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 P30GBS 
 
Controle device inclusief thermostaat t.b.v. Gebouw Beheer 
Systemen 

De WebHeat P30GBS thermostaat is ontworpen voor het aansturen van verwarmingssystemen, waaronder 
WebHeat SR zelfregelende verwarmingskabels in combinatie met een aansluiting op een GBS (Gebouw 
Beheer Systeem) of andere centrale.  
 
Dit systeem heeft de volgende functies: 

• Zelfstandig de leidingtemperatuur bewaken 
en (indien nodig) de verwarmingskabel 
inschakelen.  

• Na inschakeling van de verwarmingskabel 
wordt de werking van de aangesloten 
verwarmingskabel gecontroleerd. Bij een 
eventuele kabelbreuk zal de WebHeat 
P30GBS dit signaleren. 

• Een extra controle van de 
leidingtemperatuur door middel van een 
alarmering bij lage leidingtemperatuur.  

 
3 duidelijke signaallampen zijn gekoppeld aan 3 
relais met potentiaalvrije contacten; 

• spanning aanwezig,  

• kabelbreuk gedetecteerd,  

• laag temperatuur alarm. 
 
 
Door zowel de aansluiting van de voedingspanning (begin van de verwarmingskabel) én de aanwezigheid van 
de retourspanning (einde van de verwarmingskabel) te controleren bepaalt de Control P30GBS de status van 
de verwarmingskabel. Indien er sprake is van een kabelstoring zal een rode LED oplichten en een alarmrelais 
inschakelen.  
 
Voor een correcte werking dient zowel het begin als het einde van de verwarmingskabel op de WebHeat GBS 
controle unit te worden aangesloten. 
 

De potentiaalvrije contacten van de relais in de Control P30GBS kunt u aansluiten op Gebouw Beheer 
Systeem of andere installatie.  
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WebHeat Control P30 is voorgeprogrammeerd voor vorstbeschermingstoepassingen in combinatie met 
WebHeat SR en wordt compleet geleverd inclusief temperatuursensor, waterdichte behuizing en 
bijbehorende wartels. Indien gewenst kunt u de thermostaat eenvoudig programmeren voor andere 
functies. 
 

• Geschikt voor vele toepassingen door het 
grote instelbereik van -50°C tot + 150°C en 
door gebruik van eventueel 2 sensoren.  

• Een extra sensor is leverbaar voor 
toepassingen met gemiddelde 
leidingtemperaturen.  

• Eenvoudig te bedienen en eventueel te 
beveiligen met wachtwoord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Technische gegevens: 

Voedingspanning: 230 VAC 

Geschikt voor: WebHeat SR-M, SR-L & SR-N; alle vermogens 

Relais 1 (spanning voeding aanwezig): 2 wisselcontacten, maximaal 7A met LED indicatie (groen) 

Relais 2 (spanning retour afwezig): 2 wisselcontacten, maximaal 7A met LED indicatie (rood) 

Relais 3 (laag temperatuur alarm): 2 wisselcontacten, maximaal 7A met LED indicatie (rood) 

Beschermingsklasse:  IP65 in bijgeleverde behuizing 

Afmetingen behuizing: 245 x 180 x 110 mm 

 

Technische gegevens ingebouwde WebHeat Control P30: 

Display: LED, 4 cijfers met grafische iconen 

Instelbereik: -50°C tot + 150°C 

Uitgang 1 (verwarmingsuitgang): Maximaal 20A, 4500 Watt 

Uitgang 2 (alarm uitgang): Maximaal 8A, 1500 Watt 

Alarm: Akoestisch signaal (uitschakelbaar) 
Geprogrammeerd op +2°C, wijzigbaar 

Sensor: NTC 5kΩ @ 20°C 
Lengte 10 meter, IP67  
Kan verlengd worden tot maximaal 100 meter 

Beschermingsklasse:  IP20  / IP65 in bijgeleverde behuizing 

Afmetingen behuizing: 125 x 200 x 122 mm 

 


