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Charakterystyka funkcjonalna

Nr kat. 56613

Termostaty do płaskiego montażu (wtynkowe)
Cyfrowe, zastosowanie w elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego lub sufitowego

•  Pomiar temperatury podłogi za pomocą 
czujnika podczerwieni (nr kat. 56613)

•  Wybór rodzaju regulacji temperatury:oto-
czenia, podłogi lub otoczenia z ogranicze-
niem temperatury podłogi (min i / lub max)
(nr kat. 56612 i 56613)

•  Przełącznik 2-biegunowy, 16 A, wyłącznik

•  Funkcja stopniowego zwiększania tem-
peratury podczas pierwszego włączenia 
elektrycznego ogrzewania podłogowego

•  Menu dostępne w 8 językach: francuskim, an-
gielskim, niemieckim, szwedzkim, norweskim, 
fińskim, holenderskim, duńskim

•  Automatyczne przełączanie na czas letni  
i zimowy

•  Możliwość kalibracji wyświetlanej temperatury 
w zakresie + / - 4°C

•  Samouczący się algorytm umożliwiający  
osiągnięcie maksymalnego komfortu  
i jednocześnie oszczędzanie energii

•  Możliwość dostosowania do instalacji o dużej 
lub małej bezwładności

•  Funkcja blokady klawiatury

•  Inteligentna obsługa przeszkód (nr kat. 56613)

•  4 fabrycznie zainstalowane programy tygo-
dniowe + program utworzony przez użytkow-
nika

•  Możliwość zaprogramowania – funkcja Boost  
(wymuszenia szybkiego wzrostu temperatury)

•  Wskaźnik LED ogrzewania

Programowalny termostat cyfrowy  
(nr kat. 56611 / 56614)

•  regulacja temperatury otoczenia

Programowalny termostat cyfrowy z czujni-
kiem przewodowym (nr kat. 56612/56615)

•  Regulacja temperatury otoczenia i / lub  
temperatury podłogi przy pomocy czujnika 
przewodowego

•  Możliwość regulacji temperatury otoczenia  
przy równoczesnym ograniczeniu temperatury 
podlogi (min i/lub max)

Programowany termostat cyfrowy z czujni-
kiem na podczerwień (nr kat. 56613/56616)

•  Regulacja temperatury otoczenia i / lub  
temperatury podłogi przy pomocy czujnika  
na podczerwień

•  Możliwość regulacji temperatury powietrza 
przy równoczesnym ograniczeniu temperatury 
podłogi (min i/lub max)

•  Zwiększenie komfortu dzięki dokładnemu 
pomiarowi temperatury powierzchni podłogi

•  Zwiększona szybkość i uproszczenie instalacji: 
nie trzeba instalować czujnika

•  Zwiększone bezpieczeństwo dzięki inteligent-
nej obsłudze przeszkód

Zalety

www.centrowent.pl
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Specyfikacja techniczna

Cykl programowania 7 dni
Zakres regulacji temperatury +10°C do +30°C
Typ regulacji PID
Napięcie zasilania 230 V AC +10% -15%
Częstotliwość 50/60 Hz
Wyjście przekaźnik
Max. wartość obciążenia rezystancyjnego AC1 16A
Temperatura pracy 0°C do +45°C
Temperatura przechowywania 0°C do +60°C
Połączenie przez zaciski śrubowe przekrój do 2,5 mm2

przewód zerowania do 4 mm2

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)  81,5 x 81,5 x 54,4 mm
Klasa izolacji II lub I (w zależności od wersji)
Stopień ochrony IP 31
Zgodność z normą EN 60.730

Parametry określone dla temperatury otoczenia 20°C

Nr kat. dla wyrobów z uziemieniem (klasa izolacji I)

Rodzaj regulatora Czujnik  
podłogowy

Styki  
wyjściowe

Nr kat.

Regulacja temperatury otoczenia - 16A 56611
Regulacja temperatury otoczenia i / lub regulacja temperatury podłogi przy pomocy czujnika przewodowego przewodowy 16A 56612
Regulacja temperatury otoczenia i / lub regulacja temperatury podłogi przy pomocy czujnika podczerwieni podczerwieni 16A 56613

Nr kat. dla wyrobów bez uziemienia (klasa izolacji II)

Rodzaj regulatora Czujnik  
podłogowy

Styki  
wyjściowe

Nr kat.

Regulacja temperatury otoczenia - 16A 56614
Regulacja temperatury otoczenia i / lub regulacja temperatury podłogi przy pomocy czujnika przewodowego przewodowy 16A 56615
Regulacja temperatury otoczenia i / lub regulacja temperatury podłogi przy pomocy czujnika podczerwieni podczerwieni 16A 56616

Wymiary gabarytowe

Podłączenie bez zewnętrznego przekaźnikaPodłączenie z zewnętrznym przekaźnikiem

(dla 56612) (dla 56612)

Podłączenie elektryczne

566xx
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Termostaty do płaskiego montażu (wtynkowe)
Analogowe, zastosowanie w elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego lub sufitowego

Zalety

•  Płasko montowane termostaty o wymia-
rach 55 x 55 mm, kompatybilne  
z dostępnymi na rynku ramkami

•  Przełącznik 2-biegunowy, 16 A, wyłącznik

•  Zdejmowane pokrętło nastaw i płytka 
przednia dla uproszczenia prac malarskich

Nr kat. 56603

Charakterystyka funkcjonalna

•  Pokrętło regulacji temperatury zadanej  
od +5°C do 30°C

•  Regulacja PID

•  Wskaźnik LED grzania

Termostat analogowy (nr kat. 56601/56604)

•  Regulacja temperatury otoczenia

Termostat analogowy z czujnikiem podłogo-
wym (nr kat. 56602/56605)

•  Termostat analogowy z czujnikiem przewodo-
wym

Zaawansowany termostat analogowy  
(nr kat. 56603/56606)

•  Regulacja temperatury otoczenia z regulowa-
nym ograniczeniem temperatury podłogi  
(min lub max)

•  Funkcja stopniowego podwyższania  
temperatury w trybie pierwszego grzania

Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji temperatury otoczenia: +5°C do +30°C (56601/56603)
podłogi: +15°C do 50°C (56602)

Typ regulacji PID
Napięcie zasilania 230 V AC +10% -15%
Częstotliwość 50/60 Hz
Wyjście przekaźnik
Max. wartość obciążenia rezystancyjnego AC1 16A
Temperatura pracy 0°C do +45°C
Temperatura przechowywania -20°C do +60°C
Podłączenie elektryczne przez zaciski śrubowe przekrój do 2,5 mm2

zerowanie przekrój 4 mm2

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 81,5 x 81,5 x 54,4 mm
Klasa izolacji II lub I (w zależności od wersji)
Stopień ochrony IP 31
Zgodność z normą EN 60.730

Parametry określone dla temperatury otoczenia 20°C
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Nr kat. dla produktów z uziemieniem (klasa izolacji I)

Rodzaj regulatora
Czujnik temperatury 
otoczenia

Czujnik  
podłogowy

Styki wyjście Nr kat.

Regulacja temperatury otoczenia tak - 16A 56601
Regulacja temperatury podłogi - tak 16A 56602

Regulacja temperatury otoczenia z max. lub 
min. ograniczeniem temperatury podłogi

tak tak 16A 56603

Nr kat. dla produktów bez uziemienia (klasa izolacji II)

Wymiary gabarytowe

Podłączenie elektryczne

Rodzaj regulatora
Czujnik temperatury 
otoczenia

Czujnik  
podłogowy

Styki wyjście Nr kat.

