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Ruumitermostaat
FloorControl RT01 D-BAT

HOIATUS!
Elektriahelatega seotud töid tohib teha ainult pädev elektrik.
Vältige seadme kokkupuudet veega.
Enne tööde alustamist ühendage toitepinge lahti ja veenduge, et see uuesti
sisse ei lülituks.
Ärge tehke seadme juures muudatusi.

Tootekirjeldus
Ekraanil kuvatakse
praegune
toatemperatuur

Termostaat FloorControl RT01 on ekraaniga ühe ruumi
temperatuuri regulaator. See reguleerib põrandaküttega (küte/
jahutus) ruumide temperatuuri. Termostaat saab toidet kahest
AAA-patareist. Põrandakütte reguleerimise võimaldamiseks
ühendatakse ruumitermostaat FloorControl RT01 juhtpaneeliga
FloorControl WB01 D-8.
Termostaati RT01 saab kasutada ka mis tahes kütte-/
jahutusseadme toite sisse/välja lülitamiseks.

Ekraan

Ühilduvus juhtribadega
Termostaati FloorControl RT01 D-BAT (tootenr. 86 017) saab ühendada juhtpaneeliga
VVB01 D-8-230 (toide 230 V AC-tootenr. 86 013) või juhtpaneeliga WBO1 D-8-24
(toiteallikas) 24 V DC - tootenr. 86 014).

Seinale paigaldamine

Seade tuleb paigaldada eluruumidesse, kuiva keskkonda. Termostaat
RT01 on ette nähtud seinale kinnitamiseks. Termostaat paigaldatakse
seinale kasti tagaküljel olevate kinnitusavade (A) abil. Korpuse tagumise
osa termostaadist eraldamiseks tuleb see lahti võtta ja lukustustest
vabastada.

Elektrilised ühendused juhtpaneeliga
FloorControl WB01 D-8

Mõõtmed
81
60
37,8

60

NO COM NC

37,8

81

22
10,6

SKS Võru OÜ
Kadaka tee 4 10621 Tallinn
Tel. +372 627 7150
E-post: sks@sks.ee
www.sks.ee

Kasutamine
Ruumitermostaadil on erinevaid seadistusvõimalusi.
Menüü on üles ehitatud järgmiselt. Menüü avamiseks vajutage nuppe + ja – alla ühel ajal umbes 3 sekundiks. Niipea kui
kuva muutub, võite nupud lahti lasta. Menüüpunktide vahel saate valida nuppudega + või -. Kui olete jõudnud soovitud
menüüpunktini, laske nupp lahti. Umbes 5 sekundi pärast muutub ekraan vilkuvast olekust püsivaks. Seejärel saate
menüüs nuppude + ja - abil teha seadistusi. Kui olete soovitud sätte valinud (ekraan vilgub), ärge vajutage nuppu umbes
5 sekundit, kuni kuvatakse taas temperatuuri (menüüst lahkuti).
Hüsterees - lubatud kõrvalekalle seadistatud temperatuurist. Hüsterees on ette
nähtud seadme soovimatute tsüklite vältimiseks väikeste temperatuurikõikumiste
korral. Hüstereesi seadistusvahemik on 0,2 ... 4 °C.
Patarei laetuse tase.
Kalibreerimisfunktsioon. Reguleerimine on vajalik juhul, kui termostaadiga RT01
mõõdetud ruumitemperatuur erineb oluliselt tegelikust temperatuurist.
Kütte-

ja jahutusrežiimi

Kütterežiim:

vahel valimine

süttib - kui ruumi tuleb kütta
kustub - kui seadistatud ruumitemperatuur on saavutatud.

Menüü avamine:
vajutage „+“ ja „-“

Jahutusrežiim:

süttib - kui ruumi on vaja jahutada
kustub - kui seadistatud ruumitemperatuur on saavutatud.

Klahvilukk.
Tehasesätete taastamine.

Tehnilised andmed
Parameeter/osa
Üldine spetsifikatsioon

Väärtus/kirjeldus

Mõõtmed (L × K × S)

81 × 81 × 22 mm

Ümbritsev temperatuur

5 ... 50 °C

Temperatuuri seadistusvahemik

5 ... 35 °C

Anduri mõõtehälve

± 0,5 °C

Elektrilised andmed
Toitepinge

2 × AAA 1,5 V patareid (LR03) kuuluvad tarnepakendisse

Kontaktkoormus

1 A / 250 V AC

Juhtme ristlõige

2 × 0,5 mm2

Kasutuselt kõrvaldamine, jäätmekäitlus
Kõrvaldage toode kasutuselt kehtivate eeskirjade, standardite ja ohutuseeskirjade kohaselt.
Elektroonilisi komponente ei tohi visata olmeprügi hulka.
1. Ühendage toode toitepingest lahti.
2. Võtke toode lahti
3. Utiliseerige toode.

Garantii
Teavet garantii kohta leiate meie üldistest müügitingimustest aadressil www.afriso.com või teie ostumüügilepingust.

Tagastamine
Enne toote tagastamist peate meiega ühendust võtma (service@afriso.de).

Aadressid
AFRISO kontserni kogu maailmas esindavate ettevõtete aadressid leiate aadressilt
www.afriso.com.
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