Regulatory temperatury
dla ogrzewania pod³ogowego
FTE 900 SN, RTE 900 SN
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacji mo¿e dokonaæ wy³¹cznie
Instalator/Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.
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Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ
Zak³adu Energetycznego.
FTE 900 SN i RTE 900 SN s¹ regulatorami s³u¿¹cymi do wbudowania w standardow¹
puszkê pod³¹czeniow¹ o rednicy 55 mm. ¯¹dana temperatura mo¿e byæ nastawiana w
zakresie pomiêdzy +5OC / +40OC. Wbudowana dioda pali siê wtedy, gdy ogrzewanie jest
w³¹czone.

Wersje regulatorów
FTE 900 SN z czujnikiem temperatury pod³ogi, d³ 3 m
RTE 900 SN z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia
Regulatory wykonane s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami EN 50 082-1, EN 50 0822, EN 60 730-1 oraz EN 60 730-2-9.
Regulator mo¿e zostaæ uruchomiony dopiero po upewnieniu siê, ¿e ca³a instalacja elektryczna zosta³a wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa. Gwarancja na regulator zostaje udzielona jedynie w przypadku je¿eli zosta³ on zainstalowany zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ i obowi¹zuj¹cymi przepisami instalacyjnymi.

Dane techniczne
Napiêcie zasilania
230 V AC +10/-15% 50 Hz
Zu¿ycie pr¹du
6 VA
Zabezpieczenie
max 16 A
Wbudowany prze³¹cznik w³/wy³.
1 biegunowy, 16 A
Pr¹d wyjciowy
FTE 900 SN
14 A, 3200 W
RTE 900 SN
16 A, 3600 W
Zakres nastaw temperatur
+5/+40OC
Ró¿nica pomiêdzy w³ i wy³.
0,4 OC
Obni¿enie temperatury
sta³e 5OC
Napiêcie sterowania
230 V AC
Ograniczenie zakresu
min / max
Zabezpieczenie uszkodzenia czujnika
-20OC
Temperatura pracy
0/+50OC
Wymiary wys./szer./ g³êb.
80 / 80 / 50 mm
Rodzaj ochrony obudowy
FTE 900 SN
IP 21
RTE 900 SN
IP 20
Regulatory s¹ bezobs³ugowe.
Regulatory posiadaj¹ klasê bezpieczeñstwa II (wzmocniona izolacja) i s¹ przystosowane do pod³¹czenia do przewodów:
1) Faza
(L)
2) Przewód zerowy (N)

Monta¿ czujnika temperatury (FTE 900 SN)
Czujnik temperatury pod³ogi nale¿y uk³adaæ w jastrychu, w rurce z tworzywa sztucznego. Rurka instalacyjna powinna byæ uszczelniona na koñcu i umieszczona jak najbli¿ej
systemu grzewczego.
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Przewód czujnika mo¿e byæ przed³u¿ony do d³ugoci 50 m przy pomocy przewodu elektrycznego wysokiego napiêcia. Do tego celu nie wolno u¿ywaæ np. pozosta³ych 2 ¿y³
przewodu zasilaj¹cego maty grzewcze. Wykorzystanie tych ¿y³ mo¿e prowadziæ do
zak³óceñ funkcji regulatora. Je¿eli jako przewody czujnika zostan¹ zastosowane przewody ekranowane, ekrany te nie mog¹ w ¿adnym wypadku byæ po³¹czone bezporednio
do ziemi, lecz do zacisku 7. Najlepszym rozwi¹zaniem jest pod³¹czenie czujnika do
oddzielnego przewodu dwu¿y³owego umieszczonego w oddzielnej rurce.

Miejsce monta¿u regulatora z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia (RTE 900 SN)
Regulator nale¿y zamontowaæ na cianie w taki sposób, aby zapewniony by³ wolny
przep³yw powietrza wokó³ regulatora (rys. 5). Miejsce monta¿u nale¿y wybieraæ tak, aby
regulator nie by³ nara¿ony na dzia³anie innych róde³ ciep³a np. promieniowania s³onecznego. Regulator nale¿y równie¿ chroniæ przed dzia³aniem przeci¹gu powodowanego przez
okna lub drzwi.
Regulator wyposa¿ony jest we wbudowany obwód zabezpieczaj¹cy powoduj¹cy automatyczne wy³¹czenie ogrzewania w przypadku zwarcia lub uszkodzenia czujnika.

Monta¿ regulatora (rys. 1 -3)
1
2
3

Zdj¹æ pokrêt³o regulatora (A)
Wykrêciæ wkrêt (B i C) i zdj¹æ obudowê regulatora (D)
Przewody elektryczne pod³¹czyæ od ty³u regulatora, zgodnie ze schematem elektrycznym (rys. 2 - 3).
4 Umieciæ regulator w puszce
- zamontowaæ obudowê
- nasadziæ pokrêt³o regulatora
Obni¿enie temperatury zostaje aktywowane przy pomocy sygna³u steruj¹cego (L) 230 V
poprzez styk na zacisku 5.

Nastawa temperatury
Regulatory maj¹ zakres nastaw od +5OC do +40OC. Przy nastawach pomocna jest dioda, umieszczona na przedniej ciance, która zapala siê przy w³¹czeniu ogrzewania.
Przy pierwszym uruchomieniu nale¿y nastawiæ potencjometr na 40OC. Z chwil¹ osi¹gniêcia ¿¹danej temperatury nale¿y cofn¹æ pokrêt³o regulacyjne, a¿ do momentu zganiêcia diody.

Justowanie temperatury (RTE 900 SN)
Wyjustowanie regulatora mo¿liwe jest z chwil¹ ustabilizowania siê temperatury pomieszczenia. Przy pomocy odpowiedniego termometru nale¿y zmierzyæ temperaturê pomieszczenia. Nastêpnie zdj¹æ pokrêt³o regulatora i nasadziæ ponownie w taki sposób, aby
zmierzona temperatura pomieszczenia by³a zgodna ze skal¹ temperatury na regulatorze. Dok³adnoæ wynosi oko³o 3OC.

Blokowanie max / min
Z ty³u pokrêt³a regulatora znajduje siê mechanizm blokuj¹cy. Poprzez odkrêcenie ma³ej
rubki mo¿liwe jest zablokowanie np. pomiêdzy 20OC i 25OC. Temperatura minimalna
ustalana jest przy pomocy piercienia niebieskiego, natomiast temperatura maksymalna przy pomocy czerwonego.
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Ochrona rodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony rodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o
surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), za tamy mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia
mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta pod rygorem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i /
lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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Rys. 1

Rys. 2 - FTE 900 SN

Rys. 3 - RTE 900 SN

Rys. 4 - FTE 900 SN

Rys. 5
Wartoci opornoci czujnika
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