
Pokojové termostaty

Úsporné řešení pro vaše topení

Umožňuje řídit provoz vytápění nebo chlazení, nastavit pro každý den v týdnu šest různých teplot v šesti časových změnách. Mož-

nost změny požadované teploty bez změny programu, a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě bez omezení konce. 

TP44 RF je bezdrátovou variantou s přijímačem, který umožňuje dálkové termostatické ovládání kotle nebo klimatizace, vypnutí 

termostatu a manuální ovládání připojeného zařízení.

Technické údaje TP44 TP44 RF

Rozsah nastavení teplot 5 - 35 °C po 0,5 °C

Protimrazová teplota 7 °C

Provozní režimy topení/chlazení

Programy na dny Po-Ne, Po-Pá/So-Ne, 24 h

Počet možných změn denně 6 po minutách

Maximální zatížení kontaktů 230 V / 6(2) A 

Napájení 2× baterie AAA 1,5V 

Objednací kód 17173 17174

Technické údaje TP08

Protimrazová teplota 5 °C

Počet týdenních programů 7+ 8+ protimrazový

Programy na dny Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne

Počet možných změn denně 24 po 1 hodině

Maximální zatížení kontaktů 24 - 230VAC; 8(2)A

Napájení 2× baterie AA 1,5V 

Objednací kód 6298

Maximální proud je udáván pro odporovou zátěž, údaj v závorce je pro indukční 

zátěž. 

Pozn. U TZT63 se při výpadku energie vrací  nastavení na tovární 

hodnoty, tj. 20 °C.

Pozn. U TP69 se při výpadku energie vrací nastavení na tovární 

hodnoty, tj. 22 °C.

Maximální proud je udáván pro odporovou zátěž, údaj v závorce je pro indukční 

zátěž. 

Nabízí výběr z osmi přednastavených programů včetně protizámrazového nebo vytvoření dalších osmi uživatelských programů. 

Nastavit lze 2 teploty (úspornou a komfortní) v rozsahu od 5 °C do 35 °C. Na displeji je přehledně zobrazen časový program.

Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). 

LED dioda pod displejem ukazuje aktuální stav elektrické zásuvky (sepnuta - rozepnuta). Je napájen síťovým napětím 230 V (k pro-

vozu není potřeba baterií). TZ33 je ovládán kolečkem, TZT 63 tlačítky a je navíc vybaven časovým spínačem a protizámrazovou 

ochranou. Časový spínač umožňuje pomocí jednoho stisku tlačítka zapnout zásuvku bez ohledu na nastavenou teplotu termosta-

tu na předem nastavený časový interval v rozsahu 15 minut - 5 hodin. Poté se automaticky vrátí do režimu termostatu.

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (za-

pnut/vypnut). Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií). 

TP 39 je ovládán kolečkem, TP 69 tlačítky.

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem pro topení i chlazení, který zobrazuje teplotu v místnosti, nastave-

nou teplotu a aktuální stav termostatu (topení/chlazení/protimrazová ochrana). Bateriový 2×AAA.

TP34 RF je bezdrátovou variantou s přijímačem, který umožňuje dálkové termostatické ovládání kotle nebo klimatizace, vypnutí 

termostatu a manuální ovládání připojeného zařízení.

Technické údaje TZ33 TZT63

Provozní napětí 230 V /50 Hz

Maximální zatížení kontaktů 16(3) A 

Napájení kontaktů 230 V

Objednací kód 6295 8269

Technické údaje TP39 TP 69

Provozní napětí 230 V /50 Hz

Maximální zatížení kontaktů 16(3) A 

Napájení kontaktů 230 V

Kód 6299 11583

Technické údaje TP18

Provozní napětí 24 - 230 V 

Maximální zatížení kontaktů 5(3.5)A

Napájení kontaktů 2 × 1,5 V AAA

Kód 7355

Technické údaje TP34 TP34 RF

Provozní napětí 230 V 

Maximální zatížení kontaktů 6(2)A

Napájení kontaktů 2 × 1,5 V AAA

Kód 17168 17169

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (za-

pnut/vypnut). Bateriový 2×AAA.
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Programovatelné elektronické pokojové termostaty s týdenním programem slouží ke komfortní regulaci teploty v místnosti podle 

předem nastaveného časového programu. Díky tomu spoří energii při zachování tepelné pohody. Všechny jsou vybaveny pře-

hledným LCD displejem zobrazujícím teplotu v místnosti, čas a den v týdnu, aktuální stav výstupního relé (kotel zapnut/vypnut) 

a probíhající režim (úsporný - komfortní - protizámrazový). Jednoduchým stiskem tlačítka lze okamžitě změnit aktuální režim.
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