AUTOMIX 20

DANE TECHNICZNE
Rodzaj sterowania
Napiêcie znamionowe
Pobór mocy
Moment obrotowy
K¹t obrotu silnika
Minimalne ograniczenie
temperatury na wyjœciu
Maksymalne ograniczenie
temperatury na wyjœciu
Ustawienie temperatury w
pomieszczeniu
Ustawienie czasu
na wy³¹czenie nocne
Ustawienie temperatury
w pomieszczeniu
przy wy³¹czeniu nocnym
Ochrona przed zamarzniêciem
Rêczna regulacja
Stopieñ ochrony, regulator
pokojowy
Stopieñ ochrony, silnik steruj¹cy
Wymiary regulatora pokojowego
Waga kompletu

Regulator
mikroprocesorowy
230V 50/60 Hz
3 VA
5 Nm
90O
+5O C ... +30O C
+20O C...+80O C
5O C...+25O C
0-7-9 godzin

1O-2O lub 3O C
5O C
TAK
IP 30
IP 41
70 x 70 x 30 mm
0,8 kg

AUTOMIX 20 jest kompletnym elektronicznym regulatorem temperatury
wewnêtrznej steruj¹cym zarówno temperatur¹ grzejników jak i ogrzewañ
pod³ogowych. AUTOMIX 20 posiada zegar elektroniczny z mo¿liwoœci¹
pracy nocnej, regulacjê minimalnej i maksymalnej temperatury wody na
wyjœciu jak równie¿ zabezpieczenie przed zamarzniêciem.
AUTOMIX 20 wspó³pracuje z mieszaj¹cym zaworem trójdrogowym.
AUTOMIX 20 jest dostarczany w elementach, które bardzo ³atwo
zmontowaæ bez mo¿liwoœci pope³nienia b³êdu.
AUTOMIX 20 jest bardzo prosty w instalowaniu, programowaniu i obs³udze.
Zestaw AUTOMIX 20 zawiera:
1. Regulator mikroprocesorowy AM-20 , zegar elektroniczny z programem
dziennym, cztery diody wskazuj¹ce stan pracy.
2. Napêd zaworu mieszaj¹cego 24 V AC 50/60 Hz 5 Nm
3. Czujnik temperatury wyjœcia z 1m przewodem po³¹czeniowym
4. G³ówny przewód po³¹czeniowy 15 mb
5. Zasilacz 230 V AC 50/60 Hz 190mA 1,7 m przewód zasilaj¹cy
Numer Katalogowy
1220
1866
1867
1868

AUTOMIX 20 komplet
Przewód g³ówny 15 mb
Przewód g³ówny 25 mb
Przewód g³ówny 50 mb

adres: ul. Okrzei 40, 25-525 Kielce , tel. 041/344 46 10, fax. 041/ 345 22 96, e-mail: info@ecovarm.com , www.ecovarm.com

AUTOMIX 20
Jest nowoczesnym
Regulatorem temperatury
wewnêtrznej

Posiada miminalne i maksymalne
ograniczenie temperatury wyjœcia
wody grzewczej

Wszystkie ustawienia
AUTOMIX 20 zale¿¹ od
czujnika temperatury
wewnêtrznej. Zmiany
t e m p e r a t u r y
w
pomieszczeniach budynku
b
ê
d
¹
analizowane za pomoc¹
mikroprocesora i system
grzewczy ustawiony zostanie
na odpowiedni¹ temperaturê.

Zarówno ogrzewanie pod³ogowe jak
równie¿ grzejnikowe przy sterowaniu
musi mieæ maksymalne i minimalne
ograniczenie temperatury wyjœcia. Przy
sterowaniu ogrzewaniem pod³ogowym
temperatura na wejœciu do uk³adu nie
mo¿e przekraczaæ 45OC. Ustawienie tej
temperatury sterownik odczyta jako
pracê w uk³adzie ogrzewania
pod³ogowego i nie dopuœci do jej
przekroczenia. Przy ogrzewaniu
grzejnikowym maksymalna temperatura
wyjœcia mo¿e byæ ustawiana powy¿ej 45
O
C

Nie potrzebuje czujnika
temperatury zewnêtrzej.
AUTOMIX 20 reaguje
wy³¹cznie na zmiany
temperatury wewnêtrzej
pomieszczeñ. W pamiêci
mikroprocesora zawarty jest
program przy pomocy którego
utrzymywana jest stabilna
temperatura wewnêtrzna i
uzyskuje siê zbli¿ony efekt jak
przy pracy z czujnikiem
zewnêtrznym. AUTOMIX 20
reaguje równie¿ na zmiany
temperatury spowodowane
przez s³oñce i inne wewnêtrzne
Ÿród³a ciep³a czego sterowanie
z czujnikiem zewnêtrznym nie
mo¿e wykonaæ
Nie potrzebuje
wspó³pracy z czujnikiem
zewnêtrznym
Uk³ad steruj¹cy
urz¹dzeniem AUTOMIX
20 bardzo szybko
i dok³adnie reaguje na
zmiany temperatury w
pomieszczeniu. Utrzymuje
¿¹dan¹ temperaturê bez
koniedznoœci wspó³pracy
z c z u j n i k i e m

Posiada elektroniczny
zegar do ustawienienia
temperatury nocnej.
Przy pomocy prostego
ustawienia mo¿na
t e m p e r a t u r ê
wpomieszczeniu obni¿yæ o
1O, 2O, 3OC na okres 7 lub 9
godzin w ci¹gu jednej doby.
To ustawienie wykonujemy
tylko raz i jeœli nie zostanie
ono zmienione system
bêdzie powtarza³ je
codziennie.

Posiada funkcjê ochrony
przed zamarzniêciem

Jest bardzo prosty w
instalowaniu

AUTOMIX 20 posiada
funkcjê która nie pozwoli
na obni¿enie siê
t e m p e r a t u r y w
pomieszczeniach poni¿ej
5OC. Tak d³ugo jak taka
temperatura utrzymuje siê
wewn¹trz pomieszczenia
wy³¹czone jest
automatycznie sterowanie
nocne

Sterownik pokojowy jest
po³¹czony z napêdem
zaworu mieszaj¹cego
za pomoc¹ przewodu ze
z ³ ¹ c z a m i
konektorowymi. Czujnik
temperatury oraz
zasilacz napêdu ³¹czy
siê bezpoœrednio z
napêdem zaworu za
pomoc¹ podobnego
z³¹cza.

Sterowanie i zawory dla systemów grzewczych

AUTOMIX 20 jest bardzo
przydatny przy
sterowaniu uk³adami
grzejnikowymi jak
równie¿ uk³adami
o g r z e w a n i a
pod³ogowego.

