Digitální procesorový termostat
Teplotní čidlo
X

AKUSTIK 03

Provedení na DIN lištu
Doladění (kalibrace) teploty

Y

65mm

X=modře označený kabel

36mm

105mm = 6 modulů

14mm

Teplota
28,5°C
DAS

Technické parametry:
Měřící rozsah : -40 až +160°C
Regulační rozsah: 50 až +95°C
Provozní teplota : -20 až +70°C
Odchyla :+/- 0,1°C
Napájení : 230V/50Hz
Krytí : IP20/IP55
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Výstupní relé s beznapěťovými
kontakty
Max. Zátež 16A/230V

Návod k obsluze :

Stiskneme tlačítko
a zahájíme programování
Nast. teploty, tlačítky
nastavujeme teplotu při které bude termostat spínat 50,0 až +95,0°C
tlačítkem
přepneme na nastavení
Nast. sireny, tlačítky
nastavujeme teplotu při které sepne sirénka.
tlačítkem
přepneme na nastavení
Nast. hystereze , tlačítky
nastavujeme 1,0 - 5,0°C,
Stiskneme tlačítko

na displeji se zobrazí “Uloženo do paměti” , tím je programování dokončeno.

stiskneme-li v provozu tlačítko
na dipleji se zobrazí “Provoz nastaven na automaticky”
(termostat bude regulovat podle nastavených hodnot)
stisknutím tlačítka
přepneme termostat do ručního provozu “Provoz nastaven na rucne”
(termostat sepne na nepřetržitý provoz bez ohledu na nastavené hodnoty “ Rucni provoz” > >)
+
tlačítkem
vrátíme termostat do automatického provozu “Provoz nastaven na automaticky”

Pokud sepne sirénka , tlačítkem

ji vypneme.

Při výpadku el. energie veškeré nastavené údaje zůstávají v paměti.

Dojde-li k poruše čidla nebo jeho kabeláže, tak se na displeji zobrazí “Error cidla”.

Error

cidla

Teplota

>>>
28,5°C

Teplotní polovodičové čidlo se může libovolně prodlužovat
jakýmkoliv dvoužílovým kabelem.

Signalizace provozu

na displeji se zobrazí “Doladeni teploty”, mačkáním
Doladění (kalibrace) reálné teploty : 1 x stiskneme tlačítko
Po chvíli se termostat automaticky vrátí do funkce regulace.

nastavíme přesnou teplotu.

Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :
Typ:

AKUSTIK 03
AKUSTIK 03/IP55

Výrobní číslo :
Izolační stav :
Přechodový odpor :

Datum prodeje :
Krytí :

IP20

IP55

DAS elektrovýroba
Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax 573 385 266

das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

