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1 | KENMERKEN

1.1

FUNCTIES
-

Plat ontwerp en laag afmetingen

-

Setpoint kalibratie

(86 x 86 x 29 mm)

-

Beperking van het instellingsbereik van

-

Stand-alone of systeem-realiseerbare besturing

-

Apparatuur voor verwarmingssystemen

-

Bescherming tegen vorst

-

Verlaging van de input voor het verlagen van de

-

Hoogwaardig, modern ontwerp

kamertemperatuur

-

Hoge functionele veiligheid

doeltemperatuur

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

1.2

UITVOERING
Type

Model

Bedrijfsspanning

Uitrusting

D201010

Analoog

24 V

Verwarming, vaste temperatuur verlagen, input
verlagen, Setpoint kalibratie, bescherming tegen
vorst

Levering
-

1.3

-

Smart2 ruimte-thermostaat in verpakking

Instructies in 12 talen

UITRUSTING
Analoog
Verwarmen

√

Koelen
Vergrendel koeling
Overgang wijzigen
Verlaging van de ingang

√

Vast verlagen verschil

√

Setpoint kalibratie

√

Ventielbeschermingsfunctie
Bescherming tegen vorst

1.4

4

√

ACCESSOIRES
Type

Artikelomschrijving

Beperking setpoint

Bruikbare tabbladen om het temperatuurbereik te beperken
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2 | FUNCTIE

Alle SST Smart2 thermostaten bevatten identieke basisfuncties, verdere systeemfuncties zijn afhankelijk van het ontwerp
en de uitrusting.

2.1

APPARAATOVERZICHT

Bovenaanzicht

1.

Verplaatsingscontacten

Setpoint-regelaar - achteraanzicht

De doeltemperatuur instellen

Waarderegeling

- Vaste vooraf ingestelde verlagingstemperatuur
van 4 K
2.

Comfortabele aansluitcontacten

Schroef
- Snelle verbinding van een multi-core
verbindingskabel voor de voeding en
signaaloverdracht

3.

Beschermkap

Contactbescherming tegen live componenten

4.

Setpoint

Geef de minimum en maximale instelbare temperatuur op
vanwege mechanische beperking

5.

2.2

Instelpuntkalibratie

Aanpassing van de interne temperatuursensor met ± 2 k

BEVEILIGINGSFUNCTIES
Ter bescherming tegen schade is een vorstbeschermingsfunctie in de controller geïntegreerd:
Antivriesfunctie
-

Voorkomt het bevriezen van leidingen in tijden zonder temperatuurregeling, bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid.
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3 | BEDIENING

3.1

DE WELZIJNSTEMPERATUUR INSTELLEN

De controller kan gemakkelijk worden bediend via de richtpuntregelaar.
Door eenvoudigweg de gewenste temperatuur in te stellen wordt door de
gebruiker ingesteld.

3.2

INSTELPUNTKALIBRATIE
De in de setpoint-regelaar geïntegreerde setpoint-kalibratie maakt een aanpassing van de streeftemperatuur mogelijk van
-2 K tot 2 K in stappen van 0,25 K.
1

3.3

3

2

4

BEPERKEN VAN HET TEMPERATUURBEREIK
In de afneembare setpoint-regelaar kunnen twee tabs worden gebruikt, waarmee een beperking van het temperatuurbereik mogelijk is. Met een van de tabs het minimum en met het andere tabblad wordt de maximaal instelbare kamertemperatuur gegeven.
11

6

3

2
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4 | SYSTEEMWEERGAVE

Hieronder vindt u een selectie van mogelijke systeemvarianten voor het instellen van een individuele regeling. Een
standalone systeem kan al worden geïmplementeerd met een SST Smart2 thermostaat en direct aangesloten actuators.
Afhankelijk van de spanningsversie van de controller is een aansluiting van maximaal vijf actuators mogelijk.

4.1

THERMOSTAAT MET REGELKLEMSTROOK
Verwarmen			√
Aansluiting van externe 		

√

systeemklok
Smart2 thermostaat analoog

4.2

√

STAND-ALONE VERWARMEN
Verwarmen			√
Aansluiting van externe 		

√

systeemklok
Smart2 thermostaat analoog
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√
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5 | INSTALLATIE-INSTRUCTIES

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.
De installatie van de SST Smart2 thermostaat is eenvoudig, gemakkelijk en intuïtief in slechts een paar stappen.

5.1

MONTAGEPOSITIE
Voor de SST Smart2 thermostaat om de exacte kamertemperatuur te bepalen, wordt een vrij toegankelijk gebied
aanbevolen voor de installatie. Op de montagepositie mogen geen extra warmtebronnen invloed hebben op de controller.

ca.
30 cm
ca.
150 cm
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5.2

MONTAGE
De installatie van de SST Smart2 thermostaat gebeurt op handige wijze op een oppervlak of op een inbouwdoos en
gebeurt in slechts enkele stappen.
1

2

3

4a

4b

5

6

7
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5.3

ELEKTRISCHE AANSLUITING
-

Netaansluiting
Voeding via SST Smart2 			
besturingsaansluitklem of een externe
spanningsbron

-

Het verlagen van ingang
Ontvangst van een extern daalsignaal voor
het getimed verlagen van temperatuur
van een SST-thermostaat of een externe
systeemklok.

-

10
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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.

4.2

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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