
                                   Návod k instalaci -Termostat TF-H3

Charakteristika termostatu:                                  Odpor podlahového čidla
Teplota °C Odpor (Ω)

Instalace na zeď uvnitř místosti 5 22070
Ukazatel teploty +5 - 40°C 10 17960
Aplikace systému podlahového vytápění 20 12091
LED signalizace během ohřevu 30 8312
Bezpečný, komfortní a energicky úsporný 40 5827

TYP Zatížení Kontrola teploty Aplikace                       Doporučené místo k instalaci termostatu
TF-H3 16A Senzor NTC Podlahová              Termostat by měl být instalován na stěne v neutrálním místě.

           Poznámka: Termostat by něměl být vystaven slunečnímu 
       Parametry:            záření z důvodu přesnějšího měření teploty místnosti.

Napájení: 220V AC
Spotřeba energie: 5VA
Ukazatel teploty: 5 - 40°C
Omezení rozsahu teploty: 25 - 55°C
Teplota v úsporném režimu: 5°C
Odchylka teploty: ±0,5°C
Teplota okolí: -5 - 50°C
Stupeň ochrany: IP21
Externí senzor: délka kabelu 3m

Rozměry:
                                         Nastavení teploty:

Ukazatel teploty je 5 - 40°C. LED dioda signalizuje vytápění.
Nastavení teploty u termostatu se ovladá regulátorem na levé straně.

                                      Obsluha termostatu:

               Instalace externího senzoru:

Umístěte kabel se senzorem do podlahy tak, aby měl kontakt
s topnou fólií. V případě potřeby může být kabel dlouhý až 50m.
Používáme-li pro rozšíření vícevstvý kabel, nepoužíváme jej, 
aby se zabránilo přetížení napěťového signálu z termostatu. 



                     Kalibrace teploty termostatu:
Když teplota podlahy dosáhne pevně stanovené hodnoty, Obr. 3
uživatel může kalibrovat termostat tak, aby teplota byla 
přesně stejná jako teplota na indikátoru.

                                    Kalibace:
a) Změřte teplotu pomocí teploměru
b) Výjměte regulátor
c) Otáčejte kroužkem D ( obr. 2 ) dokud indikátor LED nezhasne
d) Namontujte regulátor a nastavte teplotu, kterou ukazuje teploměr

Poznámka: Prosím neotáčejte kolečkem po kalibraci teploty! Obr. 4

                                Omezení rozsahu 
Pojistný mechanismus pod kroužkem může být použit k omezení rozsahu teplot.
Uživatel může uzamknout rozsah ( např.20-25°C ) uvolněním šroubu C ( obr. 2 ).
Horní kroužek omezuje maximální teplotu a spodní kroužek omezuje minimální teplotu.

Obr. 1

Složení termostatu:

Obr. 2

          Záruční karta 

                 
                    Kupující

               Datum předání

                  Dodavatel
                           Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené  
                           nevhodným použitím a špatnou manipulací. 
                           Podmínka pro uznání záruky je dodání kompletního termostatu, senzoru NTC a dokladu o prodeji.

                           Dodavatel: Topné fólie Termofol    Kbelnice u Jičína 86   Jičín


