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Termostate de cameră programabile 
din gama TP4000
Caracteristici

Gama TP4000 de termostate de cameră 
programabile combină funcţiile unui cronometru 
cu cele ale unui termostat de cameră într-un 
regulator elegant, uşor de utilizat, care permite 
utilizatorului să programeze până la 6 evenimente 
de timp şi temperatură pe zi. Astfel, modul 
flexibil de funcţionare a sistemului de încălzire 
se adaptează stilului de viaţă al utilizatorului, 
furnizând valori diferite de temperatură în diferite 
momente ale zilei. Termostatul TP4000, alimentat 
de o baterie şi disponibil în variante cu fire sau fără 
fire, este uşor de instalat şi utilizat.

Termostatul poate fi programat prin intermediul a 
cinci butoane, care pot fi utilizate, de asemenea, 
în timpul funcţionării normale, pentru a modifica 
manual programul sau pentru a schimba afişajul.

TP4000 poate fi programat pentru 24 de ore, 
repetând evenimentele programate în fiecare 
zi din săptămână. Acest produs funcţionează 
pe baterie şi este proiectat pentru a fi utilizat în 
instalaţii cu fire. 

Termostatul este prevăzut cu o serie de programe 
presetate care satisfac cerinţele unui număr mare 
de utilizatori; aceste programe pot fi modificate 
sau setate din nou pentru a corespunde cerinţelor 
specifice ale utilizatorilor.

În timpul funcţionării normale, temperatura 
programată poate fi modificată manual foarte 
uşor pentru a mări sau a micşora temporar 
temperatura camerei; în acest mod, termostatul 
revine la funcţionarea normală programată în 
timpul următorului eveniment de timp.

De asemenea, termostatul poate fi setat de 
utilizator pentru a menţine temperatura la o 
valoare constantă. Acesta este prevăzut, de 
asemenea, cu posibilitatea de programare a 
funcţiei confortabile de protecţie anti-îngheţ, care 
permite utilizatorului să dezactiveze modul de 
funcţionare programat şi să comute în modul de 
protecţie anti-îngheţ.

•	 Termostat	de	cameră	programabil	pentru	24	de	
ore 

•	 Utilizat	în	sisteme	cu	fire	şi	fără	fire
•	 Permite	 setarea	 unui	 număr	 de	 până	 la	 6	

evenimente de timp şi temperatură pe zi
•	 Funcţionare	pe	baterie	pentru	o	instalare	facilă
•	 Numeroase	 posibilităţi	 de	 modificare	 a	

programelor de către utilizator, inclusiv a 
funcţiei de termostat şi a modului de protecţie 
anti-îngheţ.
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Caracteristici TP4000 TP4000-RF + RX1 TP4000-RF

Nr.	cod 087N791900 087N792100 087N792000

Cu fire şi senzor integrat •

Fără	fire,	cu	senzor	integrat •

Fără	fire,	cu	senzor	integrat	şi	receptor	RX1 •

Termostat programabil pentru 24 de ore •

6 evenimente de timp şi temperatură repetate în 
fiecare zi

•

Programe de timp şi de temperatură setate din 
fabrică                  
(pot fi modificate în funcţie de preferinţele utili-
zatorului)

Setare Oră Temperatură

1
2
3
4
5
6

06:30
08:30
11:30
13:30
16:30
22:30

20°C
15°C
20°C
15°C
21°C
15°C

Interval de temperaturi Off, 5°C - 30°C

Funcţie	programabilă	de	protecţie	anti-îngheţ Da

Tip control On/Off

Diferenţă de comutare ±1°C

Alimentare cu energie electrică 2	baterii	alcaline	AA/MN1500/LR6

Frecvenţă	emiţător	(modele	RF) N/A 433.92MHz

Raza	de	acţiune	a	emiţătorului N/A Maxim 30 de metri 

Copie de siguranţă a memoriei Evenimentele sunt memorate pe întreaga durată de utilizare a produsului.
Valorile de timp sunt memorate timp de 1 minut necesar pentru schimbarea 

bateriilor

Tip contact Releu	de	ieşire	SPDT	(fără	tensiune) N/A	(nu	este	valabil)

Caracteristica releului de ieşire 3(1)A, 10-230V N/A	(nu	este	valabil)

Dimensiuni, mm 110 Lăţime x 88 Înălţime x 28 Grosime

Standard de design EN	60730-2-9	(EN	300220	for	RF)

Date tehnice termostat

Conexiuni

1
OFF

2 3
COM ON

N/C
normal 
închis

N/O
normal 
deschis
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Modelele cu fire Modelele fără fire

1 2 3 4

COMPONENTE
ELECTRONICE

N L
COM ZONA

1 ON
ZONA
1 OFF

A

COMPONENTE
ELECTRONICE

B C 1 2 3 4 5 6
N L ZONA

1 ON
ZONA
1 OFF

ZONA
2 ON

ZONA
3 ON

COM

Borna 6   Numai 
receptor RX3

RX1

RX2 / RX3


