
HR-01 Έλεγχος καταναλώσεων ενέργειας

Το HR-01 αποτελείται από  τις οποίες 2 εξόδους
μπορείτε να τις λειτουργήσετε :
 

Διαθέτει επαφές ρελέ των 30Α και 16Α (Ωμικού φορτίου)

Τοποθετείται σε ράγα μέσα στον κεντρικό πίνακα.

Μέσω ενός �mer bu on

Μέσω μίας κλειδαρίας ON/OFF
 

Και από μια  στη οποία μπορείτε να συνδέσετε  1 είσοδο
μαγνητικές παγίδες  για πλήρη απενεργοποίηση ή 
ενεργοποίηση των εξόδων (π.χ. έλεγχος παραθύρων).
 

 Είναι μια συσκευή με την οποία μπορείτε να περιορίσετε 
τις άσκοπες ενεργειακές σπατάλες του καταλύματος σας.

Συνδυάστε τις δυνατόττητες του HR-01 λειτουργώντας
τις εξόδους ανάλογα με την κατάσταση της εισόδου. 

‘Ελεγχος φορτίων HR-02  

 Φροντίζει ώστε σε περίπτωση που η κατανάλωση στο 
συνολικό φορτίο υπερβεί  τα 35Α να διακόπτει την παροχή 
μιας από τις δύο καταναλώσεις που ελέγχει. Σε περίπτωση
που η κατανάλωση συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα διακόπτει και την παροχή της δεύτερης. Όταν η 
κατανάλωση μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό επανασυνδέει
τις καταναλώσεις. Με τον τρόπο αυτό  προστατεύεται η 
κεντρική ασφάλεια του πίνακα παροχής και κατά συνέπεια
η ασφάλεια της χελώνας.

 Στην συσκευασία περιέχεται και ο αισθητήρας μέτρησης
της κατανάλωσης. Ο αισθητήρας τοποθετείται με κλιπ
στην κεντρική φάση.

 Είναι μια συσκευή που παρακολουθεί συνεχώς την 
ολική κατανάλωση της κεντρικής παροχής του δικτύου.

Διαθέτει επαφές ρελέ των 25Α  και 16Α (Ωμικό φορτίο)

Τοποθετείται σε ράγα μέσα στον κεντρικό πίνακα.

 Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε την ισχύ της παροχής
από το δίκτυο πράγμα που σημαίνει υψηλό κόστος. 

HR-03  Ενεργειακός περιοριστής σπατάλης

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του χώρου ξεπεράσει το 
όριο ρύθμισης σταματά η λειτουργία της θέρμανσης.
Το όριο ρυθμίζεται από 21°C - 25,5°C.

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από 
όριο ρύθμισης σταματά η λειτουργία του κλιματιστικού
Το όριο ρυθμίζεται από 23°C - 27,5°C.

Σε περίπτωση που ανοίξουν οι μαγνητικές παγίδες σταματά 
αυτόματα η λειτουργία θέρμανσης και κλιματιστικού. 
Οι λειτουργίες επανέρχονται εφόσον η θερμοκρασία κατέβει 2 βαθμούς
κάτω από την ρύθμιση ορίου για την θέρμανση και 2 βαθμούς πάνω από
την ρύθμιση ορίου για τον κλιματισμό.

Είναι μια συσκευή που ελέγχει την λειτουργία της
Θέρμανσης / Ψύξης ανάλογα με την θερμοκρασία
του περιβάλλοντος χώρου.
 

Στην συσκευασία περιέχεται και ο ψηφιακός αισθητήρας 
θερμοκρασίας.

 Διαθέτει 2 ρελέ με επαφές ισχύος 16Α. 

 Τοποθετείται σε ράγα μέσα στον κεντρικό πίνακα.


