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Heating Boiler 
 
B2011LB-G 
 
Digitális szobatermosztát kazánokhoz 
 
Tulajdonságai 
 
 
    * Digitáli szobatermosztát kazánok vezérlésére, a kellemes és energiatakarékos beltéri környezet 
kialakításához. 
    * A nagy LCD kijelző által követhető a készülék állapota, a valós és a kívánt szobahőmérséklet, az 
idő,a kazán állapota 
    * Fagyvédelem 
    * °F vagy °C kijelzés 
    * A két részes felépítés és a praktikus vezetékcsatlakozás által gyorsan beépíthető 
    * A két programozási mód a felhasználó életformájához illeszkedő beállítást tesz lehetővé 
    * 5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel 
    * 5/2 heti program 4 időtartammal és autómatikus ki-bekapcsolással 
    * Az automatikus kikapcsolás időzítése (0,5-12 óra) (opció) 
    * Áramszünet alatt is megőrzi a beprogramozott adatokat 
    * Infravörös távirányító /opció/ 
    * Kék háttérvilágítás /opció/ 
 
 
 
Modellek 
 
Típus Modell Jellemző 

B2011LB-GS-01(A) A vízszelep vezérlése 1x Triac aktív kimenettel. 
A névleges terhelés 1A/220VAC 

B2011LB-GS-02(A) A kazán vízszelepénekés egy ventilátornak 
vezérlése 2 x Triac aktív kimenettel.  
A névleges terhelés 1A/220VAC 

B2011LB-G-01(A) 1 ON/OFF relé (dry contact) a gázkazán felé, a 
kapcsoló áramának terhelése < 2A (resistive 
load) 

Digitális 
szobatermosztát 
kazánokhoz 

B2011LC-G(A) 1 ON/OFF relé (dry contact) a gázkazán felé, a 
kapcsoló áramának terhelése < 2A (resistive 
load) 
RS-485 kommunikációs interfész 

Opciók 
Programozható - CK4 5/2 heti program 4 időtartammal és 

4 hőmérséklettel 
Programozható - CK 5/2 heti program 4 idotartammal és 

automatikus ki-bekapcsolással 
Időzítő - TM Automatikus kikapcsolás idozítése (0,5-12 óra) 
Kék háttérfény - EL Az LCD kék háttérvilágítása 
Távirányító - R Infravörös vevő ~ (távirányító szükséges hozzá) 

Választható 
kiegészítések 

Külső érzékelő - W Külső hőmérsékletérzékelő, hossza 2,5 métertől 
4 méterig 
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Típus 
 

Modell Jellemzők 

B2011LB-G-CK4-
DC3V-2A 

1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló 
terhelhetősége: 2 amp 
5/2 heti program 4 időtartammal és 
4 hőmérséklettel 

B2011LB-G-CK4-
DC3V- 

1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló 
terhelhetősége: 5 amp 
5/2 heti program 4 ido~tartammal és 
4 hőmérséklettel 

B2011LB-G-CK4-W-
DC3V-2A 

1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló 
terhelhetősége: 2 amp 
5/2 heti program 4 időtartammal és 
4 hőmérséklettel + külső érzékelő 

Programozható 
termosztát 
gázkazánokhoz 
(elemes kivitel) 

B2011LB-G-CK4-W-
DC3V-5A 

1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló 
terhelhetősége: 5 amp 
5/2 heti program 4 időtartammal és 
4 hőmérséklettel + külső érzékelő 

 
Specifikáció 
 
Tápfeszültség 230VAC±10% vagy 110VAC±10% 

DC3V, két 1,5 voltos alkalin elem (AAA) 
Kapcsoló áram Terhelése: 1A azoknál a modelleknél, 

melyek tápfeszültsége 220VAC 
A mágneses reteszelésű relé terhelése az 
elemes modelleknél: 
2A/250VAC vagy 5A/250VAC 

A hőmérséklet-szenzor   NTC 
A hőmérséklet- 
mérési tartomány   

5~35 °C a belső szenzor esetén 
5~90 °C programozható beállítással 

Mérési pontosság ±0,5 °C (±1°F) 
Differenciálműködés 0,5 °C-től 5 °C-ig 
Kijelző LCD 
Nettó tömeg 240g a hálózati áramról működő modellek 

220g az elemes modellek 
Beépítés falba beépített, 2" x 4" vagy 65mm x 65mm 

doboz 
Műszerház PC/ABS tűzálló műanyag 
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