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Drift- och skötselanvisning. 1-stegs-termostat ER-t1

1-stegs-termostat  typ ER-t1.

Apparatskåp.
Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack).
Det består av display, inställningsrattar, strömförsörjningsenhet, manöverreläer och lampor
Max omgivningstemperatur är 60 oC.

Funktion.
Elektronisk 1-stegs-termostat som i en tresiffrig LED-display visar aktuell temperatur..
Termostaten är vid leverans programmerad att användas för reglering av 1-stegs brännare i värme-
panna.

För att avläsa inställd bryttemperatur:
Tryck på knapp (1) märkt ”set”. Under några sekunder syns tecknet ”L1” i displayen. Därefter
visas blinkande aktuell temperatur.

För att ändra på inställd bryttemperatur:
Tryck först på knapp (1) märkt ”set” Aktuell bryttemperatur visas efter några sekunder blink-
ande i dislayen. Tryck på knapp (3) pil upp för att öka. Tryck på knapp (4) pil ner för att
minska.
När du har valt din bryttemperatur blinkar ditt nya värde i ca 5 s. Därefter återgår displayen till
att visa aktuell temperatur.

För att avläsa inställd temperaturdifferens:
Tryck på knapp (2) märkt ”hys”. Under några sekunder syns”Hys” i displayen. Därefter visas
blinkande under några sekunder aktuell temperatur-differens.

För att ändra på inställd temperaturdifferens:
Tryck först på knapp (2) märkt ”hys”. Aktuell temperatur-differens visas efter några sekunder
blinkande i displayen. Tryck på knapp (3) pil upp för att minska temperatur-differensen. Tryck
på knapp (4) pil ner för att öka temperatur-differensen.
När du har valt din nya temperatur-differens blinkar ditt nya värde ca 5 s. Därefter återgår
displayen att visa aktuell temperatur.

Montering / Installation.
Gällande lagar, normer och föreskrifter skall följas.
Monterings- och skötselinstruktioner skall följas. (Överlämnas till driftpersonalen före igångkör-
ning.)
Inkoppling sker enligt anslutningsschemat.
Obsevera att sensorkabeln skall separeras från andra kablar och kontaktorer etc, vilka kan förorsaka
störningar.
Om sensorkabeln skall förlängas så måste skärmad kabel användas. Skall givarkabeln förlängas,
längre än 15 meter till max. 50 m, så måste kabelarean vara min 1 mm2. Om längre avstånd fordras
så kontakta Elektro Relä AB.
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