Инсталиране на термостата
Ние определено препоръчваме управление на T-STRIPE с термостат. Термостатът може да бъде закрепен директно към
стъклото на прозореца, където ще измерва температурата и ще включва T-STRIPE само, когато има конденз. По този начин
Вие може да управлявате ефективно T-STRIPE като спестявате разходи за енергия.
Как да определите при каква температура се появява конденз във Вашите стаи:
В началото настройте термостата на 20°C (= 2 от копчето за настройка). Ако не се появи конденз, намалете температурата
на малки интервали. Ако се появи конденз, увеличете температурата. Повторете тези стъпки, докато повече не се появява
конденз.
T-STRIPE използва много малко мощност и има захранващ профил от 12 W на метър.
Вижте илюстрацията в дясно за информация относно
свързването на различните фази с термостата.
Заземяващата фаза не се свързва през термостата.

Термостатът може да контролира много прозорци,
оборудвани със системата T-STRIPE (до 100m загряващ
елемент). В този случай термостатът трябва да бъде
свързан с 1 захранващ кабел на прозорец.
Следователно е по-лесно да се използва един
термостат за стая.

При по-големи сгради (например хотели) препоръчваме
употребата на радио термостати. Моля свържете се с
нас за подробна информация.

Температурния датчик трябва да бъде монтиран
директно върху стъклото на прозореца с минимум
разстояние от загряващия елемент (1 до 2 см е
достатъчно). Долния десен или ляв ъгъл на прозореца
са добри места за инсталиране. Кабелът, свързващ
датчика, може да се удължи с 2 х 0,5mm² , ако е
необходимо.

Трябва да знаете, че всички загряващи елементи
трябва да се свържат със захранването, осигурено от
защитна система за остатъчен диференциален ток от
максимум 30mA (равняващ се само на домашен
прекъсвач на остатъчен ток).
Всяко окабеляване трябва да се извърши само от
сертифициран електротехник.

Наслаждавайте се на Вашите прозорци без конденз!
Всички инструкции за монтаж могат да бъдат намерени в нашата интернет страница
www.t-stripe.com under 'Support' -> 'Downloads'.

