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THERMOSTATEN, THERMOMETERS, TEMPERATUURREGELAARS EN HYGROSTATEN
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BESTELREFERENTIES

RAM366/1 top2 modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler
OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage
907 0 191 standaard ruimtevoeler
907 0 192 instelbare ruimtevoeler ± 3 °C
907 0 064 set voor wandmontage (CB-TR2)
907 0 404 geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
SB366 zwarte bol-voeler voor stralingswarmte, NTC Ro = 127 kΩ bij 25°C niet gepolariseerd, 

temperatuur : -20 tot +70 °C, afmetingen : 79 x 154 x 84 mm (B x H x D)

RAM366/1 top2 
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Ref. 907.0.191, 
standaard ruimtevoeler

Ref. 907.0.192, 
instelbare ruimtevoeler 
± 3 °C

Ref. SB366, zwarte 
bol-voeler voor 
stralingswarmte 
(NTC, temperatuur van 
-20 tot +70 °C)

Het voelertype moet vermeld worden bij 
bestelling.

Modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler

De thermostaat RAM366/1 top2 is geschikt voor de regeling van de omgevings temperatuur in alle 
verwarmings installaties waarvoor een thermostaat met afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, 
school, sport zaal, winkel, kerk, enz.). 

De thermostaat is geplaatst in een elektriciteitskast die enkel toegankelijk is voor bevoegd personeel 
en de al dan niet instelbare omgevingssensor wordt geplaatst op een plaats die het meest geschikt 
is voor de correcte meting van de omgevingstemperatuur.

� Digitale thermostaat met weektimer en vakantieprogramma

� Tot op de minuut nauwkeurige programmering

� Automatische omschakeling zomer- / winteruur

� 3 instelbare temperatuurniveaus : comfort, verlaagd en vorstvrij

� Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma

� Externe ingang voor permanente of tijdelijke inschakeling van comfort, verlaagd of vorstvrij regime

� Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code

� Tekstweergave in de gekozen taal

� Veerklemmen.

� Technische gegevens

Voeding 230 V AC  50 tot 60 Hz

Verbruik 1,36 W met uitgeschakeld relais

Contact  1 wisselcontact 10 A/250 V cos ϕ = 1; 2 A/250 V cos ϕ = 0,6 
minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V

Temperatuurinstelling +6 tot +30 °C

Geheugencapaciteit 42 programmastappen

Tijdafwijkingscorrectie	 ≤	±	0,25	s/dag

Gangreserve 10 jaar d.m.v. lithiumbatterij

Ingang voor temperatuursensor  Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V

Toelaatbare temperatuur 0 tot +50 °C

Beschermingsklasse II volgens EN 60730-1

Beschermingsgraad IP20
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