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PROSTORSKI KOREKTOR KT-1

Prostorski korektor KT-1 omogoča merjenje, prikazovanje in nastavitev želene temperature prostora,
nastavitev delovanja ogrevalnega kroga ter prikaz statusa ogrevalnega kroga (ON, OFF in AUTO).

1.1 Varnostna opozorila
NEVARNOST
Vgradnjo in električni priklop naprave lahko izvede samo usposobljen inštalater elektro
inštalacij.
POZOR
Pomembna je pravilna priključitev prostorskega korektorja. V primeru napačnega priklopa
lahko pride do okvare naprave. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi
nepravilne priključitve in/ali nestrokovne uporabe.
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NAMESTITEV

Prostorski korektor KT-1 mora biti nameščen v prostoru, kjer je želena temperatura najbližje želeni
povprečni temperaturi ostalih prostorov (hodnik, dnevna soba).
Prostorski korektor KT-1 je zasnovan za namestitev na podometno ali nadometno električno
dozo, ki jo je mogoče kupiti pri proizvajalcu KRONOTERM.
Prostorski korektor uporabljajte za namestitev na fiksno napeljavo v zaprtih in suhih prostorih.
Priporočena višina vgradnje naj bo
1, 2–1, 5 m od tal.
Prostorskega
korektorja
KT-1
ne
izpostavljajte neposrednemu sončnemu
obsevanju, ne nameščajte ga na območje
prepiha ali drugače ogretega zraka (kot je
npr. nad električne štedilnike, hladilnike ipd.
ali v območje neposrednega toplotnega
sevanja iz radiatorjev), ker toplota vpliva na
regulacijske karakteristike.
Prostorskega korektorja KT-1 ne vgrajujte v
sklopu z drugimi električnimi napravami,
npr. zatemnilniki, ker bi morebitno
oddajanje toplote lahko vplivalo na pravilno
delovanje.
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1,2 - 1,5 m

min. 20 cm

VGRADNJA

Prostorski korektor KT-1 vgradite v:
Standardno podometno dozo, premera
Φ 68 mm in globine 40 mm.

Nadometno dozo, dimenzij
70 x 70 x 8,6 mm.

Prostorski korektor KT-1 in krmilnik TERMOTRONICTM povežite s 4-žilnim podatkovnim kablom.
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PRIKLOP PROSTORSKEGA KOREKTORJA
Na priključne sponke A+, B-, GND in +12 V
prostorskega korektorja KT-1 priključite napeljan 4-žilni
podatkovni kabel.

KT - 1

A+ B- GND +12V

OPOMBA
Vodnike, ki ste jih priključili na priključne sponke
A+, B-, GND in +12 V prostorskega korektorja
KT-1, priključite na enake vrstne sponke v
električni omari krmilnika TERMOTRONICTM.
V primeru predpripravljenega UTP kabla priključite vodnika 1 in 2 na A+; 3 in 4 na B-; 5 in 6
na +12 V ter 7 in 8 na GND priključno sponko na prostorskem korektorju KT-1.
OPOMBA
V primeru direktnega priklopa prostorskega korektorja KT-1 na procesnem modulu: PLC,
vodnike na prostorskem korektorju KT-1, priključene na priključne sponke A+, B-, GND in
+12 V, priključite s pomočjo konektorja RJ-45. Konektor RJ-45 pripravite po spodnji vezalni
shemi. Priključite ga na priključno sponko TS na PLC-ju v električni omari
krmilnika TERMOTRONICTM.
Povezava UTP kabla na RJ-45 konektor in KT-1

A+ B- GND+12V

KT-1

KT-1
A+
B12 V

RJ-45

GND

TIA/EIA 568A vezava konektorja

RJ-45
1
2
3
4
5
6
7
8

Barve kablov
1 zeleno-bela
2 zelena
3 oranžno-bela
4 modra
5 modro-bela
6 oranžna
7 rjavo-bela
8 rjava

1 234 5 6 78

Ob priključitvi oklopljenega kabla na prostorski korektor se
zasliši pisk ter začne utripati LED indikator (17 °C). Potrebna
je nastavitev ogrevalnega kroga, ki ga bo korektor krmilil.
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4.1 Vezava več prostorskih korektorjev
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UPRAVLJANJE PROSTORSKEGA KOREKTORJA

Tipka

Funkcija tipke
»+«: Nastavljanje vrednosti, pomikanje gor.
»-«: Nastavljanje vrednosti, pomikanje dol.
LED indikator nastavljene vrednosti.

,
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NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA IN POTRDITEV NASTAVITVE

NASTAVITEV

POTRDITEV NASTAVITVE

3s
Ogrevalni krog 4
Ogrevalni krog 3
Ogrevalni krog 2
Ogrevalni krog 1
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SPREMEMBA ALI PONOVNA NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA
OPOMBA
Naprava se iz električnega omrežja najlažje odklopi z odklopom električne varovalke.
Odklop naprave iz električnega omrežja.
Ponovni priklop naprave v električno omrežje.

V ST O P V N AST AV IT V E

8s
V meni ''Nastavitev ogrevalnega kroga'' je mogoče vstopiti le v
prvi minuti takoj po ponovnem priklopu prostorskega korektorja,
in sicer s pridržanjem tipk
in
za 8 sekund.

OPOMBA
Posamezen ogrevalni krog lahko krmili le en prostorski korektor. Če sta na isti ogrevalni krog
nastavljena dva prostorska korektorja, pride do nepravilnega delovanja.
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OPOMBA
Utripanje LED indikatorja po potrjeni nastavitvi ogrevalnega kroga predstavlja nedelovanje
komunikacije ali pa nastavljen krog ne obstaja v sistemu.
OPOMBA
Če utripa stolpec LED indikatorjev, pomeni, da je obtočna črpalka trenutno izključena.
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PRIKAZ TEMPERATURE PROSTORA
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NASTAVITEV ŽELENE TEMPERATURE PROSTORA

S pritiskom tipke
prostoru.

ali

nastavimo želeno temperaturo v

10 NAPREDNE NASTAVITVE

3s

Vstop v meni:
NASTAVITEV DELOVANJA
OGREVALNEGA KROGA

6s
1

NASTAVITEV DELOVANJA
OGREVALNEGA KROGA

ON
AUTO
OFF
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Vstop v meni:
NASTAVITEV SVETLOSTI
LED INDIKATORJEV

NASTAVITEV SVETLOSTI

Normalna
svetlost
Nižja svetlost
Izklopljeni LED
indikatorji
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11 TEHNIČNE LASTNOSTI
Dimenzije V x Š x G: 80 x 80 x 8,6 mm
Ločljivost temperaturnega tipala 0,1 °C
Nastavljivo območje 17,0–27,0 °C
Modbus RS485 povezava
Na TT3000 se lahko priključijo največ 4 KT-1 enote
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Sedež in proizvodnja:
Termo-tehnika, d.o.o.
Orla vas 27 a
3314 Braslovče
Tel.: (00386) 3 703 16 20, Faks: (00386) 3 703 16 23
Spletna stran: www.kronoterm.com
e-pošta: info@kronoterm.com

Podpora strankam in servis: (00386) 3 703 16 26
e-pošta: servis@kronoterm.com

