Havarijní elektronické termostaty- ﬁada ET

Havarijní elektronické termostaty mohou b˘t pouÏity jako souãást regulaãních systémÛ pro hlídání poruchov˘ch stavÛ. Jejich v˘stupní signál (sepnuto nebo vypnuto) je
závisl˘ na okamÏité hodnotû mûﬁené teploty a komparaãní hodnotû nastavené na
spínaãi. V tomto smyslu dochází pﬁi dosaÏení nastavené hodnoty k pﬁepnutí galvanicky oddûlen˘ch kontaktÛ a relé zÛstává vypnuto aÏ do chvíle, kdy dojde k jeho
deblokaci pﬁeru‰ením dodávky napájecího napûtí nebo stisknutí interního nebo externího tlaãítka „RESET”. Sepnuté relé indikuje zelená LED. Havarijní stav indikuje ãervená LED. Hlavními souãástmi spínaãe jsou teplotní snímaã, elektronick˘ komparátor
s nastavovacím prvkem a v˘stupní relé s pﬁepínacími kontakty pro napûtí 250 V a zatûÏovací proud 8 A. U verze ET2x/... se komparaãní hodnota nastavuje pomocí ‰roubováku otáãením hﬁídele potenciometru. Verze ET3x/... má komparaãní hodnoty
pevnû nastaveny ve v˘robû. Z hlediska napájecího napûtí se spínaãe vyrábûjí ve verzi pro 230V/50Hz, pro 24V/50Hz nebo 24 V DC. V‰echny kovové souãásti jsou
vyrobeny z nerez oceli podle DIN 1.4301.

Provedení / Napájení
prostorové
do klimatizace
s jímkou do potrubí
pﬁíloÏné
s kabelov˘m snímaãem

Pozn.:

ET2X/
ET3x/

230V/50Hz
ET21(31)/230
ET22(32)/230-XXX
ET23(33)/230-YYY
ET24(34)/230
ET28(38)/230-Z

24V/50Hz
ET21(31)/24AC
ET22(32)/24AC-XXX
ET23(33)/24AC-YYY
ET24(34)/24AC
ET28(38)/24AC-Z

24V DC
ET21(31)/24DC
ET22(32)/24DC-XXX
ET23(33)/24DC-YYY
ET24(34)/24DC
ET28(38)/24DC-Z

XXX - znamená délku stopky v mm
Standardní délky stopek a jímek :
XXX
120 180 240 300 360 420
YYY - znamená délku jímky v mm
YYY
100 160 220 280 340 400
Z - znaãí délku kabelu v m
pro snímaã SK2L
varianta s potenciometrem - nastavení pomocí ‰roubováku
varianta s pevnû nastavitelnou komparaãní úrovní (v rozsahu -25 aÏ 180°C)

Základní technické parametry

Standardní teplotní rozsahy
Napájecí napûtí ETxx/230
ETxx/24AC
ETxx/24DC
Maximální spínané napûtí
Maximální spínan˘ proud
Hystereze
Krytí ET 2x/...
Krytí ET 3x/...
Teplota okolí - pracovní
Teplota okolí - skladovací
Relativní vlhkost
Pﬁipojení

- 25 aÏ 15°C
10 aÏ 34°C
0 aÏ 40°C
40 aÏ 80°C
20 aÏ 60°C
40 aÏ 120°C
0 aÏ 80°C
80 aÏ 120°C
60 aÏ 140°C
80 aÏ 160°C
230V/50Hz
0,5 VA
24V/50Hz ± 10%
0,5 VA
24V DC
± 20%
0,5 W
250 V AC
8A
pﬁepínací kontakty
cca 1°C
IP 54
IP 65
- 25 aÏ 60 °C
- 25 aÏ 80 °C
< 70 %
Svorkovnice COB5, prÛﬁez vodiãe max. 2,5 mm2
Vnûj‰í prÛmûr kabelu od 4 do 8 mm

Uvedené termostaty mají charakter trvale pﬁipojen˘ch zaﬁízení, a proto musí provozovatel zajistit, aby v jejich
bezprostﬁední blízkosti byl umístûn vypínaã nebo jistiã oznaãen˘ jako odpojovací prvek zaﬁízení.Tento musí b˘t
snadno dosaÏiteln˘ obsluhou zaﬁízení.
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Havarijní elektronické termostaty- ﬁada ET
Schéma pﬁipojení

Kontakty relé jsou zobrazeny v klidové poloze odpovídající
odpojení napájecího napûtí.
ReÏim „Topení” - jumpery v poloze „OHREV” :
pokud je teplota mûﬁená niÏ‰í neÏ teplota nastavená, jsou
sepnuty kontakty A, C a zelená LED svítí.
ReÏim „Chlazení” - jumpery v poloze „CHLAZ.”:
pokud je teplota mûﬁená vy‰‰í neÏ teplota nastavená, jsou
sepnuty kontakty A, C a zelená LED svítí.
Po pﬁekroãení nastavené hodnoty svítí ãervená LED
a zÛstává relé vypnuto aÏ do chvíle, kdy dojde k jeho deblokaci pﬁeru‰ením dodávky napájecího napûtí nebo stisknutí interního nebo externího tlaãítka „RESET”.
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MontáÏ a uvedení do provozu
1. Od‰roubovat a odejmout ãelní víko.
2. ET21(31), ET28(38) : spodní ãást pﬁipevnit dvûma vruty pﬁes pﬁipevÀovací otvory na poÏadované místo.
ET24(34) : upevnit spínaã k potrubí pomocí stahovací pásky a spony.
ET22(32) : k uchycení mÛÏe slouÏit stﬁedov˘ drÏák, kter˘ je souãástí dodávky
ET23(33) : spínaã se upevní pomocí jímky, která je souãástí dodávky
3. Podle schématu zapojit do svorkovnic pﬁívodní kabely. L, N - napájecí napûtí; A,B,C - kontakty relé.
4. Konektor s PNL vodiãem zasunout do pﬁíslu‰ného konektoru na desce spínaãe. V pﬁípadû ET24(34) zapojit i
konektor s v˘vody ãidla.
5. Pomocí jumperÛ zvolit reÏim „Topení“ nebo „Chlazení“.
6. Pﬁi‰roubovat zpût ãelní víko.
7. V pﬁípadû ET2.. nastavit poÏadovanou teplotu spínání termostatu.

Rozmûry a pﬁíslu‰enství
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3 otvory ø 4 , 5 m m
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Pﬁíklad objednávky :
5 ks elektronického spínaãe ET23/230-100, teplotní rozsah 0 aÏ 80°C tj.
spínaã do potrubí, délka jímky 100 mm, napájení 230V/50Hz, provedení s potenciometrem.

REGMET s.r.o. ● Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí ● tel.: 571 612 622 ● fax.: 571 615 392 ● mobil: 602 773 550
http://www.regmet.cz ● e-mail: obchod@regmet.cz

