EQ7
<
funkcja „nauka” – automatyczne zapamiêtanie nastaw bez potrzeby programowania regulatora
<
9 zakresów czasowych na dobê z dowolnymi temperaturami – do 63 ró¿nych nastaw w tygodniu
<
wyprzedzenie – wczeœniejsze za³¹czenie grzania by osi¹gn¹æ nastawion¹ temperaturê o ¿¹danej godzinie
<
mo¿liwoœæ wyboru pracy z dwoma czujnikami (ograniczenie temperatury pod³ogi)
<
intuicyjna nastawa temperatury pokrêt³em
<
blokada regulatora ca³kowita lub czêœciowa dowolnym 4 cyfrowym kodem PIN
<
automatyczny dobór parametrów pracy regulatora w zale¿noœci od elementów i rodzaju instalacji
<
pamiêæ wszystkich nastaw i zakresów niezale¿na od braku zasilania
<
prze³¹czanie miêdzy grzaniem a ch³odzeniem z zapamiêtaniem nastaw dla obu funkcji
<
jednoczesne wyœwietlanie na ekranie temperatur: aktualnej i ¿¹danej
<
automatyczne lub rêczne wstrzymanie grzania w czasie wietrzenia pomieszczenia
<
szybki test poprawnego pod³¹czenia regulatora

EUROSTER Q7

Przewodowy, programowany regulator
temperatury do wszelkich urz¹dzeñ
grzewczych i klimatyzacyjnych.

<
szereg u¿ytecznych funkcji: automatyczna zmiana na czas letni i zimowy, wy³¹czenie grzania po sezonie

grzewczym, regulowana temperatura przeciwzamro¿eniowa

Urz¹dzenie sterowane

systemy grzewcze / klimatyzacyjne

Napiêcie zasilania

3 V - 2 baterie alkaliczne AA

Maksymalne obci¹¿enie

5 A 230 V 50 Hz

Wyjœcie regulatora

przekaŸnikowe, beznapiêciowe ,SPDT (prze³¹czne)

Zakres pomiaru temperatury

od -10°C do +80°C

Zakres regulacji temperatury

czujnik wewnêtrzny +5°C do +35°C, czujnik na przewodzie -9,9°C do +79,9°C

Ograniczenie temperatury pod³ogi

od +5°C do +45°C

Dok³adnoœæ regulacji i wskazañ temperatury 0,1°C
Sygnalizacja wizualna

podœwietlany wyœwietlacz LCD z polem tekstowym

Temperatura pracy / przechowywania

od +5°C do +45°C / od 0°C do +65°C

Zakres histerezy

od 0,1°C do +5°C

Stopieñ ochrony

IP 20, II klasa ochronnoœci

Sposób monta¿u

naœcienny, ko³ki rozporowe

Kolor

bia³y

Waga regulatora bez baterii

115 g

Normy, aprobaty, certyfikaty

zgodnoœæ z dyrektywami EMC, LVD, RoHS

Okres gwarancji

2 lata

Wymiary (szer./wys./g³.) mm

82/82/35,6

Wyposa¿enie regulatora

regulator Euroster Q7, szablon mocowania, ko³ki rozporowe, instrukcja, baterie.
Uwaga! Czujnik temperatury pod³ogi ze z³¹czem nale¿y zamówiæ oddzielnie.
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REGULATOR TEMPERATURY

<
wykonanie natynkowe

82 mm

60 mm

35,6 mm

82 mm

6

P.3

OK

EUROSTER Q7

Przedstawione schematy s¹ uproszczone i nie zawieraj¹ wszystkich elementów potrzebnych do prawid³owej instalacji.

W UK£ADZIE Z KOT£EM GAZOWYM

Kocio³
gazowy

NCCOM NO

W UK£ADZIE OGRZEWANIA POD£OGOWEGO
Dla urz¹dzeñ odbiorczych zasilanych napiêciem 230 V 50 Hz

REGULATOR TEMPERATURY

Czujnik pod³ogi

Elektryczna
mata grzejna

NCCOM NO

PE N L
230 V 50 Hz

W UK£ADZIE GRZEWCZYM / KLIMATYZACYJNYM
Dla urz¹dzeñ odbiorczych zasilanych napiêciem 230 V 50 Hz

Urz¹dzenie
grzewcze

NCCOM NO

PE N L
230 V 50 Hz
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