Puutetundliku ekraaniga elektrooniline kütteregulaator
koos põrandaanduriga
SN115
TÄHELEPANU: Elektrilöök võib ohustada elu ja tervist. Enne seadme paigaldamist lülitada välja
elektrivool ja veenduda selles, et süsteem ei ole voolu all. Lülitada välja vastavad kaitsmed. Seadet
tohib paigaldada vastavalt kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised andmed:
Pinge
Koormusvool
Voolutarve
Seadistatav mõõtevahemik
Täpsus
Töötemperatuur
Kaitseaste
Korpuse materjal
Põrandaandur
Õhuandur

: 230V/50Hz AC
: kuni 16A
: 2W
: +5° ... +90° C
: 0.5°
: -5° ... +50° C
: IP20
: isekustuv
polükarbonaat
: pikkus 3m
: sisseehitatud

Põrandaandur:
Põrandaandur
tuleb
paigaldada
installatsioonitorusse.
Installatsioonitoru paigaldatakse alates seinatoosis olevast
regulaatorist kuni põrandasse küttekaabli avatud loogete vahele
vähemalt 0,5 meetri kaugusele seinast või põranda keskele.
Installasioonitoru tuleb põrandas olevast lõpuotsast sulgeda ja tõsta
küttekaablist kõrgemale põrandapinna lähedale. Põrandanduri
kaablit võib vajadusel pikendada kuni 50 meetrini.

Temperatuur°C
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Töörežiimid:
Manuaalrežiim:
Kellajaaline ümberlülitusrežiim on välja lülitatud. Seadista soovitud töötemperatuur ja termostaat järgib seda
alaliselt.
Kellaajaline ümberlülitusrežiim:
1. - 5. päev on jagatud kuueks, 6. – 7. päev on jagatud kaheks seadistatavaks ümberlülitusvööndiks(päevade
suhe 5-2 on võimalik asendada ka päevade suhtega 6-1 ja 7).
Termostaat järgib kellaajaliselt paikaseadistatud lülitusvöönditel määratud töötemperatuure.
Mugavusrežiim:
Termostaat on lülitatud ühe ümberlülitusvööndi ajaks manuaalrežiimile. Käesoleva vööndi lõppedes taastatakse
„kellaajaline ümberlülitusrežiim“.
Klahvistiku lukustamine:
Klahvide lukustamiseks/lukustuse eemaldamiseks hoia 5 sekundi vältel korraga all

ja

sümboleid.

Klahvistik on lukus, kui ekraanile ilmub sümbol:
Puutetundlikud sümbolid:
1)
Vajuta
, et valida „manuaalrežiim“ või „kellaajaline ümberlülitusrežiim“. „Mugavusrežiimi“
aktiveerimiseks kasuta klahve
ja
, viibides samaaegselt „kellaajalisel ümberlülitusrežiimil“
2) Pluss ; miinus ja
on väärtuse(temperatuur/aeg) suurendamiseks ja vähendamiseks.
3) Kell Hoia
all, kuni päeva sümbol(1 2 3 4 5 6 7) hakkab vilkuma. Vali sobiv päev kasutades
ja
Kinnita valik vajutades
. Seejärel määra samu sümboleid kasutades kellaaeg. Lõpetuseks vajuta
4) Sisse/välja
Kui termostaat on välja lülitatud, siis kütmist ei toimu, kuid ekraanilt on loetav toatemperatuur.
Veateade
:
Veateate esinemisel kontrollida põrandaanduri olemasolu ja korrasolekut.
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