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1. Uspo ádání A. Displej, osv tlený (parametr a poruchové stavy)
1.  Testování za ízení / zapínání topení

2.  Zvyšování vybrané hodnoty, zm na nastavení (dop edu)

3.  Volba menu

4.  Volba jazyka

5.  Snižování vybrané hodnoty, zm na nastavení (zp t)

6.  Potvrzení vybrané hodnoty, volba další hodnoty a reakce na zprávy o poruchách

1. Technické údaje Provozní nap tí           230 Vac, ±10 %, 50/60 Hz
Spot eba energie 14 VA max.

Hlavní relé (topení) l
max

 4(1)A, 250 Vac

 SPST, bez nap tí

Poplachové relé  l
max

 2(1)A, 250 Vac

 SPDT, bez nap tí

P esnost spínání ±1 K

Zobrazení  Bodová matice, 2 x 16 míst

Montáž Lišta DIN

Materiál krytu Noryl

Svorky 0,5 mm2 až 2,5 mm2

Krytí IP20 / t ída II (panelová montáž) 

Hmotnost 750 g

Tepelná odolnost 0°C až +50°C

Základní parametry
Teplota, p i níž se za ízení zapne 1°C až +6°C

Vlhkost, p i níž se za ízení zapne Vypnuto, 1 (vlhko) až 10 (velmi mokro)

asový interval po topení 30 až 120 min. (topení zapnuto)

Základní teplota Vypnuto, -15°C až -1°C

Upozorn ní na námrazu Lokální detekce, pov trnostní služba, vyp

Rozhraní Vypnuto, zapnuto, BMS

Pokud dojde k p erušení dodávky elektrického proudu, všechny parametry 
z stanou uloženy v pam ti.

2. Sníma  teploty a vlhkosti zem  VIA-DU-S20

Nap tí 8 Vdc (p es ídicí jednotku)

Typ sníma e PTC

Krytí IP65

Pr m r p ívodního kabelu 5 x 0,5 mm2, pr m r 5,7 mm 

Délka p ívodního kabelu 15 m, lze prodloužit na 50 m

 (5 x 1.5 mm2)

Teplotní odolnost –30°C až +80°C

ídicí jednotka VIA-DU-20 
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 *    Místní hodnoty, normy
 a p edpisy vyžadují 

dvoupólové nebo ty pólové 
p epínání s použitím elektrické 
ochrany.

** V závislosti na aplikaci jsou 
možné jak jednopólové tak 
t ípólové jisti e styka . 

*** Volitelné a lze aktivovat 
v BMS.

 Sníma  teploty vzduchu bude 

nutný pouze tehdy, když se v menu 

opat ení proti dešti se sn hem 

zvolí parametr „místní detekce“. 

P i volb  zprávy o pov trnosti 

musíte k t mto svorkám p ipojit 

kontakty bez nap tí p ídavného 

za ízení. 

3. Sníma  teploty okolí* VIA-DU-A10

Typ sníma e PTC

Ochrana proti vniknutí IP54

Svorky 1,5 to 2,5 mm2 

Kabel sníma e 2 x 1;5 mm2, max. 100 m (není sou ástí dodávky)

Teplota –30°C to +80°C

Montáž Montáž na ze

* Montáž není povinná, jestliže „opat ení proti dešti se sn hem“ není nastaveno 

na „auto“. 

4. VIA-DU-20 se styka em

ídicí jednotka VIA-DU-20 


