K 800 700
K 800 701

Moduł termostatów do listwy elektrycznej Premium
Moduł termostatów dla listwy elektrycznej Premium to wpinany moduł
rozszerzeniowy dla różnych wersji listwy elektrycznej Premium.
Moduł termostatów umożliwia rozbudowę systemu sterowania o dwa
dodatkowe termostaty pokojowe, z których każdy może sterować
maksymalnie 4 elementami wykonawczymi (np. siłownikami).
Złącza wtykowo-zaciskowe pozwalają zminimalizować czas montażu.

Cechy

Zastosowanie i funkcje

●● Funkcjonalna konstrukcja
●● Prosty i łatwy montaż wpinanych modułów
●● Złącza wtykowo-zaciskowe

Moduł termostatu podłącza się do listwy elektrycznej Premium a za
pomocą wbudowanego poprzecznie złącza. Dzięki temu możliwa jest
rozbudowa listwy elektrycznej Premium o 2 termostaty z przełączaniem
wyjść i po 4 elementy wykonawcze (siłowniki) dla każdego termostatu.

Informacje ogólne
Typ
Moduł termostatów 230 V
Moduł termostatów 24 V
Zakres dostawy
1 x Moduł termostatów
1 x instrukcja instalacji
Opcja rozszerzenia
●● listwa elektryczna Premium 230 V
●● listwa elektryczna Premium 24 V
Zamawianie
Nasz personel z przyjemnością pomoże Państwu wyszukać moduł
rozszerzeniowy najlepiej dopasowany do konkretnego zastosowania.

Opis produktów, listwy elektryczne Premium
Urządzenia
Typoszereg listew elektrycznych Premium obejmuje szeroki
i wszechstronny wybór produktów. Dostępne są następujące wersje:
●● Listwa elektryczna Premium 230 V
●● Listwa elektryczna Premium 24 V
●● Bezprzewodowa listwa elektryczna Premium

Złącza bezśrubowe (wtykowo-zaciskowe) z kodem kolorowym
umożliwiają prosty i szybki montaż.
Wszystkie przewody elektryczne zabezpiecza się zaciskami.
Prowadnice zacisków kablowych i czytelne rozmieszczenie umożliwiają
bezproblemowy i szybki montaż modułu termostatu.

Uwaga:
Nie przekraczać całkowitej liczby 14 elementów wykonawczych
(siłowników) dla całego systemu sterowania listwy elektrycznej
Premium.

Parametry techniczne
Typ
Napięcie robocze
Maksymalna moc wejściowa
Maksymalna liczba termostatów
Maksymalna liczba elementów
wykonawczych
Program grzewczy
Wymiary (mm) wys./szer./długość
Masa
Klasa ochronności
Stopień ochrony obudowy
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Przekroje przewodów
Drut twardy, jednolity
Drut miękki, pleciony 2)

Moduł termostatów
230 VAC / 24 VAC
50 W wraz z podstawą
2
8
C2
70 / 75 / 88
200 g
II
IP 20
0 do 50°C
-25 do 60°C
80% maks. 1)
0,5 - 1,5 mm²
1,0 - 1,5 mm²

 ez kondensacji
b
Przewody elementów wykonawczych (siłowników)
można używać z fabrycznie montowanymi
kołnierzami końcowymi.
3)
Do podłączenia termostatów zaleca się stosować
przewody 5-żyłowe (5 x 1,5 mm² NYM).
1)
2)

Planowanie i montaż
Uwagi dotyczące montażu

Przewody plecione:
otworzyć zacisk
śrubokrętem i wpiąć
przewód.

Sygnalizacja funkcji

Otworzyć zacisk wkrętakiem i
wyjąć przewód.

Sygnalizacja funkcji
świecenie informuje o
włączeniu zasilania elementu
wykonawczego (siłownika)
przez termostat.

Programy grzewcze
Moduł termostatu dla listwy elektrycznej Premium pracuje
wyłącznie w programie ogrzewania C2.
Program ogrzewania
C1
Moduł z przewodami wpina się
z prawej strony podstawy.
Przewody pominięto na
ilustracjach montażowych,
aby zapewnić lepszą ich
czytelność.

Wpiąć część dolną we wspornik
montażowy i podłączyć
przewody. Następnie podłączyć
moduł do podstawy (lub do
istniejących modułów).

Program ogrzewania
C2

