EL.05 RC
Elektrické topné tìleso s regulátorem
prostorové teploty a programem
sušení EL.05 RC je urèené k instalaci
do trubkových koupelnových otopných
tìles ke kombinovanému zpùsobu
výtápìní a sušení ruèníkù.
Elektronický regulátor nabízí snadnou
obsluhu funkce zap./vyp., spínání programu
sušení a nastavení prostorové teploty.
Umístìní regulátoru v blízkosti podlahy
umožòuje kromì klasické obsluhy i obsluhu
nártem nohy.
Provozní stav je signalizován barevnì
led diodou ve štíhlém svìtlovodu.

Vytápìní, které má styl

Elektrické topné tìleso s regulátorem prostorové teploty
Pracovní poloha

Použití
Elektrické topné tìleso s regulátorem prostorové teploty
a programem sušení EL.05 RC se instaluje do koupelnového otopného tìlesa svisle s elektronickým regulátorem
umístìným vždy dole pod tìlesem. Po napuštìní otopné
soustavy teplonosnou kapalinou odvzdušníme radiátor
a síový pøívod pøipojí kvalifikovaný elektrotechnik
do instalaèní krabice nebo pøívod opatøí síovou vidlicí
do zásuvky 230 V~. Elektronický regulátor spíná topné
tìleso pootoèením ovládacího koleèka z polohy
vypnuto smìrem do polohy +, která je pásmem
požadované teploty. Pokud teplota není dosažena,
je provozní stav signalizován èervenì. Po dosažení
nastavené prostorové teploty svítí zelená signálka.
Pøi stisknutí ovládacího koleèka smìrem vzhùru, dojde
k zapnutí programu sušení, který je po dobu dvou hodin
signalizován oranžovì. Po jeho ukonèení pøepne
regulátor funkci do pùvodního nastavení prostorové
teploty. Pokud požadujeme program sušení ukonèit
døíve, opìtovným stiskem ovládacího koleèka pøechází
regulátor do pùvodního nastavení prostorové teploty.
Funkce regulátoru je øízena mikroprocesorem, který
zaruèuje komfortní provoz koupelnového otopného
tìlesa s funkcí vytápìní nebo sušení. Je vybaven funkcí
vyp./zap., programem sušení, regulátorem prostorové
teploty a dále ochranou spínacího relé, která
optimalizuje èetnost spínání. V pøípadì výpadku napìtí
sítì jsou po opìtovném zapnutí automaticky obnoveny
všechny funkce, které byly v provozu v okamžiku
výpadku vèetnì dokonèení sušícího cyklu.

Technické údaje
Jmenovité napìtí
Tøída spotøebièe
Krytí
Jmenovitý pøíkon

Délka pøipojovacího kabelu
Omezovaè teploty max.
Rozsah regulované teploty
Program sušení

230 V~
I
IP 44
200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900,
1000, 1200, 1350 W
1,5 m
90°C
5°C - 30°C
2 hodiny

Barva - bílá
- èerná
- metalická støíbrná
- støíbrná lesk

Správná pracovní
poloha je svislá
ve spodní èásti
radiátoru v pravé
nebo levé komoøe.

Rozmìry

Délka el. topného tìlesa viz. tabulka

EL.05 RC

o13,5

G1/2“

Délka el.
topného
tìlesa
[mm]

Pøíkon
[W]

380
380
435
435
550
550
720
720
720
875
875

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1350

o40

120

49

- vypnuto
- zapnuto (pohotovostní stav)
- zapnuto (provozní stav)
- program sušení
- porucha

nesvítí
zelená
èervená
oranžová
bliká

SUŠENÍ

Provozní indikace
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