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Descriere produs
Termostatele TC44PE cu senzori de ambient și pardosea 
sunt destinate pentru a menține temperatura aerului și 
pardoselii pentru funcționare în regim optim.
TC44PE este un termostat cu afișaj LCD și indicație 
digitală utilizat pentru sistemele electrice de încălzire 
prin cablu sau pentru controlul (ON/OFF) supapelor, 
cazanelor, în sistemele de încălzire cu apă în 
dependență de temperatura și regimul setat.
Este un dispozitiv cu regim de funcționare manual sau 
programabil săptămânal pentru a conecta sistemul de 
încălzire în timpul predefinit de utilizator. Programaea 
se poate efectua pentru fiecare zi, având până la  
scenarii de temperatură și timp de conectare sau 
deconectare pentru fiecare zi.

Date tehnice

Simboluri afișaj

Interfață utilizator
zi

eveniment activ

valoare

buton meniu
buton + buton -

buton ON / OFF
ecran blocat

încălzire pornită
mod manual

mod program

Schema de conexiune

Montarea termostatului
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TERMOSTAT

TC44PE
Control inteligent al căldurii

Hysteresis reglabil

Avantajele folosirii unui termostat:
• Extinderea perioadei de exploatare

a cablului (covorașului) de încălzire
(prevenirea supraîncălzirii)

• Economie în energie până la 50%
• Menținerea temperaturii confortabile

la nivelul setat

Parametru Valoare
Tensiunea de alimentare AC 230V 50Hz

Sarcină maximă 16A
Interval de setare 5° .. 95°C
Limite de reglare 5° .. 60°C

Hysteresis 1° .. 10°C
Temperatură de lucru, ambient -5° .. 50°C
Material PC anti-inflamabil

Protecție IP20

Consum în Stand-By 2W
Precizie control temperatură >99%

Modul manual
Modul program în timp
Deșteptare, eveniment 1
Ieșire (dimineața), eveniment 2
Întoarcere (seara), eveniment 
Somn (noaptea), eveniment 
Încălzire pornită

sarcina 
16A

senzor
pardosea

schema de
alimentare
și control

~230V

neutrulinie
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Senzorul de temperatură se conectează la bornele 6 și 7
Tensiunea de alimentare (230V±10%, 50Hz) se va 
conecta la bornele 1 și 2.  Linia (L) se va detecta cu 
ajutorul indicatorului, apoi se va conecta la borna 1, iar 
firul neutru (N) se va conecta la borna 2. Sarcina se 
conectează la bornele 3 și 4 (cablurile de racordare 
de la elementul încălzitor). Ecranul inpământare se 
conectează separat.

Instrucțiuni 
pentru

montare și 
exploatare

După ce ați efectuat montajul, asigurați-vă 
că senzorul extern și firele de alimentare au 
fost conectate corect. Conectarea greșită a 
acestora poate duce la deteriorarea 
termostatului

Termostatul este destinat pentru montare în încăperi 
ferit de umezeală, apă și grăsimi. În condițiile în care se 
montează în baie, bucătărie, piscină, termostatul 
trebuie să fie amplasat într-un loc, ferit de stropii de apă 
și vapori.
Înălțimea de montare a termostatului trebuie să fie 
între 40cm și 1,7m de la nivelul pardoselii.
Pentru protecție contra electrocutărilor și scurt circuit, 
este recomandată conectarea termostatului și a sarcinii 
prin un dispozitiv de curent rezidual și respectiv un 
întrerupător automat (sau prin un întrerupător automat 
cu protecție diferențială) și conectarea inpământării.
Pentru încălzirea în pardoseală senzorul va fi plasat în 
un tub gofrat de montaj ( cu min. Ø16mm). Tubul se 
montează în șapa de beton/adeziv, egal distanțat între 
două fire încălzitoare. Când va fi necesar, senzorul 
trebuie să poată fi ușor scos din tub și înlocuit cu altul. 
Capătul tubului gofrat se izolează cu o bandă 
autoadezivă pentru a evita pătrunderea adezivului / 
șapei în interiorul acestuia.
Temperatura mediului recomandat pentru utilizarea 
termostatului este de -5° .. 50°C.

Termostatul se montează în cutie pentru prize adâncită.
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IMPORTANT! Debranșați linia de alimentare înainte de a 
efectua lucrările de instalare sau de întreținere a 
termostatului și componentelor asociate cu el. 
Termostatul trebuie să fie instalat de un electrician 
calificat. Bornele termostatului sunt destinate pentru 
conductori cu secțiunea maximă de 2,5mm2.

