x-net Stěnový termostat LCD 230 V
Použití
stěnový termostat x-net LCD 230 V je kvalitní regulátor
pro zjišťování a regulaci požadované teploty v místnosti

Díky přímo připojeným termopohonům je možná snadná regulace
v jednotlivých místnostech. V kombinaci se zapojovacími jednotkami
x-net (provedení 6R 230 V, 6R PU 230 V nebo 10R PU 230 V) lze
realizovat skvěle sladěné komplexní systémy.
Nastavení požadované teploty v místnosti a ovládání otočným
knoflíkem s otočnou a stiskací mechanikou a aretací.
Kvalitní displej přehledně zobrazuje jazykově neutrální symboly.

WW vstup poklesu:

možnost volby provozních režimů den / noc / automatický provoz
příjem signálu externího časovače pro časově řízené snížení teploty
v místnosti o 2 K v provozním režimu Automatický provoz
WW integrovaná funkce ochrany ventilu:
vynucená aktivace spínacího výstupu každých 14 dnů
po poslední aktivaci na 10 minut
WW integrovaná funkce ochrany proti zamrznutí:
zabraňuje zamrznutí rozvodů v době bez teplotní regulace,
např. při delší nepřítomnosti

Parametry / přehled
WW velký, přehledný LCD displej bez podsvícení
WW ploché provedení a malé rozměry (86 x 86 x 31 mm)
WW korekce zobrazení skutečné teploty o ± 2 K
WW omezení rozmezí nastavení požadované teploty

libovolně programovatelné
WW vysoká funkční bezpečnost
WW napájení možné prostřednictvím zapojovací jednotky

x-net nebo samostatného zdroje napětí
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Ovládání / zobrazení / navigace
Víceúrovňová struktura nabídky zaručuje, že nedojde k neúmyslné
změně nastavení. Nastavení v nabídkách „Lifestylové funkce“
a „Nastavení“ může provést uživatel.

Regulátor je vybaven přehledným a jazykově neutrálním displejem.
Kvalitní displej zřetelně zobrazuje všechny symboly. Mezinárodně
srozumitelné symboly zaručují intuitivní ovládání.

nabídka lifestylových funkcí

noční režim

nabídka nastavení

pož./skut. teplota

vytápění

jednotka teploty

blokování ovládání

minimální teplota

vypnutí

maximální teplota

automatický provoz

potvrzení zadání

denní režim

zpět

Nastavení požadované teploty v místnosti a ovládání funkcí se provádí otočným knoflíkem. Ten umožňuje komfortní navigaci strukturou nabídky.
Otáčením a stisknutím lze zvolit funkce a upravit jejich nastavení v souladu s přáními uživatele.

Lifestylové funkce

Nastavení

WW provozní režimy denní režim, noční režim, automatika

WW omezení nejnižší a maximální nastavitelné teploty v místnosti

WW blokování ovládání na ochranu před neúmyslnou změnou

WW korekce měření / zobrazení teploty

nastavení a nesprávným ovládáním
WW vypnutí regulátoru teploty v místnosti a současně režimu
regulace – automaticky se aktivuje režim ochrany proti zamrznutí
WW zpět na základní úroveň
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Technické údaje

Rozměry

Stěnový termostat x-net LCD 230 V
provozní napětí
elektrické napájení
příkon při chodu naprázdno
spínací člen
spínací výkon
jištění
max. počet připojitelných termopohonů
režim připojitelných termopohonů
rozmezí nastavení požadované teploty
rozlišení nastavení požadované teploty

230 V AC, 50 Hz
ze zapojovací jednotky x-net /
síťovou přípojkou
<0,3 W
relé
ohmické zatížení 1 A, 200 VA indukční
T1AH
5 (max. 3 W / termopohon)
NC
5 až 30 °C
0,2 °C

rozsah měření skutečné teploty

0 až 40 °C

korekce měření skutečné teploty

±2 °C

přesnost měření skutečné teploty

±0,5 K mezi 17 a 24 °C

přesnost regulace

±0,5 K mezi 17 a 24 °C

vstup poklesu

ano

rozdíl poklesu / snížená teplota

2 °C

teplota ochrany proti zamrznutí
funkce ochrany ventilů
přípustná okolní teplota
přípustná teplota skladování
přípustná okolní vlhkost

5 °C

0 až 50 °C
-20 až +70 °C
80 %, nekondenzující
montáž na omítku

připojovací trubky

NYM-J 5 x 1,5 mm²

připojovací svorky

4 šroubové svorky 0,22 - 1,5 mm²

třída ochrany

II

stupeň krytí

IP20

struktura povrchu
barva
hmotnost

rozměry (Š x V x H)
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spodní část

každých 14 dnů na 10 minut

způsob montáže

materiál

regulátor

pouzdro: ABS
designový průzor: akrylátové sklo XT
erodovaná
pouzdro: čistě bílá (RAL 9010)
otočný knoflík: čistě bílá (RAL 9010)
105 g ± 0,5 g
pouzdro 86 x 86 x 31 mm
displej 58 x 34 mm
designový průzor 86 x 56 x 2 mm
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