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TERMOSTAT GREEN LEAF

POPIS
Termostat GREEN LEAF je programovatelný termostat pro
elektrické podlahové vytápění určený k montáži na zeď.
Termostat může pracovat v režimu snímání podlahy, v režimu
snímání pokoje a v režimu snímání pokoje s omezovačem
teploty podlahy.

Funkce
• Automatické rozpoznání režimu čidla (podlaha nebo místnost)
• Velký přehledný displej
• Inteligentní tlačítko ve tvaru listu
- ke změně z jednoho provozního režimu do druhého
- k zapnutí/vypnutí termostatu
- k uložení změn
- k napájení termostatu v pohotovostním režimu (technologie snímání pohybu)
• Vestavěné funkce časovače pro 4 cykly denně
• 2 provozní režimy
- Program ručního zapnutí/vypnutí (1 nastavená hodnota teploty)
- 1 upravitelný program (4 nastavené hodnoty teploty na den)
• Snadná navigace
PROVOZNÍ REŽIM ČIDLA
• Pouze snímání pokoje
• Pouze snímání podlahy
• Režim snímání pokoje s omezovačem teploty podlahy
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TERMOSTAT GREEN LEAF
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí v síti:

230 VAC (+10 %/-15 %) – 50 Hz

Schválení

Certifikát CE podle norem EN 60730-1, EN 60730-2-9
Ve shodě s RoHS
Ve shodě s WEEE

Údaje relé

230 VAC, max. 13 A, odporová zátěž (max. 3000 W)

Provozní okolní teplota

0…40 °C

Stupeň krytí

IP 20

Čidlo

Externí čidlo podlahy
- Typ NTC 10 KΩ @ 25 °C
- Kompatibilní se stávajícími podlahovými čidly Raychem
Interní pokojové čidlo

Informace o systému
Kompatibilní s následujícími produkty Raychem:
• rohožemi T2QuickNet 90 W/m² a 160 W/m²
• samoregulačními podlahovými topnými kabely T2Red
• topnými kabely T2Blue 10 W/m a T2Blue 20 W/m
• topným kabelem CeraPro
BALENÍ
Box obsahuje:

 Termostat
•
• Externí podlahové čidlo
• Rámečkový adaptér
• 2 upevňovací šrouby
• Návod k použití

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Náhradní externí podlahové čidlo: 1244-002952
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Všechny ochranné známky a loga PENTAIR jsou vlastnictvím společnosti PENTAIR. Všechny další značky a názvy výrobků jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Vzhledem k tomu, že neustále zlepšujeme naše výrobky a služby, vyhrazuje
si společnost PENTAIR právo na změnu technických údajů bez předchozího upozornění. Společnost PENTAIR je zaměstnavatelem podporujícím rovné
příležitosti.
© 2013 Pentair. Všechna práva vyhrazena.

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS

CZ-RaychemGreenLeaf-DS-EU0257-Rev0 06/13

3/3

