DK 5000

Regulátor k čerpadlu
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POČET VÝSTUPŮ
NA OVLÁDÁNÍ
ČERPADEL

ČERPADLO ÚT

COMFORT
SYSTEM

POPIS REGULÁTORU
Regulátor teploty čerpadla DK 5000 je určený k automatickému vypínání a zapínání oběhového čerpadla
ústředního topení v závislosti na teplotě měřené čidlem.
REGULÁTOR MÁ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:
 intuiční nastavení teploty s použitím ovládacího knoflíku
 řízení provozu oběhového čerpadla ústředního topení
 možnost zapojení stálého chodu
 funkce COMFORT SYSTÉM chránící čerpadla před usazováním kamene
 funkce ochrany instalace před zmrazením a přehřátím kotle
 signalizace poškození čidla teploty
AUTOMATICKÝ CHOD
V režimu automatického chodu bude čerpadlo pracovat při teplotách vyšších než nastavené knoflíkem, a po
poklesu teploty pod nastavenou úroveň je regulátor zapne.
TRVALÝ CHOD
a
Trvalý chod čerpadla (nezávisle na teplotě nastavené knoflíkem) je vynucen stlačením tlačítka
signalizuje jej světlo žluté kontrolky. Opětovné stlačení tohoto tlačítka způsobí vypnutí režimu trvalého
chodu a přechod regulátoru na činnost v automatickém systému.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

DK 5000

Rozsah měřených teplot

od - 9 °C do + 99 °C

Rozsah nastavení teplot

od + 10 °C do + 90 °C

Histereze čerpadla (rozdíl zap. - vyp.)

2 °C

Přípustná zátěž výstupů

čerpadlo: 100 W / 230 V

Jmenovité napětí napájení

230 V, 50 Hz

Elektrická ochrana

1,25 A

Jmenovitý výkon zátěže

275 W

Relativní vlhkost vzduchu

< 95 %

Stupeň ochrany krytu

IP40

Trída izolace

II

Rozměry

145 x 90 x 45 mm

Okolní teplota

od 0 °C do + 40 °C

SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULÁTORU DO TOPNÉHO SYSTÉMU
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Regulátor DK 5000
Teplotní čidlo
Čerpadlo ÚT

Příklad schématu topného systému s ovládačem DK 5000 bez uzavíracích a ochranných zařízení.
Nezastupuje odborně vypracovaný projekt na místě montáže.

