RAMSES 714 A
N.º de artigo: 7140016

Controlo da climatização
Termóstatos de ambiente

Descrição de função
- Regulador de temperatura ambiente eletrónico para todos os tipos de
aquecimento, por ex. aquecimento elétrico, a gás ou a água, etc.
- Sensor de temperatura externo para aquecimentos de piso (divisões
húmidas ou aquecimentos para casas de banho)
- Comutável para a ligação de sensores NTC existentes (33 KΩ/25 °C)
- Interruptor para aquecimento ON/OFF
- A regulação de cada divisão individualmente é possível em combinação
com os atuadores Theben
- Indicação do estado do aquecimento através de LED
- Possível descida de temperatura integrada (aprox. 3,5 K) através da
ativação com relógio temporizador. A descida de temperatura pode ser
reduzida para 2 K através da abertura de uma ponte de arame

Dados técnicos
RAMSES 714 A
Tensão de modo de operação
Frequência
Tipo de contacto
Saída de comutação
Potência de comutação
Intervalo de ajuste da temperatura
Tipo de função
Aquecer/Arrefecer comutável

230 V AC
50 Hz
Abertura
Com potencial
16 A (a 230 V AC, cos φ = 1)
10°C ... 60°C

RAMSES 714 A
Precisão de regulação
Cor
Tipo de montagem
Comprimento de cabo máx.
Tipo de proteção
Classe de proteção

± 0.5 K
Branco
Instalação na parede
Comprimento 4 m, Ø 6 mm, (IP 54)
IP 20
II conforme EN 60 730-1

Eletrónico
−

Esquemas de ligação

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/7140016
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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Diagramas dimensionais

Acessórios
Espelho RAMSES 714
N.º de artigo: 9070212

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

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/7140016
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.

05/08/2022
Página 2 de 2