Regulacja temperatury otoczenia tak - 16A 56604
Regulacja temperatury podłogi - tak 16A 56605

Regulacja temperatury otoczenia z max. lub 
min. ograniczeniem temperatury podłogi

tak tak 16A 56606

566xx

Podłączenie bez zewnętrznego przekaźnikaPodłączenie z zewnętrznym przekaźnikiem

(dla 56602  
i 56603)

(dla 56602  
i 56603)



6

Monotron 100
M

o
n

o
tr

o
n Zegary do zabudowy modu∏owej 1 modu∏, 1 kana∏

Nr kat.: 20702

Dane funkcyjne:

Napi´cie zasilania  230 V +/- 10 %
Cz´stotliwoÊç 50 Hz
Pobór mocy  1 VA
Obcià˝alnoÊç styku:  Obcià˝enie rezystancyjne      16 A / 250 V

 Obcià˝enie indukcyjne (cosϕ = 0.6)        3 A / 250 V
Dok∏adnoÊç chodu 1 sek. / 24 godz.
Temperatura pracy  -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania  -10°C do +60°C
Pod∏àczanie przez zaciski spr´˝ynowe, przekrój przewodu     0,5 do 4 mm2

ZgodnoÊç z normà EN 60.730     tak
Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

Dane techniczne:

Numer katalogowy

20001 Monotron 124 24 h Bateria litowa 16 (3) A 1 modu∏

20701 Monotron 107 7 d Bateria litowa 16 (3) A 1 modu∏

20702 Monotron 107P 7 d Bateria litowa 16 (3) A 1 modu∏

Monotron 124, wersja dobowa:
5 predefiniowanych programów, max. 6 prze∏àczeƒ na dzieƒ.
Monotron 107, wersja tygodniowa:
10 predefiniowanych programów, max. 6 prze∏àczeƒ na dzieƒ.
Monotron 107 P, wersja tygodniowa:
Dowolnie programowany (20 kroków programowych).
Programowanie w kroku co 1 min
Zasilanie - bateria litowa: 3 lata zasilania
˚ywotnoÊç baterii: 10 lat min.
Manualne prze∏àczanie ON/OFF.

Nr kat. Opis Cykl Zasilanie rez. Styk SzerokoÊç

3 wersje: dobowa i tygodniowa zaprogramowana oraz wersja tygodniowa z dowolnym 
programowaniem.
Zegar cyfrowy 1 modu∏owy, przygotowany do oprzewodowania:
Czas ustawiany fabrycznie.
Zaprogramowane funkcje (czas mo˝e byç modyfikowany) odpowiadajà najczesciej spotykanym
aplikacjom: ogrzewanie, oÊwietlenie, rozmra˝anie itp.
- Ustawienia czasu i programu mogà byç modyfikowane przez u˝ytkownika.
- Du˝y wyÊwietlacz.
- Przezroczysta, plombowana pokrywa.

Cechy:

Prezentacja produktu Pod∏àczanie

5

3

1 2
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Monta˝

Nr kat.: 20701

Czas

Status styku

Numer programu
Dzieƒ
Wybór programu
Przeglàdanie programów
Reset

Ustawienie czasu

Czas

Status styku

Dzieƒ
Prze∏àcznik on/off
Programowanie
Reset

Ustawienia

Nr kat.: 20702

OFF

I

- +

MONOTRON 107P

OFF

I

P

- +

MONOTRON 107
on/off Prog
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Zegary do zabudowy modu∏owej 2 wersje: 1 i 2 kana∏owe

Dane funkcyjne:

Napi´cie zasilania (wersja 1 kana∏owa)       12 V AC / DC lub 230 V +/- 10%
Napi´cie zasilania (wersja 2 kana∏owa)          110 - 230 V +/- 10%
Cz´stotliwoÊç         50 / 60 Hz
Pobór mocy  1 VA
Styk prze∏àczny: Obcià˝enie rezystancyjne           16 A / 250 V bezpotencja∏owy

Obcià˝enie indukcyjne (cosϕ = 0,6)        3 A / 250 V
Dok∏adnoÊç chodu  1 sek / 24 godz

Temperatura pracy -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania -10°C do +50°C
Pod∏àczanie przez zaciski spr´˝ynowe, przekrój przewodu     0,5 do 4 mm2

ZgodnoÊç z normà EN 60.730     tak
Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

Dane techniczne:

Numer katalogowy

Akcesoria

23301 24 h 230 V Bateria litowa 1 x          16 (3) A 3 modu∏y

23311 24 h 12 V AC / DC Bateria litowa 1 x          16 (3) A 3 modu∏y

23302 24 h + 24 h 11 - 230 V Bateria litowa 2 x          16 (3) A 3 modu∏y

23801 7 d 230 V Bateria litowa 1 x          16 (3) A 3 modu∏y

23811 7 d 12 V AC / DC Bateria litowa 1 x          16 (3) A 3 modu∏y

23802 7 d + 7 d 110 - 230 V Bateria litowa 2 x          16 (3) A 3 modu∏y

Wersja dobowa:     max. 20 komunikatów
Wersja tygodniowa:    max. 20 komunikatów, ka˝dy definiowany przez dzieƒ tygodnia, 

    czas i status prze∏aczenia.
- (max. 140 prze∏àczeƒ na tydzieƒ).
- kroki programowe co 1 min
- w trybie pracy manualnej, mo˝liwoÊci za∏àczenie obydwu kana∏ów równoczesnie:
- wymuszenie za∏àczenia lub wy∏àczenia, przez prze∏àczenie Monotron 200 w odpowiednià pozycj´.
- lub wymuszenie czasowe powrót do trybu Auto po zaprogramowaniu czasu wymuszenia od 1 do 23 
  i 1 do 27 dni.
Zasilanie - bateria litowa: 3 lata zasilania
˚ywotnoÊç baterii: 10 lat min.

Nr kat. Cykl Napi´cie zas. Zasilanie rez. Styki SzerokoÊç

Proste u˝ytkowanie dzi´ki prze∏àcznikowi funkcji: time setting.
- programowanie,
- praca automatyczna,
- tryb r´czny,
- wybór dni tygodnia:  1 przycisk na ka˝dy dzieƒ,
- obudowa o szerokoÊci 3 modu∏ów,
- pod∏àczanie poprzez zaciski spr´˝ynowe,
- 1 lub 2 x 16 A prze∏àczane styki bezpotencja∏owe,
- uchylna, transparentna pokrywa z mo˝liwoÊcià plombowania.

Cechy:

Monotron 200

Nr kat.: 23802

95593 Pokrywa zacisku

95594 Zestaw do monta˝u podtynkowego

dni tygodnia wybór funkcji

Zestaw monta˝owy (podtynk) wymiary

monta˝

pod∏àczanie

przycisk menuprze∏àcznik stanu
(programowanie/
wymuszenie) prze∏àcznik godz./minuty
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Monotron 300
M

o
n

o
tr

o
n Zegary do zabudowy modu∏owej, wersja: 1 i 2 kana∏owa, 

z lub bez klucza programowalnego.
Synchronizacja falami radiowymi przez anten´ DCF77

Proste u˝ytkowanie dzi´ki prze∏àcznikowi funkcji:
- ustawienia czasu
- programowanie
- wyÊwietlacz.
Dla modelu Monotron CS: tryb wakacyjny.
- obudowa modu∏owa 2 modu∏owa, 5 przycisków
- pod∏àczanie przez zaciski spr´˝ynowe
- 1 lub 2 x 16 A prze∏àczne, styki bezpotencja∏owe
- uchylna, przezroczysta pokrywa, funkcja blokady
- podÊwietlenie wyÊwietlacza, wg modelu.

