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Thermia EPT 13
En komplett elpanna för uppvärmning
av vattenburna värmesystem
EPT 13 används som enda uppvärmningsanordning eller som
komplement till befintlig värmepanna. Elpannan har en styrning
för värmesystemet där regleringen jämför avlästa värden och
bestämmer om det behövs mer eller mindre värme ut från
elpannan. Därefter beräknar den hur mycket effekt som behöver
kopplas in för att uppnå balans. In- och urkoppling av effekt med
s.k. triacstyrning. EPT 13…

● är förberedd för rundstyrning genom kortslutning av
panngivaren.

● har inbyggd cirkulationspump, expansionskärl 18 liter,
säkerhetsutrustning och belastningsvakt.

● kan installeras i hus med huvudsäkring ned till 16A. Justering för
max tillåtet effektuttag är inbyggt, justerbart från 7 till 13 kW.

● är också utrustad med återinkopplingsautomatik efter
strömavbrott.

Kombinera elpanna EPT 13 med en varmvattenberedare. Det ger
dig en komplett värmeanläggning. Kombinationen med elpanna
EPT 13 ovanpå Thermias elektriska vattenvärmare på 200 eller
300 liter är en mycket bra lösning för radhus med individuell
vattenburen värme samt för mindre och medelstora villor. Bra ur
både ekonomi-, komfort- och framförallt utrymmessynpunkt.
Det krävs inte mer golvyta än vattenvärmarens mått 60x60 cm.
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Tekniska data

Mått mm (BxHxD) 595x260x565
Effekt 13 kW
Spänning 400 V - 3-fas - 50 Hz
Vikt 30 kg
Vattenvolym 5,5 liter
Beräkningstemperatur 100˚C
Beräkningstryck 0,3 MPa
Provtryck 0,39 MPa
E-nr 88 330 13
RSK-nr 624 31 98
Art. nr 1250-15816A00

1 Anslutning framledning, Ø 22
2 Anslutning returledning, Ø 22
3 Från säkerhetsventil, Ø 22
4 Lysdioder
5 Knappar för komfortsänkning
6 Finjustering av temperatur
7 Manometer
8 Strömställare
9 Återställning överhettningsskydd
10 Termometer
11 Säkring för cirkulationspump

Effektreglering/stegbegränsningar

EPT 13 har totalt 3 effektsteg: Triacstyrt 4 kW steglöst
Steg 1: Relästyrt 3 kW + 4 kW triac

Steg 2: Relästyrt 6 kW + 4 kW triac

Steg 3: (= steg 3 = 3 + 6 kW) + 4 kW triac

De relästyrda effektstegen inkopplas efter behov som botten-
last till det reglerande triacsteget. Vid leverans är  EPT 13
inställd på 10 kW.

Belastningsvakt (strömbegränsare)

Vred för inställning av värde motsvarande husets huvud-
säkring graderad i 16, 20, 25 resp. 35 A. Kopplar ur effekt i
EPT 13 om huvudsäkringen belastas mera än inställt värde.

Visning
Lysdioder för: Normaldrift, Temperatursänkning

Strömbegränsning
4 kW triac, 3 kW, 6 kW

Thermia Värme AB

Box 950
SE-671 29 Arvika
Tel 0570-813 00
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Inställningar
Komfortsäkring i 5, 7 alt 12 timmar
Finjustering av värmekurva*)
Strömställare
Inställning av önskad värmekurva
Max panntemperatur
Inställning av komfortsäkring
Belastningsvakt
Stegbegränsning


