
Ruimtethermostaat P
  

Ruimtethermostaten
Elektronische ruimtethermostaat met schakelklok 
voor elektro-thermische stelaandrijvingen
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Ruimtethermostaat P
De ruimtethermostaat P wordt gebruikt met de bijbehorende 
motoren in verwarmings, ventilatie en airconditioning installaties. 
Voor tijdafhankelijke individuele ruimtetemperatuurregeling, is de 
ruimtethermostaat P geschikt voor o.a. residentiële en commerciële 
gebouwen met radiatoren, vloerverwarming, plafondkoelsystemen, 
convectoren, …

  

Belangrijkste kenmerken

 > Tijd-afhankelijke 
ruimtetemperatuurregeling

 > Electronische twee-punts 
ruimtethermostaat met 
ingebouwde sensor

 > Pulsbreedte modulatie 
uitgangssignaal (PWM)

 > Modellen met analoge of digitale 
schakelklok

Technische beschrijving

Ruimtethermostaat P is een elektronische 
tweepunts-ruimtethermostaat met 
ingebouwde voeler en wordt toegepast in 
combinatie met bijv. elektro-thermische 
stelaandrijvingen voor de tijdafhankelijke 
regeling van de ruimtetemperatuur. Deze 
ruimtethermostaat beschikt door zijn 
impulstijdmodulerend uitgangssignaal 
over een nagenoeg constant regelgedrag. 
Met de ingebouwde analoge schakelklok 
kan door positionering van de 
schakelruiters een weekprogramma 
gemaakt worden. Deze schakelt 

afhankelijk van het programma tussen 
twee modi (dagmodus en nachtmodus). 
Met een modusschakelaar kan er 
geselecteerd worden tussen dagmodus, 
nachtmodus of automatische modus. 
Ruimtethermostaat P beschikt over 
controlelampjes voor de modus 
Verwarmen resp. Koelen en de 
nachtmodus.
De instelwaarde is in de dag- en 
nachtmodus in te stellen tussen 5 °C en 
30 °C. Dit bereik kan in de dagmodus 
door twee instelringen in de regelaar 

van de instelwaarde naar wens beperkt 
worden, bijv. min. 8 °C, max. 23 °C.
Uitvoeringen in 230 V bedrijfsspanning, 
met potentiaalvrij wisselcontact.
Via een aparte schakelklokuitgang kunnen 
verdere ruimtetemperatuurregelaars 
met een ingang voor temperatuurdaling 
worden geregeld, bijv. de HEIMEIER 
ruimtethermostaat met temperatuurdaling.
Ruimtethermostaat P is ontworpen 
voor wandmontage en montage op 
inbouwwandcontactdozen.
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Opbouw

Ruimtethermostaat P met digitale klok
 

• Dag / weekprogramma’s (wijzigbaar)
• Real-time klok, automatische omschakeling van zomer-  
   naar wintertijd
• Zelf-lerende verwarmingscurve
• Groot display
• Spanning 230 V 
 

1. Selectie / weergave dag
2. Temperatuur weergave
3. Knop +/- om de instelwaarden te wijzigen
4. Knop om instelling bediening etc. te wijzigen
5. Selectie / weergave instelling bediening, etc.
6. Weergave tijd 
 
 

 

Ruimtethermostaat P met analoge klok
 

• Individueel weekprogramma
• Eenvoudige schakeltijdinstelling door schakelruiters
• Nauwkeurige regeling door impulstijdmodulatie
• Instelbare begrenzing van het regelbereik
• Veelzijdig inzetbaar door potentiaalvrij wisselcontact
• Schakelklokuitgang voor verdere ruimtethermostaten 

1. Modusschakelaar
2. Schakelruiter
3. Controlelampje verwarmingsfunctie
4. Controlelampje nachtmodus
5. Regelaar instelwaarde normale temperatuur (beperking van  
    het bereik binnenin de regelaar)
6. Regelaar instelwaarde nachtverlaging
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Werking

De gemeten ruimtetemperatuur (xi) wordt vergeleken met 
de instelwaarde (xs). De daaruit resulterende afwijkingen 
worden in een tweepuntssignaal omgezet en regelen via 
elektronische schakelaars het potentiaalvrije schakelrelais 
met wisselcontacten. Afhankelijk van de toewijzing van 
het wisselcontact wordt de modus Verwarmen of Koelen 
geactiveerd.

De regelaaruitgang wordt geschakeld met impulsen die in lengte 
variëren (impulstijdmodulatie). De lengte van de impulsen is 
afhankelijk van het verschil tussen de ingestelde en de werkelijke 
ruimtetemperatuur. De som van de tijden van impuls en pauze 
kan met een geleiderbrug voor snelle systemen op 10 of voor 
trage systemen op 25 minuten*) ingesteld worden. Bij grote 
temperatuurverschillen schakelt de regelaar aanhoudend Aan of 
Uit, bijv. bij overgang in de temperatuurdaling.  
 