Cechy:

23841     23851     23861

Napi´cie zasilajàce
Cz´stotliwoÊç
Pobór mocy przy 50Hz
Izolacja gal. zasilanie / wyjÊcie
Styk prze∏àczny bezpotencja∏owy

Min. pràd obcià˝enia
IloÊç kroków programowych
Min. czas pomi´dzy 2 krokami prog.
Dok∏adnosc chodu
Bateria litowa
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Przy∏àcze – zaciski spr´˝ynowe
Stopieƒ ochrony
Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

230 V +/- 15%
50 Hz
6VA
4kV

AC1 16 A / 250 V AC
DC1 4 A / 12 V DC

Cosϕ = 0.6 10 A / 250 V AC
Lampy halogenowe 230 V / Lampy ˝arowe 2300 W

Skompensowane lampy fluorescencyjne równolegle (max. 45 mF) 400 W
Nieskompensowane lampy fluo., skompensowane szeregowo 1000 W

Lampy Fluocompact 500 W
AC1 100 mA / 250 V AC
DC1 100 mA / 12 V DC

56 kroków programowych
1 minuta

+/- 1 sek. / 24 godz.
5 lat podtrzymania

-5°C do +45°C
-20°C do +70°C

Linka 1 do 6 mm2

Drut 1,5 do 10 mm2

IP 20 / IK 03

Dane techniczne:

23841 Monotron 300 Basic

Monotron 300 C Basic

Monotron 300 CS z wejÊciem odwracajàcym

Monotron 300 CS synchronizacja DCF 77

Monotron 300 CS zasilanie ELV

Monotron 300 Basic

Monotron 300 C Basic

Monotron 300 CS

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

23851

23861

23871

23881

23842

23852

23862

Nr kat. Przeznaczenie Funkcja
klucza

Klucz
progr.

Prog. Impulsy
Od 1sek do 30 min

Wymiary Pod∏àczanie
1 kana∏ 2 kana∏y

Monta˝

Ref. : 23841

Ref. : 23852

Numer katalogowy
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Dane funkcyjne:

Podstawowe funkcje:
- Programowanie tygodniowe, 56 kroków 
  programowych.
- Produkt dostarczany z ustawionym zegarem 
  czasu i zaprogramowanym wy∏àczeniem.
- Automatyczna korekcja czasu lato/zima.
- Programowanie dnia lub grupy dni.
- Rezerwa zasilania: ∏àcznie 5 lat zasilania zegara.
- Ustawienia zaprogramowane wst´pnie, 
  tymczasowe wymuszanie.
- WyÊwietlanie na grafie s∏upkowym lub wed∏ug 
  profil dnia.

- Blokowanie za pomocà klucza lub kodu.
- Funkcja ON/OFF.
- Tryb gotowoÊci: wy∏àczanie wyÊwietlacza 
po 1 min je˝eli nie ma napi´cia zasilajacego. 

  Powrót do trybu Auto przy powrocie zasilania 
lub po przyciÊni´ciu przycisku.

- Monotron C i CS wyposa˝one w klucz 
  programowalny.
- Programowanie przez klucz, 
komputer PC, przy u˝yciu interfejsu 
i oprogramowania (ref. 23891) lub wersja USB.

Dodatkowe funkcje dla wersji C i CS

- Permanentne predefiniowane ustawienia.
- Funkcja zapisania/kopii programu.

Specyficzne funkcje dla wersji CS 
(zobacz tabel´ poni˝ej).

23881 23871 23842-23852-23862
12 V AC / DC +20% - 10% - 24 V AC / DC + 10% -15% 230 V AC ± 15 % 230 V AC ± 15 %

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
0,8 VA 0,5 VA 6 VA
4 kV < 4 kV < 4 kV

µ 16 A / 250 V AC µ 16 A / 250 V AC µ 16 A / 250 V AC
µ 4 A / 12 V DC µ 4 A / 12 V DC µ 4 A / 12 V DC

µ 10 A / 250 V AC µ 10 A / 250 V AC µ 10 A / 250 V AC
2300 W 2300 W 2300 W
400 W 400 W 400 W
1000 W 1000 W 1000 W
500 W 500 W 500 W

100 mA / 250 V AC 100 mA / 250 V AC 100 mA / 250 V AC
100 mA / 12 V DC 100 mA / 12 V DC 100 mA / 12 V DC

56 kroków programowych 56 kroków programowych 56 kroków programowych
1 minuta 1 minuta 1 minuta

± 1 sek. / 24 h ± 1 sek. / 24 h ± 1 sek. / 24 h

IP20 / IK 03 IP20 / IK 03 IP20 / IK 03

5 lat podtrzymania 5 lat podtrzymania 5 lat podtrzymania
-5°C do +45°C / -20°C do +70°C -5°C do +45°C / -20°C do +70°C -5°C do +45°C / -20°C do +70°C

1 do 6 mm2 / 1,5 do 10 mm2 1 do 6 mm2 / 1,5 do 10 mm2 1 do 6 mm2 / 1,5 do 10 mm2

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

bateria litowa

bateria litowa

bateria litowa

bateria litowa

bateria litowa

bateria litowa

bateria litowa

bateria litowa

1 x          16 (10) A 2 modu∏y

2 modu∏y

2 modu∏y

2 modu∏y

2 modu∏y

2 modu∏y

2 modu∏y

2 modu∏y

1 x          16 (10) A

1 x          16 (10) A

1 x          16 (10) A

1 x          16 (10) A

2 x          16 (10) A

2 x          16 (10) A

2 x          16 (10) A

Programowanie
dowolne

Tryb 
wakacyjny

PodÊwietlenie
wyÊwietlacza

WejÊcie
odwracajàce

Synchronizacja
radiowa

Rezerwa
zasilania

Styki SzerokoÊç

23891 Interfejs i programowanie za pomocà PC

23895 Interfejs i programowanie za pomocà PC, wersja USB

23892 Klucz blokujàcy

23893 Klucz programujàcy pusty

23894 Adapter do przechowywania kluczy (na 3 klucze)

22299 Antena (DCF 77)

Akcesoria



Napi´cie zasilania 230 V - 50/60 Hz
Ustawianie zakresu +10°C do +35°C
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ grzanie/klimatyzacja 1 K (regulacja obszaru neutralnego)
Obcià˝alnoÊç styku: obcià˝enie rezystancyjne 5 A 250 VAC

obcià˝enie indukcyjne (cosϕ = 0,6) 2 A 250 VAC
˚ywotnoÊç: 100 000 cykli prze∏àczeƒ
Klasa izolacji II
Stopieƒ ochrony IP 30 / IK 03
ZgodnoÊç z dyrektywà EEC 87 / 308 tak
Wymiary 150 x 75 x 31 mm

10

Termostaty do systemów klimatyzacyjnych
T
e
rm
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a
ty

za
c
y
jn

y
c
h Termostaty elektroniczne dla instalacji grzewczych 

i klimatyzacyjnych z wentylatorami

Dane techniczne:

- Wy∏àcznik g∏ówny ON/OFF ze wskaênikiem.
- Prze∏àcznik lato/zima i prze∏àcznik 3 pr´dkoÊci wentylatorów.
- Wskaênik pracy trybu klimatyzacji.
- Praca w trybie ON/OFF lub w trybie proporcjonalnym czasu z podstawà czasowa 4 min, 
  wybór poprzez wewn´trzny prze∏àcznik.
- Mo˝liwoÊç ograniczania zakresu lub blokowania zadanego punktu temperatury.
- Regulacja wskazania temperatury uzale˝niona od osiàgni´tej temperatury otoczenia.

Cechy:

- G∏ówny wy∏àcznik ON/OFF z wskaênikiem.
- Prze∏àcznik 3 pr´dkoÊci wentylatora.
- Dwukolorowy wskaênik: praca na grzanie (czerwony) lub praca na klimatyzacj´ (zielony).
- Mo˝liwoÊç ustawiania zakresu regulowanej temperatury lub blokowania ustawionej temperatury.
- Regulacja wskazania temperatury uzale˝niona od osiàgni´tej temperatury otoczenia.

