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1. Uspoľádání

A. Displej, osvütlený (parametr a poruchové stavy)
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1. Technické údaje

Testování zaľízení / zapínání topení
Zvyšování vybrané hodnoty, zmüna nastavení (dopľedu)
Volba menu
Volba jazyka
Snižování vybrané hodnoty, zmüna nastavení (zpüt)
Potvrzení vybrané hodnoty, volba další hodnoty a reakce na zprávy o poruchách

Provozní napütí

230 Vac, ±10 %, 50/60 Hz

Spotľeba energie
Hlavní relé (topení)

14 VA max.
lmax 4(1)A, 250 Vac
SPST, bez napütí
lmax 2(1)A, 250 Vac
SPDT, bez napütí
±1 K
Bodová matice, 2 x 16 míst
Lišta DIN
Noryl
0,5 mm2 až 2,5 mm2
IP20 / tľída II (panelová montáž)
750 g
0°C až +50°C

Poplachové relé

9,0°C
7,0°C
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Pľesnost spínání
Zobrazení
Montáž
Materiál krytu
Svorky
Krytí
Hmotnost
Tepelná odolnost

Základní parametry
53
58

(Rozmür v mm)

Teplota, pľi níž se zaľízení zapne
1°C až +6°C
Vlhkost, pľi níž se zaľízení zapne
Vypnuto, 1 (vlhko) až 10 (velmi mokro)
;asový interval po topení
30 až 120 min. (topení zapnuto)
Základní teplota
Vypnuto, -15°C až -1°C
Upozornüní na námrazu
Lokální detekce, povütrnostní služba, vyp
Rozhraní
Vypnuto, zapnuto, BMS
Pokud dojde k pĜerušení dodávky elektrického proudu, všechny parametry
zĤstanou uloženy v pamČti.

2. Snímaî teploty a vlhkosti zemü VIA-DU-S20

' 5,7 mm
35
' 70

15 m ±150 mm

Napütí
Typ snímaîe
Krytí
Prœmür pľívodního kabelu
Délka pľívodního kabelu
Teplotní odolnost

8 Vdc (pľes ľídicí jednotku)
PTC
IP65
5 x 0,5 mm2, prœmür 5,7 mm
15 m, lze prodloužit na 50 m
(5 x 1.5 mm2)
–30°C až +80°C
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3. Snímaî teploty okolí* VIA-DU-A10
52
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35

PG9
(Rozm ry v mm)

Typ snímaîe
PTC
Ochrana proti vniknutí
IP54
Svorky
1,5 to 2,5 mm2
Kabel snímaîe
2 x 1;5 mm2, max. 100 m (není souîástí dodávky)
Teplota
–30°C to +80°C
Montáž
Montáž na zeñ
* Montáž není povinná, jestliže „opatľení proti dešti se snühem“ není nastaveno
na „auto“.

4. VIA-DU-20 se stykaîem

L1
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L3
N
PE

30 mA

DC
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AC

*

**
**

*

Místní hodnoty, normy
a pĜedpisy vyžadují
dvoupólové nebo þtyĜpólové
pĜepínání s použitím elektrické
ochrany.
** V závislosti na aplikaci jsou
možné jak jednopólové tak
tĜípólové jistiþe stykaþĤ.
*** Volitelné a lze aktivovat
v BMS.
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Snímaî teploty vzduchu bude
nutný pouze tehdy, když se v menu
opatľení proti dešti se snühem
zvolí parametr „místní detekce“.
Pľi volbü zprávy o povütrnosti
musíte k tümto svorkám pľipojit
kontakty bez napütí pľídavného
zaľízení.

