
• przeznaczony do ogrzewania ELEKTRYCZNEGO
• stała histereza 0,3 ° C
• posiada funkcję AUTOMATYCZNEJ REDUKCJI NOCNEJ 

TEMPERATURY , naciśnięcie jednego przycisku obniża 
temperaturę ogrzewania o 3 ° C w ciągu 8 godzin

230 V AC 
16 A 

Termostat do elektrycznych urządzeń 
grzewczych z automatycznym nocnym 
obniżeniem temperatury TS01 KLASIK
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Graf nocnego obniżenia w ciągu jednego dnia:

Graf nocnego obniżenia w ciągu tygodnia:
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Termostat do elektrycznych urządzeń grzewczych z automatycznym nocnym obniżeniem temperatury 

TS01 ma zastosowanie:

Wymiary:

TS01 -  termicznie przełączane gniazdo z  analogową  regulacją  temperatury przeznaczone do regulowania 
elektrycznych źródeł ciepła (np. grzejniki na podczerwień, termowentylatory, grzejniki drabinkowe). Stała 
niska histereza pozwala utrzymywać stabilność nastaw temperatury. Posiada podstawowe funkcje służące 
do regulacji temperatury w danym pomieszczeniu. Nie ma potrzeby zatrudniania instalatora do montażu, 
wystarczy podłączyć go do źródła ciepła  w włączyć do zasilania. 

Tylko jednym naciśnięciem przycisku możemy 
zmniejszyć wymaganą temperaturę o 3 ° C 
przez 8 godzin
Cykl ten automatycznie jest powtarzany w każdy dzień.

Techniczne parametry  
Zasilanie                       230 V / 50 Hz
Histereza                       0,3 °C

Zakres regulacji          , 11 °C do 28 °C

Ochrona przed zamarzaniem   = +3 °C
Ustawianie temper.      co 1 °C
Ochrona                       IP20
Wyjście przek.              maks. 16 A
Temper. pracy               0 °C do 40 °C

infrapanele grzejniki termo  
wentylatory

grzejniki 
drabinkowe wentylatory

AUTOMATYCZNE NOCNE OBNIŻENIE TEMPERATURY 
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