Cechy:

Nr kat: 58102

Regulacja:  nr kat.   :58102 Nr kat.: 58103

Termostaty elektroniczne z obszarem neutralnym 
dla instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych z wentylatorami

58103 Elektroniczny termostat z obszarem neutralnym

58102 Termostat elektroniczny
Nr kat. Opis

regulacja wentylatora(1)
dla wybranej pr´dkoÊci

regulacja po∏o˝enia zaworu
dla zimnej lub goràcej wody

regulacja w czasie zimy
styku grzejnego (3),
w czasie lata regulacja
zaworu zimnej wody (2)

1. wentylator    2. kontroler klimatyzacji 3. kontroler grzania

Konfiguracja 1:
trzy niezale˝ne pr´dkoÊci
wentylatora

Konfiguracja 2;
1 sta∏a pr´dkoÊç wentylatora,
pozosta∏e dwie do wyboru

Dane techniczne:

Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

Napi´cie zasilania 230 V - 50/60 Hz
Ustawianie zakresu +5°C do +30°C
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ 0,25 K
Obcià˝alnoÊç styku: obcià˝enie rezystancyjne 5 A 250  VAC

obcià˝enie indukcyjne (cosϕ = 0,6) 2 A 250  VAC
˚ywotnoÊç: 100 000 cykli prze∏àczeƒ
Klasa izolacji II
Stopieƒ ochrony IP 30 / IK 03
Wymiary 150 x 75 x 31 mm
ZgodnoÊç z dyrektywà EEC 87 / 308 tak

Numer katalogowy

Numer katalogowy

Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

Nr kat. Opis
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Thermostar 100
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r Termostaty do zabudowy modu∏owej, z czujnikiem zewn´trznym

Dane funkcyjne:

Napi´cie zasilania 230 V ±10%
Cz´stotliwoÊç 50/60 Hz
Straty mocy 5 VA
Styk prze∏àczany, bezpotencja∏owy: obcià˝enie rezystancyjne 8 A 250 V

obcià˝enie indukcyjne (cosϕ = 0,6) 3 A 250 V 
Temperatura pracy 0°C do +50°C
Temperatura przechowywania -10°C do +70°C
Pod∏àczenie przez zaciski, przekrój przewodu 1 do 4 mm2

D∏ugoÊç przewodu czujnika max. 50 m

Dane techniczne:

Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

Wszystkie wersje:
- wskaznik trybu pracy – ogrzewanie.
- styk prze∏àczny, bezpotencja∏owy, umo˝liwiajàcy kontrol´ aplikacji ogrzewania 
  lub aplikacji ch∏odzenia.
- Thermostar 101: Regulacja od 0 do +60°C.

             Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ: 1 K.
- Thermostar 102: Regulacja od +5 do +30°C.

             Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ: 0.5 K.
             Obni˝enie punktu temp. zadanej: - 4K przy 20°C.

- Thermostar 120: Pierwszy poziom regulacji +5 do +30°C.
             Drugi poziom, przy -1 do -10 K poni˝ej pierwszego poziomu.
             Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ: 0.5 K.

- Thermostar 130: 2 niezale˝ny punkt regulacji od +5 do +30°C.
             Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ regulowana prze∏àcznikiem: 0.5 K, 1 K, 2 K.

- Thermostar 110: Zakres ustawieƒ od -40°C do +120°C /4 podzakresy/ (-40 do 0°C, 0 do +40°C, 
             +40 do +80°C, +80 do +120°C).
             Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ regulowana prze∏àcznikiem: 0.5 K, 1 K, 2 K, 4 K.

- Thermostar 101: mo˝e byç u˝yty jako ogranicznik grzania strefowego.
- Thermostar 102: posiada wejÊcie redukcyjne zadanej temperatury - poprzez zewn. zegar.
- Thermostar 120: dwu stanowy regulator dla kaskadowej regulacji instalacji.
- Thermostar 130: 3 poziomy temperatury programowalne poprzez zewn´trzne styki:

             - temperatura komfort
             - temperatura ekonomiczna
             - temperatura przeciwzamro˝eniowa, ustawiona w przybli˝eniu na 8°C.

Temperatura przeciwzamro˝eniowa ma priorytet gdy aktywuje si´ odpowiedni styk.

Cechy:

Nr kat.: 25231

Nr kat.: 25221

ch∏odzenie

grzanie

54

35
,2

38,7
58

45

51

6 7 8

1 2 3 4 5

109

N L

Thermostar 110

6 7 8

1 2 3 4 5

109

N L

Thermostar 130

6 7 8

1 2 3 4 5

109

Thermostar 120

N L

grzanie

ch∏odzenie

ch∏odzeniegrzanie
ch∏odzenie grzanie

6 7 8

1 2 3 4 5

109

N

Thermostar
101 - 102

L

ch∏odzenie

grzanie

Redukcja 
tylko dla
Thermostar 102
Nr kat.: 25209 

25208 Thermostar 101 8 (3) A 3 modu∏y

25209 Thermostar 102 8 (3) A 3 modu∏y
25221 Thermostar 120 8 (3) A 3 modu∏y

25231 Thermostar 130 8 (3) A

1x

1x
1x

1x 3 modu∏y

Nr kat. Opis Styk SzerokoÊç

95594 Zestaw monta˝owy podtynkowy

Pod∏àczanieWymiary

Numer katalogowy

Akcesoria



Numer katalogowy
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Czujniki dla Thermostar 100
C
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1
0
0 Czujniki przewodowe, czujniki bryzgoszczelne

2-przewodowe pod∏àczane

25298

25297

25292

25293

25291

25294

Czujka sferyczna

Wodoodporna czujka naÊcienna

Czujka pokojowa

Czujka bryzgoszczelna

Czujka w os∏onie PCV

Czujka w os∏onie silikonowej

Dostarczana ze wspornikiem

Monta˝ naÊcienny lub sufitowy

Monta˝ naÊcienny

Monta˝ naÊcienny

D∏ugoÊç kabla: 2m (max. 50m)

D∏ugoÊç kabla: 2m (max. 50m)

IP 44 / IK 03

IP 44 / IK 03

IP 30 / IK 03

IP 65 / IK 03

IP 54 / IK 03

IP 54 / IK 03

Nr kat. Opis Stopieƒ ochrony

Nr kat.: 25292

Nr kat.: 25293

Nr kat.: 25294

Nr kat.: 25297

Nr kat.: 25298
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Domocontrol  122
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Modu∏ telefoniczny, do zdalnej kontroli

Dane funkcyjne

Domocontrol 122

230V AC +/- 5%, 50 / 60 Hz
Pobór mocy 2 W
Telefoniczna linia analogowa (PSTN) 48 V DC
Domocontrol M33 i 122 3 wyjÊcia przekaênikowe 5A - 250 V AC1
1 wejÊcie pomiaru temperatury NTC (oprócz 122) 10 kOhm

Dane techniczne:

Numer katalogowy

61122 Domocontrol 122 3 x          5 A 5 modu∏ów

Domocontrol 122
- Zdalna kontrola 3 wyjÊç przekaênikowych.
- Tryb start/stop lub zegar od 14 do 99 godz.
- Pomoc g∏osowa (angielski, francuski, w∏oski, niemiecki).

