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Floating Controll 
 
B2011LB- F3 & B2011PS-F3 sorozat 
 
Ez az egyedi digitális szobatermosztát arányos integráló (PI) hőmérséklet-vezérlést tesz lehetővé 
tri-state (háromállapotú) floating (lebegő) vezérléssel a szakaszolt fűtéshez, szellőzéshez, és 
légkondícionált rendszerekhez 
 
Lebegő 3 pontos vezérlés motoros szelepekhez vagy a "floating actuatorhoz" 
 
* A PID (proportional and integral) arányos integrál vezérlés pontos és stabil hőmérséklet-
vezérlést tesz lehetővé . 
    * LCD kijelző megjeleníti a működés legfontosabb adatait, az aktuális, az elérni kívánt 
hőmérsékletet, az eszközöket stb. A leolvasást és a működést könnyűvé és pontossá teszi. 
    * Az előlapon található billentyűk kézre esnek, így a készülék könnyen beállítható 
    * Különböző modellek az eltérő lebegő vezérlésű rendszerekhez, mint a különböző fan coil 
rendszerek a segéd elektromos fűtési eszközök, légtechnikai rendszerek légszelepekkel, 
ventilátorokkal,stb. 
    * A motor időzithető 10 másodperctől 420 másodpercig. Mindegyik vezérlővel használható. 
    * A két lebegő kimeneti modell automatikusan vált át 1.5°C ~3°C-al választható zéro 
energiasávra. 
    * Fagyvédelem 
    * Az opcionálisan programozható 5/2 napos heti programozás az életet és a munkát 
kényelmesebbé teszi. 
    * A két részes felépítés és a gyors sín-kapcsolás a termosztát beépítését megkönnyíti. 
    * Az RS-485 kommunikáció lehetővé teszi a termosztát összekötését a számítógéppel vagy 
más épületgépészeti rendszerrel. 
    * Külső érzékelő (opció) 
    * Kék háttérvilágítás (opció) 
    * Infravörös távirányító (opció) 
    * Key-card a szállodák számára (opció) 
 
Modellválaszték  
 
Típus    Modell Jellemzők 

B2011LB-F3-SA 
-(A)/(B)/(C) 

Egy floating (lebegő) kimenet, egy egysebességű 
ventilátor vezérlésére 
(A): 220VAC/110VAC tápfeszültség 
(B): 110VAC tápfeszültség (C): 24VAC tápfeszültség 
 

B2011LB-F3-SA-K 
-(A)/(B)/(C) 

Megegyezik a B2011LB-F3-SA modellel, de key-
card funkcióval is rendelkezik. 
 

B2011PS-F3 
-(A)/(B)/(C) 

Egy floating (lebegő) kimenet, egy 3 sebességű 
ventilátor vezérlésére 
 

B2011 Floating 
Control 
Thermostat 

B2011PS-F3-E Egy floating (lebegő) kimenet, egy 3 sebességű 
ventilátor vezérlése ,és egy elektromos melegítő 
vezérlése. 
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Tápfeszültség: 220VAC a ventilátor és elektromos 
melegítőnek, 24VAC a motoros szelepnek. 

Opciók 
Programozható-CK4 Hetente 5/2 napos naponta 4-szer 4 hőmérsékletérték 
Távirányító-R Infravörös vezérlő 6 méteres hatótávolsággal 

Választható 
kiegészítések 

Külső szenzor Az LCD kék háttérvilágítása 
B2011PS-DF3 Floating thermostat 
Double Floating 
thermostat 

B2011PS-DF3 Két floating (lebegő) kimenet, 3 sebességű ventilátor 
manuális vezérlése; automatikus fűtés és hűtés váltás 
a holt zóna kijelölésével 

 
Specifikáció 
 
Tápfeszültség 230VAC 50/60 Hz 

110VAC 50/60 Hz 
24VAC 50/60 Hz 

Névleges elektromos jellemzők 2 amp (resistant load) 
Érzékelő NTC 
Hőmérséklet-vezérlési tartomány 5-35 °C 
Mérési pontosság ±0,5 °C (±1°F) 
Kijelző LCD (a kék háttérfény rendelhető) 
Motor action time (hatásideje) 10 mp ~ 420 mp választható 
Tömeg B2011PS típus 280 g 

B2011LB típus 240 g 
Méret B2011PS típus: 130 mm(hosszú) x 90 

mm(széles) x 32 mm(magas) 
B2011LB típus: 120 mm(hosszú) x 90 
mm(széles) x 24 mm(magas) 

Beépítés falba beépített, 2" x 4" vagy 65mm x 
65mm doboz 

Műszerház PC/ABS tűzálló műanyag 
 
 


