Techninis aprašymas

„TP7001“ serija
Programuojami kambario termostatai
Savybės

„TP7001“ serija turi kelias modernias funkcijas,
kurias montuotojas gali būti pasirinkti diegimo
metu. Šios funkcijos yra:

„TP7001“ serijoje laikrodžio ir kambario termostato funkcijos sujungiamos į stilingą, lengvai
naudojamą reguliatorių su dideliu ekranu,
turinčiu foninį apšvietimą. Įrenginys suteikia
naudotojams galimybę pagal gyvenimo būdo
poreikius užprogramuoti skirtingas temperatūras
skirtingam paros laikui. „TP7001“ turi 7 dienų
programavimo funkciją, leidžiančią, esant
poreikiui, kiekvienai dienai nustatyti skirtingus
parametrus. Be to, įrenginys gali būti nustatytas
5/2 dienų režimu, tuomet vienas programų
paketas gali būti naudojamas darbo dienomis, o
kitas - savaitgaliais.
„TP7001“ serija suteikia galimybę kiekvienai
dienai nustatyti iki šešių temperatūros pasikeitimų bei turi programavimo funkcijos išjungimo
galimybę.

Montuotojo nustatymai
- optimalaus paleidimo
valdymas

• 7 dienų arba 5/2 dienų programavimo
galimybės
• Iki 6 laiko ir temperatūros įvykių per dieną
• Laidinio jungimo modeliai gali būti naudojami
su baterijomis arba jungiami prie maitinimo
šaltinio
• Atostogų programavimo ir termostato režimai
• Plačios vartotojo rankinio programavimo
galimybės, įskaitant ir programos praplėtimą

Jung. Nr.

IŠJUNGTA

Jung. 1

Klaviatūra išjungta

Jung. 2

Atstatymas į pradinę
padėtį išjungtas

Jeigu „TP7001“ buvo įjungtas optimaliam
paleidimo valdymui, optimalaus paleidimo
kontrolės nustatymas turi būti išplėstiniame
vartotojo programavimo režime. Dešinėje
pateiktas grafikas rodo apskaičiuotą laiką iki
užprogramuoto pirmo dienos įvykio laiko,
priklausomai nuo kambario temperatūros
skirtumo ir pirmajam įvykiui programuojamos
temperatūros.
Nustatymo galimybės yra šios 0:00 (OPK išjungtas,
0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 arba 2:00).

VDHSC121

Asortimentą sudaro modeliai, naudojantys
baterijų arba iš maitinimo tinklo tiekiamą
energiją, taip pat turintys sumontuotus nuotolinius jutiklius. Platesnė informacija ir užsakymų
kodai pateikti duomenų lentelėje.
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ĮJUNGTA
Klaviatūra įjungta
Atstatymas į pradinę
padėtį įjungtas

Pageidaujama 1 įvykio temperatūra
Laipsniai žemiau norimos
temperatūros optimalaus paleidimo
laikotarpio pradžioje

Montuotojo nustatymai
- DIL jungikliai

• Optimalaus paleidimo valdymas: Ši funkcija
naudoja vidinę temperatūrą, kad iš anksto
apskaičiuotų, kada sistema turi įsijungti, kad
užtikrintų, jog užprogramuota temperatūra
būtų pasiekta nustatytu laiku.
• Chrono – proporcinis reguliavimas: Ši funkcija
apibrėžia šildymo katilo ciklo greitį ir katilo
įjungimų / išjungimų skaičių ciklo metu. Tai
suteikia papildomo komforto ir pagerina
šildymo katilo efektyvumą, ypač kondensacinio tipo katiluose.
• Uždelstas paleidimas: Ši funkcija leidžia kuriam
laikui sulaikyti šildymą šiltesnėmis dienomis,
kai nustatyto įvykio pradžioje kambario temperatūra yra artima užprogramuotai temperatūrai.
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Galimi paleidimo laikotarpiai Esant -2°C nuokrypiui ir pasirinkus 30 min.
kreivę, šildymo įrenginys įsijungs likus 15 min. iki 1 įvykio.
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„TP7001“ serijos programuojamas kambario termostatas

Termostato
charakteristikos

Termostato funkcijos

Užsakymo kodai

„TP7001“

„TP7001A“

„TP7001M“

„TP7001MA“

Įmontuotas
jutiklis

Nuotolinis jutiklis

Įmontuotas
jutiklis

Nuotolinis jutiklis

087N8005

087N8011

087N8006

087N8012

Reguliavimo tipas - On/Off (įjungta / išjungta) arba
chrono - proporcinis, 3/6/9/12 ciklų per valandą

Taip

Laidinis termostatas

•

•

24 valandos (vartotojas pats gali nustatyti laiką:
AM (iki vidurdienio), PM (po vidurdienio)

Skaitmeninio laikrodžio tipas
Pasirenkamos 24 valandų, 5/2 dienų, A/B dienų
arba 7 dienų veikimas

Taip

Įvykių skaičius per dieną

Iki 6

Valdymo temperatūros ribos

Išjungta, 5-30°C (naudotojas gali nustatyti Farenheito skalę)

Bendras perjungimo skirtumas (On/Off
(įjungimo / išjungimo) režimas)

0,1°C

Gamintojo nustatyta programa

Taip

Programuojamas atostogų režimas

Taip, iki vienerių metų
Taip – Off (Išj.), 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 arba 2:00
priešlaikinis įjungimas, kai nustatytame taške temperatūra yra
minus 4K

Diegėjo pasirenkamas optimalaus paleidimo
reguliavimas
Termostato ir apsaugos nuo užšalimo režimai

Taip, nustatytas 5,0°C, tačiau derinimas gali vykti esant 5-30°C

Maitinimas

2 x AA/MN1500/LR6 šarminės
baterijos

230 V, 50 Hz

Atminties palaikymas

Kondensatorius 1 minutei, kol
keičiamos baterijos

3V baterija (eksploatavimo
laikas – 10 metų)

Išėjimo relės perjungimas

SPDT

Relės kontakto, įtampos ir srovės perjungimo
parametras

3 (1) A, 10-230 V KS

Matmenys (mm)

140 plotis x 91 aukštis x 28 gylis

Užterštumas

2 laipsnio

Nominali impulso įtampa

2,5 Kv

Rutulio slėgio bandymas

75 °C

Nuotolinis jutiklis

Elektrinės dalies
jungimo schema

TP7001
TP7001A

087N774800

Kambario / lauko / ribojimo
jutiklis arba kontaktas
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X, Y ir Z gali būti prijungti prie kambario / lauko / ribojimo jutiklio arba kontakto.
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