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Rumtermostat
Rumtermostaten er en elektromekanisk regulator med on/off-
regulering, der anvendes i forbindelse med f.eks. termoaktuatorer til 
regulering af rumtemperaturen.

  

Produktegenskaber

 > Nøjagtig regulering takket være 
termisk recirkulation

 > Justerbart temperaturområde

 > Bredt anvendelsesområde takket 
være omskifterkontakt

 > Model med temperatursænkning 
og driftstilstandsvælger 

Teknisk beskrivelse

Rumtermostaten er en elektromekanisk 
regulator med on/off-regulering, der 
anvendes i forbindelse med f.eks. 
termoaktuatorer til regulering af 
rumtemperaturen.

Indstillingsværdien kan sættes til mellem 
5°C og 30°C. Dette område kan frit 
justeres ved hjælp af to indstillingsringe 
i indstillingsknappen, f. eks. min. 8°C, 
maks. 23°C.

Leveres i modeller til 230 V og 24 V  
driftsspænding, med og uden 
temperatursænkning (230 V), begge med 
omskifterkontakt og termisk recirkulation.

På modeller med temperatursænkning 
(ca. 5 K) er der mulighed for tilslutning af 
Termostat P eller et eksternt kontaktur. 

En driftstilstandsvælger giver mulighed 
for valg mellem dag-, natsænknings- 
eller automatisk drift. En kontrollampe 
indikerer drift.

Rumtermostaten er designet til 
vægmontage.

 

Opbygning

Rumtermostat med 
temperatursænkning
 

 
1. Kontrollampe for opvarmningsdrift
2. Driftstilstandsvælger
3. Sætpunktsregulator (intervalbegrænsning 
indvendigt i regulatoren)

Funktion

Den målte rumlufttemperatur (xi) 
sammenlignes med den indstillede 
værdi (xs). Deraf resulterende afvigelser 
omformes til et on/off-signal ved hjælp af 
ændringer i omskifterkontakten af bimetal. 
Opvarming eller køletilstand aktiveres, 
afhængigt af omskifterkontaktens 
indstilling. Den termiske recirkulation 
(RC) udløser i driftstilstand opvarmning 
eller køling en tidlig opnåelse af 
indstillingsværdien (xs) og dermed en 
minimering af bimetalomskifterkontaktens 
effektive hysterese.

På modeller med temperatursænkning 
(TS) udløser f.eks. et eksternt kontaktur 
en sænkning af rumtemperaturen med 
ca. 5 K (kun i driftstilstand opvarmning).

Funktionsdiagram
 

Funktionsdiagram for driftstilstand 
opvarmning med aktuator i strømløst 
lukket udgave.
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Anvendelse

Rumtermostaten anvendes i forbindelse med tilhørende 
aktuatorer (f.eks. EMO T eller EMOtec) inden for opvarmnings-, 
ventilations- og luftkonditioneringssystemer.
Til tidsstyret temperaturregulering af individuelle rum kan 

rumtermostaten anvendes i f.eks. bolig- og erhvervsbygninger 
med radiatorer, gulvvarme, varmepaneler eller fan coils mv.
Yderligere anvendelsesområder er f.eks. til-/frakobling af pumper 
eller on/off regulering af vægmonterede gasvandvarmere.

Tilslutningsskema

Uden temperatursænkning         Med temperatursænkning
 Bemærk

Tilslutningsdiagrammet viser driftstilstanden Varme eller Køling 
ved tilslutning af termiske aktuatorer af typen strømløs lukket 
(NC). Ved tilslutning af aktuatorer af typen strømløs åben 
(NO) ændres driftstilstanden Varme til Køling eller Køling til 
Varme. Ved driftstilstand Varme eller Køling skal den termiske 
recirkulation (RC) tilsluttes. 
Det maks. antal termoaktuatorer, som kan tilsluttes, beregnes 
på grundlag af maks. koblingsstrøm for rumtermostaten 
og indkoblingsstrømmen for termoaktuatoren (maks. antal 
EMO T eller EMOtec, se tekniske data). På modeller med 
temperatursænkning kan kontakturudgangen fra Termostat P 
eller et eksternt kontaktur tilsluttes på klemme 5.

Tekniske data
 

Rumtermostat 230 V 24 V

Driftsspænding:
- Frekvens

230 V AC (+10%/-15%)
50/60 Hz

24 V AC (+25%/-10%)
50/60 Hz

Omskifterkontakt:
- Spænding
- Strøm (Varme/Køling)
- Antal EMO T/EMOtec

1 omskifter
maks. 250 V AC
V 10 (4) A / K 5 (2) A
V maks. 10 stk. / K maks. 5 stk.

1 omskifter
maks. 30 V AC
V 10 (4) A / K 5 (2) A
V maks. 20 stk. / K maks. 10 stk.

Funktionsvælger (kun type 1938): TA-driftstilstande (nat /auto /dag)  
Kontrollampe (kun type 1938): I drift  
Temperaturområde:
- Natsænkningsdrift (kun type 1938)

5 °C – 30 °C dagdrift
ca. 5 K fast i forhold til dagdrift (kun Varme)

5 °C – 30 °C dagdrift
 

Reguleringsadfærd: On/Off-regulator On/Off-regulator
Hysterese: ca. 0,5 K (med RC ved V/K) ca. 0,5 K (med RC ved V/K)
Driftstilstande: Varme eller Køling Varme eller Køling
Kapslingsgrad: IP 30 (EN 60529) IP 30 (EN 60529)
Beskyttelsesklasse:
- Iht. VDE 0100

II efter EN 60730
Ved tilsvarende montage

II efter EN 60730
Ved tilsvarende montage

CE-certificering (EMC og LS): EN 60730 EN 60730
Omgivende temperatur (i drift): 0°C – +55°C 0°C – +55°C
Opbevaringstemperatur: -25°C – +60°C -25°C – +60°C
Kabinet, farve: ABS, hvid RAL 9010 ABS, hvid RAL 9010
Tilslutningstværsnit: 1 x 2,5 mm2 / 2 x 1.5 mm2 1 x 2,5 mm2 / 2 x 1.5 mm2 
Montage: Vægmontage eller på indmuringsdåse Vægmontage eller på indmuringsdåse
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Sortiment

230 V, 24V
 

 

Model VVS nr Varenr.

230 V
Uden temperatursænkning 464970-026 1936-00.500
Med temperatursænkning 464970-226 1938-00.500
24 V
Uden temperatursænkning 464970-024 1946-00.500

 

Tilbehør

Mellemplade
Til montage af rumtermostat på 
indmuringsdåse
Hvid RAL 9010 
83 mm x 83 mm x 8 mm (B x H x D)

 

 VVS nr Varenr.

 464970-808 1936-00.433
 

 

Målskitse
 

*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan ændres af IMI Hydronic 
Engineering uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og 

specifikationer bedes du besøge www.imi-hydronic.com eller kontakte IMI Hydronic Engineering.
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