
CD3/V 
ELEKTRONISKT TERMOSTAT
FÖR FLÄKTKONVEKTORER 
o 220V~ matningsspänning 
o Kyla/värme funktion 
o
o reglerområde +6°C .. +30°C  

ALLMÄNNT
Olikt traditionella termostat för fläktkonvektorer, väljer CD3/V 
automatiskt rätt fläkthastighet anpassat till den rådanden rumstem-
peraturen. 
Detta erbjuder många fördelar: 
-  kontinuerlig drift på endast en vald hastighet undviks; 
-  inga energiförluster. Fläkten stoppas vid erhållen inställd komfort- 
   temperatur; 
-  högre rumskomfort genom automatisk drift. 
Differensinställning (Fig.2) mellan 1:a och
mellan 2:a och 3:e hastigheten kan användas för både kyl och värme-
drift. 

      
      
       
      

INSTALLATION
Installera enligt följande: 
-  lossa skruv (A) och tag bort höljet (Fig. 1);
-  fäst bottenplattan mot vägg med lämpliga skruvar (Fig. 3); 
-  utför elektriska anslutningar enligt Fig. 7, 8 och 9;    
-  sätt tillbaka höljet och fäst detta med skruv (A); 
-  vrid knapp (B) till önskad rumstemperatur. 
För olika driftval: 
- ställ knapp på (C) på fläktsymbol för kyldrift;
-  ställ knapp på (C) på symbol eldsflamm för värmedrift; 
   
-  ställ knapp på OFF för att koppla ifrån termostatet. 

Fig. 3 Bottenplatta med montagehål 

DIFF.
STEG 2-3 

DIFF. 
STEG 1-2

A och D - AKTIVERAD DIFF. = 2°C 

B och E - AKTIVERAD DIFF. = 1°C 

C och F - AKTIVERAD DIFF. = 0,5°C 

EXEMPEL PÅ DIFFERENTIAL 
AKTIVERING 

2 1 0,5 2 1 0,5°C 

2 1 0,5 2 1 0,5°C 

Fig. 2 Byglingar

MONTERINGSHÅL 
 Ø  MAX 4 mm

 2:a hastigheten och

Fig. 1

LED KYLA VÄRME

Automatiskt val av fläkthastighet



           

ANM.:
-  För att erhålla en korrekt rumstemperatur skall termostatet ej installeras nära värmealstrande källor och ej utsättas
   för kallras eller drag.
-  För korrekt växling mellan kyla / värme skall elkablar för elmatning och signal utföras separat.
   Ledningsarea skall vara 1,5 mm² och förläggningslängd max 25 m.
-  En arbetsbrytare skall monteras innan anläggningen så att denna kan göras strömlös vid servicearbeten.
-  All elinstallation skall utföras av behörig personal.
-  Innan ingrepp i anläggningen måste man försäkra sig om att den ej är spänningsatt. 

TEKNISKA DATA
Elförsörjning:                                220V~ ±10% 50Hz 
Max energiförbrukning:                 1VA 
Reglerområde:                              6°C .. 30°C 
Noggrannhet:                                 ± 1°C 
Upplösning:                           0,1°C 
Display:                                  3½ digit LCD  
Stegdifferential:                             0,3°C 
Kopplingsdifferens mellan de 
valda stegen:                                0,5°C / 1°C / 2°C 
Temperatursensor:                       PTC 
Signal led:                              Röd
Inställningar:            3 lägen:         off, kyla, värme 
Kontaktbelastning:                        1A @ 250V~ 
                                                       cos =1 (SPST) 
Skyddsklass:                                IP 20
Drifttemperatur:                         0°C .. 40°C 

Lagringstemperatur:                     -10°C .. +50°C 
Luftfuktighetsbegränsningar:          20% .. 80% RH 

                                                       ickekondenserande 
Hölje:                       Material:         ABS V0 självsläckande
                                Färg:             Signalvit (RAL 9003) 
                                Mått:               90 x 65 x 30 mm (B x H x D) 
Vikt:                                                     125 gr.

Fig. 4     Elschema för inkoppling till reglage med
   intern omkoppling kyla / värme.
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