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Generelt
Digital urtermostat med touchdisplay.
"Alt-i-ett" digital urtermostatStor touchskjerm i farger Dobbelt følersystem Ferdig programmert
Rask å montere - enkel å bruke

Beskrivelse
Microtemp MCD5 1999H er en "alt-i-ett" digital urtermostat med innebygd romføler og dobbelt
følersystem. Innstilling og justering av programmer på MCD5 er lett tilgjengelig via den
selvforklarende menyen på termostatens touchskjerm. Menyen er på norsk, og inkluderer
tydelige hjelpetekster. For montering i standard veggboks eller direkte på vegg med
påveggskappe MTC-VH.

Informasjon
Dobbelt følersystem muliggjør regulering av romtemperatur og minimum/maksimum
begrensning av gulvtemperaturen. Det gjør den spesielt egnet for parkett og flis- eller steingulv.
Termostaten har 2-polet bryter og kan kan styre inntil 3600W (16A). MCD5 er enkel å sette opp,
og har samtidig de mest avanserte innstillingsmuligheter. Det hele blir presentert på en intuitiv
og brukervennlig måte i det bakgrunnsbelyste TFT-displayet.MCD5 er fabrikkinnstilt med et
spareprogram som siden kan tilpasses og justeres akkurat slik man vil ha det, med inntil 6
temperaturnivåer pr døgn! I tillegg har termostaten en åpen-vindu funksjon som gjør at den
skjønner om man har åpnet et vindu eller dør, og dermed ikke overkompenserer med varme
mens man lufter.LES AV ENERGIFORBRUKETMed MCD5 er det enklere å spare strøm.
Termostaten logger energiforbruket, og presenterer det i oversiktlige grafer. Energiforbruket kan
også leses av på mobilen ved å skanne QR-koden i
displayet.BESKYTTELSESFUNKSJONTermostaten har galvanisk skille mellom sterkstrøm og
følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektriske støt og brann. I tillegg består alle
Microtemp av selvslukkende halogenfri plast som ytterligere reduserer muligheten for
branntilløp og spredning. MONTERINGMCD5 bygger bare 22mm inn i veggboks og har den
typiske Microtemp monteringsvennligheten. Termostaten er beregnet for montering i standard
veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. Etter at strøm og føler er koblet til,
er MCD5 oppe og går etter kun 5 trykk.

Koblingsskjema

Målskisse

Tekniske data
Driftsspenning
Utgangsrelé
Bryter Innebygd avbryter
Kapsling
Maks sikringsstørrelse
Reguleringsprinsipp
Utgang
Display

100-240 V AC
sluttekontakt – SPST – NO
2-polet, 16 A
IP 21
16 A
PWM/PI
maks. 16 A
176x220 piksel TFT - trykkfølsom berøring
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