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KÄYTTÖTARKOITUS

Sähköinen termostaatti on tarkoitettu asunnon ilmanvaihtopuhaltimien kytkemisen automaattis-

esti päälle tai pois, kun säädetty lämpötila saavutetaan. Termostaatti asennetaan seinälle.

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite: 230 V, 50–60 Hz 

Kuvan 7 kytkentäkaavio:

- aktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 10 A, induktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 3 A. 

Kuvan 8 kytkentäkaavio:

- aktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 6 A

- induktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 2 A.

Kokonaismitat enintään 84 x 84 x 35 mm. Paino enintään 0,13 kg.

Pöly- ja kosteussujausluokitus: IP40 (vain etupaneelista).

Säätimen käyttöolosuhteet: lämpötila -10...+40 °C, suhteellinen kosteus enintään 80 % 

(lämpötilassa +25 °C).

Ympäröivässä ilmassa ei saa olla räjähdysherkkiä tai syövyttäviä aineita.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

1. Termostaatti – 1 kpl

2. Rekisteröintitodistus

3. Ruuvit ja itsekierteittävät ruuvit

4. Pakkauslaatikko

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Säätimen saa kytkeä vain valtuutettu sähköasentaja, ja asennuksessa on noudatettava 

voimassa olevia määräyksiä.

Varoitus! Kaikki säätimen virtapiirit ovat jännitteellisiä. Ennen kaikkia asennus- ja kytkentätöitä 

sähköverkon jännite on katkaistava.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Säädin on tarkoitettu asennettavaksi pystysuuntaiseen sisäpintaan. Säädin ei saa asennuksen 

ja käytön aikana altistua

- roiskevedelle ja sateelle

- suoralle auringonvalolle

- lähellä oleville lämmittimille tai muille lämmönlähteille.

Säädin on kytkettävä vaihtosähköverkkoon kiinteään johdotukseen asennetun katkaisimen 

kautta. Katkaisimen kunkin navan kontaktien välin on oltava vähintään 3 mm.

Kytke laite kuvien 7–9 kaavioiden mukaisesti.

ASENNUS- JA KYTKENTÄOHJE

1. Poista jännite vaihtovirtaverkon johtimista.

2. Kierrä kannen ruuvi auki ruuvitaltalla ja irrota kansi (katso kuva 1).

3. Merkitse porauskohdat kynällä (katso kuva 2).

4. Poraa reiät ja työnnä seinätulpat reikiin (katso kuva 3).

5. Asenna termostaatti seinään ruuvitaltalla ja ruuveilla. Upotettu sähkökaapeli ohjataan 

kotelossa olevan reiän läpi (katso kuva 4). Pinta-asennettua kaapelia varten kanteen on 

tehtävä reikä (katso kuva 5).

6. Kuori eriste pois johtimien päästä 5–7 mm:n matkalta, työnnä kuorittu osa koko mitaltaan 

termostaatin liittimiin valitun kytkentäkaavion mukaisesti (katso kuvat 7–9) ja kiristä liittimien 

kiristysruuvit (katso kuva 6).

7. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä sen kiinnitysruuvi (katso kuva 10).

8. Säädä haluamasi lämpötila kiertosäätimellä (katso kuva 11).

VARASTOINTIOHJEET

Säilytä termostaattia alkuperäispakkauksessaan tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka 

lämpötila on +5...+40 °C ja suhteellinen kosteus enintään 80 % (lämpötilassa +25 °C).

VALMISTAJAN TAKUU

Jos laitteen kuljetusta, säilytystä, asennusta ja käyttöä koskevia sääntöjä on noudatettu, 

valmistaja takaa laitteen normaalin toiminnan 12 kuukauden ajan siitä päivästä lukien, jolloin 

laite on myyty vähittäismyyntiverkoston kautta.

Takuu ei koske tuotteita, joissa on merkkejä mekaanisista vaurioista.

Jos myyntitositetta ei ole, takuuaika alkaa valmistuspäivästä. Takuuvaihdosta vastaa tuotteen 

myyjä.

Käytöstä poistettu tuote on 

hävitettävä erikseen.

Laitetta ei saa hävittää lajittelemat-

toman kotitalousjätteen mukana.

HYVÄKSYMISTODISTUS   Malli RT-10

Tuote on asianmukaisesti todettu toimintakuntoiseksi.

Valmistettu  Myyjä

   (myyjäyhtiön nimi,

   varastoleima)

Hyväksymispvm  Myyntipäivä
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Puhallin toimii, kunnes 

termostaattiin asetettu 

lämpötilaraja saavutetaan.

Termostaatti toimii tavallisena 

avainkytkimenä.

Puhallin toimii siitä alkaen, 

kun termostaattiin asetettu 

lämpötilaraja saavutetaan.


