
ASENNUSOHJE
Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030



KÄYTTÖKOHTEET

Lattialämmityksen ohjaus

RCD-2030 vikavirtasuojattu lattiatermostaatti on tyylikäs ja saneerauskohteissa 
myös erittäin kustannustehokas vaihtoehto. Keskukseen ei tarvitse tehdä muutoksia, 
koska termostaatti on varustettu sisäänrakennetulla vikavirtasuojalla. Termostaatissa 
on säätöpyörä josta voidaan asettaa haluttu lämpötila. Termostaatti on varustettu 
LED-merkkivalolla joka palaa punaisena kun lämmitys on käynnissä ja vihreänä kun 
tavoiteltu lämpötila on saavutettu.



TEKNISET TIEDOT

• Käyttöjännite: 230 VAC 50/60 Hz
• Nimellisvirta max. 12A / 2760W
• Tehonkulutus: > 1W
• Sähköinen elinikä: Vähintään 1x105 Kytkentäsykliä
• Jännitepulssinkesto: 4 kV
• Toimintotyyppi: RCD 1A, Termostaatti 1B
• Saastutusaste: 2
• Valmistusluokka: II Luokan II vaatimukset täytetty asianmukaisen asennuksen 

jälkeen
• Releulostulo: NO (Normaalisti auki)
• Anturi: NTC 10 kΩ @ 25 °C
• Anturin pituus: 3 m (jatkettavissa 10 m)
• Toimintalämpötila: 0°C...+30 °C
• Säätöalue: +5 °C... +35  °C
• Hystereesi: 0,5 °C
• Lämpötilanpudotus: Vaihekohtainen L1/L2/L3
• Virtakytkin (On-Off)
• LED-merkkivalo (pun/vih)
• Sisältää keskiölevyt seuraaviin sarjoihin: Jussi ja Elko
• Uppoasennettava, rasiasyvyys vain 18 mm.
• Kotelointiluokka IP21
• Materiaali: PC MAKROLON 2607

Sähkönro Kuvaus Nimike
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ASENNUSOHJEET

Pakkauksen sisältö

1. Termostaatti sisäänrakennetulla vikavirtasuojalla.
2. Elko peitelevysarja.
3. Suojamaadoituksen liitin.
4. Lattia-anturi.
5. Käyttöohjeet.

Peitelevyn irroitus ja kiinnitys

1. Vapauta peitelevyn neljä pidikettä.
2. Pidikkeet sijaitsevat keskimmäisten ilma-aukkujen takana.
3. Avaa päällimmäinen peitelevy.
4. Siirrä säätöpyörälevy pois.
5. Vapauta keskiölevy kallistamalla sitä.
6. Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä.



Kytkentä

1. Asenna lattia-anturi lattiarakenteessa olevaan suojaputkeen. (HUOM! suoja-
putken pää suljettava veisitiiviiksi.

2. Käytä maadoitusjohtimille mukana tulevaa liitintä.
3. Kytketemostaatti kytkentäkuvan mukaisesti.
4. Käytä sulakkeen kokoa vastaavaa johtimien poikkipinta-alaa.
5. Käytä vikavirtasuojan testilaitetta todetaksesi suojan toimivuuden.
6. Asenna termostaatti kojerasiaan.
7. Käytä pakkauksen mukana tulevia peite- ja keskiölevyjä.
8. Varmista että säätöpyörä pyörii koko säätöalueen läpi sujuvasti
9. Paina T-painiketta testataksesi vikavirtasuojan toiminnan.
10. Termostaatti on nyt käyttövalmis



KÄYTTÖ JA TOIMINNOT

Termostaatin käyttö

1. Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. (1)

2. Kytke laite pois päältä painamalla T-painiketta. (5)

3. LED palaa punaisena kun lämmitys on käynnissä.

4. LED palaa vihreänä kun termostaatti on saavuttanut tavoitelämpötilan.

5. LED-merkkivalo ei pala kun vikavirtasuoja on lauennut tai laite on kytket-
ty pois päältä.

6. Asettelumerkki (3) näyttää valitun lämpötilan.

7. Asetusta voidaan muuttaa säätöpyörää kääntämällä.

8. Testaa vikavirtasuojan toiminta kuukausittain painamalla T-nappia. (5)

9. Napin painaminen aiheuttaa “klik” -äänen ja LED-merkkivalo sammuu.

10. Jos vikavirtasuoja laukeaa väittömästi virtapainikkeen painamisen jäl-
keen, on virtapiirissä vuotovirtoja. Sähkömiehen tulee tarkistaa kytkentä.

11. Termostaatissa on lämpötilan pudotustoiminto

12. Termostaatti mittaa lattian sisällä olevaa lämpötilaa ja siksi lattian 
pintalämpötila on eri kuin asetettu arvo.



Elko keskiö- ja peitelevysarja Jussi keskiö- ja peitelevysarja

Termostaatti takapuolelta



Pistesarjat Oy 
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä so-
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PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin 
tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. 
Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset 
takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

• Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien 
määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti. 

• Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.

• Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.

• Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.

• Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Hävitysohjeet
Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden 
kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikal-
lista lainsäädäntöä noudattaen.
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