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Chronos

při sepnutí vnějšího kontaktu:
programovatelný termostat 
vypnutý

X.code

VŚEObECNÉ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ ÚDAJE

Schémaboční pohledČelní pohled

SCHÉMA ZAPOJENÍROZMĚRY (mm)CHRONOSElektronické programovatelné termostaty

PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATY S DOTYKOVýM 
DISPLEJEM NA STĚNU 

• Režim ovládání léto/zima 
• Automatické programování:
 - 7 programů pro zimní provoz (nastavitelné)
 - 7 programů pro letní provoz (nastavitelné)
• Ovládání teploty typu ON/OFF nebo proporcionální 
• 5 nastavitelných teplot:
   - T1, T2, T3 v automatickém režimu
  - Tm v ručním režimu
   - Toff v režimu vypnuto (nezámrzná teplota, nastavitelná)
• Minimální interval ovládání: 1 hodina
•  Nastavitelné zpožděné spínání o 15, 30 nebo 45 minut  

(nezávisle pro každou hodinu)
• Výstupní relé monostabilní 5A / 250 V AC
• Uzamykatelná klávesnice pomocí hesla
• Automatická změna letního / zimního času

1  Plastová základna pro instalaci na zeď nebo zakrytí krabice 503
2  Široký podsvícený dotykový displej pro zobrazení provozního 

stavu, času, dne a naměřené teploty
3  Svorkovnice na zadní straně přístroje pro připojení výstupních 

relé, napájení (pouze u modelů 230V) a vnější kontakt (pouze 
modely na baterie)

4    Dotyková obrazovka pro naprogramování termostatu
 

Řada elektronických programovatelných termostatů s dotykovým displejem, týdenním programováním a 
instalací na stěnu vhodných pro ovládání teploty v místnosti jak při ohřevu tak chlazení. K dispozici v bílé nebo 
černé barvě, v provedení s napájením z elektrické sítě nebo bateriemi.

Kód Model Popis Barva Napájení
VE453700 Chronos 230 Bianco Programovatelný týdenní termostat s dotykovým vícebarevným displejem Bílá 230 V~
VE454500 Chronos 230 Nero Programovatelný týdenní termostat s dotykovým vícebarevným displejem Černá 230 V~
VE451100 Chronos Bianco Programovatelný týdenní termostat s dotykovým podsvíceným displejem Bílá Baterie
VE452900 Chronos Nero Programovatelný týdenní termostat s dotykovým podsvíceným displejem Černá Baterie

Chronos 230
•  Napájení: 230 V AC 50/60 Hz
•  Záloha chodu (v případě výpadku proudu): cca 2 dny
•   Podsvícený vícebarevný displej, barva červená, zelená, modrá v závislosti na rozdílu 

mezi naměřenou a nastavenou teplotou

Chronos 
•  Napájení: 2 baterie 1,5V (typ AAA)
•  Záloha chodu (pro výměnu baterie): 1 minuta
•  Displej s modrým podsvícením (aktivní po stisknutí tlačítka) 
•   Digitální vstup pro zapnutí / vypnutí programovatelného termostatu na dálku pomocí 

telefonu (viz příslušenství X.code Wave, X.code BUS)

Digitální vstup

SOUVISEJÍCÍ NORMY
Přístroj je v souladu s následujícími směrnicemi EU: 2006/95/CE (Nízké napětí), 2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita) 
deklarováno s odkazy na následující normy: • Bezpečnost: EN 60730-2-7 • Bezpečnost: EN 60730-2-9

Rozlišení programování 1 hodina
Zpoždění sepnutí 15, 30 nebo 45 minut
Zatížení výstupního relé 5A / 250 V (monostabilní)
Přesnost ± 1 s/den
Digitální vstup (jen Chronos) pro vypnutí přístroje

na dálku
Provozní teplota °C 0 ÷ 50
Skladovací teplota °C -10 ÷ 65
Vlhkost RH 20% ÷ 90% nekondenzovaná
Stupeň krytí IP40

Napájení Chronos 230 V AC 230 (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
Chronos Baterie 2 x 1,5V (typ AAA)

Montáž na stěnu
Maximální průřez kabelu mm2 1,5  
Programování týdenní
Režim provozu léto / zima / vypnuto
Nastavení teploty ON/OFF nebo proporcionální
Diferenciál °C 0,1 ÷ 1
Nastavitelné teploty 3 + ruční + nezámrzná
Nastavitelný teplotní rozsah °C 2 ÷ 35
Rozlišení teploty °C 0,1
Přesnost měření °C 0,5
Nezámrzná teplota (nastavitelná) °C 1 ÷ 10
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