Οδηγίες VTC 235

Η κλασική λύση και το υψηλότερο τεχνικό επίπεδο απόδοσης και ευκολία διαχείρισης

Περιγραφή των χειριστηρίων και ενδείξεων
1. πλήκτρο ON / OFF θερμοστάτη
2. Περιστροφικό χειριστήριο θερμοκρασίας
3. Τα LED σε κατάσταση επαφές ρελέ.

1. Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη
Για να ενεργοποιήσετε το ρυθμιστή να ρυθμίσετε το διακόπτη με κλειδί 1 στη θέση «Ι».
Για να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστή να ρυθμίσετε το διακόπτη με κλειδί 1 στη θέση «O»

2. Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας
Επιλογή 1:

Ελέγξτε την θερμοκρασία στη λαβή 2 στην επιθυμητή κλίμακα θερμοκρασίας,
που τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του θερμοστάτη.
Σημείωση: η θερμοκρασία στην απομακρυσμένο αισθητήρα μπορεί να διαφέρει
από την θερμοκρασία στην επιφάνεια του δαπέδου.
Στη συνέχεια, εκτελέστε μια τελική ρύθμιση περιστρέφοντας τον επιλογέα στα δεξιά
ή αριστερά για να φτάσετε στην επιθυμητή κατάσταση.
Επιλογή 2. Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας 2 δεξιόστροφα στο μέγιστο.
Μετά την επίτευξη μια άνετη θερμοκρασία, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης προς
τα αριστερά έως η λυχνία LED σβήνει ρελέ 4
Στη συνέχεια, εκτελέστε μια τελική ρύθμιση περιστρέφοντας τον επιλογέα στα δεξιά
ή αριστερά για να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία

Τοποθέτηση του θερμοστάτη
Προσοχή είναι σημαντικό:
1 Όλες οι εργασίες εκτελούνται μόνο χωρίς ρεύμα
2 Εγκατάσταση του θερμοστάτη πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό
3 Για την αποφυγή βλάβης στην εμφάνιση του ελεγκτή θερμοκρασίας, η εγκατάσταση γίνεται

4 Εγκατάσταση διεξάγεται στο κουτί εγκατάστασης με διάμετρο τουλάχιστον 60 χιλιοστών
5 Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο της εγκατάστασης και να έχουν
ένα περιθώριο τουλάχιστον 50 χιλιοστών
6 Ακατάλληλη σύνδεση του θερμοστάτη μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του προϊόντος
και να μην υπόκειται σε εγγύηση.
α) Αποσυνδέστε τη μονάδα ελέγχου από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να το κάνετε
αυτό,θα χρειαστούμε λεπτό κατσαβίδι, πατήστε 2 αλιευμάτων στο κάτω
μέρος του θερμοστάτη.

b) πιάνοντας το κάτω μέρος στέγαση, σηκώστε το θερμοστάτη πάνω.

с) Χωρίστε το θερμοστάτη.

1 Κάντε τη σύνδεση του θερμοστάτη

Τοποθετήστε τη μονάδα στο κουτί συνδεσμολογίας και ασφαλίστε με δύο βίδες

Τοποθετήστε την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Οι λειτουργίες είναι παρόμοια
με το βήμα 1, αλλά με αντίστροφη σειρά - Ο θερμοστάτης έχει συναρμολογηθεί.

F.A.Q.
Πιθανά προβλήματα και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ερώτηση: Μετά την εγκατάσταση του θερμοστάτη, θέρμανση δεν λειτουργεί.
Απάντηση: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, ο θερμοστάτης απενεργοποιεί τη θέρμανση VTC 235,
εάν έχει υποστεί βλάβη εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (ανοικτή, να μην συνδέεται
ή βραχυκύκλωμα).Ελέγξτε: - τάση ~ 220 V η ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει συνδεθεί σωστά;

