
Pokojové termostaty

Úsporné řešení pro vaše topení

Technické údaje TP44 TP44 RF

Rozsah nastavenia teplôt 5 - 35 °C po 0,5 °C

Protimrazová teplota 7 °C

Prevádzkové režimy kúrenie/chladenie

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

Počet možných zmien denne 6 po minútach

Maximálne zaťaženie kontaktov 230 V / 6(2) A 

Napájanie 2× batérie AAA 1,5V 

Objednávací kód 17173 17174

Technické údaje TP08

Protimrazová teplota 5 °C

Počet týždenných programov 7+ 8+ protimrazový

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

Počet možných zmien denne 24 po 1 hodine

Maximálne zaťaženie kontaktov 24 - 230VAC; 8(2)A

Napájanie 2× batérie AA 1,5V 

Objednávací kód 6298

Maximálny prúd je udávaný pre odporovú záťaž, údaj v zátvorke je pre 

indukčnú záťaž. 

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.

Maximálny prúd je udávaný pre odporovú záťaž, údaj v zátvorke je pre 

indukčnú záťaž. 

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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Poskytuje výber z ôsmich prednastavených programov vrátane protizámrazového alebo vytvorenie ďalších ôsmich 

užívateľských programov. Nastaviť je možné 2 teploty (úspornou a komfortnou) v rozsahu od 5 °C do 35 °C. Na displeji je 

prehľadne zobrazený časový program.
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ELEKTRONICKÉ POKOJOVÉ TERMOSTATYELEKTRONICKÉ PROGRAMOVATEĽNÉ IZBOVÉ TERMOSTATY

Programovateľné elektronické izbové termostaty s týždenným programom slúžia ku komfortnej regulácii teploty v miestnosti 

podľa vopred nastaveného časového programu. Vďaka tomu sporí energiu pri zachovaní tepelnej pohody. Všetky sú vybavené 

prehľadným LCD displejom zobrazujúcim teplotu v miestnosti, čas a deň v týždni, aktuálny stav výstupného relé (kotol zapnutý/

vypnutý) a prebiehajúci režim (úsporný - komfortný - protizámrazový). Jednoduchým stlačením tlačidla je možné okamžite 

zmeniť aktuálny režim.

TP44 a TP44 RF

Umožňuje riadiť prevádzku vykurovania alebo chladenie, nastaviť pre každý deň v týždni šesť rôznych teplôt v šiestich časových 

zmenách. Možnosť zmeny požadovanej teploty bez zmeny programu, a to ako krátkodobo, tak dlhodobo bez obmedzenia konca. 

TP44 RF je bezdrôtovou variantou s prijímačom, ktorý umožňuje diaľkové termostatické ovládanie kotla alebo klimatizácia, 
vypnutia termostatu a manuálne ovládanie pripojeného zariadenia.
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