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Sovellus 

Elektroninen jäätymisvaaratermostaatti TFRe on ilmanvaihtokojeen vesipatterin suojalaite.  Termostaatti mittaa 

erillisen lämpötila-anturin avulla vesipatterin lämpötilaa ja pyrkii estämään patterin jäätymisen ohjaamalla 

säätöventtiilin toimilaitetta.  Mikäli jäätyminen uhkaa, termostaatti pysäyttää ilmastointikojeen ja antaa hälytyksen. 

Turvallisuusohje 

Sähkölaitteiden asennuksen ja kytkennän saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Tuotteita tulee käyttää vain suositelluissa 
sovelluksissa. Tuotemuutokset on kielletty! Tuotetta ei tule käyttää yhteydessä, että laitteen vahingoittuminen voi uhata suoraan, 
tai epäsuorasti ihmisen terveyttä tai henkeä tai aiheuttaa vaaraa ihmiselle, eläimelle tai omaisuudelle. Varmista, että tuote on 
jännitteetön ennen kytkemistä! Älä kytke/irrota toiminnassa olevaa tuotetta.  

                      
                      Huomioi! 
 

• Paikalliset lait, terveys- ja turvallisuusmääräykset, tekniset standardit ja säädökset 

• Asennusolosuhteet turvallisen asennuksen varmistamiseksi 

• Tämä datalehti ja asennusohje 
 

Tuotteen hävittäminen 

Kiinteän suuren mittakaavan järjestelmän osana, Thermokon -tuotteet on tarkoitettu pysyvään asennukseen osana 
kiinteistön rakennetta. Tuotteet on valittu ja asennuspaikka on ennalta määritelty, Tämän johdosta tuotteiden ei 
katsota kuuluvan Sähkö- ja elektroniikkaromun piiriin (SER). Kuitenkin useimmat tuotteet saattavat sisältää 
arvokkaita materiaaleja, jotka tulee kierrättää. Tuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Huomioi paikalliset 
voimassaolevat jätemääräykset. 
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Yleistä huomioitavaa antureiden asennuksessa 

Jäätymisvaara-anturina käytetään 4 mm puikkoanturia, jonka mittauselementin tulee ylettyä riittävän syvälle 

vesitilaan, jotta pystytään mittaamaan luotettavasti patterissa virtaavan veden lämpötila.  Anturina käytetään esim. 

TF14 Pt1000-300 anturia.  Pt1000 -antureiden lisäksi termostaatti voidaan koodata käyttämään NTC10k, Ni1000 tai 

Ni1000 TK5000 -anturia. Anturi kiristetään patterin ripaputkeen R1/4” puristusliittimellä. 

 

Tekniset tiedot 

Mitattava suure  lämpötila 

Lähtöviestit  2x 0..10 V, max. 10 mA, 

 Lämpötila OUT lämpötilan mittaus 0..10 V, 0..100 °C 

 Venttiili OUT toimilaiteohjaus 0..10 V, 0..100% 

Relelähdöt Puhaltimen ohjaus potentiaalivapaa NO, 250 V ~, max. 6 A 

 Hälytys potentiaalivapaa NO, 30 V ~ / =, max. 1 A 

Käyttöjännite  15..24 V = (±10%) or 24 V ~ (±10%) 

Tehonkulutus  max. 2 VA (24 V~) 

Mitta-alue, lämpötila  0..+100 °C 

Tarkkuus  ±1 K (typ. at 0 °C) 

Anturityyppi  valittavissa, Pt1000 (tehdasasetus), Ni1000, Ni1000TK5, NTC10K 

Tulot Lämpötila-anturi Pt1000 (tehdasasetus), Ni1000, Ni1000TK5, NTC10K 

 Säätimeltä  0…10 V 

 Puhaltimen tilatieto potentiaalivapaa kosketin, sulkeutuva kosketin = puhallin käy 

Toiminnot  1. puhaltimen pysäytys, kun hälytys(Sp = 0..+16 °C) 

  2. rajoitustoiminto 

  3. paluuveden lämpötilan säätö, kun puhallin “seis” 

   

Näyttö  LED vihreä/ vilkkuva– rajoitustoiminnan indikointi 

  LED punainen- hälytys 

  LED keltainen – puhallin “käy” 

Kotelo  ABS, valkoinen 

Suojausluokka  IP20, EN 60529 

Sähkökytkentä  irrotettavat jousivoimaliittimet, max. 2,5 mm² 

Ympäristö  -40..+70 °C max. 85% rH ei kondensoituva 

Asennus  DIN kiskoon TS35 (35x7,5 mm), EN 60715 
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Kytkentä 

 

Toimintakuvaus 
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Kun jäätymisvaaratermostaatti toimii normaalisti, vihreä led 

palaa jatkuvasti. Paluuveden lämpötilan laskiessa 

rajoitusalueelle, alkaa termostaatti pakko-ohjaamaan 

toimilaitteen ohjausviestiä. Tällöin vihreä led vilkkuu. 

