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K494 
Prostorový termostat 
s odděleným relé

Popis
Digitální prostorový termostat  pro ovládání vytápění nebo chlaze-
ní. Bateriový, instalace na zeď.

Verze a kódy
Kód Rozsah regulace  

teploty [°C]
Přesnost*

[K]
Skladovací teplota 

[°C]

K494AY001 2 ÷ 40 0,5 -10 ÷ 50

* Přesnost se vztahuje k teplotnímu gradientu 4 K / h

Technická data
•	Max. teplota prostředí 45 °C

•	Napájeno: 2x alkalické baterie AAA 1,5 V 
(baterie nejsou součástí balení).

•	Signalizace vybitých baterií. (F2.2 = výměna baterií)

•	Relé 5(3)A, 250 Vca.

•	Stupeň ochrany: IP20

•	Displej s tlačítky pro ovládání termostatu.

•	Zobrazení teploty ve stupních °C nebo °F.

•	Beznapěťový spínací kontakt 

•	Při požadavku na zvýšení teploty sepne kontakt 1 a 2. 
- Zapojení termoelektrických hlav R473 NC: 1 a 2

- Zapojení termoelektrických hlav R478 NO: 1 a 4

Instalace
Termostat K494 je vhodný pro montáž na stěnu. Prostorový 
termostat instalujte ve výšce 1,5 metru od podlahy, vždy na vnitřní 
stěnu objektu. Neinstalujte prostorový termostat v kuchyních, do 
blízkosti zdroje tepla, oken, dveří nebo na obvodových stěnách 
objektu. Pro propojení se spotřebičem použijte 2 žilový kabel.



Zařízení by nemělo být nikdy obsluhováno dětmi mladšími 8 let. Dále pak lidmi 
se sníženou fyzickou, duševní nebo smyslovou schopností. Lidé neobeznámeni 
se zařízením, by měli být dozorováni zkušenou osobou, která podá informace 
pro bezpečné ovládání a uživatele obeznámí o možných nebezpečích. Děti si s 
přístrojem nesmí hrát. Povinností uživatele je přístroj udržovat a čistit.


Instalaci a elektrické připojení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba v soula-
du s bezpečnostními předpisy dle technických norem platných v zemi použití.

60 mm 

90 mm 

Provoz
Režimy provozu a nastavení teploty:

•	COMFORT teplota v referenční místnosti, která se používá  
v průběhu dne a večera, rozsah nastavení 2 °C až 40 °C.

•	ECONOMY teplota která se používá v nočních hodinách  
(tzv. útlumová nebo úsporná) nebo v případě nepřítomnosti, 
rozsah nastavení: 2 °C až 40 °C.

•	OFF teplota pro vypnutí topného systému, avšak je stále zacho-
vána teplota proti zamrznutí, rozsah nastavení: 0 °C až 7 °C

Nastavení provozu dle ročního období - Léto / Zima

Přepínání se provádí současným stisknutím tlačítek  a .
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POZNÁMKY


