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STR100 - STR107

DANE  TECHNICZNE

Podane informacje mog¹ ulec zmianie.

Czujniki  strefowe 10 Luty 2003

Seria czujników/zadajników strefowych STR zosta³a
zaprojektowana z my�l¹ o stosowaniu w budynkach
u¿yteczno�ci publicznej, takich jak: budynki biurowe, hotele,
szpitale, szko³y i centra handlowe. Seria STR odznacza siê
doskona³ym wzornictwem, odpowiednim dla ka¿dego
wspó³czesnego budynku. Czujniki strefowe STR s¹ proste
w obs³udze oraz instalacji.

Czujniki strefowe mog¹ byæ montowane bezpo�rednio do
�ciany lub do puszki monta¿owej.

Parametry otoczenia:
Przechowywanie ........... -20 do +70 °C, maks. 95% RH
Praca ................................. 0 do +50 °C, maks. 95% RH

Parametry mechaniczne
Klasa ochrony ........................................... IP20 / NEMA1
Materia³y obudowy ................................... PC/ABS plastik
Waga ....................................................................... 85 g

Wymiary:
Patrz rysunek na nastêpnej stronie

Zgodno�æ z normami:
EMC ....................................... EN 50081-1, EN 50082-1
Bezpieczeñstwo ............... UL 916 (pending), UL 94V-0
Odporno�æ termiczna ......................................UL 94-V0

Pod³¹czenia:
Typ kabla ................. Skrêtka 2-¿y³owa, nieekranowana
Przekrój ¿y³y ............................................... Min 0.7 mm2

D³ugo�æ ....................................................... Maks. 30 m
Czujnik temperatury:

 Typ ..................................... ........... 1.8 kW TAC- termistor
 Dok³adno�æ....... .................... .przy 15-30 °C, +/-0.35 °C

Numery katalogowe:
STR100 .................................................. 0-046-0010-0
STR100-W (Bia³y) ................................... 0-046-0011-0
STR101 .................................................. 0-046-0020-0
STR102 .................................................. 0-046-0030-0
STR104 .................................................. 0-046-0040-0
STR106 .................................................. 0-046-0050-0
STR107 .................................................. 0-046-0060-0

Czujniki strefowe od STR101 do STR107 s¹ wyposa¿one w
"gniazdo telefoniczne" (RJ-10) do pod³¹czenia przeno�nego
panela operatora - TAC Xenta OP. STR101 do STR107
mog¹ byæ stosowane razem z seriami sterowników
TAC Xenta 100, 200, 300 i 400.
Ka¿dy z czujników strefowych posiada inne funkcje; np:
STR100 jest modelem podstawowym a STR106 oraz
STR107 s¹ modelami z najwiêksz¹ liczb¹ funkcji. Seria
czujników strefowych STR zastêpuje seriê ZS 100 oraz
czujnik temperatury w pomieszczeniu EGRL.

STR100 x

STR101 x x

STR102 x x x

STR104 x x x x

STR106 x x x x x

STR107 x x x x x

Model
Czujnik
temp.

Wska�nik
trybu pr.

Przycisk
"bypass"

Zadajnik
temp.

Sterow.*
prêdk.
wentyl.

*Sterowanie prêdko�ciami wentylatora jest dostêpne
jedynie ze sterownikiem TAC Xenta 101-VF

D-40-40



2 (2)0-003-2570-0 (PL)

FUNKCJE
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Wska�nik trybu pracy
Zielona dioda LED na p³ycie STR101-
107 przedstawia aktualny tryb pracy:

� Tryb komfortu (On) - ci¹g³e zielone
�wiat³o.

� Tryb ekonomiczny (Standby) -
migaj¹ce zielone �wiat³o.

� Tryb nieobecno�ci - brak �wiat³a.

Sterowanie prêdko�ciami wentylatora
STR106 oraz STR107 s¹ wyposa¿one
w pokrêt³o do zmiany prêdko�ci
wentylatora.

STR106 ma mo¿liwo�æ ustawienia:
auto (prêdko�æ zadawana przez
regulator), wy³aczony, niska, �rednia,
wysoka prêdko�æ wentylatora (A-0-I-II-
III).

STR107 ma mo¿liwo�æ ustawienia:
auto, wy³¹czony, w³¹czony wentylator.

WYMIARY

Wska�nik stanu pracy
On/Off

Wska�nik stanu pracy
On/Off

Zadajnik
temperatury
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Przycisk �bypass�

STR100

STR101

STR102

STR104

STR106/STR107

Przycisk "bypass"
Przycisk obej�cia "bypass" jest
dostêpny w modu³ach STR104,
STR106 i STR107. Funkcja obej�cia
"bypass" s³u¿y do forsowania przez
zdefiniowany okres trybu komfortu.

Zadajnik temperatury
Warto�æ zadana temperatury w
pomieszczeniu mo¿e byæ ustawiana za
pomoc¹ zadajnika korekty temperatury
zadanej. Zakres zmian korekty
temperatury mo¿na wybraæ z piêciu
warto�ci:
�  +/-1°C
�  +/-2°C
�  +/-3°C
�  +/-4°C
�  +/-5°C
Wyboru zakresu mo¿na dokonaæ przy
u¿yciu przycisków umieszczonych z ty³u
panelu g³ównego.

Panel
czo³owy

Panel
g³ówny


