
A szobatermosztátot abban a helyiségben  helyezzük el, ahol a lakók rendszeresen tartózkodnak. 

A szoba  falán, kb. 1,5 m magasan helyezzük el úgy,  hogy  az  a  szoba  természetes  légmozgásának  irányába kerüljön, de 

huzat, vagy rendkívüli hőhatás (pl. napsugárzás, hűtőszekrény , kémény stb.) ne érhesse. Amennyiben a lakás radiátor-

szelepei  termoszta�kus kivitelűek,  akkor  abban a helyiségben,  ahol  a szobatermosztátot elhelyezzük ne használjunk 

termofejeket a radiátorszelepen. A  szobatermosztáton beállíto�  hőmérséklet elérésekor a termosztát feszültségmentes 

elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít.  A beállíto� hőfok ala� szobahőmérséklet esetén az  1-3  csatlakozási  pontok 

(fűtés/kazán bekötési pontjai)  záródnak, miközben  az  1-4  pontok  közö�  csatlakozás (hűtés) megszakad. A beállíto� hő-

fok fele� szobahőmérséklet esetén az 1-3 pontok közö� csatlakozás  megszakad  és  az  1-4  csatlakozási  pontok  záródnak. 

Figyelem:A termosztát elektromos bekötését bízza szakemberre!

Műszaki  adatok:

+ Beállítható  hőmérséklet:10-30°C

+ Kapcsolható  elektromos  feszül tség:  250V~50Hz,  10(3)A

+ Kapcsolási  hőmérsékletkülönbség:  ~2 °C  +20°C-on

DELTA TR-010 �pusú szobatermosztát

Használa� utasítás

Európai gyártmányImportőr: Szido K�. - 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/a.
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A  csőtermosztát  a hővezető (réz, acél)  anyagból készült  csővezetékre  erősítve, annak megbontása  nélkül  érzékeli  az  abban  

álló  vagy  áramló  közeg  hőmérsékletét. A  csőtermosztáton beállíto�  hőmérséklet elérésekor a termosztát feszültségmentes 

elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. A  csőtermosztáton beállíto�  hőmérséklet  ala�  közeghőmérséklet esetén  az  1-2  

csatlakozási  pontok  záródnak,  miközben  az  1-3  pontok  közö� csatlakozás (fűtési keringető sziva�yú csatlakozási pontjai)  

megszakad.  A  beállíto� hőmérséklet fele�  közeghőmérséklet esetén az 1-2 pontok  közö�  csatlakozás  megszakad, és  az  1-3  

csatlakozási  pontok  záródnak.  A csőtermosztátot  a  szigeteletlen  cső  (max. átmérő: 2”)  felületére  kell  a  mellékelt  rugalmas 

feszítő hevederrel rögzíteni.  A megfelelő hőátadás biztosításához kenje be a cső felületét  a  mellékelt  pasztával.

Figyelem:A termosztát elektromos bekötését bízza szakemberre! A bekötéshez csak magas hõállóságú (pl. szilikon gumi) szige-

teléssel elláto� vezetéket szabad használni.  A  termosztát  nem  ke�ős  szigetelésű,  ezért  a  védőföldelést  be  kell  kötni.

Műszaki  adatok:

+ Beállítható  hőmérséklet:10-90°C

+ Kapcsolási  hőmérsékletkülönbség:  ~5 °C  +10°C-on

+ Kapcsolható  elektromos  feszül tség:  250V~50Hz,  15(2,5)A

DELTA WPR-90GD csőtermosztát

Használa� utasítás
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DELTA WPR-90GE tartály termosztát

+ Csőhüvely csatlakozó mérete: G=1/2”; Ø8x100 mm

+ Beállítható hőmérséklet: 10-90°C

+ Kapcsolási érzékenység: ±2,5°C

Műszaki  adatok:

+ Kapcsolható elektromos feszültség: 250V~ 50Hz; 6(2,5)A

+ Elektromos védettség: IP 40

Figyelem:

A termosztát elektromos bekötését bízza szakemberre! A bekötéshez csak magas hőállóságú (pl. szilikon gumi) szigeteléssel 

ellátott vezetéket szabad használni. A termosztát nem kettős szigetelésű, ezért a védőföldelést be kell kötni.

