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Az eszköz részei
Technikai paraméterek

Kivitel

Digitális szoba- és padló termosztátok Thermo sorozat 

Egyéb funkciók - DTR, DTF, DTC

Az eszköz részei - kijelző

Bekötés

EAN kód
DTR: 8595188125017
DTF: 8595188135924
DTC: 8595188135931

* Lásd 41. oldal. 

   Reset

                        Kijelző

 Kimenet 
kijelzése

Tápfeszültség 
kábel

  Vezérlő 
gombok

A termosztát az ELEGANT 
szerelvénycsalád sorolókereteibe is 
beépíthető. 
Az ELEGANT szerelvénycsalád 
kínálatáról érdeklődjön 
a honlapunkon található 
elérhetőségeken.

Szerelvénydoboz

Tápfeszültség
Tápfeszültség tűrése:

Teljesítményfelvétel:

Háttértár:

Mérés
Hőmérséklet tartomány:

Pontosság: 

Hiszterézis:

Hőmérséklet szenzor:

Beállítás
Min. hőmérséklet fokozat:

Min. időciklus:

Programok száma:

Események száma:

Kalibráció:

Kijelző
LCD kijelző:

Dátum kijelzés:

Kimenet jelzése:

Kimenet
Típus:

Max. terhelhetőség:

Leválasztás:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam:

Egyéb információk 
Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság:

Szerelés:

Védetség:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

• DTR - Digitális szobatermosztát:  
- szobatermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, beépített 

szenzorral 
• DTF - Digitális padlótermosztát:  

- padlótermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, külső 
szenzorral

• DTC - Digitális kombinált termosztát: 
- szoba- és padlótermosztát kombinációja +5.. +50 °C közötti hőmérséklet 

tartománnyal 
- a hőmérséklet kijelzés választható (a szoba, avagy  a padló szenzor értéke)
- a szoftverben kiválasztható, hogy a szenzorok soros, vagy párhuzamos 

viszonyban legyenek
• DTF, DTC

- a külső szenzort (TC-3, 3 m) a termékhez adjuk (csak ATF/ATC esetében), 
a szenzor kábele 100 m-ig toldható

- a termosztát szenzorhiba (rövidzár, szakadás) elleni védelemmel 
rendelkezik, a hiba kijelzésre kerül a kijelzőn

- a termosztát előre programozott, de változtatható funkciókkal rendelkezik
- „billentyűzár“ - a nyomógombokkal a kezelés lezárható
- a kijelzés paraméterei megváltoztathatóak(pl.: aktuális / beállított 

hőmérséklet)
- „fagyvédelem “ amennyiben a hőmérséklet +5 °C alá esik, a termosztát 

automatikusan bekapcsolja a fűtést.
- a hűtés / fűtés vezérlés állítható
- a készülék 4 nyomógomb segítségével vezérelhető
- automatikus téli / nyári időszámítás átállás (kikapcsolható)
- „nyaralás“ üzemmód, 99 napig előre állítható
- modern, az ELEGANT szerelvénycsaládba illeszthető kivitel

Program mód

Működési mód

Idő beállítás 

Manuális mód

Események

Külső szenzor

                                A hét napja

                 AM/PM

            Nyaralás mód

 Hőmérséklet kijelzés

AC 230 V ±15 %,

1.5 VA, 50 - 60 Hz

tölthető akkumulátor LIR2032 (40 mAh)

töltési idő 100%-ra: 3 óra

tárolás - ha az akkumulátor 100 % -os 72 óra

 +5 ..+50  °C

 ± 0.5  °C

állítható 0.5 vagy 1 °C

                                                                                szoba (beépített) és 

   szoba (beépített)         padló (külső)              padló (külső) 

0.5  °C

10 perc

4

2- 6 a programban

állítható ±5  °C

26x24 mm, háttérvilágítással (be- és kikapcsolható)

aktuális idő, hőmérséklet, a hét napja, a kimenet állapota

piros LED és szimbólum  az LCD kijelzőn

potenciálmentes NO,  AgNi érintkezőkkel

16 A / 250 V, 4000 VA by AC1

galvanikus, elektromos szilárdság 4 kV

3x107

0.7x105

 -10 ..+55  °C

 -20 ..+70  °C

4 kV

szerelvénydobozba, min 30 mm 

mély Ø min. 65 mm

IP30 normális körülmények között *

tömör 1x 2.5 / 1.5 érvég

84 x 89 x 54.3 mm

120 g

EN 60730-2-9, EN 61812-1, EN 61010-1

EAN kód - SET
DTR, fehér Elegant keret: 8595188136235
DTF, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135863
DTC, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő:  8595188135856

Csak eszközök - külön rendelendő ELEGANT keret és külső érzékelő (kivéve DTR)