Nr kat. Opis Styk SzerokoÊç

- Modu∏ telefoniczny do zdalnej kontroli:
  - do zdalnego sterowania – za∏àcz/wy∏àcz za pomocà telefonu trzech obwodów 
    (oÊwietlenie, ogrzewanie, sterowanie rolet/˝aluzji, itp.).
- Wskaênik stanu wyjÊcia.
- Pomoc g∏osowa podczas ustawiania i u˝ytkowania.
- Mo˝liwoÊç u˝ytkowania zdalnego tylko dla u˝ytkowników znajàcych has∏o zabezpieczajàce.
- Kompatybilny z telefonem lub faksem na tej samej linii, osobny kod dost´pu.

Cechy:

Domocontrol 122 Pod∏àczanie

Nr kat.: 61122



Numer katalogowy
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Thermostar 421
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r Regulator ogrzewania dla aplikacji z akumulacjà ciep∏a 
lub dla bezpoÊredniego ogrzewania pod∏ogowego

Dane funkcyjne:

Napi´cie zasilania 230 V +10% / -15%
Zewn´trzna temperatura 
dla wy∏àczenia systemu grzewczego

+5°C do +25°C

Ró˝nica w zewn´trznej temperaturze 0 do 40°C
Ogranicznik temperatury po∏ogowej 10°C do +40°C
Podstawa czasowa 30 sek. do 10 min.
Redukcja zadanej temperatury 4°C
Temperatura przeciw zamarzaniu redukcja do 8°C
Obcià˝alnoÊç styku 10 A / 250 V AC

Dane techniczne:

Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

59021 Thermostar 421 10 A 3 modu∏y

Regulator z ogranicznikiem, u˝ywany dla przewodów grzejnych do akumulacji ciep∏a 
w czasie „drugiej” taryfy lub dla „bezposredniego” ogrzewania pod∏ogowego.
- Czujnik ograniczajàcy lub dwa zewn´trzne, styki wejÊciowe umo˝liwiajàce zaprogramowanie 
  2 obni˝onych temperatur: o 4 stopnie (krótka nieobecnoÊç) lub o 8 stopni (d∏uga nieobecnoÊç).
- U˝ywany w domach jako centralny regulator.

Nr kat. Opis Styk SzerokoÊç

Proporcjonalny czasowo regulator, który okreÊla precyzyjnie iloÊç energii wymaganej 
przez instalacj´ w zale˝noÊci od temperatury zewn´trznej.
WejÊcia do wyrównania temperatury przez styki zewn´trzne.

Cechy:

54

35
,2

38,7
58

45 88
,5

50

6 7 8

1 2 3 4 5

109

220 V

Wymiary Pod∏àczenia

Przeciwzamro˝eniu Redukcja

Ograniczajàcy
Zewn´trzny

Monta˝
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Thermoflash Digi 2 i Digi 24
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h Programowalny 2-przewodowy cyfrowy termostat pokojowy 

do kontroli ogrzewania lub klimatyzacji

Dane funkcyjne:

Napi´cie zasilania 2 x 1.5 V baterie LR6 trwa∏oÊç 12 miesi´cy,
Zestaw baterii litowej nr kat. 56320 trwa∏oÊç 12 lat (typowy)

Prze∏àczny styk bezpotencja∏owy: obcià˝enie rezystancyjne 8 A 250 V
obcià˝enie indukcyjne (Cosϕ= 0.6) 2 A 250 V

Zakres ustawieƒ dla temperatury “komfort”, “obni˝enie”, “przeciw zamarzaniu” +5°C do +35°C
Zakres wyÊwietlanej temperatury otoczenia 0°C do +40°C
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ < 0,3 K
Temperatura pracy 0°C do +50°C
Temperatura przechowywania -10°C do +65°C
WilgotnoÊç wzgl´dna 85% max. przy +20°C
Pod∏àczenie przez zaciski Êrubowe, przekrój przewodu do 2,5 mm2

Stopieƒ ochrony IP 30 / IK 03
Klasa izolacji II 
ZgodnoÊç z normà: EN 60730

Dane techniczne:

Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

56221 Thermoflash Digi 2 OEM 7 d

7 d

12 miesi´cy

12 miesi´cy

8 (2) A

56120 Thermoflash Digi 2 (bateria litowa) 7 d oko∏o 12 lat 8 (2) A

56124 Thermoflash Digi 24 24 godz. 12 miesi´cy 8 (2) A

56254 Thermoflash Digi 2 Eco OEM 7 d 12 miesi´cy 8 (2) A

56320

56130

Bateria litowa dla 56221 i 56124
Thermoflash Digi 2 Eco

- oko∏o 12 lat -

Nr kat. Opis Cykl pracy ˚ywotnoÊç Styk

- Programowanie i sterowanie ogrzewaniem lub systemem klimatyzacji.
- 3 regulowane poziomy temperatury: komfort, obni˝enie, przeciw zamro˝eniu.
- 3 predefiniowane programy (wersja dobowa i tygodniowa).
- 7 dowolnych programów, 1 na ka˝dy dzieƒ dla wersji tygodniowej.
- 1 dowolny program dla wersji dobowej.
- Program wakacyjny/d∏ugiej nieobecnoÊci regulowany od 1 do 99 dni, w zakresie temperatury
  od 5°C do 30°C.
- Funkcja licznika godzin (7-dniowa wersja), dla lepszej kontroli nad instalacjà.
- Od∏àczana baza, do monta˝u w puszkach podtynkowych 60 mm.
- Funkcja anty-blokady dla pomp cyrkulacyjnych.
- Tryb pracy “ON/OFF” lub “chronoproporcjonalny czasu” (oprócz Eco).
- Tryb grzanie/klimatyzacja (oprócz Eco).

Cechy:

34

23

9,3

115

82 76

1

4

5

2 3 1 2 3

Wymiary Pod∏àczenie
Nr kat.: 56221 i 56120
Zdalna kontrola
przez telefon 
(np: Domocontrol 122)

Styk czynny (zaciski 4 i 5) = przeciwzamro˝eniu(+ 6°C)
U˝ycie styku przystosowanego do sygna∏ów niskopoziomowych

Nr kat.: 56254

Numer katalogowy

• Licznik czasu pracy (oprócz ECO)
• Sta∏e wyÊwietlanie:
  - temperatura “komfort”.
  - temperatura “obni˝enie”.
• Temperatura otoczenia.
• Czas, data, tryb, stan styków.
• Profil bie˝àcego programu.
• Klawiatura wykonana z Elastomeru 
  z 2 poziomami dost´pu:
pierwszy poziom:
4 przyciski do ustawiania codziennych wartoÊci.
drugi poziom:
- 6 przycisków (wersja tygodniowa) pod panelem
  uchylnym

- 4 przyciski (wersja dobowa) pod panelem
  uchylnym
- Funkcja licznika godzin pracy (wersja 7 dniowa),
  do lepszej kontroli instalacji.
- wyjmowana podstawa do monta˝u 
  w puszkach podtynkowych 60 mm.
- Funkcja anty-blokady dla pomp cyrkulacyjnych.
- Tryb pracy “On/Off” lub “proporcjonalny czasu”
  (oprócz Eco).
- Tryb grzania/klimatyzacji (oprócz Eco).
- WejÊcie dla kontroli przez telefon (oprócz Eco)
  grzania/klimatyzacji (wersja 7-dniowa).
- Tymczasowe wymuszenie na bie˝àcym
  programie.

Nr kat.: 56130

Nr kat.: 56120

8 (2) A
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Analogowy Thermoflash
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h 2-przewodowy programowalny termostat pokojowy z lub bez baterii.

WyÊwietlanie temperatury otoczenia.

