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Tekniska data: 
Matning 24 Vac, 2 VA 
Styrrelä 6 A / < 50 Vac 
Larmrelä 1 A / 24 Vdc 
Temperaturgivare, Pt1000 1000 Ω / 0 °C 
Utgångssignal = återflödesvatt-
nets temp. 

0…+100 °C =0…10 V,10 mA 

Ingångssignal från regulatorn TC1 0(2)…10 / 10…(2)0 Vdc, 
0,5 mA 

Utgångssignal till ställdonet TV1 0(2)…10 / 10…(2)0 Vdc, 
10 mA 

Börvärde för larm 0…+20 °C 
P-band för begränsad signal 1…+8 °C 
Börvärde för temp. av-tid 0…+50 °C 
Begränsningens startpunktstemp. 3…+16 °C börvärde för larm 
Kapsling 11-polig reläkapsling, IP20 
Mått (b x h x d) 35 x 79 x 95 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beställningsguide:  
Modell Produktnummer Beskrivning 
EJV 24-PT 1110080 justerbart frostskydd för 

Pt1000-givare (1000 Ω 
/ 0 °C) 

AR 1 1183010 relä; levereras med 
EJV 24-PT 

JUSTERBART FROSTSKYDDSTERMOSTAT EJV 24-PT 

EJV 24-PT är en säkerhetsapparat för vattenburna 
element i ventilationsenheter, avsett att skydda ele-
mentet mot frost.  
 
När enheten är PÅ övervakar EJV 24-PT temperaturen 
för återflödesvattnet från elementet och reglerar det 
efter behov. TEV PT 1000-givaren mäter temperaturen 
och EJV 24-PT överför signalen till styrsystemet. När 
temperaturen närmar sig börvärdet för larm inom be-
gränsningsområdet, justerar frostskyddet signalen från 
styrsystemet till ställdonet (grönt ljus). När temperatu-
ren sjunker under börvärdet för larmet stoppas ventilat-
ionsenheten av EJV 24-PT som även utlöser larmet 
(rött ljus). Larmet återställs med hjälp av återställ-
ningsknappen eller genom att avbryta strömtillförseln 
till EJV 24-PT. 
 
När enheten är AV kontrolleras återflödesvattnets 
temperatur av EJV 24-PT så att det motsvarar börvär-
det för enhetens av-temperatur. 
 
OBS! Givarfel utlöser larm och EJV 24-PT öppnar 
ställdonet (styrningsventil) fullständigt. Avbrott av 
strömtillförsel till EJV 24-PT stannar ventilationsenhet-
en, men inget larm utlöses. 
 
OBS! Hjälpreläet AR 1 eller annat kompatibelt relä ska 
användas för anslutning av 230 Vac styrutsignalen. 
 
Inkoppling: 
 

 

Produkterna uppfyller kraven i direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG och motsvarar standarderna EN60730-1, EN61000-6-3 (Emission) och EN61000-6-2 (Immunitet). 
 


