Fișă tehnică

Termostate de cameră pentru încălzire în podea
Basic Plus2
Aplicaţie

WT-T

WT-D/WT-DR

Toate termostatele de cameră sunt utilizate pentru
controlul temperaturii în camerele cu sisteme
hidraulice de încălzire în podea. Termostatele
de cameră controlează temperatura camerei în
funcţie de temperatura dorită de utilizator şi oferă
economii substanţiale de energie, menţinând în
acelaşi timp un confort termic optim în cameră.
Funcţii
Termostat de cameră, WT-T (cu cadran)
Prin rotirea cadranului la valoarea setată pentru
temperatura dorită, în cameră se obţine un confort termic optim. În afara temperaturii, pe scala
de setări a termostatului mai este inclus un simbol
de îngheţ, cu ajutorul căruia se realizează un
consum minim de energie, evitându-se totodată
atingerea unor temperaturi de îngheţ în cameră.
Termostatul este echipat cu diode care afişează o
lumină verde prin capacul frontal atunci când termostatul este PORNIT, dar nu există o solicitare de
încălzire. Când termostatul este PORNIT şi există o
solicitare de încălzire, se afişează o lumină roşie.
Caracteristici ale termostatelor de cameră, WT-D (cu
afişaj) şi WT-P (cu afişaj şi programabile):
• Design modern cu iluminare de fundal albă.
• Funcţie PLECAT.
• Dispozitiv de siguranţă pentru copii.
• Pot fi selectate 3 moduri de control al temperaturii:
1. Contr. temp. camerei (implicit).
2. Contr. limitei de temp. în podeaua camerei.
3. Contr. temp. podelei.
• Se pot selecta două moduri de control al
temperaturii podelei:
1. Ridicată.
2. Scăzută.
• Setări limită max. şi min. pentru temperatura
camerei şi a podelei.
• Afişare opţională a temperaturii camerei
când alimentarea cu energie este OPRITĂ (setare
implicită: fără afişaj).
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WT-P/WT-PR

• Borne senzori podea – pentru termostatele
echipate cu afişaj LCD, permit controlul temperaturii maxime a podelei şi reduc riscul supraîncălzirii şi deteriorării podelei (pentru temperaturi maxime specifice ale podelei, consultaţi
recomandările producătorilor podelei).
• Mod protecţie la îngheţ. Utilizaţi această
funcţie în loc să opriţi complet termostatul,
pentru protecţie împotriva deteriorărilor
cauzate de temperaturile scăzute. Temperatura
camerei va fi menţinută la aproximativ 5° C.
• Calibrarea temperaturii. Această funcţie vă
permite să schimbaţi valoarea setată a temperaturii termostatului de cameră, pentru
compensarea posibilei diferenţe de temperatură
dintre termostatul de cameră şi, de exemplu,
centrul camerei.
• Temporizator avansat programabil. Această
funcţie vă permite să configuraţi un program
controlat de temporizator cu ajutorul căruia
obţineţi automat temperatura de confort, precum
şi temperaturi mai scăzute, pentru a economisi
energie atunci când nu este necesară o temperatură de confort standard în cameră.
Termostate de cameră, WT-DR (cu afişaj) şi WT-PR
(cu afişaj şi programabile)
Termostatele dispun de un releu SPST auxiliar fără
tensiune cu ajutorul căruia se controlează echipamente externe, precum cazanele.
Funcţii suplimentare:
• Funcţie de programare pe 5/2 zile cu 4 intervale
de timp (WT-P şi -PR).
• Ceas în format de 12 ore sau 24 de ore (WT-P şi
-PR).
Celelalte funcţionalităţi sunt identice cu cele
enumerate pentru WT-D şi WT-P.
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Fișă tehnică
Comandare

Termostate de cameră pentru încălzire în podea Basic Plus2

Produs
WT-T cu comutator Basic Plus2

230 V AC

WT-D cu afişaj Basic Plus

WT-D

85–250 V AC

85–250 V AC

088U0622

WT-DR cu afişaj şi releu Basic Plus2

WT-DR

85–250 V AC

85–250 V AC

088U0624

WT-P

85–250 V AC

85–250 V AC

088U0625

WT-PR

85–250 V AC

85–250 V AC

088U0626

WT-PR programabil, cu releu Basic Plus

2

Produs
Senzor de podea BasicPlus

Caracteristici
Tip

Tip

Nr. cod

FH-CWF

088U0610

WT-T

WT-D/DR

WT-P/PR

Cadran cu indicator
LED

Afişaj LED cu butoane

Afişaj LCD cu butoane,
programabil

Temperatură funcţională
a camerei

Oprit, 5 - 30° C

Oprit, 5 - 35° C

Temperatură funcţională
a podelei

-

Oprit, 20 - 45° C

Temperatură ambiantă
Indicator defecţiuni
Histerezis
LCD cu iluminare de
fundal

-10 - 60° C
-

Da

1° C, sub valoarea
setată a temperaturii

1° C, simetric în jurul valorii setate a temperaturii

-

Da, alb

Sarcină max., inductivă

<1A

Sarcină max., rezistivă

<3A
-

Releu fără tensiune (WT-DR şi WT-PR), de
exemplu, cazan

Calibrarea temperaturii

Nu

Da (+/-10° C)

Consum electric

7W

2W

230 V c.a. ±10 %,
50/60 Hz

85–250 V c.a.,
50/60 Hz

Senzor, cameră

Precizie NTC 10K: ±1%

Precizie NTC 100K: ±1%

Senzor, podea

-

FH-CWF opţional

Releu auxiliar

Alimentare cu energie

Material carcasă

ABS, neinflamabil

Clasă IP

30

ErP
1

Clasă ErP
Aprobare
Dimensiuni

(1%)

Marcaj CE, EN 60730

Culoare
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088U0620

230 V AC

WT-P programabil Basic Plus2

Specificaţii tehnice

Nr. cod

WT-T

2

Accesorii

Tensiune de Tensiune de
alimentare
ieşire

Tip

Alb RAL9010/gri închis RAL7024
86 × 86 × 30 mm

86 × 86 × 16.0 mm
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Conexiuni cabluri

Termostate de cameră pentru încălzire în podea Basic Plus2
Termostat de cameră, WT-T

Termostat de cameră, WT-D/P

Termostat de cameră, WT-DR/PR

S2
S1

S2
S1
A1
A2
N
NC
NO
L

N
230 V ~

L

N
NC
NO
L

NO
NC

230 V ~

S1, S2: senzor de podea

Dimensiuni

230 V ~

S1, S2: senzor de podea;
A1, A2: releu auxiliar fără
tensiune, de exemplu cazan

Termostat de cameră, WT-T(cu cadran)

86.0

0

86.0

30.0

60.0

86.0

50.0

Termostat de cameră, WT-D/WT-P

86.0

16.0 24.5

50.0

16.0 24.5

46.2

86.0

62.3

Termostat de cameră, WT-DR/WT-PR

86.0

VDCUC346

© Danfoss Danfoss | FHH | 2015.09 | 3

Exemple de aplicaţii

Control individual al temperaturii camerei
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Control al temperaturii de referinţă în cameră
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Control individual al temperaturii camerei
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Control al temperaturii de referinţă în cameră
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