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Uponor Base termostata displejs T-27 230 V (termostats T-27) ir
aprīkots ar lielu LCD displeju un kapacitatīviem taustiņiem.

Temperatūra tiek parādīta ar lieliem cipariem, ko var ērti nolasīt arī no
attāluma.

Kapacitīvie taustiņi un priekšējais stikls padara termostata
priekšpuses tīrīšanu ērtu.

Īpaša elektronika (triac) nodrošina, ka termostats darbojas pilnīgi bez
trokšņa un gādā par vislielāko komfortu visās telpās.

Termostata funkcijas
Galvenie termostata raksturlielumi:

• Montāža
– pie sienas
– uz standarta Eiropas aizsargkastes/zemapmetuma kastes

• Komutācija bez trokšņa (triac)
• Var nodrošināt barošanu līdz 5 izpildmehānismiem
• Papildaprīkojums: telpas vai grīdas temperatūras mērīšanai pie

termostata var pieslēgt ārēju temperatūras sensoru

Programmatūras funkcijas
Termostata programmatūras galvenās īpašības:

• Temperatūras ierobežojums
• Izvēles grīdas sensora savienojamība
• apsildes/dzesēšanas slēdzis;
• Regulēšanas režīmi

– rt: istabas temperatūra
– rS: ārējā sensora temperatūra
– rFt: istabas temperatūra ar grīdas temperatūras

ierobežojumu
• Režīmi Comfort/ECO
• Pieprasījuma norāde displejā
• Kalibrēšana
• Vārsta darbināšana — aktivizē izpildmehānisma vārsta

atvēršanu uz 2 minūtēm, ja izpildmehānisms ir bijis slēgts
3 dienas (72 stundas)

• Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Sistēmas saderība
PIEZĪME!

Detalizētāku informāciju, produktu klāstu un
dokumentāciju skatiet Uponor mājas lapā:
www.uponor.com.

CD0000427

Termostats T-27 ir saderīgs ar pašreizējo Uponor Base vadības
sistēmu 230 V, Uponor Base Flexiboard vadāmierīcēm (X-24/X-25/
X-26/X-27), Uponor Base X-23 vadu kārbu, kā arī ar Uponor Smatrix
grīdas/tālvadības sensoru S-1XX.

Termostata komponenti
Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.
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Izstrādājums Apraksts
A Uponor Base termostata displejs T-27 230 V
B Piestiprināšanas piederumi



Tehniskie dati
Apraksts Vērtība
IP IP30 (IP: izstrādājuma aktīvo daļu

nepieejamības pakāpe un ūdens
kvalitāte)

Maksimālais telpas relatīvais
mitrums (RH)

60% 20 °C temperatūrā

Marķējums CE, UKCA
ERP I klase
Energoapgāde 230 V maiņstrāva, 50 Hz
Darba temperatūra No 0 °C līdz + 50 °C
Vadu vadība TRIAC 230 V
Uzglabāšanas temperatūra No -20 °C līdz +60 °C
Istabas temperatūras sensors (rt) CTN 10 K 25 °C temperatūrā
Ārējais temperatūras sensors CTN 10 K 25 °C temperatūrā
Termostata krāsa Termostata korpuss RAL 9016

Caurspīdīgs priekšējais stikls

Direktīva 2014/35/ES (LVD)
Saskaņotie standarti attiecībā uz zemu spriegumu (LVD) saskaņā ar
Direktīvu 2014/35/ES:

• EN 60730-1:2017 Drošība — mājsaimniecībai un līdzīgiem
mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces —
1. daļa: Vispārējās prasības

• EN 60730-2-9:2013 Drošība — mājsaimniecībai un līdzīgiem
mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 2.–
9. daļa: Īpašas prasības uz temperatūru reaģējošajiem
regulatoriem

Direktīva 2014/30/ES (EMC)
Saskaņotie standarti attiecībā uz elektromagnētisko saderību (EMS)
saskaņā ar Direktīvu 2014/30/ES:

• EN IEC 61000-3-2:2019 ― Elektromagnētiskā savietojamība
(EMS) — 3.–2. daļa: Ierobežojumi — Harmonisko strāvas
emisiju ierobežojumi (iekārtu ieejas strāva 16 A katrā fāzē)

• EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 ― Elektromagnētiskā
savietojamība (EMS) — 3.–3. daļa: Ierobežojumi — Sprieguma
izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežošana
publiskās zemsprieguma apgādes sistēmās iekārtām ar
nominālo strāvu = 16 A

Atbilstības deklarācija
Lietojams visā Eiropā
Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs uzņemamies atbildību un paziņojam, ka izstrādājumi, uz ko
attiecas šī rokasgrāmata, atbilst visām pamatprasībām, kas norādītas
Drošības instrukciju brošūrā sniegtajā informācijā.
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SIA Uponor Latvia
Ganību dambis 7a
1045 Riga
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Production: Uponor/ELO

Uponor saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas
iebūvēto komponentu specifikācijās saskaņā ar pastāvīgo uzlabojumu
un attīstības politiku. www.uponor.lv
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