Dane funkcyjne:

Thermoflash TS/TS1 Thermoflash

Napi´cie zasilania 230 V AC +10%/-15% - 50/60 Hz 2 x 1.5 V baterie LR6
˚ywotnoÊç baterii 1 rok
Styk prze∏àczany obcià˝enie rezystancyjne 8 A 250 V 8 A 250 V 
bezpotencja∏owy obcià˝enie indukcyjne (cosϕ= 0,6) 2 A 250 V 2 A 250 V 
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ 0,3 K 0,3 K
Dok∏adnoÊç chodu 1 s / 24 h 1 s / 24 h
Temperatura pracy 0°C do +50°C 0°C do +50°C
Temperatura przechowywania -10°C do +60°C -10°C do +60°C
Pod∏àczenie przez zaciski klatkowe 1 do 2,5 mm2 1 do 2,5 mm2

Klasa izolacji II II
Stopieƒ ochrony IP 30 / IK 03 IP 30 / IK 03

Wersja 24 h 7 d

Programowanie w krokach 10 min. 1 h.
Minimalny czas 2 prze∏àczeƒ 20 min. 2 h.
Precyzja prze∏àczeƒ 1 min. 30 sec. 10 min.

Dane techniczne:

Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

56711 Thermoflash OEM 24 godz 12 miesi´cy 8 (2) A

56771 Thermoflash OEM 7 d 12 miesi´cy 8 (2) A

56712 Thermoflash TS OEM 24 godz 15 dni 8 (2) A

56772 Thermoflash TS OEM 7 d 15 dni 8 (2) A

56513 Thermoflash TS1 24 godz 15 dni 8 (2) A

56573 Thermoflash TS1 7 d 15 dni 8 (2) A

Ekran:
WyÊwietlanie temperatury otoczenia, tryb pracy 
(auto/manu), zadanego punktu temp. (komfort/
obni˝ona), wskaênik grzania “ON”.

Przyciski:
+ i – przyciski do zmiany ustawieƒ, przycisk 
auto/manu aby wybraç tryb pracy, przycisk
“     ” aby ustawiç wartoÊç temp. “komfort”, 
“obni˝ona” od +6°C do +30°C.

Nr kat. Opis Cykl pracy Autonomia Styk

• Analogowy, programowalny termostat pokojowy.
• Automatyczna kontrola 2 stopni temperatury w zale˝noÊci od obecnoÊci w pomieszczeniach:
  temperatura komfortowa i obni˝ona (obni˝ona tylko dla 56513 i 56573).
• Stylowe, subtelne wzornictwo pozwalajàce zintegrowaç si´ z stylem dekoracji.
• Starannie opracowana ergonomia dla ∏atwiejszej obs∏ugi urzàdzenia.
• 2 przewodowe pod∏àczenie dla modelu z baterià, pozwalajàce ∏atwe zastàpienie ka˝dego
  typu termostatu pokojowego.
• Dzi´ki niezale˝nemu stykowi prze∏àczanemu, mo˝liwe jest zainstalowanie w ka˝dym
  obwodzie sterowania ogrzewaniem, bez wzgl´du na rodzaj zasilania.
• Programowanie dobowe lub tygodniowe.
• Zegar czasu ze wskazówkami umo˝liwia ∏atwe ustawienia czasu. 
  Korekta czasu letni/zimowy ∏atwa do przeprowadzenia.
• Podstawa mo˝e byç zdj´ta bez narz´dzi, pozwalajàc oprzewodowaç przez zainstalowaniem
  centralnej jednostki.

Cechy:

Opis produktu

Monta˝

Wymiary
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Pod∏àczenie
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2 WyÊwietlacz

Przyciski

Temperatura pokojowa
Wskaênik pracy auto/manual
Bie˝àce ustawienia: komfort lub redukcja
Wskaênik ON grzania
Wskaênik niskiego poziomu baterii 
(tylko dla 56511 i 56571)

"+" i "-" przyciski dla ró˝nych ustawieƒ

"auto/manual" przycisk wyboru trybu pracy

przycisk regulacji wartoÊci "zredukowanej"
Nr kat.: 56512, 56572
56513 i 56573

Nr kat.: 56571



17

Termostat pokojowy
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Kalibracja wskazaƒ temperatury

Zasilanie      230 V 50 Hz
Zakres temperatury  +5°C do +35°C
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ  0,5 K
Obcià˝alnoÊç styku: obcià˝enie rezystancyjne    3 A 250 V AC
T° pracy    0°C do +50°C
T° przechowywania -10°C do +65°C
Klasa izolacji        II
Stopieƒ ochrony      IP 30 / IK 03

Charakterystyka techniczna:

25800      ze stykiem normalnie zamkni´tym i wskaênikiem ogrzewania
25615      ze stykiem normalnie zamkni´tym i prze∏àcznikiem ON/OFF
25620      ze stykiem prze∏àczanym
25614      ze stykiem prze∏àczanym i predefiniowanym punktem temperatury „obni˝onej” 

     (od – 3K do – 7K, ustawienia fabryczne: – 3K)
25805      tak samo jak nr kat. 25614, ustawienia temperatury pod pokrywà
25809      ze stykiem normalnie zamkni´tym

Po dwóch dniach od czasu monta˝u, zmierzyç temperatur´ zewn´trznym termometrem.
Za pomocà wysuwnego pokr´t∏a ustawiç tà samà temperatur´ dla wielkoÊci mierzonej 
przez termostat.

Nr kat. Nazwa

Sugerowana wysokoÊç monta˝u: oko∏o 1,5 m od pod∏ogi oraz jak najdalej od innych 
êróde∏ ciep∏a.
Unikaç monta˝u na Êcianach zewn´trznych, przy drzwiach i oknach z powodu mo˝liwych
przeciàgów.
Mocowanie termostatu bezpoÊrednio na Êcianie – poprzez wkr´ty 3 lub 3,5 mm.

Instalacja

Nr kat.: 25800

Nr kat.: 25615

Numer katalogowy

Termostaty pokojowe, bimetalowe dla aplikacji ogrzewania 
i klimatyzacji.

Nr kat.: 25620 Nr kat.: 25614

4

AC
T

Nr kat.: 25615

4

4

5

AC
T

on/off

Nr kat.: 25800

AC
T

T

AC

Ab
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Zestaw Thermoflash DIGI 2 HF
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Nadajnik

Regulacja dla temperatury Komfort:  +5°C do +30°C
Regulacja dla temperatury Obni˝onej:  +5°C do +30°C
Regulacja dla temperatury przeciw zamarzaniu:  +5°C do +30°C
Zakres wyÊwietlania temperatury otoczenia:    0°C do +40°C
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ:             < 0.3 K
Zasilanie:              2 standardowe baterie alkaliczne LR6 

                           (do zasilania przekaênika i odbiornika)
Zasi´g dzia∏ania:     75 m pomi´dzy nadajnikiem i odbiornikiem na wolnej przestrzeni

         (dzia∏anie pomi´dzy 3 pi´trami budynku)
Cz´stotliwoÊç:      433.92 MHz
Czas pracy przekaênika:   10%
IP:      30
Temperatura pracy:    0°C do +40°C
Temperatura przechowywania:                -20°C do +70°C
WilgotnoÊç:         95% max. przy 25°C
Wymiary:            115 x 82 x 34 mm
Stopieƒ zanieczyszczeƒ:           standard
Normy:    EN 301-489-3

Odbiornik (nr kat. 53401)

Napi´cie zasilania:      230 V +10 % do -15 %
Minimalne obcià˝enie:     12 V 100 mA
WyjÊcie:                1 prze∏àczany, bezpotencja∏owy styk
Obcià˝alnoÊç: obcià˝enie rezystancyjne AC1:        16 A 250 V
Obcià˝enie indukcyjne:              3 A (cos Õ = 0,6)
Cz´stotliwoÊç odbiornika:      433.92 MHz
Stopieƒ ochrony:   IP43
Klasa izolacji:        II
Ochrona mechaniczna:   IK04
Temperatura pracy: -10°C do +60°C
Temperatura przechowywania: -20°C do +70°C
Pod∏àczanie linka:  0,5 do 1,5 mm2

Pod∏àczanie drut:  0,5 do 2,5 mm2

Wymiary:             130 x 60 x 27 mm
WilgotnoÊç:         90% max. przy 20°C
Klasa:        2
Normy:    EN 60669-2-1

Charakterystyka techniczna:

Zestaw Thermoflash DIGI 2 HF do kontroli temperatury otoczenia
Regulacja w odniesieniu do 3 poziomów temperatury.
• Temperatura „Komfort”: temperatura ustawiana w trakcie obecnoÊci w domu u˝ytkowników.
• Temperatura „Obni˝enie”: temperatura ustawiana dla krótkiej nieobecnosci 
  lub w trakcie nocy.
• Temperatura przeciw zamarzaniu: minimalna wartoÊç temperatury w trakcie d∏ugiej
  nieobecnoÊci. Zabezpiecza mieszkania przed ryzykiem mrozu.

