Uw partner voor vloerverwarming oplossingen

6 - ZONES

10 - ZONES

GEBRUIKERSHANDLEIDING
SST Smart2 Basis Plus 24V 		
SST Smart2 Basis Comfort 24V 		

| 6 - zones | D201060 		
| 6 - zones | D201061		

| 10 - zones | D201062
| 10 - zones | D201060
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1 | EIGENSCHAPPEN

1.1

KENMERKEN
-

Versie met 6 of 10 zones

-

Pomp en ketelregeling

-

Er kunnen maximaal 18 actuators worden

-

Instelbare nalooptijd voor pomp- en ketelregeling

aangesloten

-

Aansluiting voor een temperatuurbegrenzer of

-

Apparatuur voor verwarming en/of koelsystemen

-

Eenvoudige, intuïtieve installatie en bediening

-

Beproefde kabelgeleiding en normconforme

een dauwpuntsensor
-

Selecteerbare richting van actie via DIP-switch:
NC of NO

trekontlasting

-

(NC: geen voeding naar / NO: geen stroom aan)

-

Terminaltechnologie zonder schroefdraad

-

Hoge functionele veiligheid

-

Overzichtelijke terminals

-

Onderhoudsvrij

-

Daalkanaal voor tijdgestuurde verlaging van de
kamertemperatuur

SST-productkwaliteit zorgt voor eenvoudige, intuïtieve installatie, bediening en onderhoud van het volledige systeem.

1.2

VERSIES
Typ

Versie

Bedrijfs-

Zones

Kenmerken

spanning
D201060

Plus

24V

6

Verwarming / koeling, pompbesturing

D201061

Comfort

24V

6

Verwarming / koeling, pomp- en ketelregeling,
Status signalering

D201062

Plus

24V

10

Verwarming / koeling, pompbesturing

D201063

Comfort

24V

10

Verwarming / koeling, pomp- en ketelregeling,
Status signalering

Levering

4

-

Stuurklemstrook in één verpakking

-

Instructies in 12 talen
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1.3

UITRUSTING
Plus

Comfort

√

√

Tussenlaag voor beschermende geleider
Netstroomdoorvoerpomp / ketelcircuit
Netdoorvoerpunt Dauwpuntsensor

√

Uitgebreide pomp- / ketelregeling - instelbare
nalooptijd
Eenvoudige pompregeling

√

Signaalingang voor temperatuurbegrenzer of

√

√

√

√

√

√

NC**

wählbar

dauwpuntsensor
Dalende tunnel - aansluiting voor een externe
systeemklok
Aansluiting voor verandering van verwarmings- /
koelingssignaal
Timermodule - behuizingsdeksel met geïntegreerde
systeemklok
Werkingsrichting niet-bekrachtigd naar (NC) /
niet-bekrachtigd naar (NO)
Functiesignalering door LED’s

√

Ventielbeschermingsfunctie

√
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2 | FUNCTIE

2.1

APPARAATOVERZICHT (BEELD - BEDIENINGSTERMINAL STRIP SMART2 CONTROL)

2.

Pompsturing
-

Potentiaalvrij contact voor het regelen van een pompcircuit

-

Voorgedefinieerde inschakel- en uitschakelvertraging van 2 minuten

-

Pompbescherming circuit
•

4.

5.

Cyclische regeling van de pomp om de 14 dagen gedurende 1 minuut na de laatste activering

Voeding / netvoeding via terminal
-

Stroomaansluiting van de besturingsklemmenstrook

-

Netdoorvoerterminal voor het aansluiten van elektrische verbruikers zoals. B. Pomp (alleen 230 V-versie)

-

Voedingsaansluiting voor het aansluiten van een dauwpuntsensor (alleen 24 V-versie)

Zekering
-

Beschermt het besturingsklemmenblok door het circuit te onderbreken wanneer de stroom een bepaalde
waarde gedurende een voldoende lange tijd heeft overschreden.

6.

Temperatuur / Dauwpunt
-

Schakelcontact voor aansluiting van een temperatuurbegrenzer of een dauwpuntsensor
•

De temperatuurbegrenzer voorkomt overmatig hoge aanvoertemperaturen van de vloerverwarming via
een potentiaalvrij contact

•

De dauwpuntsensor controleert het systeem in de koelmodus en schakelt het uit wanneer dauw wordt
gedetecteerd

7.

Dalende tunnel - aansluiting voor een externe systeemklok
-

Transmissie van maximaal twee tijdsignalen voor tijdgestuurde verlaging van de kamertemperatuur naar
aangesloten controllers via een potentiaalvrij contact

-

6

De signaalbron kan een kamerthermostaatregeling of een externe systeemklok zijn
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8.

9.

10.

Veranderen over verwarmen / koelen
-

Schakelen van de volledige individuele kamerregeling tussen verwarmen en koelen

-

Levering van een extern signaal via potentiaalvrij contact

-

Het doorsturen van het schakelsignaal naar aangesloten controllers

Verbinding voor controller
-

Snelle verbinding van maximaal 10 controllers

-

Voeding voor aangesloten controllers

Status signalering door LED’s
-

11.

