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Elektronický regulátor teploty RE10A
Návod k použití
Popis
Elektronický regulátor teploty RE10A s programem sušení
a integrovanou síovou vidlicí slouží pøi zapojení do napájecího pøívodu
elektrického zdroje tepla k jeho spínání a regulaci v závislosti
na prostorové teplotì v místnosti. Zejména je urèen k pøipojení
a regulaci elektrických koupelnových radiátorù a podobných zaøízení.
Regulátor je øízen mikroprocesorem, který zaruèuje inteligentní
provoz koupelnového radiátoru. Je vybaven síovým spínaèem,
programem sušení, regulátorem prostorové teploty a dále ochranou
spínacího relé, která zamezí spínání èastìji než jednou za 5 sekund.
V pøípadì výpadku napìtí sítì jsou po opìtovném zapnutí
automaticky obnoveny všechny funkce, které byly v provozu
v okamžiku výpadku vèetnì dokonèení sušícího cyklu.
Elektronický regulátor pøispívá k požární bezpeènosti. V pøípadì
závady na pøívodu elektroinstalace, která se projeví poklesem napìtí
na spotøebièi, dojde k automatickému odpojení topidla od zdroje
a regulátor indikuje poruchu.

Montáž
! Montáž provádí kvalifikovaný elektrotechnický pracovník dle
vyhlášky è. 50/78 Sb.

Pøed instalací regulátoru je nutné provést odbornou kontrolu síové
zásuvky, do které bude regulátor pøipojen.
Vidlice s regulátorem RE10A musí být umístìna v zásuvce vždy
ve svislé poloze tak, aby kabelový vývod z regulátoru vystupoval
vždy dole.
! Jiná poloha upevnìní radiátoru není pøípustná.

Po sejmutí krytu regulátoru (viz. obr. è. 1) je pøístupná pøipojovací
svorkovnice s oznaèením svorek U, N, , do kterých se pøipojí vodièe
napájecího pøívodu spotøebièe (viz. obr. è. 2) a pøívodní kabel se upevní
v odlehèovací úchytce.
Oznaèení svorek : U - fázový vodiè
(èerný, hnìdý)
N - nulový vodiè
(modrý)
- ochranný vodiè (zelený/žlutý)
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Obsluha
Pøipojený elektrotepelný spotøebiè uvedeme do provozu zapojením
síové vidlice do zásuvky 230V/50Hz a zapneme spínaèem
na regulátoru oznaèeným symbolem .
Ovládacím koleèkem regulátoru nastavíme požadovanou teplotu
v místnosti. Nejnižší teplota je nastavena v poloze malého symbolu ,
nejvìtší v poloze velkého symbolu .
Teplota je regulovaná v rozmezí 5° - 30°C dle nastavení koleèka
regulátoru. Elektronický regulátor lze uvést do režimu sušení stisknutím
tlaèítka oznaèeným symbolem .
Poznámka
Regulátor je uveden nejprve do režimu vytápìní spínaèem .
V pøípadì, že uživatel požaduje aktivovat programem sušení, stiskne
tlaèítko
, kterým se uvede program sušení v èinnost. Rozsvítí
se oranžová signálka a po dobu dvou hodin vytápí radiátor na plný
výkon. Po skonèení èasového limitu sušení regulátor pøepne do režimu
vytápìní. V pøípadì, že si uživatel pøeje sušící režim ukonèit døíve,
opìtovným stisknutím tlaèítka
se ukonèí sušící cyklus a regulátor
pøejde do režimu vytápìní.
Provozní indikace - stav signálky
Zelená
- zaøízení zapnuté, netopí, v prostoru je vyšší teplota než
je nastavena koleèkem na regulátoru.
Èervená - zaøízení v provozu, topí se.
Oranžová - zaøízení v provozu, topí se v režimu SUŠENÍ.
Nesvítí
- regulátor je vypnutý.
Nesvítí (indikace jednou za minutu 2-5 bliknutí èervenì) - chybový stav:
výrobce doporuèuje zaøízení vypnout na dobu 1 minuty a poté opìt
zapnout (restart). Pokud se zaøízení neuvede v èinnost kontaktovat
obchodnìtechnický servis výrobce.
Pøípadné opravy regulátoru provádí výrobce nebo specializované
elektrotechnické opravny.
Regulátor je vyroben v souladu s ÈSN EN 60 355-1 „Bezpeènost
elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely“.

Bezpeènostní pokyny
! Elektronický regulátor teploty RE10A není urèen pro používání
osobami (vèetnì dìtí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost, èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje v jeho
bezpeèném používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo pokud
nebyly instruovány ohlednì použití spotøebièe osobou zodpovìdnou
za jejich bezpeènost. Není pøípustné ponechat dìti bez dozoru, aby si
mohly s elektronickým regulátorem hrát.
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Technické údaje
Regulaèní rozsah teploty
Jmenovité napìtí
Krytí
Max. spínaný proud
Elektrická tøída
Doba sušícího programu

5° - 30°C
230 V ~ 50 Hz
IP 20
10 A
I
2 hodiny

Obr. è. 1
Zpùsob sejmutí
krytu regulátoru

Obr. è. 2
Pøipojení kabelu
do svorkovnice
s oznaèením U, N,

U - fázový vodiè
(èerný nebo hnìdý)
N - nulový vodiè
(modrý)
- ochranný vodiè
(zelený/žlutý)
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