
Izbové termostaty 
Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

Technické údaje TZ33

Teplotný rozsah 5 - 35 °C nastaviteľný

Spínacia diferencia ~ 0,5 °C

Prevádzkové napätie 230 V /50 Hz

Maximálne zaťaženie kontaktov 16(3) A 

Napájanie kontaktov 230 V

Krytie IP 20

Prevádzková vlhkosť 5 - 90 % (nekondenzujúci)
Objednávací kód 6 295

Technické údaje TP39 TP 69

Teplotný rozsah 5 - 35 °C nastaviteľný 5 - 35 °C nastaviteľný

Spínacia diferencia ~ 0,5 °C ~ 0,5 °C

Prevádzkové napätie 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz

Maximálne zaťaženie kontaktov 16(3) A 16(3) A 

Napájanie kontaktov 230 V 230 V

Krytie IP 20 IP 20

Prevádzková vlhkosť 5 - 90 % 
(nekondenzujúci)

5 - 90 % 
(nekondenzujúci)

Kód 6299 11583

Technické údaje TP18

Teplotný rozsah 5 - 35 °C nastaviteľný

Spínacia diferencia ~ 0,5 °C

Prevádzkové napätie 24 - 230 V 

Maximálne zaťaženie kontaktov 5(3.5)A

Napájanie kontaktov 2 × 1.5 V AAA

Krytie IP 30

Prevádzková vlhkosť 5 - 90 % (nekondenzujúci)
Kód 7355

symbol teplomera

nastavovacie tlačidlá

LED dióda

údaj o teplote

LCD displej zobrazujúci teplotu

LCD displej symbol teplomera a ruky 

LED dióda indikujúca zopnutie zásuvky

otočný gombík s informatívnou 
stupnicou pre nastavenie teploty

zásuvka termostatu

TP 39 a TP 69

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 potrebná batéria). 
TP 39 je ovládaný kolieskom, TP 69 tlačidlami.

TZ 33
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 (zopnutá - rozopnutá). Je napájaný sieťovým 
napätím 230 V (k prevádzke nie je potrebná batéria).

symbol teplomera
symbol ruky

nastavovací gombík

orientačná stupnica

údaj o teplote

symbol teplomera

nastavovacie tlačidlá

údaj o teplote

ELEKTRONICKÉ IZBOVÉ TERMOSTATY

TP 18

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (za-
pnutý/vypnutý). Batériový 2×AAA.

Technické údaje TZT63

Teplotný rozsah 5 - 35 °C nastaviteľný

Spínacia diferencia ~ 0,5 °C

Prevádzkové napätie 230 V /50 Hz

Maximálne zaťaženie kontaktov 16(3) A 

Napájanie kontaktov 230 V

Krytie IP 20

Prevádzková vlhkosť 5 - 95 % (nekondenzujúci)
Objednávací kód 8 269

LCD displej zobrazujúci teplotu

LED dióda indikujúca zopnutie zásuvky
tlačidlá nastavenia hodnôt

tlačidlo pre potvrdenie hodnoty a voľbu režimu

zásuvka termostatu

TZT 63

Zásuvkový elektronický termostat s 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. Prehľadný LCD displej zobrazuje teplotu prostredia, aktuálny 
stav termostatu (zapnutý/vypnutý) alebo odpočítavaný časový interval. Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je 
potrebná batéria).




