Arkusz Informacyjny

Panel zdalnego sterowania ECA 61

Zastosowanie

Panel zdalnego sterowania ECA 61 stosuje się
do ustawiania harmonogramu tygodniowego,
regulacji temperatury w pomieszczeniu
i sterowania zewnętrznego regulatorem
elektronicznym ECL Comfort 110.
Panel zdalnego sterowania jest podłączony
do regulatora ECL Comfort dwużyłową skrętką
poprzez wyjście SD-Bus. Zasilany jest z regulatora.
Panel ECA 61 ma wbudowany czujnik temperatury,
ale może być podłączony do zewnętrznego czujnika
temperatury w pokoju.
Jeżeli są dwa obiegi ogrzewania, można podłączyć
dwa panele ECA 61 do tej samej magistrali.

Zasada działania

ECA 61 wpływa na temperaturę zasilania tak aby
utrzymać temperaturę komfortu lub obniżenia na
wymaganym poziomie.

A

20

Posiada optymalizator czasu przełączania
komfort/ obniżenie.
Panel ECA 61 jest wyposażony w wyświetlacz
i przyciski służące do kontroli i zdalnego
sterowania nastawami i funkcjami.
Przyciski te umożliwiają wybór następujących
nastaw:
-

W trybie normalnym wyświetlacz pokazuje
temperaturę zewnętrzną, aktualną oraz
wymaganą temperaturę wewnętrzną.
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Istnieje możliwość wprowadzenia harmonogramu
dla obniżonej, komfortowej czy innej żądanej
temperatury w pomieszczeniu.

Temperatura komfortu
Temperatura obniżona
Dzień wolny (temperatura komfortu)
Wakacje (temperatura obniżona)

Można ustawić wartości parametrów granicznych
do wyłączenia c.o. oraz wpływu temperatury
pokojowej.

Sposób zamawiania
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Na ekranie wyświetlany jest czas i aktualna
temperatura zewnętrzna. Istnieje możliwość
odczytania najwyższej i najniższej temperatury
zewnętrznej jaka wystąpiła w aktualnym dniu.

Opis
Panel zdalnego sterowania
Czujnik temperatury w pomieszczeniu

Nr kat.
087B1141
087B1164
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Dane techniczne

Panel zdalnego sterowania ECA 61
Ilość okresów (komfortu)
Zakres regulacji temperatury pokojowej
Czas działania nastaw - komfortu /obniżenia
Czas działania nastaw - dzień wolny / wakacje
Wyłączenie ogrzewania
Wpływ temperatury pokojowej
Temperatura składowania
Temperatura otoczenia
Montaż
Stopień ochrony obudowy
Masa
Zasilanie / Komunikacja
Długość przewodówi podłączeniowych
- znak zgodności z normami

2 (3) nastawy / dzień
10 do 30 °C
1 do 19 godzin
1 do 19 dni
Off, 10 do 30 °C
-99 do 0 / 0 do +99
-40 do +70 °C
0 do 40 °C
Ścienny
IP 20
150 g
ECL Comfort bus
Max. 50 m
Wytyczne EMC 89/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC, EN61000-6-3 i EN61000-6-1
Wytyczne Niskich Napięć 73/23/EEC i 93/68/EEC

Obsługa

W górę – wybór linii



W dół – wybór linii



Temperatura zewnętrzna i czas







Wybór trybu pracy
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Przełącznik tymczasowej zmiany
temperatury
Nastawianie temperatury (+)
Nastawianie temperatury (-)

Wymiary
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Podłączenie do regulatora
ECL 110

DH-SMT/DK

VD.7F.B4.49 © Danfoss 02/2013

3

Arkusz Informacyjny

Panel zdalnego sterowania ECA 61

4

VD.7F.B4.49 © Danfoss 02/2013

DH-SMT/DK

