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Termostate de cameră programabile 
ideale pentru instalaţii de încălzire cu centrale 
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Gama TP4000

Termostat de cameră programabil
Termostatul programabil uşor de utilizat, care asigură temperaturi diferite 
în diverse momente ale zilei, este ideal pentru instalaţiile de încălzire cu 
centrale.  

Part No: 238v02_Romania    03/09

Caracteristici TP4000 TP4000-RF + RX1 TP4000-RF

Nr. Cod 087N791900 087N792100 087N792000

Interval de temperaturi Off, 5-30°C

Termostat programabil pentru 
24 de ore •

Număr de evenimente pe zi 6

Afişaj ceas AM/PM sau 24 ore

Programe setate din fabrică 
(pot fi modificate în funcţie de 
preferinţele utilizatorului)

•

Suprareglarea temperaturii 
interioare •

Protecţie anti-îngheţ •

Tensiunea nominală de ieşire 10-230 V c.a. N/A (nu este valabil)

Curent nominal de ieşire 3 (1) A N/A (nu este valabil)

Caracteristica releului de ieşire 1 x SPDT, tip 1B N/A (nu este valabil)

Temperatura ambiantă maximă 45°C

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

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.

Frecvenţă emiţător (modele RF) N/A (nu este valabil) 433,92 MHz

Raza de acţiune a emiţătorului N/A (nu este valabil) Maxim 30 de metri

Dimensiuni (mm) 110 lăţime x 88 înălţime x 28 grosime

Standard de design EN60730-2-9 (EN 300220 pentru RF)

Tensiune nominală de impuls 2,5 kV

Test de duritate 75°C

Grad de reciclare Gradul 2

Precizia temperaturii ±1°C

Precizia ceasului ±1min.
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Acest termostat programabil uşor de utilizat asigură 
temperaturi diferite pentru diverse momente ale 
zilei şi înlocuieşte renumitul model TP4. 

Noua versiune cu baterie şi model radio (fără fire) 
a modelului TP4000 asigură un nivel optim de 
confort pentru instalaţiile în care montarea unui 
cablaj fix nu este posibilă sau de dorit.

Funcţionare cu baterie, cu fire sau control radio 
(fără fire). Termostatul de cameră programabil 
TP4000 combină funcţiile unui cronometru cu cele 
ale unui termostat de cameră într-o unitate uşor 
de utilizat, care permite programarea a până la 
şase evenimente de timp şi de 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. 

Aceasta înseamnă că în loc să fie montat într-o 
locaţie fixă, termostatul cu control radio (fără fire) 

poate fi deplasat dintr-o cameră în alta pentru a 
asigura controlul local al temperaturii.

Modelul TP4000 este un termostat de cameră care 
poate fi programat pentru 24 de ore, când este 
necesar acelaşi program în fiecare zi. 

TP4000 dispune de o funcţie de setare a 
„protecţiei anti-îngheţ”, uşor de utilizat, pentru 
reglarea temperaturii. Pot fi efectuate reglările 
temporare ale temperaturii de control, dar această 
suprareglare este anulată la începutul următorului 
eveniment programat.

Versatil şi uşor de instalat, acesta este ideal pentru 
sistemele actualizate şi pentru aplicaţiile noi. De 
asemenea, termostatul este adecvat şi pentru 
controlul zonal în combinaţie cu receptorul fără 
fire Danfoss RX2 sau RX3 (disponibil separat).

Noul model TP4000 a fost creat ţinând seama 
de noul stil modern de viaţă şi oferă aceeaşi 
funcţionalitate ca şi binecunoscutul său predecesor 
TP4. 

N/C 
(normal 
închis)

N/O 
(normal 
deschis)
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