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opisy techniczne – sposób montażu

REGULATOR TEMPERATURY
..RT10w/... z czujnikiem wewnętrznym
..RT10z/... do czujnika zewnętrznego NTC-03 (czujnik nie wchodzi w skład regulatora)

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy  230 V ±10% / 50Hz
Prąd obciążenia 16 a  przy cosφ>0,95
  2 a  przy cosφ=0,6
Rodzaj obciążenia  rezystancyjne  – kabel lub mata grzewcza, grzejniki elektryczne
  indukcyjne  – wentylator, ogrzewanie nawiewowe 
typ odłączenia  wyłącznik dwubiegunowy 16 a
Zakres regulacji temperatury  5-40°C
Histereza temperatury ±0.3°C
Rodzaj pracy  automatyczna
typ działania 1
Sposób regulacji  oN-oFF
Zabezpieczenie  przed zwarciem lub przerwą w obwodzie czujnika
Rodzaj czujnika  wewnętrzny (powietrzny)   – w regulatorach typu ..Rt10w/...
 zewnętrzny (podłogowy) NtC-03 – do regulatorów typu ..Rt10z/...
Nastawa temperatury potencjometr obrotowy
Masa 95 g
Wysokość montażu 1,0–1,5 m. 
Stopień ochrony IP20
Poziom zakłóceń  zgodny z PN EN 50014
Normy przedmiotowe PN-EN 60730-1, PN-EN 60730-2-9

 
ZASTOSOWANIE

Regulator temperatury przeznaczony jest do sterowania ogrzewania podłogowego, grzejników elektrycznych, itp. w sposób zapew-
niający utrzymanie stałej temperatury.

Łączna moc dołączonego obciążenia nie może przekraczać 3600 W przy napięciu 230 V. Podłączenie obciążenia o większej mocy 
należy wykonać poprzez dodatkowy stycznik.

Regulator ..Rt10w/... z czujnikiem wewnętrznym umożliwia utrzymanie stałej temperatury powietrza w pomieszczeniu a regulator 
..Rt10z/... z podłączonym czujnikiem zewnętrznym typu NtC-03 umieszczonym w podłodze zapewnia utrzymanie stałej temperatury 
ogrzewania podłogowego. Kabel przyłączeniowy czujnika zewnętrznego może być przedłużony do 50 m.

Regulator przystosowany jest do montażu za pomocą wkrętów w puszkach instalacyjnych podtynkowych Φ 60 mm i natynkowych 
oraz w zestawach wielokrotnych ClaSSIC (MRt10..) lub BaSIC Moduł (BMRt10..).

BUDOWA I DZIAŁANIE

Regulator posiada dwubiegunowy wyłącznik 16 a (W) zapewniający całkowite odłączenie obwodu obciążenia od sieci oraz 16 a 
przekaźnik wyjściowy (P). Posiada także układ zabezpieczenia, który przy zwarciu lub przerwie w obwodzie czujnika, wyłącza obwód 
obciążenia. Czerwona dioda lED sygnalizuje załączenie obwodu obciążenia. Regulator załącza i wyłącza cyklicznie obwód obciążenia 
w sposób zapewniający utrzymanie stałej temperatury nastawionej pokrętłem regulacyjnym.

Zaciski umożliwiają podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju 4 mm2 lub dwóch przewodów o przekroju 2,5 mm2. Zacisk 
do podłączenia przewodu ochronnego pozwala na zachowanie ciągłości obwodu ochronnego.

ośka pokrętła na 1/3 obwodu ma rowki w które wchodzi występ w otworze pokrętła. Umożliwia to precyzyjne ustawienie pokrętła 
względem skali temperaturowej tak aby nastawa była zgodna z rzeczywistą temperaturą. aby wykonać korektę nastawy należy pokrę-
tło wyjąć, obrócić w odpowiednią stronę i ponownie wcisnąć.

ZLECENIA MONTAŻOWE

Regulator powinien być zamontowany na ścianie wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia na wysokości 1,0–1,5 m od powierzchni 
podłogi w miejscu zapewniającym swobodną cyrkulację powietrza, zorientowany tak, aby pokrętło znajdowało się z prawej strony (rys. 
sposób instalacji).

Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie innych źródeł ciepła (np. słońca), na przeciągi (w pobliżu okien, drzwi itp.) 
oraz bezpośrednie działanie wody.

Zwrócić uwagę na prawidłowość podłączenia zasilania tj. przewodu fazowego do zacisku l, a przewodu neutralnego do zacisku N.
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REGULATOR TEMPERATURY (cd)
..RT10w/... z czujnikiem wewnętrznym
..RT10z/... do czujnika zewnętrznego NTC-03 (czujnik nie wchodzi w skład regulatora)

SCHEMAT PODŁĄCZENIA REGULATORA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPOSÓB INSTALOWANIA na przykładzie MRT10

UWaga:  Przed zainstalowaniem regulatora wyłączyć bezpieczniki instalacji domowej. 
 Instalacja powinna być wykonana przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
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