
1 
 

 Základní termostat se zapuštěnou montáží  

                  
Externí snímač 10 K 

 
Popis režimů 
 
 
Obr.: 

 
Main switch Hlavní spínač  
Floor limit setting  Limit podlahového 

nastavení  
LED indicator  Indikační dioda  
Configuration 
switch  

Konfigurační spínač  

Room setting  Nastavení místnosti  
 

 
Elektronický termostat speciálně navržený pro řízení elektrického 
podlahového topení. 
Externí vodič řídícího obvodu pro noční snížení teploty  
(-4°K). 
Možnost regulovat teplotu podlahy nebo teplotu místnosti nebo obou 
(v takovém případě je podlahový snímač použit jako omezovač 
teploty). 
Spínač ZAP/VYP. 
Relé 16 A. 
Výrobek je dodáván se dvěma čely a dvěma rámečky (kulatý a 
čtvercový) pro systémy ELKO RS/B&J JUSSI a ELJO TREND. 
 

Konfigurační spínač  
 
 

 

Zap 
Vyp  

Výkon < 3000 W               1 
Max výkon 3600 W 

3,4 
 

 

Regulace na základě vnitřní místnosti  

Regulace na základě externího snímače  

Regulace se snímačem vnitřní místnosti se spodním limitem 
podlahy na základě externího čidla   
Regulace na základě interního snímače místnosti s horním 
limitem podlahy na základě externího čidla  

Statický diferenční poměr 2 

 

Regulační režim 2: Režim snímače 3 a 4: 
 
Indikační dioda Technické údaje  
Červená:  - Indikace topení Přesnost měření 

Provozní teplota  
Rozsah nastavených teplot  
Teplotní rozsah pro podlahu 
Charakteristika regulace  
 

± 0,1 °C  
0 °C – 40 °C  
+5 °C až 35 °C 
10 °C až 40 °C 
Proporční pásmo 10 min na 2 °K 
nebo statický diferenciál 0,5 °K  

Zelená:  - Režim snížení podle 
hodin (kontrolní vodič) 

Oranžová: - Topení v průběhu 
režimu snížení podle 
hodin (kontrolní vodič) 
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Červená 
bliká: 

 Stupeň krytí 
Barva  
Hlavní spínač  
Výstup  
 
Napájení  
Externí snímač  
Verze softwaru 

Třída II – IP21 
Čistě bílá RAL 9010 
Dva póly 16 A 
Relé 16 A 250 Vac odporová 
zátěž (AC1) 
230 VAC ± 10 % 
NTC 10 kΩ 25 °C 
V1.0x 

- V cyklu 0,5 sekundy  selhání 
interního a externího snímače 

- V cyklu 1 sekunda  selhání 
interního snímače  

- V cyklu 2 sekund  selhání 
externího snímače   

 
Montáž 

 
Kalibrace  

 
Raychem, T2, Pyrotenax, DigiTrace, Isopad,Trace Tek a Tracer jsou obchodní značky společnosti Tyco Thermal Controls, LLC nebo jejích sesterských 
společností. 
 

 

Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost 
jednotlivých výrobků pro jejich aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo 
úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediným závazkem společnosti Tyco Thermal Controls jsou její 
závazky dle Standardních podmínek prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal 
Controls či její distributoři nejsou v žádném případě zodpovědní za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, 
dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou 
být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny bez upozornění kupujícím 
ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.

 


