
 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczny termostat C 500 z czujnikiem 
podłogowym 

 

 



I. DZIAŁANIE I FUNKCJA 
___________________________________________________________________________ 
 Termostat C 500 jest dedykowany dla systemu ogrzewania podłogowego, ale może 
być użyty do każdego rodzaju ogrzewania. Temperaturę podłogi reguluje się czujnikiem 
podłogowym. Górny zakres regulacji temperatury termostatu wynosi +35°C i mo że być 
dostosowany do lokalnej regulacji budynku i jego standardów. Dla podłogi drewnianej 
zaleca się ustawienie tego zakresu na + 30°C. 
 
Zalecane ustawienie temperatury maksymalnej w zależności od rodzaju podłogi: 
 

Temperatura maksymalna 
                                  +35 °C 
                                  +30 °C 

          ______________________                                      
                                  +30 °C 
______________________ 
                                  +35 °C 
______________________ 

Miejsce zastosowania 
Płytki umieszczone na betonowej podstawie 
Płytki umieszczone na termicznej izolacji podłogi: 
- podłoga laminowana 
- parkiet 
- panele drewniane 
Wykładzina lub inny rodzaj podłogi                                
umieszczony na betonowej podstawie 

 

Termostat C 500 spełnia wymagania i restrykcje następujących norm i rozporządzeń 
Dyrektywy Komisji Europejskiej: EN 60730-1; EN 60730-2-9; EN 55014-2; EN 55014-1; EN 
61000-3-2; EN 61000-3-3. 

 

II. DANE TECHNICZNE 
___________________________________________________________________________ 

                                                  Napięcie 
                            Obciążalność wyjścia 

                                               Obciążenie 
                                     Stopień ochrony 
                     Stopień ochrony czujnika 
Rezystancja czujnika dla +25 °C (NTC)  
                  Długość przewodu czujnika 

                           Przełącznik termostatu 
                            Przekaźnik termostatu 

230V AC; 50-60Hz 
2300W 
10A 
IP 30 
IP 63 
10KΩ 
3m 
1-polowy 
1 NO 

 
III. INSTALACJA 
___________________________________________________________________________ 
UWAGA!!! Ze względów bezpieczeństwa instalacja musi być odłączona od dopływu prądu 
elektrycznego przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych. 

  



� Termostat powinien być zdemontowany jak pokazano na poniższym rysunku:  

 

Przed rozpoczęciem instalacji czujnika termostatu należy wyciąć bruzdy w podłodze i 
ścianie poprowadzone do puszki elektrycznej. Następnie umieszcza się w nich rurkę 
ochronną (peszel) i szczelnie zamyka jego końcówkę za pomocą folii aluminiowej lub 
specjalnej metalowej nakrętki by zapobiec przed dostaniem się betonu do środka. Na styku 
ściany z podłogą rurkę ochronną należy zagiąć (10-16mm) pod dużym kątem ugięcia (nie 
mniej niż 8 średnic kabla). Końcówka rurki powinna być umieszczona między przewodami 
(pod matą grzewczą) ale nie bliżej niż 30 cm od ogrzewanej posadzki. Czujnik umieszcza 
się we wnętrzu peszla. Kabel czujnika może być przedłużony do 50 m za pomocą 
odrębnego przewodu. Połączenia czujnika należy wykonać w sposób przedstawiony na 
schemacie. Uziemienie przewodów powinno znajdować się wewnątrz puszki elektrycznej.  

Schemat instalacji termostatu: 

Zacisk nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Nazwa przewodu 
Zasilanie z sieci 230V 
Zasilanie do kabla grzewczego lub maty grzewczej  
Neutralny z sieci 230V 
Neutralny do kabla grzewczego lub maty grzewczej 
Wolny 
Czujnik połogowy 
Czujnik podłogowy 

 
 
 

� Przewód ekranowany kabla grzewczego lub maty grzewczej powinien być połączony 
z głównym przewodem uziemiającym PE w puszce elektrycznej za pomocą 
specjalnego zacisku. 

Dioda sygnalizacyjna LED informuje o poprawnej instalacji termostatu i jego odpowiednim 
połączeniu oraz wskazuje, kiedy ogrzewanie jest włączone.  

 



IV. BŁĘDNE WSKAZANIE KABLA GRZEWCZEGO 
___________________________________________________________________________ 

� Upewnij się czy każdy przewód jest odpowiednio połączony, rozciągnięty oraz 
przymocowany. 

� Upewnij się czy do zacisków 1-3 jest przyłączone napięcie zasilania 230V+/-10%. 
� Upewnij się czy napięcie zasilania jest przyłączone do zacisku 2. Jeżeli dioda 

wskazująca LED jest włączona, napięcie to wynosi 230V+/-10%. 
� Jeżeli kabel grzewczy lub mata grzewcza są uszkodzone, odłącz przewód 2 i 4 z 

zacisków 2-4. Sprawdź czy ich rezystancja jest zgodna z napisem na etykiecie 
elementu. 

� Jeżeli nie wykryto zasilania na zaciskach 2-4 sprawdź czy rezystancja czujnika 
podłogowego jest zgodna z napisem na jego etykiecie.  

 

V. REGULACJA TERMOSTATU NIE FUNKCJONUJE 
___________________________________________________________________________ 

� Ogrzewanie stałe: kiedy jest wyłączone, na zaciskach 2-4 nie powinno wystąpić 
napięcie 230V. W innym wypadku termostat należy wymienić. 

� Niepoprawne ustawienia temperatury: należy rozłączyć czujnik podłogowy z 
zacisków 6-7 i zmierzyć jego rezystancję. Wskazanie pomiaru powinno wynosić 5-25 
kΩ. Jeżeli rezystancja ma inną wartość, termostat należy wymienić. 

� Jeżeli rezystancja czujnika termostatu nie wynosi 5-25 kΩ, termostat należy 
wymienić. 

 
VI. GWARANCJA 
___________________________________________________________________________ 
Okres gwarancyjny termostatu C500 tO 24 miesiące. Gwarancja jest ważna wraz z 
następującymi dokumentami: 

1. Kupon gwarancyjny (wypełniony poprawnie); 
2. Dokument zakupu: faktura lub paragon; 
3. Zobowiązanie Comfort Heat do naprawy lub dostarczenia nowego elementu 

nieodpłatnie dla klienta. 
Warunki gwarancji Comfort Heat nie obejmują instalacji wykonanych przez osoby nie 
posiadające uprawnień w tym zakresie, szkód powstałych na skutek nieodpowiednich 
zmian lub napraw wykonanych przez osoby trzecie, nieprawidłowego użycia, uszkodzeń 
dokonanych przez osoby trzecie lub nieprawidłowych instalacji i szkód będących ich 
następstwem. Ekspertyzy i naprawy nie objęte warunkami gwarancji są w pełni odpłatne.  
 

Gwarancja Comfort Heat nie obowiązuje w przypadku, gdy płatność za urządzenie nie 
została uiszczona w całości. 

 

 



Kupon gwarancyjny (wypełnia sprzedawca) 
 

Data 
sprzedaży.......................... 

 

 

 

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

Sprzedawca 

Imię Nazwisko Podpis  

 

L.S. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


