RAMSES 366/1 top2
N.º de artigo: 3660100

Controlo da climatização
Termóstatos temporizadores

Descrição de função
- Termóstato temporizador digital para a monitorização e regulação
temporizadas da temperatura ambiente
- Controlo de zonas, 1 zona
- Requer 1 sensor de temperatura externo
- Programa diário/semanal ajustável ao minuto
- Programa de férias controlado em função da data
- A programação é representada através do gráfico de barras no visor
LCD
- Correção da hora de verão/inverno totalmente automática
- Pré-seleção de comutação manual e interruptor seletor dos tipos de
operação para: operação automática, modo conforto, operação de
descida, operação de proteção contra congelamento
- Codificação do PIN
- Grampos de encaixe DuoFix com molas
- Guia do utilizador orientado por texto no visor
- Interface para cartão de memória OBELISK top2 (copiar programas)

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/3660100
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.
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Dados técnicos
RAMSES 366/1 top2
Tensão de modo de operação
Frequência
Tipo de ligação
Tipo de contacto
Potência de comutação
Intervalo de ajuste da temperatura
Base de tempo
Programa
Número de posições de memória

230 V AC
50 – 60 Hz
Terminais de encaixe DuoFix
Inversor
10 A a 250 V AC, cos φ = 1, 2 A a 250
V AC, cos φ = 0,6
6°C ... 30°C
Quartzo
Programa semanal, Programa diário,
Programa de férias

RAMSES 366/1 top2
Entradas externas
Precisão a 25 °C
Reserva
Consumo em stand-by
Tipo de montagem

1
≤ ± 0,25 s/dia (Quartzo)
10 Anos
1,3 W
Calha DIN

Largura

2 TE

Tipo de proteção

IP 20

Classe de proteção

II

42

Esquemas de ligação

Diagramas dimensionais

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/3660100
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.
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Acessórios
Caixa de montagem saliente 35
mm
N.º de artigo: 9070064

Sonda de ambiente não regulável
N.º de artigo: 9070191

Sonda de ambiente regulável
N.º de artigo: 9070192

Kit para montagem encastrada
N.º de artigo: 9070001

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
N.º de artigo: 9070441

Stellantrieb ALPHA 5 24 V
N.º de artigo: 9070442

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/3660100
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.

Cartão de memória OBELISK top2
N.º de artigo: 9070404
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