
 

 

FISA TEHNICA  
 

TERMOSTAT SIGURANTA CU SENZOR CAPILAR   

Cod intern :NEOTSSAT10F

 

1. DESCRIERE  

     Termostatul de siguranță are rolul de a limita temperatura agentului termic și de a proteja 

suprafața finită a pardoselii. 

Principalele avantaje: 

- Este ușor de montat și de programat 

- Utilizare simplă, ușor de montat și programat având scara de reglaj vizibilă 

- Se poate bloca la temperatura dorita 

- Intervalul temperaturii de lucru 30°C - 90°C 

- Borna de conectare ușor accesibilă       

 

 

 



 

 

2. CARACTERISTICI TEHNICE  

2.1 Caracteristici tehnice generale   

Alimentare: 230V AC 50Hz 

Contact: 1 contact - 2 sensuri 

Amperaj: 15 (2) A 

Domeniul de setare: 30°C - 90°C 

Elementul senzorului: Senzor lichid 

Gradul de protecție: IP 20 

Certificat CE  

2.2 Caracteristici tehnice dimensionale   

 

 

3. INSTALARE 

     Montați sonda in teaca special prevăzută a kitului de amestec si instalați termostatul de contact într-un loc 

ușor accesibil. Va rugam sa va asigurați ca sonda este bine fixata in teaca și are contact permanent cu 

aceasta. 

 

4. RACORDURI ELECRICE SI PROGRAMARE 

     Îndepărtați capacul termostatului prin îndepărtarea butonului rotativ (1) si desfaceți șurubul din plastic (2). 

     Cele 4 borne sunt vizibile si pot fi racordate astfel: 

• Borna C si 1 Termostatul cuplează când temperatura scade sub cea setata si decuplează când 

temperatura crește. 

• Borna C si 2 Termostatul cuplează când temperatura crește peste cea setata si decuplează când 

temperatura scade.  



 

 

• Borna este împământarea 

     Instalarea termostatului trebuie executata de către personal autorizat. La executarea instalării, 

alimentarea cu energie electrica trebuie sa fie întrerupta. Instalarea trebuie sa fie făcută după 

instrucțiunile înscrise in acest document. Nu răspundem de defecțiunile apărute din cauza instalărilor 

defectuoase. Atenție!!! Posibilitate de electrocutare. 

 

 

Programare 

     Termostatul are un buton rotativ, cu scara temperaturii însemnată, pentru reglarea temperaturii. Pentru a 

putea roti butonul va trebui sa trageți de el aproximativ 5 mm in afara carcasei pentru a-l elibera din 

mecanismul de blocare. Acum rotiți butonul pana la temperatura dorita si împingeți-l inapoi in carcasa pentru 

a-l bloca din nou. 

 

5 TERMEN DE GARANTIE  

     Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, dacă clientul/utilizatorul respectă integral regulile 

de transport manipulare și instalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


