
URČENÍ
Prostorový termostat  s digitálním displejem slouží pro
automatické spínání připojeného
koncového zařízení , podle nastavené teploty. Použití je
dovolené v interiéru ,
není dovolené venkovní použití. Jiné použití než je
uvedené vede k poškození tohoto výrobku.
Tím je spjato nebezpečí jako je např. zkrat, hoření atd.
Tento výrobek splňuje všechny státní i mezinárodní
požadavky.
Tento návod k použití patří k výrobku. Obsahuje důležité
informace týkající se uvedení
do provozu a manipulaci s ním. Pamatujte na to, když
budete výrobek dávat třetím osobám.
Uschovejte si tento návod na použití! ( pro budoucí
přečtení,prostudování)¨.
Dbejte na bezpečnostní upozornění!!!

PROVOZ
Po dobu provozu je znázorněná na displeji pokojová
teplota. Nastavovacím otočným kolečkem se nastavuje
požadovaná teplota. Na displeji se zobrazí " HEAT " a
IMIT.10 je zapnutý.

Přepínač funkce volby v pozici :
Denní provoz: Jakmile  se nastavená teplota
překročí, tak se  regulátor přepne – zařadí se

útlum na regulátoru
Noční provoz: Při  nočním  provozu následuje
snížení nastavené teploty o 5 °C.
Vypnout : Na displeji je znázorněna pokojová
teplota. Nenásleduje ale žádná regulace koncového
spotřebiče , když klesne pokojová teplota pod 7 °C tak,
se připojený koncový spotřebič zapne. Prostor bude
regulován  na 7 °C (ochrana proti mrazu). Když se na
displeji zobrazí nesmyslný znak a nebo nebude-li  možné
ovládat pokojovým regulátorem teplota, tak stlačte
tlačítko reset . Lze k tomu použít hrot např. z
kuličkového pera.
Překročí-li se teplotní rozsah (mimo rozsah 5 °C až 35
°C), tak se na displeji zobrazí "LO"  a nebo "HI".

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí : 230 V / 50 Hz
Spínaný výkon           : 230 V AC
Ohmické zatížení : 6A
Indukční zatížení : 2A
Teplotní rozsah : 5 °C až 35 °C
Teplotní rozlišení : 0,5 °C
Rozsah regulované teploty : 10 °C až 30 °C
Spínací rozdíl : 0,8 °C
Teplotní tolerance : +/-1 °C při 20 °C

Prostorový termostat

                 IMIT.10 s digitálním displejem



1. Ovládací otočné kolečko
2. Přepínač funkce volby
3. Displej
4. Tlačítko reset

Znaky: Denní teplota
Noční  útlum

                       Ochrana proti mrazu

Zasuňte vrchní kryt regulátoru na základní desku. Dbejte
přitom nato, aby připojovací vedení nebylo silně
překřížené, stlačené a nebo poškozené. Vrchný kryt
regulátoru můžete opět upevnit na základní desku.
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