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ELKO temperaturstyreenhed

BEW-TEMDIS
Smart-house temperaturstyreenhed med display
Viser aktuel lokaletemperatur
Viser udetemperatur
Tænd/sluk for varme og køl
Indstilling af ønsket lokaletemperatur
Energibesparelse via indstilling af nattemperatur
Kanalprogrammering via BGP-COD-BAT
Brug af gulvsensoren er valgfri

Strømforsyning Forsynet via smart-house

Forbrug
Lysdiode slukket < 0,5 mA
Lysdiode tændt < 1,2 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Farve Bestillingsnr.
Via smart-house Hvid BEW-TEMDIS

Grå BEG-TEMDIS
Antracit BEA-TEMDIS

TYPEVALG

Kanalkodning Via BGP-COD-BAT

Antal kanaler 2 obligatoriske + 3 valgfri

Hus ELKO

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 20
Driftstemperatur 0 – +50 °C
Lagertemperatur -20 – +70 °C

GENERELLE SPECIFIKATIONER
Luftfugtighed (ikke-kondenserende) 20-80 %

Vægt 50 g

Dimensioner
Fuga 86 x 86 x 24 mm

Maks. leder i terminaler Maks. 2 x 0,75 mm2

Sensor 1 integreret temperatursensor

Område 0-50 °C

Nøjagtighed ± 1 °C

Gulvsensor
Temperaturområde 0-50 °C
Kabellængde 4 m
Kablet består af fire ledere:
Brun Sluttes til ”+” på temperatur-

styreenheden
Hvid Sluttes til ”c” på temperatur-

styreenheden
Gul Sluttes til ”d” på temperatur-

styreenheden
Grøn Sluttes til ” ” på temperatur-

styreenheden
Se forbindelsesdiagrammet.
Sensoren er en elektrisk sensor og fungerer kun sammen med
temperaturstyreenheden.

INDGANGSSPECIFIKATIONER

FORBINDELSESDIAGRAM
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ELKO temperaturstyreenhed

BFW-TEMDIS

Kanalprogrammering
Ved hjælp af programmeringsenheden BGP-COD-BAT kan hver af de
fem kanaler på temperaturstyreenheden tildeles en hvilken som helst
adresse mellem A1 og P8. Der er adgang til programmeringsstikket ved
at afmontere husets front. Kanalfordelingen er som følger:

* Bemærk: Hvis der er behov for en beskrivelse af varme/køle-udgan-
gene, henvises til vejledningen til smart-house styreenhed BH8-
CTRLZx-230. Se afsnit 2.3.5.
Bemærk, at enheden kan programmeres til både køl og varme, men den
ønskede funktion skal vælges på displayet. Eksempelvis kan der vælges
kølestyring om sommeren og varmestyring om vinteren.

Temperaturstyreenheden fungerer med både gulvsensor og rumsensor.
Det er muligt at få adgang til smart-house styreenhedens software mhp.
at ændre/programmere, hvilken sensor der anvendes (evt. begge) sam-
men med temperaturstyreenheden.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Symbolbeskrivelse:
Følgende fem symboler anvendes på displayet.

– Temperatursymbol 2 – angiver, at den aktuelle udetemperatur
vises på displayet.

– Varmesymbol – angiver, at der aktuelt er valgt en varmefunktion.

– Kuldesymbol – angiver, at der aktuelt er valgt en kølefunktion.

– Solsymbol – angiver, at den aktuelle applikation kører
i normal funktionstilstand.

– Månesymbol – angiver, at den aktuelle applikation kører
i natfunktion.

– Frostbeskyttelse.

I/O Beskrivelse

Obligatoriske ind-/udgange

1 DataLink datakanalind-/udgang, delt ind-/udgang

2 DataLink synkroniseringskanalindgang

Valgfrie ind-/udgange

3 AnaLink temperaturudgang

4 Gulvtermostat, AnaLink udgang

5 Gulvtermostat, alarmudgang for høj temperatur

Programmeringskabel
til BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB
Gulvsensor BSO-TEMDIG
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