A tartály termosztát szondája egy csővezetékbe merülő csőhüvely segítségével közvetlenül érzékeli a csővezetékben álló, vagy 

áramló közeg hőmérsékletét. A  tartály termosztáton beállított  hőmérséklet elérésekor a termosztát feszültségmentes elektro-

mos záró/nyitó kontaktust biztosít. A beállított hőmérséklet alatti közeghőmérséklet esetén a C-1 csatlakozási pontok záródnak, 

miközben az C-2 pontok közötti csatlakozás megszakad. A beállított hőfok feletti közeghőmérséklet esetén az C-1 pontok közötti 

csatlakozás megszakad, és az C-2 csatlakozási pontok záródnak.

Használa� utasítás
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+ Kapcsolható  elektromos  feszültség: 10A 250Vac,  2,5A 250 Vac induk�v

A beállított hőmérséklet alatti közeghőmérséklet esetén a C-1 csatlakozási pontok záródnak, miközben az C-2 pontok közötti 
csatlakozás megszakad. A beállított hőfok feletti közeghőmérséklet esetén az C-1 pontok közötti csatlakozás megszakad, és 
az C-2 csatlakozási pontok záródnak. A mikrokapcsoló C-1 kapocs nyit a hőmérséklet emelkedésével C-2 kapocs zár a 
hőmérséklet emelkedésével.

+ Kapcsolási  hőmérsékletkülönbség:  ~+30 °C - +90°C-on

A tartály termosztát szondája egy csővezetékbe merülő csőhüvely segítségével közvetlenül érzékeli a csővezetékben álló, 
vagy áramló közeg hőmérsékletét. A folyadék töltetű érzékelő elem a hőmérséklet változásával változtatja térfogatát, egy 
membránt mozgatva. A  mikrokapcsoló segítségével az érzékelt hőmérséklet alapján kapcsolható kazán, relé. A  tartály 
termosztáton beállíto�  hőmérséklet elérésekor a termosztát feszültségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. 

Műszaki  adatok:

+ Merülő hüvely ½”*100mm

+ Beállítható  hőmérséklet: 110°C

Tartozék:

DELTA WGD-90 tartály termosztát

Használa� utasítás
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A DELTA Q8RF típusú szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévő kazánok túlnyomó többségének 
szabályozására alkalmas. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes   szobatermosztát csatlakozási ponttal 
rendelkező gázkazánhoz, függetlenül attól, hogy az 24V-os vagy 230V-os vezérlőáramkörrel rendelkezik. A 
termosztátok és a vevőegység között a kapcsolatot vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) összeköttetés biztosítja. A 
készülék alapcsomagja két termosztátot és egy vevőegységet tartalmaz. A vevőegység fogadja a termosztátok 
kapcsolójeleit, vezérli a kazánt és parancsot ad a termosztátokhoz tartozó fűtési zónaszelepek nyitására/zárására. A 
fűtési rendszer zónákra bontásával az egyes zónák külön-külön, vagy akár egyszerre is üzemeltethetők.
A hét minden napjára külön-külön, egymástól független napi hőmérsékletprogram készíthető. Naponta 1 rögzített és 6 
szabadon megválasztható kapcsolási időpont és minden kapcsolási időponthoz más-más szabadon megválasztható 
hőfok beállítására van lehetőség.

Tartozék:

+ Működési frekvencia: 868,35MHz

+ Beállítható  hőmérséklet tartomány: 5-35°C

+ 2 termosztát + 2 tartó + 1 vevő

Műszaki  adatok:

+ Hőmérséklet kalibrálási tartomány: ±3°C (0,1°C-os lépésekben)

+ Kapcsolható elektromos feszültség: 230V ac, 50Hz

+ Hőmérséklet állítás: 0,5°C-os lépésekben

DELTA  TC8E RF �pusú 2 zónás digitális szoba termosztát

Használa� utasítás

Európai gyártmányImportőr: Szido K�. - 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/a.
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