
1110.08da 
31.08.2017 

 
 

Produal Oy Keltakalliontie 18, 48770 Kotka FINLAND Tlf.: +358 10 219 9100 / Fax: +358 5 230 9210 info@produal.fi www.produal.com 
Oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. 

 

Tekniske data: 
Forsyning 24 Vac, 2 VA 
Styrerelæ 6 A / < 50 Vac 
Alarmrelæ 1 A/24 Vdc 
Temperatursensor, Pt1000 1000 Ω / 0 °C 
Udgang = temperatur af returvand 0…+100 °C =0…10 V,10 mA 
Indgangssignal fra regulator (TC1) 0(2)…10 / 10…(2)0 Vdc, 

0,5 mA 
Udgangssignal til aktuator (TV1) 0(2)…10 / 10…(2)0 Vdc, 

10 mA 
Sætpunkt for alarm 0…+20 °C 
P-ånd med begrænset signal 1…+8 °C 
Sætpunkt for temperatur slået fra 0…+50 °C 
Startpunkt for temperaturbe-
grænsning 

3…+16 °C alarmsætpunkt 
Hus 11-polet relæhus, IP20 
Dimensioner (b x h x d) 35 x 79 x 95 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestillingsvejledning:  
Model Produktnr. Beskrivelse 
EJV 24-PT 1110080 justering af frostbeskyttelse 

for Pt1000-sensor 
(1000 Ω/0 °C) 

AR 1 1183010 relæ; leveret sammen med 
EJV 24-PT 

TERMOSTAT EJV 24-PT – JUSTERING AF FROSTBESKYTTELSE 

EJV 24-PT er en sikkerhedsanordning til vandradiato-
rer i ventilationsanlæg, der bruges til at beskytte radia-
torer mod frysning.  
 
Når enheden er ON (tændt), overvåger og styrer EJV 
24-PT om nødvendigt temperaturen på returvandet fra 
radiatoren. TEV Pt1000-sensoren registrerer tempera-
turen, og EJV 24-PT transmitterer signalet til styresy-
stemet. Når temperaturen nærmer sig sætpunktet for 
alarmen inden for begrænsningsområdet, justerer 
frostbeskyttelsen signalet fra styresystemet til aktuato-
ren (lyser grønt). Når temperaturen falder under sæt-
punktet for alarmen, stopper EJV 24-PT enheden og 
udløser alarmen (lyser rødt). Alarmen nulstilles med 
reset-knappen eller ved at afbryde forsyningsspæn-
dingen fra JVS 24. 
 
Når enheden er OFF (slukket), styres temperaturen på 
returvandet af EJV 24-PT for at overholde sætpunktet 
for Temperaturen ved slukket anlæg. 
 
OBS! En sensorfejl udløser en alarm, og EJV 24-PT 
åbner aktuatoren (kontrolventil) helt. Afbrydelsen af 
EJV 24-PT-forsyningsspændingen stopper ventilati-
onsanlægget, men alarmen udløses slet ikke. 
 
BEMÆRK! Hjælperelæ AR1 eller andet kompatibelt 
relæ skal anvendes ved forbindelse med 230 Vac-
styringsoutput. 
 
Ledningsnet: 
 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN60730-1, EN61000-6-3 (Emission) og EN61000-6-2 (immunitet). 
 


