Instrukcja monta¿u i obs³ugi

TR 12
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Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie
przestrzeganie niniejszej instrukcji.
Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

Z korzyœci¹ dla ludzi i œrodowiska
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1 Zastosowanie

5 Przy³¹cze elektryczne

Regulator temperatury w pomieszczeniu TR 12
przeznaczony jest do dwupunktowej regulacji
palników w kot³ach jednostopniowych oraz do
sterowania pompami obiegowymi itp.

Regulatory nale¿y pod³¹czaæ za pomoc¹ kabla
trzy¿y³owego (1,5 mm2) zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. 5.

2 Dane techniczne

Wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu mo¿na
ustawiæ w zakresie od 5 do 30oC. Nawet dolna
granica zakresu, tzn. 5oC zabezpiecza instalacjê
przed zamarzniêciem.

Wymiary urz¹dzenia
Napiêcie znamionowe
Zakres regulacji
Max. obci¹¿enie
zestyków
Wyjœcie regulatora
Dopuszcz. temperatura
otoczenia
Klasa ochrony
Klasa kontrolna
Eliminacja zak³óceñ
wed³ug VDE 0875

patrz rys. 1
220 V, 50 Hz
O
5...30 C
10 (4) A
2-punktowe
o

0...35 C
II
II

3 Wskazówki monta¿owe

Przed monta¿em regulatora nale¿y zdj¹æ jego
górn¹ czêœæ (rys. 2). W tym celu wyj¹æ z
regulatora (a) przycisk (b) i odkrêciæ œrubê (c).
Dla prawid³owego dzia³ania regulatora TR 12
wa¿ny jest dobór miejsca monta¿u.
Pomieszczenie, w którym ma byæ zamontowany
regulator temperatury, powinno byæ odpowiednie
do regulacji temperatury w ca³ej instalacji
grzewczej. Na zamontowanych w nim grzejnikach
nie nale¿y mocowaæ zaworów termostatycznych.
Lepszym rozwi¹zaniem jest zamontowanie
nastawionych wstêpnie zaworów rêcznych, aby
ograniczyæ do minimum moc grzejników w
pomieszczeniu, w którym zosta³ zainstalowany
regulator temperatury TR 12. Regulator najlepiej
zamontowaæ na œcianie wewnêtrznej zwracaj¹c
uwagê, aby nie oddzia³ywa³y na niego przeci¹gi i
strumienie ciep³a. Pod regulatorem nale¿y
pozostawiæ wolne miejsce umo¿liwiaj¹ce
swobodny dop³yw powietrza przez otwór
wentylacyjny (rys. 3).

4 Monta¿

Podstawka (d) regulatora TR 12 mo¿e byæ
montowana na dostêpnej w handlu podtynkowej
puszce przy³¹czeniowej (e) za pomoc¹ dwóch
œrub 55 mm (f) (rys. 4).

6 Obs³uga

7 Wyznaczanie zakresu temperatury

Temperatura w pomieszczeniu ustawiona jest
fabrycznie w zakresie od 5oC do maksymalnie
30oC (rys. 6).
Pod przyciskiem znajduj¹ siê dwa znaczniki
wyznaczaj¹ce zakres temperatury. Na przyk³ad
na rys. 7 i 8 ustawiony zosta³ zakres 8...23oC.
Czerwony znacznik stanowi górn¹ (max.) granicê
temperatury. Aby przyporz¹dkowaæ mu
wymagan¹ wartoœæ, nale¿y w³o¿yæ w otwór
koñcówkê d³ugopisu i obracaæ go w kierunku ←.
Niebieski znacznik stanowi doln¹ granicê
temperatury. Aby przyporz¹dkowaæ mu
wymagan¹ wartoœæ, nale¿y w³o¿yæ w otwór
koñcówkê d³ugopisu i obracaæ go w kierunku →.

8 Wskazówki dotycz¹ce oszczêdzania
energii

Nie pozostawiaæ uchylonych okien. Zamiast tego
przewietrzyæ gruntownie pomieszczenie. Podczas
wietrzenia regulator temperatury ustawiæ na
ni¿sz¹ wartoœæ (np. 15oC). Przy dobrej izolacji
cieplnej budynku temperatura w pomieszczeniu
nie spadnie prawdopodobnie do wartoœci
zredukowanej. Mimo to oszczêdzanie energii
gwarantuje wy³¹czenie ogrzewania.

TR 12
9 Zak³ócenia i postêpowanie
Objaw

Przyczyna

Postêpowanie

nastawiona temperatura w
pomieszczeniu nie zosta³a
osi¹gniêta

termostat kot³a ustawiony na zbyt
nisk¹ temperaturê
lub
zawory termostatyczne
zamontowane w pomieszczeniu, w
którym znajduje siê regulator

termostat kot³a nastawiæ na wy¿sz¹
temperaturê
lub
zawory termostatyczne ca³kowicie
otworzyæ lub wymontowaæ

nastawiona temperatura w
pomieszczeniu zosta³a
przekroczona

niew³aœciwe miejsce monta¿u
regulatora, np. na œcianie
zewnêtrznej, w pobli¿u okna itd.

wybraæ lepsze miejsce monta¿u

zbyt du¿e wahania temperatury w
pomieszczeniu

chwilowy wp³yw innych Ÿróde³ ciep³a
na regulator, np. promieniowanie
s³oneczne, oœwietlenie, telewizor lub
kominek itd.
lub
uszkodzona albo nie pod³¹czona
instalacja odprowadzania ciep³a

wybraæ lepsze miejsce monta¿u
lub
sprawdziæ, czy przewód N
pod³¹czony jest do zacisku 4
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8OC

23OC
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