
 

 

 

  

 

Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem 
podłogowym  

 

 

 



 Regulator temperatury podłogi C 101 jest dedykowan y dla systemu ogrzewania i 
przeznaczony do monta żu na ścianie. Termostat posiada zakres regulacji temperat ury 
+5/+45°C. Dioda sygnalizacyjna LED informuje kiedy ogrzewanie jest wł ączone. 

Termostat C 101 spełnia wymagania i restrykcje nast ępujących norm i rozporz ądzeń 
Dyrektywy Komisji Europejskiej: EN 61000-6-3, EN 61 000-6-2, EN 60 730-1 oraz EN 60730-2-
9. Urządzenie mo że być zasilane tylko w przypadku, gdy cała instalacja sp ełnia powy ższe 
wymogi. Gwarancja na produkt obowi ązuje, gdy jest on  zainstalowany zgodnie z instrukc ją 
i aktualnymi wytycznymi. 

Uwaga!!! Je żeli wyst ępują wątpliwo ści dotycz ące sprawno ści urz ądzenia lub podejrzewa 
się uszkodzenie podczas transportu, nale ży bezzwłocznie skontaktowa ć się z instalatorem. 

                                                                                                                                                                  

DANE TECHNICZNE 
______________________________________________________________________________   

                                               Napięcie 
                                         Pobór mocy  
                     Maksymalne obci ążenie 
Wyjście przeka źnikowe - obci ążenie 
                                              Histe reza 
          Temperatura pracy (otoczenia)  
             Zakres regulacji temperatury  
      Temperatura obni żenia (setback)  
    Błędy w układzie zabezpiecze ń od 
                                  Stopie ń ochrony  
                                                Wymiary  

230V AC; +10/-15%; 60-50Hz      
6VA 
16A - 3600W 
SPST-NO 
0.4°C  
0...+50 ºC 
+5...+45 ºC 
Ustawione na 5°C  
-20°C  
IP 20 
84 x 84 x 28mm  

 

 

Produkt nale ży do urz ądzeń drugiej klasy ochronno ści (ulepszona izolacja). Poł ączenia 
musz ą być zrealizowane nast ępująco: 

� Łącze 1 faza (F/L1) 
� Łącze 2 neutralne (N/L2) 

 
 
 
 
 
INSTALACJA                
______________________________________________________________________________ 

� Regulator powinien by ć zamontowany na ścianie lub płycie zaciskowej przy pomocy 
dwóch śrubek wkr ęconych w otwory, patrz Rys.5. 

                                                                              



 

Rys.5 

 
INSTALACJA TERMOSTATU  
_____________________________________________________________________________ 
(Ilustracje 1, 2, 3) 

� Zdejmij pokr ętło regulatora (A) (Rys. Nr 1). 
� Poluzuj śrubki by zdj ąć pokryw ę (B) (Rys. Nr 2). 
� Wykonaj poł ączenia elektryczne jak na diagramie (Rys. Nr 3). 
� Zamontuj tyln ą płytk ę używając do tego okr ągłych otworów. 
� Teraz urz ądzenie mo że być umieszczone na ścianie: 

- Wkręć z powrotem ramk ę i pokrywk ę 
- Włóż z powrotem pokr ętło regulatora  

 

 

                     Rys.1                          Rys. 2                          Rys.3                             Rys.4 
 
 
INSTALACJA CZUJNIKA 
_____________________________________________________________________________ 
Czujnik termostatu umieszczony w przewodzie nale ży wbudowa ć w betonow ą podłog ę. 
Zamkni ętą w uszczelnionej rurce monta żowej (peszlu) ko ńcówk ę przewodu umieszcza si ę 
w betonowej warstwie mo żliwie jak najbli żej powierzchni. Kabel mo że być przedłu żony do 
50 m za pomoc ą odr ębnego przewodu. 
 
 
 
 



USTAWIENIA TEMPERATURY 
_____________________________________________________________________________ 
 Termostat C101 posiada zakres regulacji +5/+45°C. Do ustawienia odpowiedniej 
temperatury u żywa si ę pokr ętła regulatora. Kreska podziałki termostatu wskazuj e aktualn ą 
temperatur ę. Czerwona dioda sygnalizacyjna LED informuje o zał ączeniu ogrzewania. 
Zanim wymagana temperatura pomieszczenia lub podłog i zostanie osi ągni ęta, powinno si ę 
ustawi ć maksymaln ą temperatur ę dla termostatu. Nast ępnie pokr ętło nale ży przekr ęcić z 
powrotem do momentu kiedy czerwona dioda zga śnie. Ustawienia regulatora dostosowuje 
się w ciągu 1-2 dni w zale żności od indywidualnych potrzeb.  
 Funkcja obni żenia temperatury (setback), uruchamiana za pomoc ą programatora 
czasowego (patrz Rys.Nr 3), obni ża temperatur ę zadaną o 5°C. 
 
KALIBRACJA TERMOSTATU 
_____________________________________________________________________________ 
Temperatur ę  termostatu nale ży ustawi ć, gdy aktualna temperatura pomieszczenia jest 
ustabilizowana. Pomiar temperatury pomieszczenia do konuje si ę za pomoc ą precyzyjnego 
termometru. Nast ępnie wyjmuje si ę pokr ętło regulatora i ustawia je tak by wskazywana 
temperatura była identyczna ze zmierzon ą. 
 

GWARANCJA 
_____________________________________________________________________________ 
Okres gwarancyjny termostatu C101 to 4 miesi ące. Gwarancja jest wa żna wraz z 
następującymi dokumentami: 
 

1. Kupon gwarancyjny (wypełniony poprawnie); 
2. Dokument zakupu: faktura lub paragon; 
3. Zobowi ązanie Comfort Heat do naprawy lub dostarczenia nowe go elementu 

nieodpłatnie dla klienta. 
 

Warunki gwarancji Comfort Heat nie obejmuj ą instalacji wykonanych przez osoby nie 
posiadaj ące uprawnie ń w tym zakresie, szkód powstałych na skutek zmian l ub napraw 
[nieodpowiednich projektów wykonanych przez osoby t rzecie, nieprawidłowego u życia, 
uszkodze ń dokonanych przez osoby trzecie lub nieprawidłowych  instalacji i szkód 
będących ich nast ępstwem. Ekspertyzy i naprawy nie obj ęte warunkami gwarancji s ą w 
pełni odpłatne.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Kupon gwarancyjny (wypełnia sprzedawca) 
 

Data 
sprzeda ży.......................... 

 

 

 

Data instalacji................ 

Sprzedawca 

Imię Nazwisko Podpis  

 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


