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1) Výrobek: REGULACE - pro fancoily IVAR

2) Typ: IVAR.645 – IVAR.648 

3) Charakteristika použití:

• Závislé elektronické ovládání k nepřetržité regulaci pro kombinaci s nástěnným termostatem
IVAR.649 (pouze pro modely ESE645 – ESE648).

• Dálkové ovládání může ovládat max. až 30 fancoilů, které budou řízeny režimem vysílání
(paralelní příkazy na všechny fancoily).

4) Tabulka s objednacím kódem:

5) Technické charakteristiky:

• Napájení 230 V, 50 Hz; z desky elektroniky je také napětím  12 V DC napájen řídicí termostat
IVAR.649.

• Dálkový ovládací panel slouží pro řízení všech funkcí systému fancoilu od nástěnného dálkového
termostatu IVAR.649 (EEA/EEB649 – EFA/EFB649).

• Může být instalováno na všechna provedení, deska regulace je vybavena zelenou LED
kontrolkou (pozice A), která signalizuje stav a jakékoliv poruchy.

• Hlavní provozní parametry, nastavená hodnota a pokojová teplota jsou vysílány od nástěnného
termostatu IVAR.649 (EEA/EEB649 – EFA/EFB649) ke všem fancoilům připojeným v síti a
umožňuje tak jejich jednotný provoz.

• Snímač teploty vody 10 kΩ umístěný ve výměníku zařízení hlídá minimální teplotu vody pro
vytápění (30 °C) a maximální teplotu vody pro chlazení (20 °C).

6) Doplňující informace:
Regulace je nezbytnou součástí fancoilu, bez instalace některé z doporučených regulačních jednotek 
není provoz fancoilu možný.   

KÓD TYP POPIS URČENÍ 
ESE645II IVAR.645 vestavné závislé ovládání fancoily IVAR – 2trubka 
ESE648II IVAR.648 vestavné závislé ovládání fancoily IVAR – 4trubka 
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7) Schéma zapojení: 

 
Svorkovnice se 4 svorkami (označení +AB-) určené pro připojení nástěnného ovládacího panelu IVAR.649 
(EEA/EEB649 – EFA/EFB649) jsou použitelné pro připojení kabelů s pevnými nebo ohebnými vodiči o průřezu 0,2 
až 1 mm2 (max. 0,75 mm2 pokud připojujete 2 vodiče ke stejné svorce), zatímco pokud jsou opatřeny dutinkami 
s plastovou izolací, jejich průřez musí být max. 0,75 mm2. 
 
Další informace o montáži, zapojení a používání regulace naleznete v návodech k instalaci a použití 
regulací pro fancoily. 
 

8) Upozornění: 
 

 Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez 
předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, 
uvedených v tomto technickém listu. 

 Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo 
vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné. 

 Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat 
platné normativy a platné technické předpisy. 

 Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, 
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení 
v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.  

 Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 
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