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TERMOSTAT POKOJOWY ELEKTRONICZNY ABE51

Elektroniczny termostat grzewczy ABE51
Jest to termostat elektroniczny tego do montażu w standardowej puszce 
naściennej. Termostat umożliwia regulację temperatury od + 5 / + 40°C. Dioda 
LED sygnalizuje włączenie grzania. Termostat jest przeznaczony do sterowa-
nia elektrycznymi urządzeniami grzewczymi lub włączania/wyłączania 
siłownika zaworu stosowanego w wodnych systemach grzewczych.

Ustawianie temperatury
Zakres temperaturowy termostatu to od 5 do 40°C. Aby ułatwić regula-
cję, termostat został wyposażony w diodę LED, która świeci na CZER-
WONO, gdy ogrzewanie jest WŁĄCZONE. Termostat należy ustawić na 
maksymalną temperaturę, aż do uzyskania żądanej temperatury w 
pomieszczeniu lub w podłodze. Następnie należy obrócić pokrętło z 
powrotem, aż dioda LED zgaśnie. W ciągu następnych 1–2 dni można 
dokonać drobnych korekt w celu dostosowania temperatury do indywi-
dualnych potrzeb.
Regulacja temperatury
Po ustabilizowaniu się temperatury w pomieszczeniu ustawienie termo-
statu można dostosować do rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu. 
Zmierz temperaturę w pomieszczeniu za pomocą dokładnego termome-
tru. Zdejmij pokrętło sterujące (1) i obróć drążek (D), a następnie zmień 
położenie pokrętła tak, aby wskazana temperatura była taka sama jak 
zmierzona temperatura pomieszczenia (rysunek 2). Temperatura 
została dostosowana w fabryce, proszę nie obracać drążka podczas 
instalacji.
Maksymalne/minimalne ustawienia temperatury
Mechanizm blokujący jest umieszczony za pokrętłem sterującym; 
pozwala on ograniczyć zakres możliwej regulacji. Poluzowując małą 
śrubkę C (rysunek 2) można zablokować zakres skali temp., np. pomię-
dzy
20°C i 25°C. Czerwony pierścień wskazuje temperaturę maksymalną, a 
zielony - minimalną.

Umiejscowienie termostatu
Termostat należy zamontować na ścianie w miejscu, gdzie jest  swobod-
na cyrkulacji powietrza, nie dociera żadne inne źródło ciepła (np. światło 
słoneczne), nie ma przeciągu (z przejść lub okien), ani nie oddziałuje 
temperatura spoza pomieszczenia (np. w przypadku ściany zewnętrz-
nej).

Wymiary
Instrukcja użytkowania termostatu:

Dane techniczne:
Napięcie prądu
Zużycie prądu
Zakres ustawień temp.
Histereza
Temperatura otoczenia
Obudowa ochronna
Materiał obudowy
Czujnik podłogowy

AC230V (AC110V/AC24V możliwe)
5W

5°C ~ 40°C
± 0.5K

-5°C ~ 50°C
IP20

tworzywo niepalne
gumowo-termoplastyczny czujnik NTC,        

     długość kabla to 3m 

Montaż czujnika podłogowego
Czujnik podłogowy należy umieścić w rurze instalacyjnej osadzonej w 
posadzce; rura jest na końcu pogrubiona i umieszczona jak najwyżej w 
warstwie betonu. Kabel czujnika można przedłużyć do 50 m oddzielnym 
przewodem zasilającym. Nie wolno używać dwóch żył w kablu wielożyłowym, 
który służy np. do zasilania kabla grzejnego. Mogą występować sygnały 
napięciowe, które mogą zakłócać działanie termostatu. W przypadku 
stosowania kabla z ekranem, ekranu nie wolno podłączać do uziemienia, ale 
należy go podłączyć do zacisku 7; najlepszą instalację uzyskuje się za 
pomocą oddzielnego przewodu dla czujnika, który następnie montuje się w 
oddzielnym kanale.

Temperatura i wartość ciepła czujnika podłogowego 
Temperatura (°C)

5
10
20
30
40

22070
17960
12091
8312
5827

Wartość ( Q )

Czujnik

1) Włączanie/wyłączanie:
I - włączenie; O - wyłączenie

2) Ustawianie temperatury:
5°C ~ 40°C

3) Wskaźnik:
czerwone światło oznacza 
włączone ogrzewanie

ABE51
Model Prąd Czujnik

Wbudowany3A

16A
16A

ABE51

ABE51
ABE51

Wbudowany
Podłogowy

Zastosowanie
do sterowania włączaniem / wyłączaniem

siłownika elektrycznego lub elektrotermicznego

do sterowania elektrycznymi
urządzeniami grzewczymi
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