Ketel / pomp actief (groen)

•

Bedrijfsstatus actief (groen)

•

Zekering defect (rood)

•

Koelmodus actief (blauw)

•

Verwarmingszone actief (groen - één statusled per verwarmingszone)

Bewezen, geïntegreerde kabelgeleiding en trekontlasting volgens DIN EN 60730-1

Aansluiting voor actuators
-

13.

•

Kabelbeheer en trekontlasting
-

12.

Zelfs met gesloten behuizingsdeksel, duidelijke statusmelding voor:

Voeding voor aangesloten actuators

DIP-schakelaar
-

Werkingsrichting gedeactiveerd naar (NC) en gedeactiveerd naar (NO) instelbaar via DIP-switch

-

Verhoog de uitschakelvertraging van de ketel / pompbesturing met 5 tot 15 minuten
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3 | SYSTEEMINSTELLINGEN

Hieronder vindt u een selectie van mogelijke systeemvarianten voor het instellen van een individuele kamerregeling. Individuele ruimtecontrole is mogelijk met een Smart2-besturingsklemmenblok en bijbehorende componenten.
Individualisering van de individuele ruimtecontrole kan worden gedaan door aan het systeem compatibele componenten
toe te voegen, zoals

3.1

-

Smart2 thermostaat Analoog,

-

Smart2 thermostaat LCD

-

Thermische motor

BASIS PLUS
Kenmerken
Verwarmen				√
Koelen					√
Eenvoudige pompregeling			√
Aansluiting van externe systeemklok

√2

Interne timer van de thermostaat controle

√1

Temperatuurbegrenzer of dauwpuntsensor √
Kamerthermostaat Analoog HK		

√

Thermostaat LCD-bediening		

√

LCD-regeling verwarmen/koelen		

√

1 niet in combinatie met een externe systeemklok
2 niet in combinatie met de interne timer van een
thermostaat besturing
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3.2

BASIS COMFORT
Kenmerken
Verwarmen				√
Koelen					√
Uitgebreide pomp- / ketelregeling met

√

Lood- en vertragingstijd		
Aansluiting van externe systeemklok

√2

Interne timer van de thermostaat controle

√1

Temperatuurbegrenzer of dauwpuntsensor √
Thermostaat LCD-bediening		

√

LCD-regeling verwarmen/koelen		

√

1 niet in combinatie met een externe systeemklok
2 niet in combinatie met de interne timer van een
thermostaat besturing
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4 | INSTALLATIE

PLANNINGSDOCUMENT VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrische installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige nationale voorschriften en de
voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf door een geautoriseerde specialist in een spanningsvrije staat.

4.1

MONTAGE
De SST Smart2 basis kan direct op de wand van de verdeelkast van het verwarmingscircuit aan de achterwand of op een
DIN-rail en in de buurt van de verdeelgroep worden gemonteerd.

10
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4.2

DIN-RAIL MONTAGE

Monteer een DIN-rail die op het oppervlak is gemon-

De basis op de DIN-rail iets kantelen en op zijn plaats

teerd of in de distributiekast van het verwarmingscircuit

klikken.

of gebruik een bestaande.

Gebruik een schroevendraaier om het deksel van de

Leid de kabel door de trekontlasting in de behuizing

behuizing los te maken en te verwijderen bij de twee

en sluit de basis binnen zeer korte tijd aan met behulp

vergrendelpunten.

van de klem- / insteektechnologie.

Sluit de deksel en maak de netspanning. De basis is nu
klaar voor gebruik.
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4.3

WANDMONTAGE

Gebruik een schroevendraaier om het deksel van de

Markeer en maak de twee montagegaten voor de

behuizing los te maken en te verwijderen bij de twee

basis. Zorg ervoor dat de regelaansluitstrip waterpas is.

vergrendelpunten.

Afhankelijk van de toestand van de wand monteert u de
basis met deuvels en schroeven (2 x 4 mm).

Lijn de basis uit en draai de schroeven met de hand vast.

Leid de kabels door de trekontlasting in de behuizing en
sluit de basis binnen zeer korte tijd aan met behulp van
de klem / plug-in-technologie.

Sluit het deksel en maak de netspanning. De basis is nu
klaar voor gebruik.
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5 | BUITENDIENSTNEMING

5.1

AFVALVERWERKING
De thermostaat mag niet met het huishoudelijk afval verwerkt worden. De exploitant is ertoe verplicht het toestel aan
overeenkomstige afnameplaatsen te bezorgen. De gescheiden inzameling en reglementaire afvalverwerking van de
materialen draagt bij tot het behoud van de natuurlijke bronnen en garandeert een opnieuw gebruiken ervan, wat de
gezondheid van de mens beschermt en het milieu ontziet. Informatie, hoe u terugnameplaatsen voor uw toestellen kan
vinden, kan u krijgen bij uw gemeentelijke overheid of bij de plaatseijke afvalverwerkingsbedrijven.

5.2

REINIGING
Voor het reinigen enkel een droge, oplosmiddelvrije, alcoholvrije en zachte doek gebruiken.
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Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd,
gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch
op mechanische noch op elektronische wijze.
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