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Generelt

Relèmodul med termostatfunksjonAv/på-styring av elektriske apparaterInngår i Microtemp
SentralstyringRask og enkel montering

Beskrivelse
MSA4 er en relèmodul til av/på-styring av elektriske apparater. Ved bruk av ekstern gulv- eller
romføler kan den også fungere som 16A termostat med frostsikringsfunksjon. MSA4 inngår i
Microtemp sentralstyring og mottar styresignal fra MSW5 gateway. Monteres i veggboks eller
direkte på vegg i påveggskappe MTC-VH.

Informasjon
Relèmodulen MSA4 gjør det mulig å benytte Microtemp Sentralstyring for av/på-styring av
motorvarmer til bil, varmtvannsbereder, utebelysning og andre elektriske apparater. Ved bruk av
ekstern gulv- eller romføler kan den også fungere som termostat for last opp til 3600W. MSA4
har ikke lokale innstillingsmuligheter og må derfor inngå i Microtemp Sentralstyring. MSA4
egner seg derfor svært godt til applikasjoner hvor man ønsker å begrense tilgang til justering av
varmekilder eller andre elektriske apparater, og man ikke ønsker eller har mulighet til skjult
installasjon med tavlemonterte termostater. Alle Microtemp består av selvslukkende halogenfri
plast.MONTERINGMSA4 er som de andre termostatene i Microtemp-serien beregnet for
montering i veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. Termostaten er utstyrt
med 2-polet bryter og passer inn i Gira installasjonsmateriell. MSA4 bygger kun 20mm inn i
veggboksen.MICROTEMP SENTRALSTYRINGMed Microtemp Sentralstyring og Microvarm
ovner får du markedets mest komplette varmestyringsanlegg, noe som gir høy komfort samtidig
som energiforbruket reduseres ved hjelp av døgn- og spareprogram. Microtemp sentralstyring
muliggjør blant annet "skjult" installasjon med tavlemonterte termostater (ESD4). Gateway for
Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med
MicroVarm termostat (MPS4), termostat for gulvvarme (MSD4) og relémodul (MSA4) for blant
annet motorvarmer. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av
termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp
Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt

tilpasses spesielle behov. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon,
nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg.NB!
MSA4 har ikke lokale innstillingsmuligheter og må derfor inngå i Microtemp sentralstyring.

Koblingsskjema

Målskisse

Tekniske data

Driftsspenning
Egetforbruk
Belastning
Utgangsrelé
Måle/skalaområde
Driftstemperatur
Sparetemperatur
Frostsikring
Feriemodus
Back-up på ur
Koblingsdifferanse
Rekkevidde
Frekvens
Kapsling
Mål (B x H x D)
Innebygd avbryter

230Vac, ±10%
1VA
16A Ohmsk, 1A induktiv
16A
5 - 40°C
0 - 40°C
5 - 40°C absolutt
5 - 10°C absolutt
5 - 40°C absolutt
5 år
0,4 gr. K
100 m fri sikt
868 Mhz
IP21
84 x 84 x 20 (40)mm
16A, 2 pol
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