
Datu lappa

7230/7260

Izdota 0703 (0703)Termostata galva ar hidrosensoru (pildījums)

HERZ-termostata galva

7230
7260

Modeļi

7230

7260

Darbības dati

1 7230 06
            

Radiatora termostata galva ar hidrosensoru          
Ar   "0" pozīciju, pretsala aizsardzību un min. max. limita nofiksēsanu.Baltā krāsā 
rokturis.

1 7260 06 Radiatora termostata galva ar hidrosensoru
Ar automatisku pretsala aizsardzību un temperatūru limitēsanas funkciju 
Baltā krasā rokturis

PielietojumsVar tikt savienots ar jebkuru HERZ vāstu kas paredzēs strādāt kā termostats.

Darbība              HERZ-termostats sastāv no izpildmehānisma un kontroles mehanisma. Varsts sāk darboties , ja mainās
apkartejās vides temperatūra.

 
 

Diapazons  7230: 0-28°C
7260: 6-28°C

Pretsala aizs.                          6C

LOGOJūsu kompānijas LOGO

Pēc pieprasījuma varam piegadāt termostata galvas ar Jūsu LOGO.
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Iestatījumi

7230/7260

Komforta iestatījums 4 "4"  atbilst komforta temperatūrai telpā kas ir apmēram   20°C  un atbilst komforta zonai un 
enerģijas taupīšanai.

Uz skalas norādītās vērtības aptuveni norāda telpā ieregulēto temperatūru,jo iestatījumu papildus 
var ietekmēt apkārtejie apstākļi un apkures sistēmas tips.

Pretsala "*"Ut zh se tadot "*" pozīcijā vārsts sāk atvērties kad apkārtējās vides temperatūra pazeminās zem 6°C un  

sistēma tiek aizsargāta no sasalšanas.

Modelis
Termostats7230

Uzstādot   "0", Vārsts tiek noslēgts un pretsala funkcija tiek bloķēta.

Vasaras uzstatījumsKad apkures sezona beidzas , rūpnīca rekomendē pilnībā termostatu atvērt, lai uz termostata 
vārsta sēžas nesakrājas netīrumi.

AizsardzībaLai aizsargātu no neautorizētas temperatūras izmanīšanas, jauzstāda bloķētāji 1 9552 03 kurus, 
uzstāda zem pievienojuma skrūves.

Aksesuāri1 6640 00 HERZ-universālā atslēga blokatoriem
1 6807 90 HERZ-TS-90 montāžas atslēga
1 9551 00 blokatori

 

Montāža1. Noskrūvejiet rokas regulatoru no vārsta.

2. Iestatiet termostata galvu uz  "pilnīgi atverts" stāvoklī un uzlieciet galvu uz vārsta lai tas labi 
piefiksējas un indikators atrodas augspusē un ir labi redzams.

3. Ar pievienojuma skrūvi piefiksējiet termostata galvu pie vārsta (atslēga 30 hex).

4. Pagrieziet termostata galvu ciet/vaļā lai pārbaudītu tās darbību.

Marking ❊ 654321

6°C 2823,52016,5139,5
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Uzstādīsanas instrukcija             
                

                

           

7330 HERZ-termostats ar atdalītu iestatīšanu
7430 HERZ-teermostats  ar atdalītu sensoru ar "0" pozīciju

HERZ-termostata galvai nevajadzētu atrasties tiešu saules staru ietekmē vai kādu citu siltuma 

ģenerējošu avotu ietekmē piem. TV. Ja radiators ir iebūvets panelī vai to nosedz blīvs aizkars, 

termostata sensors neprecīzi nomērīs telpas temperatūru . Tadā gadījumā jāizmanto termostats ar 

atdalīto sensoru.

Apslēptā limitēšanai vai bloķēšana

 

 

Lai novērstu neautorizētu termostata iestatījumu izmaiņas , uzstādiet vienu vai divus blokatorus. 
Blokatorus var pasūtīt kods 1 9951 00

Procedūra
Termostata pamatnē ir urbumi kuros var ievetot blokatorus.

• Uzstadiet termostatu pozīcijā kurā vēlaties bloķēt.

• Ievietojiet vienu blokatoru pretī pozīcijai "6" un "   " otro pa labi kur redzams blokatora simbols.
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