
dva termostaty v jednom, dva teplotní vstupy, dva výstupy s bezpotenciálovým kontaktem�

maximálnì univerzální a variabilní termostat zahrnující všechny funkce�

komplexní ovládání vytápìní a ohøevu vody v domì, solární vytápìní...�

funkce: dva nezávislé termostaty, 1x závislý termostat (jako TER-4), diferenèní termostat,
dvojúrovòový termostat, pásmový termostat

�

galvanicky oddìlené napájení AC 230 V nebo AC/DC 24 V�

funkce hlídání zkratu nebo odpojení èidla�

vysokou pøesnost mìøení a vyhodnocování zajiš6ují 2 mikroprocesory�

�pøehledné zobrazování nastavovaných a mìøených údajù na displeji LCD
�nulová chyba pøi nastavování hodnoty, široký pracovní rozsah nastavených teplot

programové nastavení funkce výstupù, kalibrace èidel dle referenèní teploty (offset)�

pamì6 pro ulo9ení nejèastìji pou9ívaných teplotních pøedvoleb�

TER-6

Hystereze (citlivost):

Èidlo:

symbol ON/OFF

Indikace poruchy èidla:

Závislost na teplotì:

Pøesnost mìøení:

Pøesnost

5 %

< 0.1 % / Co

Opakovatelná pøesnost: < 0.5 Co

nastavitelná v rozsahu 0.5 .. 5 Co

nápisem "ERR"

Diference: nastavitelná 1 .. 20 Co

Multifunkèní digitální termostat TER-6Multifunkèní digitální termostat TER-6Multifunkèní digitální termostat TER-6

+ -

1. èidlo
NTC 12k�

2. èidlo

(pouze pro
dif.termostat)

NTC 12k�

Un

A1 A2 T1 T1 T2 T2

262528181516

Symbol / ZapojeníSymbol / ZapojeníSymbol / Zapojení

Svorky napájecího napìtí

Displej

Tlaèítko reset

Ovládací tlaèítka

Výstup 1 (16-15-18)

Výstup 2 (28-25-26)

1.èidlo 2.èidlo

TER-6

OFFON

OFFON

PROG/LIST SET RETURN

CH1/CH2 MAN CH1 MAN CH2

SEL/STORE

reset

CH1

CH2

Popis pøístrojePopis pøístrojePopis pøístroje
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Poèet funkcí:
Napájecí svorky:
Napájecí napìtí:

Pøíkon:

Mìøící obvod

Napájení

-40 .. +110 CoTeplotní rozsah:

Mìøící svorky:

Indikace výstupu:

Poèet kontaktù:

Výstup

Spínaný výkon:

Min. spínaný výkon DC:

Spínané napìtí:

Jmenovitý proud:

Špièkový proud:

Mechanická 9ivotnost:

Pracovní teplota:

Elektrická pevnost:

Upevnìní:

Elektrická 9ivotnost :(AC1)

Související normy:

Kategorie pøepìtí:

Prùøez pøipojovacích vodièù:

Hmotnost:
Rozmìr:

Technické parametryTechnické parametryTechnické parametry

6

A1 - A2
AC 230 V nebo AC/DC 24 V, galvanicky oddìlené

max. 3.5 VA

T1-T1 a T2-T2

termistor NTC 12 k , typy èidel viz. strana 69�

1x pøepínací pro ka9dý výstup (AgNi)

90 x 52 x 65 mm, detailní rozmìry viz. str. 86, 88

230 g

16 A / AC1

30 A / <3 s

4000 VA / AC1, 384 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC
500 mW

3x10 7

0.7x105

4 kV (vstup - výstup)
Pracovní poloha: libovolná

ÈSN EN 60730-2-9, ÈSN EN 61010-1

III.

Stupeò zneèištìní: 2

Krytí: IP 40 z èelního panelu
DIN lišta EN 60715

-20 .. +55 Co

Skladovací teplota: o-30 .. +70 C

v provedení 3-MODUL, upevnìní na DIN lištu�

výstupní kontakt 1x pøepínací 16 A / 250 V AC1 pro ka9dý výstup�

Tolerance napájecího napìtí: -15 %; +10 %

Další údaje

2 22.5 mm / s dutinkou 1.5 mm

Pozn.: Pøístroj je mo9né provozovat s jedním èidlem.
V tomto pøípadì je nutné na druhý vstup èidla zapojit rezistor 12 k��

T2

T2

T1

T1

A1

A2

16 2618 28

15 25
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Legenda ke grafu:
Un - napájecí napìtí
Ts1 - skuteèná (mìøená) teplota 1

T1 - nastavená teplota T1

H1 - nastavená hystereze k T1

Ts2 - skuteèná (mìøená) teplota 2

T2 - nastavená teplota T2

H2 - nastavená hystereze k T2
25-28 výstupní kontakt (pøísluší k teplotì T2)
15-18 výstupní kontakt (je prùnikem T1 a T2)

Výstup 15-18 je sepnut, pokud teplota obou termostatù nedosáhla nastavené úrovnì.
Pokud kterýkoliv z termostatù dosáhne nastavené úrovnì, kontakt 15-18 rozepne.
Jedná se o sériové vnitøní propojení termostatù (logická funkce AND).H2

H2

T1
H1

H1

T2 Ts2

Ts1

15-18

15-18

Un

25-28

Závislá funkce dvou termostatùZávislá funkce dvou termostatùZávislá funkce dvou termostatù

Legenda ke grafu:
Un - napájecí napìtí
Ts1 - skuteèná (mìøená) teplota T1
Ts2 - skuteèná (mìøená) teplota T2
D - nastavená diference
dy1 - nastavené zpo9dìní sepnutí výstupu
dy2 - nastavené zpo9dìní sepnutí výstupu
15-18 výstupní kontakt (pøísluší k T1)
25-28 výstupní kontakt (pøísluší k T2)

Diferenèní termostat se pou9ívá pro udr9ování dvou stejných teplot napø. v topných systémech (kotel
a zásobník vody), solárních systémech (kolektor-zásobník-výmìník), ohøevu vody (ohøívaè vody-
rozvod vody) apod.