Cechy:

Nr kat.: 56460

Termostat bezprzewodowy z naÊciennym odbiornikiem.
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Termostat radiowy
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Cyfrowy Termostat radiowy do aplikacji grzewczych

Dane funkcyjne:

Termostat

Zasilanie:              2 standardowe baterie alkaliczne LR6 
            (do zasilania przekaênika i odbiornika)

Trwa∏oÊç:  2 lata
Statyczna ró˝nica ∏àczeƒ:              < 0.3 K
Zasi´g dzia∏ania:    50 m pomi´dzy nadajnikiem i odbiornikiem na wolnej przestrzeni 

         (dzia∏anie pomi´dzy 3 pi´trami budynku)
Cz´stotliwoÊç:       433.92 MHz
Temperatura pracy:    0°C do +40°C
Temperatura przechowywania:  -20°C do +60°C
Klasa izolacji:       II
Stopieƒ ochrony:        IP31 / IK03

Odbiornik (nr kat. 53400)

Napi´cie zasilania:       230 V +10 % do -15 %
WyjÊcie:   1 prze∏àczany, bezpotencja∏owy styk
Obcià˝alnoÊç styku: obcià˝enie rezystancyjne AC1:        16 A 250 V
Obcià˝enie indukcyjne: 2 A (cosϕ = 0,6)
Cz´stotliwoÊç odbiornika:       433.92 MHz
Zasi´g dzia∏ania:  50 m pomi´dzy nadajnikiem i odbiornikiem na wolnej przestrzeni 

         (dzia∏anie pomi´dzy 3 pi´trami budynku)
Stopieƒ ochrony:        IP43 / IK03
Klasa izolacji:        II
Temperatura pracy:    0°C do +50°C
Temperatura przechowywania: -10°C do +65°C
Parametry podano dla temperatury otoczenia 20°C.

Dane techniczne

25312 OEM, Termostat programowalny, cyfrowy 24 mies.

53400 HF OEM odbiornik, monta˝ naÊcienny 16 (2) A

Wersja cyfrowa programowalna:
• Mo˝liwoÊç wyboru 3 modyfikowalnych, predefiniowanych programów:
  - P1 temperatura komfort od 6 do 23 godzin,
  - P2 temperatura komfort od 6 do 8:30 i 17:30 do 23,
  - P3 temperatura komfort od 6 do 8:30 i 11:30 do 14 i 17:30 do 23.
• Tryb manualny ustawiania temperatury.

Nr kat. Opis Autonomia Styk

Programowalny cyfrowy termostat pokojowy
- Urzàdzenie zawierajàce termostat z komunikacjà radiowà i odbiornikiem radiowym 
  montowanym naÊciennie lub w zabudowie modu∏owej.
- Âredni zasi´g 50 m pomi´dzy nadajnikiem i odbiornikiem na wolnej przestrzeni 
  (3 pi´tra w budynku).
- Pewna transmisja radiowa, powtarzania rozkazów aby potwierdziç stan odbiornika co 12 minut.

Cechy:

Ref. : 53401

Ref. : 25310

Ref. : 25312

12
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Pod∏àczanieWymiary

Numer katalogowy
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Termostat ścienny
Mechaniczny membranowy

Zalety

•  Wielonapięciowy do różnorodnych zasto-
sowań

•  Złote styki (może pracować z niskimi 
obciążeniami)

•  Szpilki ograniczenia nastawy dla ograni-
czenia lub zablokowania możliwości zmian

•  Montaż na puszce ∅ 60 mm 
i 75 x 75 mm

Charakterystyka funkcjonalna

•  2-przewodowe podłączenie •  Duże pokrętło nastawy temperatury

Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji temperatury +8°C +30°C
Histereza 1 K typowa / max 1,2 K.
Napięcie zasilania 12/24/48 V DC lub 230 V AC
Częstotliwość 50/60 Hz
Moc pobierana około 1 VA
Wyjście styk bezpotencjałowy  

przełączny
Max. wartość obciążenia rezystancyjnego AC1 10 A / 230 V AC

obciążenia indukcyjnego (cos ϕ = 0,6) 2,5 A / 230 V AC
Min. wartość DC1 1 mA / 12 V DC
Temperatura pracy -10°C do +55°C
Temperatura przechowywania -25°C do +70°C
Połączenie elektryczne przez zaciski śrubowe,  

przekrój przewodów 0,75  
do 2,5 mm2

Wymiary (wysokość  
x szerokość x głębokość)

88 x 89 x 33 mm

Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP 30
Zgodność z normą EN 60.730

Parametry określono dla temperatury otoczenia 20° C

Nr kat.

Wielonapięciowy Złocone styki * Ref.

12/24/48 V DC lub 230 V AC tak 54781

Podłączenie elektryczne

Wymiary gabarytowe

Nr kat. 54185F
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Termostat ścienny
Analogowy

Zalety

• Możliwość przestawienia pokrętła nastawy 
temperatury tak by temperatura  nasta-
wiona dokładnie odpowiadała temperatu-
rze rzeczywistej

•  Szpilki ograniczenia nastawy dla ograni-
czenia lub zablokowania możliwości zmian

Nr kat. 25506

Nr kat. 95595 

Charakterystyka funkcjonalna

•  Przełącznik ON / OFF umożliwiający wyłą-
czenie termostatu bez konieczności zmiany 
nastawy

•  Wskaźnik LED ogrzewania

Termostat z przewodem pilotowym  
(nr kat. 25536):

•  2 typy regulacji: chronoproporcjonalny (opty-
malny dla dużych i średnich bezwładności 
instalacji) lub ON / OFF (małe bezwładności)

•  sześciorozkazowe wejście dla przewodu 
pilotowego i nastawa ECO -2 lub -3°C

Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji temperatury +5°C do +30°C
Histereza <0,3 K (25536), <1K (25506)
Napięcie zasilania 230V AC +10% -15%
Częstotliwość 50/60 Hz
Wyjście styk NO lub styk przełączny,  

w zależności od modelu
Max. wartość obciążenia rezystancyjnego AC1 12A lub 16A w zależności  

od modelu
obciążenia indukcyjnego (cos ϕ = 0,6) 3 A / 230 V AC

Temperatura pracy 0°C do +50°C
Temperatura przechowywania -10°C do +65°C

Połączenia elektryczne przez zaciski śrubowe  
o przekroju 1 do 2,5 mm2

Wymiary (wysokość  
x szerokość x głębokość) 80 x 80 x 31 mm

Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP 30
Zgodność z normą EN 60.730

Parametry określone dla temperatury otoczenia 20°C

Nr kat.

Wejście  
przew. pil.

Styki
Reg. Chrono-
proporcjonalna

Czujnik  
zew.

