,
dvoustavový, regulace typu ON-OFF,
.
Poskytuje na zobrazovaèi informaci o teplotì v místì instalace a dalí parametry.
Displej je podsvícen s automatickým vypínáním podsvícení.
Výstupní kontakt je spínací s výstupem napájecího napìtí 230V, mùe pøímo spínat topné
elementy nebo ovládat kotel nebo jiný zdroj tepla, pøípadnì chladu.
Programové spínání je moné v reimu 24h/7dnù, týdenní reimy práce 1-5 + 6-7, 1-6 + 7,
1-7
Teplotní èidlo prostoru je zabudováno pøímo do pøístroje, rozliení mìøìní je 0,1 °C,
hystereze je nastavitelná v rozsahu 0,5-5 °C.
Pøístroj obsahuje monost pøipojení externího snímaèe teploty, tento snímaè pak nutno
doobjednat. Pøístroj mùe pracovat v reimu pouze s externím èidlem, pouze s interním
èidlem nebo s obìma snímaèi - pak externí plní funkci bezpeènostního snímaèe napøíklad pøi podlahovém topení. Pøístroj lze pøepnout do reimu plnì manuálního
(trvale udrovaná nastavená teplota ), automatického (udrování teploty podla zadaného
programu) anebo do reimu protizámrazového pro teplotu pod 5°C.

,
dvoustavový, regulace typu ON-OFF,
.
Poskytuje na zobrazovaèi informaci o teplotì v místì instalace a dalí parametry.
Displej je podsvícen s automatickým vypínáním podsvícení.
Výstupní kontakty jsou 1x s výstupem napájení 230V a 1x volný kontakt ( napøíklad pøímý
výstup na obìhové èerpadlo a volný kontakt na spínání kotle)
Výstupní kontakty mohou být nastavené jako souèasné spínání v reimu topení, souèasné
spínání v reimu chlazení anebo jako opaèné - vf´dy jeden je sepnut a druhý vypnut a
naopak ( moné ovládání pohonu 3-cestného nebo 4-cestného ventilu - zapnuto -vypnuto není to plynulá regulace servoventilu ).
Programování spínání je moné v reimu 24h/7dnù, , týdenní reimy práce 1-5 + 6-7, 1-6
+ 7, 1-7
Teplotní èidlo prostoru je zabudováno pøímo do pøístroje, rozliení mìøìní je 0,1 °C,
hystereze je nastavitelná v rozsahu 0,5-5 °C.
Pøístroj obsahuje monost pøipojení externího snímaèe teploty, tento snímaè pak nutno
doobjednat. Pøístroj mùe pracovat v reimu pouze s externím èidlem, pouze s interním
èidlem nebo s obìma snímaèi - pak externí plní funkci bezpeènostního snímaèe napøíklad pøi podlahovém topení. Pøístroj lze pøepnout do reimu plnì manuálního
(trvale udrovaná nastavená teplota ), automatického (udrování teploty podla zadaného
programu) anebo do reimu protizámrazového pro teplotu pod 5°C.

TC510, TC520

TC910, TC920

Zapojení a uvedení do provozu mùe provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba, pøi jakýkoliv pracích na zapojení nutno
odpojit napájení zaøízení !
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Komponenty a pøístroje elektro
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