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Descrierea Produsului 
 

Acest termostat pentru incalzire electrica in pardoseala are doua programe pentru economisirea 
energiei si si are eticheta Energy Saver. 
 

Programul Economisire Energie 
 

Cele doua programe de economisire a energiei, se bazeaza pe principiul simplu si inteligent: sa asigure 
caldura atunci cand este nevoie de ea.  
Pentru a face lucrurile mai simple, termostatul face acest lucru pentru tine. 
Poate, spre exemplu, sa coboare temperatura atunci cand mergi la culcare sau la serviciu si sa asigure 
din nou caldura atunci cand este necesar. 
Tot ce trebuie sa faceti este sa va aduceti aminte sa porniti programul. 
 

Poti alege dintre: 
 

Modul Acasa - reduce cu 5°C Luni-Vineri 08:30-15:00, Luni-Duminica 23:00-05:00 
 

Modul Birou - reduce cu 5°C tot timpul, mai putin Luni-Vineri 06:00-18:00 
 

Setari Personale - ajustezi temperatura pentru patru programe de pe parcursul unei zile. Nu trebuie sa 
iei in calcul si perioada necesara atingerii temperaturii programate. Termostatul face singur acest lucru. 
 

Protectie Inghet - cand esti plecat de acasa pentru o perioada lunga de timp. Se programeaza o valoare 
intre 5°C si 15°C si termostatul mentine o temperatura constanta. 
 

Tehnologia Fuzzy 
 

Toate termostatele noastre sunt digitale, controlate de un micro-procesor si echipate cu tehnologia 
Fuzzy Thenology. Acest lucru inseamna ca de la inceput termostatul aduna informatii ce sunt calculate 
pentru a sti cand sa porneasca si sa opreasca sistemul. 
 Pastreaza fluctuatiile de temperature la minim, ceea ce furnizeaza un consum redus de energie si o 
temperatura ambientala placuta si constanta.  
Fluctuatiile de temperatura variaza intre +/- 0.3 grade. 
 

Tine evidenta consumului 
EB-Therm 355 poate tine evidenta consumului de energie, citind timpul de functionare in procente. 
Poate calcula timpul de functionare pentru ultimele zile, saptamani, luni sau ani. Asta inseamna ca poti 
sa calculezi consumul de energie si sa vezi costul aferent functionarii. 
*Consumul de energie (kWh) = Putere instalata (kW) x Timp de functionare (h) 

Control Exact 
Termostatul poate controla temperatura in trei moduri diferite; 



 cu ajutorul senzorului de pardoseala, cu ajutorul senzorului de ambient sau o combinatie intre cele 
doua. Aveti deasemenea control al protectiei la supraincalzire, ceea ce este potrivit pentru un material 
ce nu pot depasi 27°C, cum ar fi pardoselile din lemn. Prin urmare puteti folosi Therm 355 pentru a 
controla incalzirea electrica prin pardoseala pentru toate tipurile de pardoseli. 
Functia de ventilare automata opreste caldura pentru 15 minute daca temperatura scade cu mai mult de 
trei grade intr-un minut. 
 

Ecranul LCD 
Ecranul LCD este luminat din spate, activat prin apasarea unui buton. Pe ecran se vede temperatura 
ajustata, temperatura curenta, ziua, ora, data, programul ce este selectat si senzorii porniti. Indicatorul 
LED arata cand sistemul este sau nu in functiune, sau daca ceva se intampla cu instalatia. Intensitatea 
indicatorului este ajustabila. 
 

Detalii Comanda 

      

Cod Art. Denumire Dimensiuni 

8581664 Therm 350 81x81x40 mm 
 

Detalii Tehnice 

Kit-ul EB-Therm 355 contine: Termostat, Senzor pardoseala de 3 m, clema racordare, doua rame diferite, 

doua fete termostat diferite, manual de instructiuni. 

Voltaj  230 VAC-50Hz 

Temperatura Aer 5-37°C 

Temperatura Pardoseala  5-37°C 

Limitator de temperatura 15-45°C 

Capacitate Siguranta  16A /3600W/ 230VAC 

Cablu Conexiune  max 2,5 mm2 

Incarcare  Cosϕ = 1 

Memorie*   36h 

Dimensiune Display 36 x 29 mm 

Variatie  +/-0, 3°C 

Carcasa Elko RS, Elko Plus, St römfors, Gira, Mert en, Exxact 

Cablu Senzor  3 m 

Extensie Maxima Senzor  50 m, 2x1,5mm2 

Dimensiuni Termostat  81x81x40 mm 

Certificate  EMC Suporta supratensiune de 2500 VAC 

Aprobat  CE 

Directive  RoHS, WEEE 

*Daca, de exemplu, cade energia electrica, programul termostatului nu se pierde timp de 36h. 


