
Przeznaczenie:
Regulatory temperatury ETV-199... przeznaczone sà
do sterowania elektrycznymi systemami grzewczymi, 
wsz´dzie tam, gdzie inwestor nie chce, aby u˝ytkownicy
mieli dost´p do regulatora np.: 
– lokale u˝ytecznoÊci publicznej takie jak: restauracje, puby
– hale widowiskowe, sale gimnastyczne
– pomieszczenia gospodarcze takie jak: pralnie, suszarnie

Dane techniczne:
Napi´cie zasilajàce ................................................................................................................... 230V ±± 10%, 50-60Hz
Typ przekaênika........................................................................................ SPST 16A (obcià˝enie rezystancyjne)
Pobór mocy ......................................................................................................................................................................... 3VA
Histereza....................................................................................................................................................................... od 0,4K
Zakres regulacji temperatury .......................................................................................................... od 0°C do +40°C
Obni˝ka temperatury............................................................................................................................................ sta∏a 5°C
Sygnalizacja:

- czerwona dioda LED ............................................................................. przekaênik za∏àczony
Ci´˝ar ...................................................................................................................................................................................... 90g
Wymiary .......................................................................................................................... wys.86; szer.36; g∏´b.58 mm.
Monta˝ .............................................................................................................................................................. na szynie DIN
SzczelnoÊç obudowy regulatora............................................................................................................................. IP 20
SzczelnoÊç obudowy czujnika zewn´trznego (ETF-744/99).................................................................... IP 54

Opis dzia∏ania: 
Regulatory ETV-199... sà przystosowane do sterowania
elektrycznymi systemami grzewczymi tj. przewodami
grzejnymi, matami grzejnymi, grzejniki konwekcyjnymi. Sà
to regulatory dwustanowe, w których prac´ uk∏adu grzew-
czego sygnalizuje czerwona dioda LED. 
Regulatory przeznaczone sà do monta˝u na szyn´ DIN
i przystosowane do wspó∏pracy z czujnikami, które mogà
byç oddalone nawet do 50m. Nale˝y pami´taç, ˝e w przy-
padku uszkodzenia czujnika (zwarcie czy przerwa) prze-
kaênik nie zadzia∏a, a tym samym obwód grzewczy nie za-
∏àczy si´. 
Przy zastosowaniu tych regulatorów z zewn´trznym zega-
rem mo˝na wykorzystaç mo˝liwoÊç sta∏ej obni˝ki tempera-
tury o 5°C. Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu mo˝na ograniczyç znacznie koszty eksploatacyjne wyko-
rzystujàc obni˝k´ jako np. nocnà czy podczas d∏u˝szych, sta∏ych nieobecnoÊci w ciàgu dnia.

Elektroniczne regulatory temperatury

ETV-1991 z czujnikiem pod∏ogowym
ETV-1999 z zewn´trznym czujnikiem w osobnej obudowie

ETF-744/99

ETV-199...



Tabela opornoÊci czujników

Monta˝ czujników: 
Czujnik pod∏ogowy do pomiaru temperatury powinien byç
umieszczony w rurce ochronnej np. typu peszel (koniecz-
nie szczelnie zaÊlepionej na koƒcu). Rurk´ ochronnà nale-
˝y umieÊciç: 
– w bruêdzie o g∏´bokoÊci 10mm, wykonanej w pod∏odze

(w przypadku mat grzejnych), 
– w górnej warstwie zaprawy piaskowo-cementowej po-

mi´dzy przewodami grzejnym (w przypadku przewodów
grzejnych). 

Czujnik zewn´trzny do pomiaru temperatury nale˝y umie-
Êciç na zewnàtrz budynku, po pó∏nocnej stronie, najlepiej
w zacienionym miejscu.

Uwaga:
Zaleca si´ powierzenie monta˝u wykwalifikowanemu instalatorowi. Przewody czujników mo˝na
przed∏u˝yç, wy∏àcznie dodatkowym przewodem (2x1,5mm2), do 50m.

schemat pod∏àczenia

Uwaga:
Je˝eli produkt zosta∏ zamontowany zgodnie z instrukcjà i zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
producent udziela gwarancji. Je˝eli regulator zosta∏ nara˝ony na uszkodzenie np. podczas
transportu, musi byç sprawdzony i dopuszczony do monta˝u przez serwis.

Producent gwarantuje, ˝e produkt spe∏nia dyrektyw´ Rady Europejskiej (European Council)
nr 89/336 wraz z jej zmianami dotyczàcymi elektromagnetycznej kompatybilnoÊci oraz dyrektyw´
73/23 okreÊlajàcà wyposa˝enie elektryczne mogàce byç u˝yte w podanym zakresie napi´cia.
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