
Univerzálny termostat
UT-100

Popis:

Univerzálny termostat je nezávislý regulačný prvok určený 
pre riadenie  niektorých komponentov  vetracích systémov, 
ako  sú klapka zemného výmenníka tepla (ZVT), čerpadlo 
soľankového výmenníka (SV), elektrická alebo teplovodná 
protimrazová ochrana, resp. vykurovací register.
Dovoľuje  nastaviť  dve  nezávislé  spínacie  úrovne  s 
nastaviteľnou hysteréziou v závislosti od teploty. 
Teplotný  senzor  sa  umiestni  podľa  použitia  termostatu. 
Umiestnenie do vonkajšieho priestoru sa použije v prípade 
riadenia  soľankového  výmenníka  alebo  klapky  ZVT.  V 
prípade riadenia protimrazovej ochrany  sa senzor umiestni 
na výfuk odpadného vzduchu a v  prípade vykurovacieho 
registra  do  prívodu  čerstvého  vzduchu  do   objektu  za 
vykurovací  register.  Pomocou  DIP  prepínača  sa  nastaví 
pracovný režim termostatu.
Spínanie  spotrebiča  zabezpečuje  elektronické  relé,  ku 
ktorému  je  paralelne  zapojený  bezpotenciálový  spínač. 
Pomocou   externého  bezpotenciálového  kontaktu 
privedeného  na  vstupné  svorky  termostatu  je  možné 
blokovať spínanie spotrebiča. 
Pomocou 7-segmentového štvormiestneho LED displeja je možné zobrazovať nastavené spínacie teploty a odmerané teploty 
na senzore.

Technické údaje:

Rozmery (mm): 160 x 120 x 90
Elektrické pripojenie: 230V/50Hz
Istenie: T160mA
Krytie: IP44
Teplotný rozsah: -10°C ...+35°C
Spínaný výkon elektronického relé: 230V/10A
Spínaný výkon bezpotenciálového výstupu: 230V/5A
Teplotný senzor (-10°C ...+35°C, dľžka kábla cca 3m): NTC 10K
Spínacia úroveň „Temp 1“ +15°C ...+65°C, rozlíšenie 0,5 K
Spínacia úroveň „Temp 2“ -15°C ...+15°C, rozlíšenie 0,5 K
Hysterézia: 0,5 K ...5 K, rozlíšenie 0,1 K

Poznámky:

1.) Pri použití termostatu pre soľankový výmenník alebo klapku ZVT je potrebné aktivovať obe spínacie úrovne.
2.) „Temp 1“ - teplota pri prekročení ktorej smerom k vyšším hodnotám má začať chladiaca funkcia  ZVT alebo SV.

„Temp 2“ - teplota pri prekročení ktorej smerom k nižším hodnotám má začať ohrievacia funkcia ZVT alebo SV.
3.) Ak je teplota je v rozsahu „Temp2“ < t <   “Temp 1“ , ZVT je odstavený, ako aj čerpadlo SV .
4.) Bezpotenciálový výstup je možné použiť na externú indikáciu zapnutia pripojeného spotrebiča.
5.) Pri použití termostatu na riadenie vykurovacieho registra je možné pripojiť i priestorový termostat.

Výhradný zástupca pre SR: ELTIS electronic, spol. s r. o. • Teplárenská 2 • 971 01 Prievidza • Telefón: 046 5423030 •
Fax: 046 5420344 • E-mail: info@vetranie.sk • Internet: www.vetranie.sk

mailto:info@vetranie.sk
http://www.vetranie.sk/