 

 

 

 

Normaali tilassa, puhaltimen ohjausrele on vetäneenä. Mikäli 

paluuveden lämpötila laskee alle asetusarvon, päästää rele ja 

puhallin pysähtyy. Punainen “hälytys-led” syttyy. 

Hälytys releen kosketin sulkeutuu. 

Puhaltimen pysähtyessä myös “Puhallin käy” tilatieto poistuu 

ja oranssi led sammuu. 

Mikäli hälytyksen syy on poistunut, voidaan hälytys kuitata 

“reset” -painikkeella.  DIP8 -valinnalla on myös mahdollista 

valita “autoreset” -toiminto.  Tällöin vian poistuessa hälytys 

kuittautuu automaattisesti.  Mikäli kuitenkin 2 h aikana ilmenee 

vähintään 3 hälytystä, termostaatti jää hälytystilaan. 

 

Termostaatti mittaa vesipatterin lämpötilaa esim. TF14 

Pt1000-300 anturilla.  Mittaustieto saadaan 0-10 V viestinä 

valvontajärjestelmälle.  Mikäli mittaustieto on sallitun 

mittausalueen ulkopuolella (>105°C) tai anturikaapeli on 

oikosulussa tai poikki, antaa jäätymisvaaratermostaatti 

hälytyksen ja pysäyttää ilmastointikojeen. Tällöin toimilaitteen 

ohjausviesti ohjataan 100%:iin. 

Fan ON 

Power supply 

0..10 V esim. TF14 Pt1000 

Puhaltimen tilatieto=sulkeutuva kosketin 

Mikäli termostaatin Ennakointi-toimintoa EI käytetä 

asennetaan liittimille oikosulkulenkki! 

 

Puhaltimen ohjaus 

Normaali toiminta 

Paluuveden lämpötilan mittaus 
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Mikäli termostaatti ei saa „puhallin käy“ -tietoa, se siirtyy 
„puhallin seis“ -säätötilaan. Tällöin termostaatti estää 
säätimeltä tulevan toimilaitteen ohjausviestin pääsyn 
venttiilille ja alkaa itsenäisesti säätämään venttiiliä pitäen 
paluuveden lämpötilan DIP 6&7:lla asetellussa 
asetusarvossa. 

Fan OFF 

Fan feedback (fault) 

 

Mikäli jäätyminen ei uhkaa, termostaatti ei rajoita 
toimilaiteviestiä ja säätimeltä tuleva 0-10 V viesti ohjataan 
sellaisenaan venttiilille. Toimilaiteviestin toimisuunta voidaan 
kääntää 10-0 V viestiksi DIP3:lla.  

 

Mikäli paluuveden lämpötila laskee „rajoitusalueelle“, alkaa 
termostaatti yliajamaan säätimeltä tulevaa 0-10 V 
toimilaiteviestiä. Toimilaiteviestiin lisätään suhdealueen 
mukainen prosentuaalinen lisäys.(katso kaaviokuvaa) 
Kun termostaatti muuttaa toimilaiteviestiä, indikoidaan tämä 
toiminto vilkkuvalla vihreällä ledillä. 
Lämpötilan edelleen pudotessa alle asetusarvon, pysäyttää 
termostaatti puhaltimen ja siirrytään „puhallin seis“ -
toimintaan. 

Control 

Puhallin ”käy” -tieto 

Toimilaitteen ohjausviesti 

Ennakointi 
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Asetukset 

 

Mitat (mm) 

 

Ni1000TK5 

Ni1000 

NTC10K 

10..0 V 3 K 

1 K 

0 K 

25 °C 

30 °C 

17 °C 

Automaattinen 

Anturin valinta Toimilaiteviesti 
Rajoituksen 

alkamiskohta 

Hälytyksen 

kuittaus 

Pt1000 
(tehdasasetus) 

0..10 V 
(tehdasasetus) 

2 K 
(tehdasasetus) 

20 °C 
(tehdasasetust) 

Manuaalinen 
(tehdasasetus) 

Paluuveden asetusarvo, 

kun puhallin  „seis“ 

 

Mikäli paluuveden lämpötila alittaa asetusarvon tai 
anturipiirissä ilmenee vika, aktivoidaan hälytysrele. Tällöin 
punainen LED syttyy ja hälytysrele vetää. 

Toimilaite ohjataan auki 100%:iin. 

Hälytys 

Hälytysrele 

Toimilaiteviesti 100% (10 V) Anturivika 
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