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Technikai paraméterek

Bekötés

Kivitel

Az eszköz részei

Analóg szoba- és padló termosztát  Thermo sorozat 

EAN kód
ATR: 8595188125000
ATF: 8595188130165
ATC: 8595188130172

* Lásd 41. oldal. 

AC 230 V ±10 %,

6.5 VA / 50 - 60 Hz

         +5.. +40 °C                                       +5.. +50 °C

±2 °C

±1 °C

              szoba                             padló                    szoba + padló

   beállítható ± 7  °C     beállítható ±10  °C              fi x - 5  °C

   beállítható ± 7   °C                      beállítható ± 10  °C 

  

    fő forgatógomb                        x                       fő forgatógomb

                   x                             fő forgató                  belső gomb2

belső gomb 1                    

                          külső gomb 2      x                                      

       belső / külső                                      belső gomb  

  

zöld LED 1

piros LED 1

piros/narancs LED 2                               piros LED 2

                   x                                               LED 1 villogó

                x                                             LED 1 villogó

 

potenciálmentes záróérintkező (NO); (AgNi)

16 A / 250 V, 4000 VA / AC1

galvanikus

3x107

0.7x105

 -10.. +55 °C

 -20.. +70 °C

4 kV

szerelvénydobozba 30 mm, 

  min. 65 mm

IP30 normál körülmények között *

tömör 1x 2.5 / 

1.5  érvég

84 x 89 x 56.4 mm

110 g 

EN 60730-2-9, EN 61010-1    

• ATR - Analóg szobatermosztát:
- szobatermosztát +5.. +40 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, 

beépített szenzorral  
• ATF - Analóg padlótermosztát:

- padlótermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, 
külső szenzorral

- „ideiglenes hőmérséklet változtatás“ funkcióval (± 10 °C) 
• ATC - Analóg kombinált termosztát: 

- szoba- és padló termosztát egy készülékben, a szenzorok sorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, fi x, -5 °C értékű „ideiglenes hőmérséklet 
változtatás“ funkcióval (éjszakai)

- a hőmérséklet +5.. +50 °C között állítható
- külső szenzor nélkül is használható

• ATR,  ATF,  ATC 
- az éjszakai üzemmód nyomógombbal, vagy távolról is kapcsolható 

(csak ATR).
- az éjszakai hőmérséklet különbség az előlap alatt állítható be (csak 

ATR/ATF).
- a kalibráció (± 10  °C) között állítható.
- a külső szenzor (TC-3, 3 m) az eszköz tartozéka (csak ATF/ATC), 

100 m-ig toldható.
- a termosztátok az ELEGANT szerelvénycsaládhoz illeszkednek.

Tápfeszültség
Tápfeszültség tűrése:

Teljesítményfelvétel, frekvencia:

Mérés
Hőmérséklet tartomány:

Pontosság:

Hiszterézis:

Hőmérséklet szenzor:

Éjszakai üzemmód:

Kalibráció:

Beállítás
Szoba hőmérséklet beállítása:

Padló hőmérséklet beállítása:

Kalibráció:

Éjszakai állapot beállítása:

Éjszakai mód kapcsolása:

Kijelzés
Tápfeszültség kijelzése:

Kimenet ON jelzése:

Éjszakai állapot jelzése:

Szenzor hibajelzése:

Külső szenzor hibajelzése:

Kimenet
Típus:

Max. terhelhetőség:

Szenzor leválasztása:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Egyéb információk
Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság:

Szerelés:

Védettség:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

Éjszakai állapot kijelzés Tápfeszültség és állapot kijelzés 

Hőmérséklet beállítás

Éjszakai állapot kapcsoló

Belső gomb 2#

Tápfeszültség

Főkapcsoló

Belső gomb 1#

Szerelvény doboz

Ha potenciálmentes csatlakozókat használ

L-15 (potenciálmentes csatlakozók 
esetén el kell távolítani)

# Az 1-és2-es gomb az előlap 
eltávolításakor érhető el.

A termosztát az ELEGANT szerelvénycsalád sorolókereteibe is beépíthető.

Az ELEGANT szerelvénycsalád kínálatáról érdeklődjön a honlaunkon 
található elérhetőségeken.

EAN kód - SET
ATR, fehér Elegant keret: 8595188136228
ATF, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135870
ATC, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő:  8595188135887

Csak eszközök - külön rendelendő ELEGANT keret és külső érzékelő (kivéve ATR)




