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THERMOSTATEN, THERMOMETERS, TEMPERATUURREGELAARS EN HYGROSTATEN
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Analoge klokthermostaten RAM700

BESTELREFERENTIES RAM725

Voeding 230 V  50 Hz,  
24 V  50 Hz op aanvraag

Gangreserve –

Klok 24 uur / 7 dagen

Kortste schakeltijd 20 minuten

Instelling van comforttemperatuur u = 30 °C vast

Instelling van verlaagde temperatuur 10 tot 30 °C

Vorstbeveiliging 6 °C

Keuzeschakelaar  / u / m / d

Differentiaal 1,5 K vast

Signaallamp warmtevraag

Contact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij

Aansluiting 3- of 4-draads

Elektrische schema’s 1
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3-draadsschema voor sturing van 
een circulatiepomp, een magneet-
klep, een elektrothermische kraan, 
een contactor, enz.
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3-draadsschema voor aansluiting 
van een gas- of stookoliebrander die 
niet over een afzonderlijke voeding 
beschikt.
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Sturing van een gas- of stookolie-
brander met aparte voeding 
(24 V-stuurkring mogelijk). 
De voeding van de thermostaat is 
niet afkomstig van de stookplaats.
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3-draadsschema voor aansluiting 
van een gas- of stookoliebrander 
met aparte voeding of boilervoorrang 
PS002 of PS005.
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openen

sluiten

Sturing van een mengkraan-
servomotor 230 V~.

Afmetingen
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 m
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150 mm 34 mm
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