Tub gofrat

Mufa de
conexiune

Bandă
distanțiere

Cablu de
încălzire

Senzor în
tub gofrat

Izolarea capă-
tului tubului

Nu se recomandă ca termostatul să fie supus acțiunilor 
directe ale razelor de soare și a curenților de aer, pentru 
a evita erorile de măsurare a temperaturii.

Instalarea senzorului trebuie să fie 
efectuată în așa fel, încât să fie posibilă 
înlocuirea acestuia pe viitor.
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Setări
Pentru a intra în modul de setări avansate apăsați 
concomitent butoanele             și            , când termo- 
statul este deconectat. Următoarele 8 funcții pot fi 
selectate prin apăsarea butonului           .

Setări avansate

Setul include

!

1) Butonul de pornire
Pentru pornire/oprire termostat.
Pentru confirmare setări efectuate în regim de 
setări/programare.

2) Butonul +             și -
În modul de control manual sau programabil, când 
apăsați pe unul din butoanele “+” și “-” veți mări sau 
micșora temperatura setată curentă. Afișajul revine la 
starea inițială după 5 secunde inactive.
Puteți seta ceasul și ziua săptămânii. Pentru aceasta 
apăsați butonul meniu             pentru 5 secunde, până 
valoarea dorită pentru modificare începe a clipi, din 
acest moment putem mări sau micșora valoarea ce 
clipește. Astfel se modifică secvențial toate valorile. La 
final apăsați butonul             pentru a accepta valorile 
setate.

3) Butonul meniu
Pentru selectarea modului manual/cu program de 
încălzire.
Pentru setarea intervalelor de încălzire în regim 
confort/econom.

4) Blocarea             și deblocarea
Pentru a bloca sau debloca termostatul apăsați 
concomitent butoanele              și            . 

5) Modul de programare a evenimentelor
Dacă apăsați             și              concomitent pentru 5 
secunde, intrați în meniul de programare săptămânal al 
evenimentelor.

5

Măsuri de precauție
1. Instalarea termostatului trebuie efectuată de un 
electrician autorizat în conformitate cu prevederile 
acestui manual.
2. Nu instalați termostatul în nemijlocita apropiere de 
sursa de încălzire sau în zone cu umiditate sporită. În 
cazul camerelor de baie se recomandă instalarea 
termostatului în exteriorul spațiului băii, iar dirijarea să 
fie setată numai în baza senzorului de pardosea, care va 
fi montat în pardoseala camerei de baie.
3. Asigurați-vă că tesiunea de rețea corespunde celei 
indicate de producător.
4. Folosiți cabluri de conectare cu o secțiune ce 
corespunde puterii instalate.
5. Dacă ați depistat o eroare în sistemul de încălzire sau 
sistemul nu funcționează corect, opriți alimentarea 
acestuia și contactați un specialist.
6. Termostatul deteriorat, instalat sau conectat greșit nu 
poate fi schimbat în bază de garanție.
7. Dacă nu veți folosi sistemul o perioadă îndelungată, 
de exemplu câteva luni, opriți alimentarea acestuia.
8. Păstrați acest manual pentru folosirea ulterioară.
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Programarea:  evenimente de timp și temperatură

Apăsa “      ”ți            5 secunde acest buton pentru a intra în 
regim de programare
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Buton Eveniment Simbol Timp Valoare implicită

Setare început / sfârșit

Setare tem
peratură
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Simbol Setări sau
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ADJ
Calibrarea

temperaturii

SEN Setare senzor

IN: senzor incorporat (ambient)

ALL:

LIT
Limitarea

temperaturii

Limitarea temperaturii
senzorului exterior

Limite de reglare: 5~60°C

DIF Hysteresis

LTP
Mod protecție

îngheț

PRG

2: 5/2
1: 6/1
0: 7

HIT

AFAC

Ajustarea temperaturii
măsurate

senzor pardosea
ambii senzori

(cu limitarea temperaturii max 
a senzorului de pardosea)

Precizie reglabilă
control temperatură

Pornirea / oprirea modului
protecție îngheț

Setarea regimului
săptămânii

2 zile libere
1 zi liberă
fără zile libere

Temperatura
maximă

Limitarea temperaturii
maxime

(35~95°С)

Restabilirea
valorilor

de fabrică
Resetarea valorilor din fabrică

Hysteresis: ÷1..÷10°C

Model TC44PE
Termostat

Manual

Șuruburi fixare doză

Senzor pardosea
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