
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

Parametry 

Sposób regulacji

Dokładność

Ilość automatycznych cykli Ilość 

manualnych cykli

Klasa ochrony

Zakres nastawy

Zakres wyświetlania

Warunki pracy

Warunki przechowywania 

Wilgotność 

Typ akcji

Stopień zanieczyszczenia 
Klasa ochrony przed porażeniem

Klasa oprogramowania

apięcie impulsowe

Maks. temperatura do 

połączenia przekaźnikowego

Przekrój przewodu (zalecany) 

Montaż 

Obciążalność styków:
Ogólnie Termostat

Wentylator

Napęd elektryczny zaworu

220/230VAC,50/60Hz 

PI, wyjście włącz/wyłącz

 ±1°C do 21°C

100,000 cykli

10,000 cykli

IP20

+10 °C do +32°C

0 do +37°C

0 do +49°C

-30°C do +60°C

5 ÷ 90% RH, bez kondensacji

1

2

Klasa II
Klasa A

2500V

155°C 

1.0 ÷ 1.5mm2

rezystancyjne (indukcyjne)

4(3)A

4(2)A
2(1)A

Siłownik musi mieć zabezpieczenia krańcowe
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P : 220/230 Vac, sterowanie zaworem on-off, biała obudowa, nieprogramowalny, zdalne 
wyłączanie, mały zasilacz, opakowanie jednostkowe

Srebrny 

Wyjście pod zdalny wyłącznik, np. karta 
hotelowa

Wyjście pod c  pomiaru 
temperatury
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 (mm)

SP-temp. nastawy
RT-temp. pomieszczenia 
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wyłącza  
 

 
 

 
 

w puszcze okrągłej o głębokości 60 mm lub kwadratowej 86x86 mm

1 2 3 4
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LP

Zdalne włączanie/wyłączanie
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 do pomiaru temperatury
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Para
metr

Opis Zakres

0 = Tylko grzanie

1 = Tylko chłodzenie

2 = system 2-rurowy,przełączanie grzanie/chłodzenie, przełączanie w 
trybie ręcznym (domyślnie) 

4 = system 4-rurowy, zmiana ręczna

5 = system 4-rurowy, zmiana automatyczna

0 - wbudowany czujnik (domyślnie)

1 - czujnik zdalny (NTC20K)

0 °F 

1°C (domyślnie) 

0 = Sterowanie automatyczne
1 = Sterowanie ręczne      
(3 prędkości: niski-> średni -> wysoki -> niski)
2 = Użytkownik może ustawić sterowanie ręczne lub automatyczne 
(domyślnie)
1ºC 

   1.5ºC (domyślnie) 

2ºC

3ºC 

6 Cykl pracy (grzanie) 1÷12;   4 (domyślnie) 

7 Cykl pracy  (chłodzenie) 1÷6;    3 (domyślnie)

0 = wyświetla temperaturę pokojową (domyślnie)

1 = wyświetla temperaturę 

10
Ustawienie ograniczenia 

temperatury grzania
10÷32°C domyślnie 32°C 

11
Ustawienie ograniczenia 
temperatury chłodzenia

10÷32°C domyślnie 10°C 

0 = wszystkie przyciski są dostępne (domyślnie)

1 = blokada przycisku 'Tryb pracy'

2 = blokada przycisków 'Prędkość wentylatora' i 'Tryb pracy'

3 = wszystkie przyciski zablokowane, prócz przycisku 'Zasilanie'

4 = wszystkie przyciski zablokowane

0 karta hotelowa NO

1 Karta hotelowa NC

2 Przycisk (Domyślnie)

0 = wyłączony

1 = włączone (domyślnie)

0 = wyłączony

1 = poprzedni status (domyślnie)

1 Uruchomienie na  biegu, jeśli Tryb konfiguracji 4=2

22÷32°C domyślnie 18°C 

22÷32°C domyślnie 26°C 

0  Uruchomienie jako automatyczny,  jeśli Tryb konfiguracji 
4=2 (domyślnie)

9 Wyświetlanie temperatury

1
Tryb wentylatora w t  

Oszczędzania energii

12 Blokada klawiatury

16 Tryb przeciwzamrożeniowy 

17
Tryb odzyskiwania danych po 

utracie zasilania

13
Zdalne włączanie/

wyłączanie,  sposób 
aktywacji

Czujnik zdalny z nastawą, 
nastawa ogrzewania

14

Czujnik zdalny z nastawą, 
nastawa chłodzenia

15

 -2÷2°C co 0.5°C (domyślnie 0°C)

1 Tryb systemu

3 Jednostka temperatury

4 Typ trybu pracy wentylatora

5

Wartości temperatury 
różnicowej dla systemu  

4-rurowego z automatycznym 
przełączaniem

8
Regulacja wyświetlanej 

temperatury

Zdalny czujnik2
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