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Beschrijving
Digitale elektronische thermostaat, voor de bediening van de verwarmings- 
en koelingsinstallaties. Voor opbouw buiten.

Uitvoeringen en codes

Technische gegevens
• Maximale omgevingstemperatuur 45 °C
• Voeding met 2 langdurende AAA alkalinebatterijen van 1,5 V.
• Duur van de batterijen meer dan 2 jaar.
• Aanduiding batterijen zijn bijna leeg.
• Vermogen van contacten 5(3)A, 250 Vca.
• Microverbreking 1B.
• Beschermingsgraad: IP20
• Groot display met grafische icoontjes en toetsen op de voorkant voor de 
keuze van de werkingswijze.
• Weergave van de temperatuur in Celsius of Fahrenheit.
• Spanningsloos wisselcontact.

Installatie
Montage op wand of op ronde doos met hartafstand 60 mm. Verbinding 
met energieverbruiker via twee aders. Geen veranderingen op de 
bestaande installatie. Monteer de klokthermostaat op 1,5 meter van de vloer, 
ver van fornuizen, warmtebronnen, ramen en deuren, op binnenwanden, 
niet op buitenmuren.

Werking
Als de temperatuur stijgt: opent 1-2.

Drie werkingswijzen:
• COMFORT
• ECONOMY (besparing)
• OFF (uit)
De werkingswijzen COMFORT en ECONOMY worden geselecteerd met de 
toets .
OFF kan gebruikt worden als “vorstbescherming” of om de installatie 
helemaal uit te zetten (OFF).
De werkingswijzen OFF worden geselecteerd met de toets .

Er kunnen drie temperaturen ingesteld worden:
• COMFORT bestuurt de installatie op basis van een instelbare 
comforttemperatuur die gaat van 2 °C tot 40 °C.
• ECONOMY bestuurt de installatie op basis van een instelbare 
besparingstemperatuur die gaat van 2 °C tot 40 °C.
• OFF-temperatuur kan ingesteld worden in de modus “regeling” van 0 tot 7 
°C om de functie vorstbescherming in te stellen.

Beheer van ZOMER-WINTER
Wordt ingesteld door tegelijkertijd op de toetsen te drukken.

K494

Code Temperatuurinstel-
ling [°C]

Verschil*
[K]

Toegestane 
temperatuur van 

behuizing [°C]

K494AY001 van 2 tot 40 0,5 van -10 tot 50

* De verschilwaarden zijn gebaseerd op een temperatuurgradiënt van 4K/uur

60 mm 

90 mm 

ZOMER

WINTER
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Afmetingen

Referentienormen
• Conform de normen EN 60730-2-9
• EG-typegoedkeuring

Uitschrijvingstekst
K494
Digitale elektronische ruimtethermostaat, voor de bediening van de 
verwarmings- en airconditioninginstallaties. Buiteninstallatie op wand of 
op ronde doos Ø 60 mm. Voeding met 2 AAA alkalinebatterijen van 1,5 V. 
Vermogen van contacten 5(3)A, 250 Vca. Beschermingsgraad IP20. Display 
voor de keuze van de werkingswijze: comfort, economy, off. Beheer zomer/
winter. Spanningsloos wisselcontact. Temperatuurregeling van 2 tot 40 °C. 
Toegestane temperatuur van behuizing van -10 tot 50 °C.

85

21

83

Afmetingen in mm

Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:   'T: +32 (0) 10 42 06 50  6F: +32 (0) 10 42 06 99*
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële 
wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie.De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van 
de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Benelux nvRue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges


