GOLVVÄRMEBUTIKEN.SE
SVERIGES KUNNIGASTE GOLVVÄRMELEVERANTÖR
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GOLVVÄRMETERMOSTAT K1 N
INSTALLATIONSMANUAL

Läs igenom installationsmanualen innan påbörjad montering
av termostat.
Endast behörig elektriker installerar denna termostat.
Slå av huvudbrytare innan påbörjad montering, demontering,
rengöring eller annat underhåll av denna termostat.
Termostaten kräver anslutning enligt gällande regler.

1. ON/OFF, 2. LED-Ljus, 3. Vred för temperaturreglage

TEKNISK DATA
SPÄNNING 190V~250V 50-60hz
BRYTSTRÖM <16A
TEMPERATURAVVIKELSE ±1°C
DRIFTTEMPERATUR 10°C~50°C
OMGIVNINGSTEMPERATUR, Drift 0°C~50°C
OMGIVNINGSTEMPERATUR, Lager -10°C~60°C
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Öppna termostat,
BILD 1

Lås försiktigt upp fixeringsklämmorna som finns
på sidorna av termostaten med t.ex. en platt
skruvmejsel. Separera ramen, locket, och vredet
från termostatens bakstycke.
Om termostaten redan är installerad,
se till att huvudströmbrytare är AV vid
demontering av termostat.

BILD 1

2

Anslut termostat,
AVSNITT KOPPLINGSSCHEMA

Se till att huvudbrytare är AV, och förblir AV
under hela installationen av termostaten.
Termostaten skall anslutas till 230 VAC
enligt kopplingsschema nedan. När fler
än en värmekabel ska anslutas måste en
kontaktor användas.
Dra åt skruvarna för att fixera kablarna.
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Maximal belastning är 16A, vi rekommenderar 14A för ett mindre slitage av produkt.

BILD 2

BILD 3

BILD 2 samt BILD 3

Montera bakstycket direkt i en vägg eller infälld i en apparatdosa. Sätt fast med skruvar.
Potentionmeter,
BILD 4

Se till att potentiometern skruvas maximalt
i motsols riktning innan lock och vred återmonteras.

BILD 4

KOPPLINGSSCHEMA

A. Direktanslutning,
en värmekabel

Montering av termostat,

B. Anslutning via kontaktor,
t.ex. - tre värmekablar
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27°

Montering av termostat forts.,
BILD 5 samt BILD 6

Klicka fast frontramen i bakstycket. Klicka fast
frontluckan.

REGLAGE

Ställ in temperaturintervall,
BILD 7 samt BILD 8

Lossa på skruven som håller reglagen på
plats, se bild 7. Vrid reglagens lägen till
önskad lägsta samt högsta temperatur.
Vid läggning av ett temperaturkänsligt golv
rekommenderar vi att ställa in en Max-temperatur runt 27° (bild 7 visar denna inställning).
För plastgolv, parkett och andra trägolv, är
det mycket viktigt att golvet inte blir för varmt.

BILD 7

50°

Se hos din golvleverantör vad som gäller för
just ditt golv.
Avsluta med att spänna fast skruven som
håller reglagen på plats.
Återmontera vredet, se bild 8.

BILD 6

BILD 5

10°

BILD 8

LED INDIKERING
RÖTT LJUS
RÖTT BLINKANDE LJUS
GRÖNT LJUS
GULT LJUS
SLÄCKT LJUS

Termostaten kallar på värme
Felindikation! Bruten kontakt med den externa givaren.
Kontrollera installationen och inkopplingen av sensor/golvgivare.
Termostaten går in i energisparläge för att FP har kopplats in.
Varning! Termostaten kallar på värme samtidigt som en
önskad temperatur har uppnåtts.
Termostaten kallar inte på värme på grund av att,
önskad temperatur har uppnåtts ; termostaten är avstängd.

