeń! 
Proszę zwrócić uwagę na oznaczenie  wersji w cza-
sie instalacji w celu wykluczenia pomyłek i uniknię-
cia uszkodzeń i awarii!

UWAGA!

Ze względu na różne napięcia 24V i 230V, 
niektóre elementy są ze sobą Niekompaty-
bilne np.: termostaty i siłowniki.

Bezpieczeństwo

Upoważnieni specjaliści
Instalacja elektryczna musi być wykonywana przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z krajowymi przepisami, jak również zgodnie 
z wymaganiami lokalnych firm energetycznych.
Źródła zagrożeń
Przed każdym otwarciem, należy odłączyć zasilanie listwy elektrycznej. Do czyszczenia używać suchej szmatki.  Nie czyścić listwy 
elektrycznej  wodą lub rozpuszczalnikami (alkohol, aceton.itp.).
W nagłych wypadkach
Należy odłączyć zasilanie listwy elektrycznej.

Przeznaczenie

Listwa elektryczna do ogrzewania/chłodzenia z modułem pompowym jest jednostką do podłączania  poszczególnych 
obwodów regulacji temperatury w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich termostatów możliwa jest re-
alizacja funkcji ogrzewania lub chłodzenia. 
Przełączenie ogrzanie/chłodzenie uzyskuje się poprzez sygnał na złączu CO. Jego załączenie oznacza, że uruchomione 
zostało chłodzenie.

Sposób podłączania

230 V

C AB

max. 6 

max. 6x2  

24 V

C AB

max. 6 

max. 6x2 

Zabezpieczenie musi być zainstalowane przez instalatora.

.
UWAGA! Listwa musi być podłączona przez transformator 24V spełniający wymagania normy PN-EN 61558-2-6.

K 800 030
K 800 031



Sposoby połączeń
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Opcjonalnie sterownik 
pompy może sterować 
innym urządzeniem 
elektrycznym
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230 V 24 V

Cyfrowy zegar sterujący Zewnętrzne załą-
czenie sygnału CO

Sterowanie pompą 

Sterowanie pompą zostało zaprojektowane w taki sposób, że pompa lub opcjonalnie inne urządzenie elektryczne jest kontrolowane 
przez wszystkie termostaty (logika OR).

Miniaturowy bezpiecznik

Typ 230V 24V

Napięcie pracy 230V AC 24V AC

Pobór mocy, max. 50W

Zacisk pompy bezpotencjałowy przez 
przekaźnik

Przełączanie przepływu prądu na złącze 
pomiędzy 230V AC: 5A / 24V DC: 1A

Bezpiecznik T 4 A H T 2 A

Max. ilość termostatów 6

Max. ilość siłowników 12

Wymiary (mm)   szer / wys / dł 74 / 40 / 300 74 / 40 / 300

Waga 400 g 350 g

Klasa ochrony II III

Stopień ochrony IP 20 

Oznakowanie CE zgodnie z EN 60730

Temperatura otoczenia 0°C do 60°C

Wilgotność względna max. 80%, bez kondensacji

Odpowiedni przekrój przewodu (zaciski)

Drut twardy, jednolity 0,25 – 1,5 mm² 0,5 – 1,5 mm²

Drut miękki, pleciony 1) 1,0 – 1,5 mm² 1,0 – 1,5 mm²

Dane techniczne

Wymiana miniaturowego 
bezpiecznika
UWAGA!!!
W przypadku przepalonego miniaturo-
wego bezpiecznika, na zaciskach pompy 
nadal może być zewnętrzne napięcie w 
zależności od struktury instalacji!

1)Przewody siłowników mogą być używane z fabrycznie zamontowanymi zaciskami


