
TM1-P

• Zasilanie 230 V AC

• Styk przełączany do sterowania ogrzewaniem lub 
chłodzeniem

• Styk 16 A, 250 V

TM  -P1
Elektroniczny termostat pomieszczeniowy

TM1 to jednostopniowy elektroniczny termostat 
pomieszczeniowy do sterowania urządzeniami 
wentylacyjnymi.

• Wejście na zewnętrzny czujnik
• Pasuje do pudełka na urządzenie, cc

60 mm

• Możliwość zablokowania regulacji 
nastawy

TM1-P to elektroniczny termostat pomieszczeniowy do 
montażu na ścianie. Posiada wbudowany czujnik 
temperatury i wyjście przekaźnika change-over. Urządzenie 
jest przeznaczone do zasilania 230V AC.

Zewnêtrzny czujnik
W razie potrzeby można podłączyć czujnik zewnętrzny 
z serii Regin NTC jako alternatywę dla czujnika 
wbudowanego. Gdy używany jest czujnik zewnętrzny, 
zworka do ustawiania czujnika jest ustawiona dla tego 
trybu pracy (patrz na odwrocie).

Więcej informacji na stronie www.regincontrols.com

Nastawa
Nastawa jest regulowana pokrętłem znajdującym się na 
boku urządzenia. W razie potrzeby, pokrętło może zostać 
zablokowane przy pomocy śruby znajdującej się pod 
pokrywą obudowy.

Blokowanie pokrêt³a nastawy
Aby wyeliminować możliwość niechcianej zmiany nastawy, 
pokrętło można zablokować śrubą znajdującą się pod 
obudową.

Monta¿
Pokrywa sterownika jest przytrzymywana przez zatrzask, 
który otwiera się poprzez wciśnięcie śrubokrętem blokady 
w dolnej krawędzi. Kieszenie na śruby mają pojemność 
60 mm3,  aby umożl iwić montaż w skrzynce ściennej.

Typowe zastosowania
Do sterowania wężownicami grzewczymi lub 
chłodzącymi, nagrzewnicami, wentylatorami, 
chłodzeniem DX, zaworami elektromagnetycznymi, 
kablem grzejnym, ogrzewaniem podłogowym, do 
stosowania w systemach alarmowych itp.
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Pod³¹czenie i wymiary

230 V AC +/- 15 % 50...60 Hz 
1 W  
0...50°C 
-40...+50°C
Max 90% RH
IP30

Dane techniczne
Napięcie zasilania 
Zużycie mocy 
Temperatura otoczenia 
Temperatura przechowywania 
Wilgotność otoczenia 
Stopień ochrony 
Kolor Signal white RAL 9003

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com. 

Wej�cie
Zewnętrzny czujnik Jedno wejście. Wyłącznie czujniki Regin NTC (0...30°C). 
.

Wyj�cie
Przekaźnik Jeden styk change-over, 230 V AC 16 A

Ustawienia
Nastawa 0...30°C 
Histereza 1K, fixed
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NB: Termostat może kontrolować zarówno 
ogrzewanie jak i chłodzenie, ale nie oba jednocześnie.
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Heating

Cooling

Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

POLTRAF Sp. z o.o. 
ul. Bysewska 26 C 
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07 
fax: +48 58 557 52 39 
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com