Pozn.: Spíná v9dy odpovídající výstup ke vstupu, jeho9 teplota je pøi pøekroèení diference ni9ší.
Ts1

Ts2

D D D D

D D

D

15-18

25-18

Un

dy1

dy2dy2dy2dy2

dy1

Diferenèní termostatDiferenèní termostatDiferenèní termostat

Typický pøípad pou9ití dvojúrovòového termostatu je napø. v kotelnì, kde jsou osazeny dva kotle,
z nich9 jeden je hlavní a druhý pomocný. Hlavní kotel je øízen dle nastavené teploty a pomocný kotel
je zapínán poklesne-li teplota pod nastavenou diferenci. Tímto hlavnímu kotli pomáhá pokud se
venkovní teplota prudce sní9í.

Legenda ke grafu:
Un - napájecí napìtí

T1 - nastavená teplota
Ts - skuteèná (mìøená) teplota

D - nastavená diference
H - nastavená hystereze

(shodná pro teplotu i diferenci)
15-18 výstupní kontakt
25-28 výstupní kontakt

15-18

Un

25-28

T1

Ts

H

H
H

H

D

V pásmu nastavené diference (D) funguje výstup 15 - 18 jako normální termostat ke vstupu 1
(typ 1). Pokud však teplota poklesne pod nastavenou diferenci sepne i výstup 2.

Dvojúrovòový termostatDvojúrovòový termostatDvojúrovòový termostat

Legenda ke grafu:
Un - napájecí napìtí
T1 - nastavená teplota MAX
T2 - nastavená teplota MIN (T2=T1-D)

Ts - skuteèná (mìøená) teplota

H1 - nastavená hystereze k T1
H2 - nastavená hystereze k T2

15-18 výstupní kontakt
25-28 výstupní kontakt

U termostatu s funkcí "OKNO" je výstup sepnutý (topí) pouze pokud se teplota pohybuje
v nastaveném rozmezí. Pokud se teplota zvýší nad nebo sní9í pod nastavenou úroveò, výstup
rozepne. T2 se nastavuje jako T1-D.
Tato funkce se vyu9ívá hlavnì pøi ochranì okapù proti zamrzání (v mínusových teplotách).

15-18

25-28

T1

T2

TsD

Un

H2

H1

Termostat s funkcí "OKNO"Termostat s funkcí "OKNO"Termostat s funkcí "OKNO"

U termostatu s mrtvou zónou je mo9no nastavit teplotu T1 a diferenci resp. šíøku pásma
mrtvé zóny D.
Pokud je teplota o nastavenou hysterezi H1 ni9ší ne9 T1 spíná výst. kontakt pro topení, pøi teplotì
T1 + H1 opìt vypíná.
Pokud teplota pøekroèí o hysterezi H2 teplotu T2, spíná kontakt chlazení a vypíná pøi teplotì T2 - H2.
Tuto funkci lze vyu9ít napø. pro automatické ohøívání a chlazení pøivádìného vzduchu u ventilaèních
systémù tak, aby teplota pøivádìného vzduchu byla v9dy v mezích T1 a T2.

Legenda ke grafu:
Un - napájecí napìtí
Ts - skuteèná (mìøená) teplota
T1 - nastavená teplota T1

H1 - nastavená hystereze k T1
T2 - nastavená teplota T2 (T2=T1+D)

H2 - nastavená hystereze k T2
15-18 výstupní kontakt (topení)
25-28 výstupní kontakt (chlazení)

T2

Ts

15-18

25-28

T1

D

H2

H1

Un

Termostat s mrtvou zónouTermostat s mrtvou zónouTermostat s mrtvou zónou

Dva nezávislé jednoúrovòové termostatyDva nezávislé jednoúrovòové termostatyDva nezávislé jednoúrovòové termostaty

Legenda ke grafu:
Un - napájecí napìtí
Ts1 - skuteèná (mìøená) teplota 1

T1 - nastavená teplota T1

H1 - nastavená hystereze k T1

Ts2 - skuteèná (mìøená) teplota 2

T2 - nastavená teplota T2

H2 - nastavená hystereze k T2
15-18 výstupní kontakt (pøísluší k teplotì T1)
25-28 výstupní kontakt (pøísluší k teplotì T2)

Funkce topení

T1

Ts1

15-18

Un
H1

H1

Funkce chlazení

Ts1

T1

Un

15-18

H1

H1

Funkce topení

T2

Ts2

25-28

Un
H2

H2

Funkce chlazení

Ts2

T2

Un

25-28

H2

H2

Klasická funkce termostatu, výstupní kontakt je sepnut do
doby dosa9ení nastavené teploty, kdy vypne.
Nastavitelná hystereze zabraòuje èastému spínání - kmitání
výstupu.
Funkce topení/chlazení (inverzní funkce) se nastavuje
v menu.


