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Termostate și accesorii

Termostat de ambianță cu comutator oprit/pornit5033 Standard

Domeniul de aplicare:
• Servește la reglarea temperaturii din spațiul interior a locuințelor
• Este adecvat pt reglarea centralelor termice cu pompă de recir-

culare

Specifi cații tehnice:
• Comutator oprit / pornit
• Senzor regulator de temperatură: capsulă confecționată din oțel 

inoxidabil și umplut cu gaz, care datorită schimbării temperaturii 
își modifi că dimensiunea și comanda deschiderea / închiderea 
contactului electric

• Domeniul de reglare a temperaturii 5-30⁰C
• Diferență de temperatură de comutare < 0.4⁰C
• Clasa de protecție: IP20

PlusPremium

Termostat de ambianță cu comutator zi/noapte5033 Standard

Domeniul de aplicare:
• Servește la reglarea temperaturii din spațiul interior a locuințelor
• Este adecvat pt reglarea centralelor termice cu pompă de recir-

culare

Specifi cații tehnice:
• Comutator zi / noapte, reduce temperatura încăperii pe ti mp de 

noapte
• Senzor regulator de temperatură: capsulă confecționată din oțel 

inoxidabil și umplut cu gaz, care datorită schimbării temperaturii 
își modifi că dimensiunea și comanda deschiderea / închiderea 
contactului electric

• Domeniul de reglare a temperaturii 5-30⁰C
• Diferență de temperatură de comutare < 0.4⁰C
• Clasa de protecție: IP20

PlusPremium

Termostat de ambianță simplu5033 Standard

Domeniul de aplicare:
• Servește la reglarea temperaturii din spațiul interior a locuințelor
• Este adecvat pt reglarea centralelor termice cu pompă de recir-

culare

Specifi cații tehnice:
• Senzor regulator de temperatură: capsulă confecționată din oțel 

inoxidabil și umplut cu gaz, care datorită schimbării temperaturii 
își modifi că dimensiunea și comanda deschiderea / închiderea 
contactului electric

• Domeniul de reglare a temperaturii 5-30⁰C
• Diferență de temperatură de comutare < 0.4⁰C
• Clasa de protecție: IP20

PlusPremium

Cod Produs Tip Buc/Amb RON/buc

MMG.503300010 comutator on/off 1 45.55

Cod Produs Tip Buc/Amb RON/buc

MMG.503300020 comutator zi/nopate 1 44.70

Cod Produs Tip Buc/Amb RON/buc

MMG.503300060 - 1 29.52
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Termostat de contact bimetalic HQ5284 Standard

Domeniul de aplicare:
• Se utilizează pentru comanda auxiliară a sistemelor de încălzire în 

vederea îmbunătățirii confortului și eficienței
• Se utilizează pentru comanda auxiliară a pompei de recirculare

Principiu de funcționare:
• Termostatele de contact bimetalice HQ funcționează pe baza 

dilatării termice a lichidelor. Creșterea temperaturii determină 
deplasarea unei membrane, care pune în funcțiune un între-
rupător electric la temperatura corespunzătoare poziției axului 
regulator

Specificații tehnice:
• Limita de temperatură maximă: 90⁰C
• Capacitatea de comutare: 16(4)A 230V~ 6(1)A 400V~
• Diferența de temperatură de comutare 6±2 K
• Clasa de protecție IP40
• Durata de viață 50.000 comutări (5 comutări / min)
• Depozitare: în încăpere uscată, aerisită, unde umiditatea relativă 

este de 30...80% și temperatura ambientală de 5...55⁰C

PlusPremium

Termostat de contact bimetalic cu capilar HQ5284 Standard

Domeniul de aplicare:
• Se utilizează pentru comanda auxiliară a sistemelor de încălzire în 

vederea îmbunătățirii confortului și eficienței
• Se utilizează pentru comanda auxiliară a pompei de recirculare

Principiu de funcționare:
• Termostatele de contact bimetalice HQ funcționează pe baza 

dilatării termice a lichidelor. Creșterea temperaturii determină 
deplasarea unei membrane, care pune în funcțiune un între-
rupător electric la temperatura corespunzătoare poziției axului 
regulator

Specificații tehnice:
• Limita de temperatură maximă: 90⁰C
• Capacitatea de comutare: 16(4)A 230V~ 6(1)A 400V~
• Diferența de temperatură de comutare 6±2 K
• Clasa de protecție IP40
• Durata de viață 50.000 comutări (5 comutări / min)
• Depozitare: în încăpere uscată, aerisită, unde umiditatea relativă 

este de 30...80% și temperatura ambientală de 5...55⁰C
• Clasa de protecție: IP20

PlusPremium

Cod Produs Tip Buc/Amb RON/buc

MMG.528401010 de contact 1 45.55

Cod Produs Tip Buc/Amb RON/buc

MMG.528401020 cu capilar 1 46.81
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