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AUTOMIX 10 – kogu hoone püsivalt soojana
         vastavalt välisilmale 

AUTOMIX 10 on kompaktne seade, 
mis reguleerib radiaator- või põran-
daküttesüsteemis temperatuuri vas-
tavalt välistemperatuurile.
See on seade, mida on lihtne kasutada, võimaldab regu-
leerida radiaatori- või põrandaküttesüsteemi autonoomselt, 
kohandades seda väliskeskkonna temperatuuriga. Seadmel 
on ainult kolm talitluslülitit ja ühendamine on pistikühenduste 
abil väga lihtne.

Automix 10 reageerib vajaduse korral välistemperatuuri muu-
tustele, nii et toa temperatuur on alati selline, nagu soovitud. 
Sellel nüüdisaegsel ja väga hõlpsasti kasutataval seadmel 
on miinimum- ja maksimumtemperatuuri piirajad ja külmu-
miskaitse. Automix 10 kindlustab energia kokkuhoiu ja seade 
tasub end kiiresti ära. Lisaks pakume pistikühendusega toat-
ermostaati (Automix 10RB).

Paigaldamine
Seade tarnitakse paigaldusvalmina. Automix 10 paigalda-
mine on lihtne – pruugib vaid toitejuhe lähimasse seinakon-
takti ühendada. Selleks ei ole vaja elektrikut. Seadme võib 
paigaldada nii paremale kui vasakule avanevale ventiilile. 
Soovitame paigaldada Automix 10 välistemperatuurianduri 
otsesest päikesevalgusest eemale ja kaitsta seda tugeva 
tuule eest.

AUTOMIX 10 Kütteregulaator 

AUTOMIX 10RB Toatermostaat

Tellimisnumbrid

LVI-kood Artikli nr EAN Artikkel
4367050 1210 6418733112107 AUTOMIX 10 Kütteregulaator (komplekt ) 
4367086 1211 6418733112114 AUTOMIX 10RB Toatermostaat 

1212 6418733112121 AUTOMIX 10RC Kaugjuhtimisseade küttegraafi ku reguleerimiseks
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Tehnilised andmed
Juhtseade mikroprotsessoriga PI-regulaator
Toitepinge 18 VAC, 50/60 Hz
Toiteplokk 230/18 VAC, 200 mA, juhtme pikkus 1,7 m
Tarbimisvõimsus 3 VA
Pöördemoment 5 Nm
Pöördenurk 90°
Kütteastmed vastavalt graafi kutele 1 kuni 9, sujuv
Paralleelnihe +/– 10 °C, küttevee temperatuur, sujuv
Küttevee min temperatuuri piiraja vahemikus 
+5 °C...+30 °C
Küttevee max temperatuuri piiraja vahemikus 
+40 °C… +90 °C
Sisetemp. regulaator AM 10RB, +12 °C kuni +27 °C, 
sisetemperatuur, sujuv
Kaugjuhtimisseade AM 10RC, –9 °C kuni +6 °C, 
küttevee temperatuur, sujuv
Käsijuhtimine jah, voolukatkestuse korral
Kaitseklass IP 40
Mõõtmed 77 x 90 x 90 mm
Kaal 0,53 kg

Komplekti kuuluvad:
1
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Täiturmootor: AUTOMIX 10 sisseehitatud elektroonikplo-
kiga ja kaks LED-näidikut
Paigalduskomplekt
Toiteplokk: 230 VAC/50 Hz, 200mA 
juhtme pikkus 1,7 m
Küttevee temperatuuri andur (T1), juhtme pikkus 1 m
Välistemperatuuri andur (T2), juhtme pikkus 15 m

Toatermostaat: AUTOMIX 10RB, juhtme pikkus 15 m 
(lisavarustus)
Kaugjuhtimisseade AUTOMIX 10RC küttegraafi ku pa-
ralleelseks reguleerimiseks, juhtme pikkus 15 meetrit 
(lisavarustus)
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