Reg.  
ON/OFF

Nr kat.

- styk NO / 16 A - tak - 25506
- styk NO / 16A - tak tak * 25526
tak przełączny / 12A tak tak - 25536

* Długość przewodu: 4 m, możliwość przedłużenia do maksymalnie 50 m, min. przekrój: 0,75 mm2 IP 54

Akcesoria Nr kat.

Ramka 95595

Podłączenie elektryczne

25506 25536
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Termostaty montowane wtynkowo
Analogowe, przeznaczone do elektrycznego ogrzewania podłogowego i sufitowego

Zalety

• Termostaty z certyfikatem EUBAC uła-
twiające optymalizację charakterystyki 
energetycznej budynków

• Regulacja dostosowana do dużej bez-
władności elektrycznego ogrzewania 
podłogowego

• Obniżenie zużycia energii dzięki sterowaniu 
czasowemu lub poprzez przewód pilotowy 

• Rozwiązanie „ciche” z termostatem pokojo-
wym i zdalnie sterowanym modułem stycz-
nika do umieszczenia w szafce sterującej 
dla 1 lub 2 stref (nr kat. 25115 / 25116)

Nr kat. 25113

Nr kat. 25102

Nr kat. 25115

Charakterystyka funkcjonalna

•  Funkcja stopniowego podnoszenia tem-
peratury w trybie pierwszego grzania dla 
elektrycznego ogrzewania podłogowego 

•  Regulacja elektroniczna chronoproporcjo-
nalna 

•  Sterowanie przewodem pilotowym dla  
6 sygnałów. ECO ustawiane -2 lub -3,5°C  
w zależności od wersji 

•  Termostat montowany wtynkowo z łatwo 
odłączaną płytką czołową dla ułatwienia  
prac malarskich

•  Możliwość ograniczenia zakresu regulacji  
lub blokady temperatury na wybranej 
wartości

•  Dioda LED wskazuje stan pracy. Można ją 
wyłączyć dla uniknięcia zakłóceń w nocy

•  Możliwość mocowania na standardowych 
puszkach

•  ∅ 60 mm

Termostat z oddzielnym wyłącznikiem  
ON/OFF (nr kat. 25102)

•  Wskaźnik ogrzewania LED na przedniej płytce 
pod pokrętłem regulacji.

•  Wyłączenie ogrzewania oddzielnym przełącz-
nikiem 

•  Regulowane pokrętło nastawy temperatury

•  Temperatura ECO ustawiana (-2°C i -3,5°C)

Termostaty 
(nr kat. 25113, 25115, 25116, 25119)

•  Wskaźnik LED ogrzewania zintegrowany  
z pokrętłem nastawy temperatury

•  Wyłączenie ogrzewania poprzez nastawienie 
minimum na pokrętle nastawy temperatury 

•  Wyświetlanie rodzaju pracy (comfort – ECO – 
ochrona przed zamrożeniem) poprzez 3 diody 
LED na pokrętle regulacji

Termostat z ustawieniem ECO (nr kat. 25113)                                      

•  Kalibracja ustawionej temperatury w zakresie 
+ / -3°C

•  Nastawa ECO (-2°C lub -3,5°C)

Zestawy termostatu z modułem stycznika  
(nr kat. 25115, 25116)

•  Zestaw termostatu z modułem stycznika do 
montażu w szafce sterującej dla 1 lub 2 strefy

•  Ustawienie ECO na stałe -2°C

Termostat ze zdalnym czujnikiem  
(nr kat. 25119)

•  Termostat pokojowy z czujnikiem zdalnym  
(do ograniczenia temperatury podłogi  
przy ogrzewaniu podłogowym)

•  Stałe ustawienie ECO -2°C
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Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji temperatury +10°C do +30°C
25119: ograniczenie temperatury podłogi 25° -50°C

Histereza < 0.5K 
Napięcie zasilania 230 V AC +10% -15%
Częstotliwości 50 Hz
Moc pobierana <0.5VA wyjątkiem nr kat. 25115/25116: <3VA
Wyjście 25102/25113: styk przełączny bezpotencjałowy

25115/25116: styk NO
25119: odłączanie fazy

Max. wartość obciążenia rezystancyjnego AC1 nr kat. 25102/25113/25119: 10A
nr kat. 25115/25116: 16A

Min. wartość AC1 100mA 48V AC / DC
Temperatura pracy 0°C do +45°C
Temperatura przechowywania -20°C do +65°C
Połączenie elektryczne zaciski śrubowe, max. przekrój 2 x 2,5 mm2

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): część naścienna 83 x 80 x 13 mm z wyjątkiem 25102: 84 x 86 x 13 mm
część wtynkowa: 50 x 50 x 31 mm

Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP 30
Zgodność z normą EN 60.730

Parametry określone dla temperatury  otoczenia  20° C 

Nr kat.

Typ regulacji Styk wyjściowy Eco Przełącznik Nr kat.

Termostat montowany wtynkowo 10A przełączny -2 lub -3,5°C O/I 25102
Termostat montowany wtynkowo 10A przełączny -2 lub -3,5°C auto   25113

Zestaw z 1 wtynkowego termostatu + moduł stycznika  
(3 pola w szafce sterującej)

styk NO 1 x 16A stałe -2°C auto   25115

Zestaw z 1 wtynkowego termostatu + moduł stycznika  
(3 pola w szafce sterującej)

styk NO 2 x 16A stałe -2°C auto   25116

Termostat montowany wtynkowo z czujnikiem zdalnym 10 A z odcięciem fazy stałe -2°C auto   25119

Wymiary gabarytowe

25113 25102

Podłączenie elektryczne

25113 - 25102

przew.  
pilotowy
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Termostaty montowane wtynkowo
Analogowe, zastosowanie do ogrzewania wodnego

Zalety

•  Regulacja szczególnie korzystna dla wod-
nego ogrzewania podłogowego o dużej 
bezwładności

•  Wtynkowy montowany termostat ze 
zdejmowaną płytką czołową dla ułatwienia 
prac malarskich

Charakterystyka funkcjonalna
Nr kat. 25110 

•  Regulacja elektroniczna chronoproporcjonalna

•  Możliwość ograniczenia zakresu regulacji  
lub zablokowanie nastawy na wybranej 
wartości 

•  Montaż na standardowych puszkach ø 60 mm

•  Wskaźnik LED załączenia ogrzewania zinte-
growany z pokrętłem temperatury

•  Dioda LED może zostać wyłączona, aby unik-
nąć zakłóceń w nocy

•  Kalibracja nastawionej temperatury w zakresie 
+ / -3°C

Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji temperatury +10°C do +30°C
Histereza < 0,5K
Napięcie zasilania 230 V AC +10% -15%
Częstotliwości 50 Hz
Moc pobierana <0.5VA
Wyjście styk przełączny  

bezpotencjałowy
Max. wartość obciążenia rezystancyjnego AC1 10A
Min. wartość AC1 100mA 48V AC / DC
Temperatura pracy 0°C do +45°C
Temperatura przechowywania -20°C do +65°C

Podłączenie elektryczne zaciski śrubowe max.  
przekrój 2 x 2,5 mm2

Wymiary (wysokość  
x szerokość x głębokość)

część natynkowa: 83 x 80 x 13 mm
część wtynkowa: 50 x 50 x 31 mm

Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP 30
Zgodność z normą EN 60.730

Parametry okreśnono dla temperaturzy otoczenia 20° C

Nr kat.

Typ Styk wyjściowy Nr kat.

Termostat montowany wtynkowo przełączny 10A 25110
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Wymiary gabarytowe

Podłączenie elektryczne

25110

25110

do puszki  
wtynkowej  
ø 60 mm