Functiediagram
Functiediagram voor de modus Verwarmen met stelaandrijving in de uitvoering stroomloos gesloten.

PDM (Puls Duur Modulatie) uitgangssignaal      Twee-punts uitgangssignaal (1932)
 

Puls tijd 

Verloop van de relatieve inschakeltijd (schakelverhouding) afhankelijk van de temperatuur. 

*) Slag
**) Ruimtetemperatuur  
 

Toepassing

Ruimtethermostaat P wordt in combinatie met de passende 
stelaandrijvingen (bijv. EMO T) toegepast op het gebied van de 
verwarmings-, ventilatie- en airconditioningstechniek.
Voor een tijdafhankelijke ruimtetemperatuurregeling van 
afzonderlijke ruimten wordt ruimtethermostaat P toegepast

 in bijv. woonhuizen en bedrijfspanden met radiatoren, 
vloerverwarmingen, plafondkoelsystemen, ventilatorconvectoren 
etc.
Verdere toepassingsgebieden zijn bijv. het aan- en uitschakelen 
van pompen of gasgestookte c.v.-ketels.
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Aansluitschema
 

 
*) Opmerking: Op klem 28 kunnen verdere ruimtethermostaten met temperatuurdalingsfunctie aangesloten worden. 
 

Technische gegevens
 

Ruimtethermostaat P Met analoge klok Met digitale klok

Bedrijfsspanning: 230 V AC (+10 % / -15 %); 50/60 Hz 230 V AC (+10 % / -15 %); 50/60 Hz
Stroomverbruik:  max. 1,5 VA max. 3 VA
Schakelrelais /-aansluiting 1 change-over relais, pot.-vrij *) / schroef 1 change-over relais, pot.-vrij / schroef
– Spanning / stroom AC 230 V / 10 mA – 16 (4) A AC 230 V / 10 mA – 16 (2) A
– Max. aantal EMO T / EMOtec 10 stuks (230 V) 10 stuks (230 V)
Klok functie (standaard):  . / . Real time met autom. S / W – tijd changeover
– Tijdprogramma, schema / vermogensre-
serve:

7 dagen (weekprogramma) , 1 h / ongeveer 
100 h

7 dagen / 5:2 dagen / 24 h, 1 min / niet 
verwijderbaar

– Aantal schakelprogramma’s, -tijden 24 mechanische schakelsegmenten / dag (niet 
verwijderbaar)

3 voorinstellingen (wijzigbaar), 2, 4 of 6 / dag

– Extra functies tijdklok output (max. 20 x TA-inputs) Optimale start, vakantietijd klok
Temperatuurbereik (dag/nacht instelling):  5 °C – 30 °C 7 °C - 32 °C (digitaal, in 0.1 K - stappen)
Regelgedrag:  PWM, instelbaar naar twee-punts regeling PWM
– PWM cyclustijd, -proportionele band 10 / 25 min (instelbaar); ongeveer 1.5 K 10 / 25 min (instelbaar); ongeveer 1.5 K
Hysteresis (2-punts bedienings modus):  ongeveer 0.5 K tot 10 A, ongeveer 2.5 K bij 

16 A
ongeveer 0.5 K tt 10 A, ongeveer 2.5 K bij  
16 A

Functie: Verwarming of koeling Verwarming of koeling
– Bedrijfsmodus schakelaar, - display: nacht / auto / dag, LED verwarming-/set back 

modus
menu met toetsen, LCD

Temperatuur sensor / afsluiter 
bescherming:  

intern . / . intern / schakelbaar

Beschermingsgraad; Beschermingsklasse  IP 30 (EN 60529); II (DIN EN 60730) IP 30 (EN 60529); II (DIN EN 60730)
CE-certificatie (EMC/L.T): DIN EN 60730-1 DIN EN 60730-1
Opslag-/ omgevingstemperatuur: -25 °C – +65 °C / -10 °C – +40 °C -20 °C – +85 °C / 0 °C – +40 °C
Huis, -kleur, afmetingen (W x H x D [mm]): ABS wit RAL 9010, 160 x 80 x 36 ABS wit RAL 9010, 137 x 97 x 32
Montage: Muurbevestiging of op UP-contactdoos Muurbevestiging of op UP-contactdoos

 

*) het bovenstaande garandeert niet of voldoet niet aan mogelijke eisen van beschermende lage spanning (geen veilige afsluiting).
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Artikel

Met digitale klok
 

 

Model EAN Artikelnr.

230 V 4024052763610 1932-01.500

 

Met analoge klok
 

 

Model EAN Artikelnr.

230 V 4024052405718 1932-00.500

 

Afmetingen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De producten, teksten, foto’s, grafieken en schema’s in deze brochure kunnen door IMI Hydronic Engineering 
zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze 

producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI Hydronic Engineering per email: 
info.nl@imi-hydronic.com of www.imi-hydronic.com/nl / info.be@imi-hydronic.com of www.imi-hydronic.com/be.
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