
Izbové termostaty

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

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. Pri TZT63 sa pri výpadku energie vracia  nastavenie na 

továrenské hodnoty, tj. 20 °C.

Pozn. Pri TP69 sa pri výpadku energie vracia nastavenie na 

továrenské 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.

Technické údaje TZ33 TZT63

Prevádzkové napätie 230 V /50 Hz

Maximálne zaťaženie kontaktov 16(3) A 

Napájanie kontaktov 230 V

Objednávací kód 6295 8269

Technické údaje TP39 TP 69

Prevádzkové napätie 230 V /50 Hz

Maximálne zaťaženie kontaktov 16(3) A 

Napájanie kontaktov 230 V

Kód 6299 11583

Technické údaje TP18

Prevádzkové napätie 24 - 230 V 

Maximálne zaťaženie kontaktov 5(3.5)A

Napájanie kontaktov 2 × 1,5 V AAA

Kód 7355

Technické údaje TP34 TP34 RF

Prevádzkové napätie 230 V 

Maximálne zaťaženie kontaktov 6(2)A

Napájanie kontaktov 2 × 1,5 V AAA

Kód 17168 17169

displej

druh provozu

víčko baterií

kryt ovládacích prvků

zápis do paměti

nastavení času a dne

volba programů
komfortní teplota

nastavovací tlačítka

resetovací tlačítko

úsporná teplota

programovací tlačítka

nastavovací gombík

LCD displej zobrazujúci: 
čas, deň, teplotu nastavenú aj 
aktuálnu a ďalšie informácie

LCD displej zobrazující: 

čas, den, teplotu 

nastavenou i aktuální

a další informace

přepínání mezi manuálním 

a termostatickým 

ovládáním 

zapnutí/vypnutí 

termostatu

symbol teplomera

nastavovacie tlačidlá

LED dióda

údaj o teplote

LCD displej zobrazujúci teplotu

LCD displej symbol teplomera a ruky 

LED dióda indikujúca zapnutie zásuvky

otočný gombík s informatívnou 
stupnicou pre nastavenie teploty

zásuvka termostatu

TP39 a TP69

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (za-

pnutý/vypnutý). Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je potreba batérií). 

TP 39 je ovládaný kolieskom, TP 69 tlačidlami.

TP34 a TP34 RF

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom pre kúrenie aj chladenie, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti, 

nastavenú teplotu a aktuálny stav termostatu (kúrenie/chladenie/protimrazová ochrana). Batériový 2×AAA.

TP34 RF je bezdrôtovou variantou s prijímačom, ktorý umožňuje diaľkové termostatické ovládanie kotla alebo klimatizácie, 
vypnutie termostatu a manuálne ovládanie pripojeného zariadenia.

TZ33 a TZT63
Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/

vypnutý). LED dióda pod displejom ukazuje aktuálny stav elektrickej zásuvky (zapnutá - rozopnutá). Je napájaný sieťovým 

napätím 230 V (k prevádzke nie je potreba batérií). TZ33 je ovládaný kolieskom, TZT 63 tlačidlami a je naviac vybavený časovým 

spínačom a protizámrazovou ochranou. Časový spínač umožňuje pomocou jedného stlačenia tlačidla zapnúť zásuvku bez 

ohľadu na nastavenú teplotu termostatu na vopred nastavený časový interval v rozsahu 15 minút - 5 hodín. Potom sa 

automaticky vráti do režimu termostatu.
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TP18

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu 

(zapnutý/vypnutý). Batériový 2×AAA.

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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