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Tekniske data

Tavletermostat/regulator 
MTR-T2

Spenning:
230 VAC +10/-20%

Last: 
16A ohmsk,

8A reaktiv last

Relé:
2-polt

Sikring: 
Elektronisk 75°C

Fysiske mål:
 90x36x58mm (HxBxD) 2-modul

 



Betjening

Faktainformasjon Koblingsskjema

MTR-T2, 2-modul Termostat / Regulator for tavlemontering.

Leveres med DIN-skinnefeste. 
Vridbrytere for innstilling av temperatur ˚C, eller regulering i %.

MTR-T2 har frostsikrings- og nattsenkingsfunksjon, samt innganger for 
eksternt signal for nattsenk og frostsikring, fra ur, SD-anlegg o.l.

NB! Ved lang avstand fra termostat til “følersted”, anbefales skjermet 
forlengerkabel.

Innganger
• Temperaturføler, Microsafe gulvføler eller Microsafe 

luftføler.
• Nattsenk, tilkobles relekontakt med holdesignal fra ur, 

sd-anlegg etc.
• Frostsikring, tilkobles relekontakt med holdesignal fra 

ur, sd-anlegg etc.
• Nattsenk og frostsikring kan parallellkobles med flere 

termostater.   

Sikring
Produktet har innebygd elektronisk temperatursikring.
Termostaten slår seg av hvis elektronikken blir varmere enn 75°C og slår
seg på igjen ved 65°C.

Montering
Hvis flere termostater lastes fullt ut, bør de ikke stå tett inntil hverandre i 
fordelingsskapet. Det bør være luft imellom.

Nattsenkning
Termostatmodus: I nattsenk senkes 
innstilt temperatur med 5°C.

Regulatormodus: den innstilte 
%-verdi halveres. (hvis regulatoren 
er 60%, blir det 30% i nattsenk).

Frostsikring
Termostatmodus: Ved aktivering 
av frostsikring vil varmen slå seg på 
ved 5°C.

Regulatormodus: Hvis termostaten 
er i regulatormodus blir den helt 
avslått når frostsikring er aktivert.

Av/på bryter Slår produktet av og på ved kort trykk.

Skyvebryter for valg mellom 5 eller 20 minutters reguleringssyklus.  
20 minutter bør velges hvis termostaten styrer kontaktorer.

Skyvebryter for valg mellom termostat eller regulator.
Hvis regulatormodus velges, bortkobles alt som har med temperatur å gjøre.

2 vribrytere for innstilling av temperatur eller prosent. Område: 
Termostat 5 – 40 °C. Utenfor dette området blinker lysdiodene som indikasjon 
på at det er feil innstilling.
Regulator 0 –99 %

Justering 
temp (°C) / reg (%)

Justering 
Regulator/Termostat
Reguleringssyklus

Bryter (Av/På)

Rød LED 
Aktiv last

Gul LED
Dag-modus

Grønn LED
Nattsenk-modus

Grønn LED
Frostsikrings-modus


