
 

 

 

 

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem 
podłogowym  

 

 

 

 



 

 Regulator temperatury podłogi C 501 jest dedykowan y dla systemu ogrzewania i 
przeznaczony do monta żu na ścianie. Termostat posiada regulowan ą nastaw ę temperatury 
w zakresie od 0°C do 40°C. Dioda sygnalizacyjna LED  informuje kiedy ogrzewanie jest 
włączone. Termostat jest kompatybilny z seri ą GIRA System 55 oraz ramkami ELKO i 
NORWESCO. Razem z urz ądzeniem dostarczana jest dodatkowa ramka instalacyj na.  
 Termostat C 502 spełnia wymagania i restrykcje nas tępujących norm i rozporz ądzeń 
Dyrektywy Komisji Europejskiej: EN 61000-6-3, EN 61 000-6-2, EN 60 730-1 and EN 60730-2-
9. 
 Urządzenie mo że być używane tylko wtedy, gdy cała instalacja spełnia powy ższe 
wymogi. Instalacja musi zosta ć przeprowadzona wył ącznie przez certyfikowanego 
instalatora. 
 Termostat nie wymaga konserwacji podczas okresu u żytkowania. 

 
 Jeżeli wyst ępują wątpliwo ści dotycz ące sprawno ści urz ądzenia lub podejrzewa si ę 
uszkodzenie podczas transportu, nale ży bezzwłocznie skontaktowa ć się z instalatorem. 
Gwarancja na produkt obowi ązuje tylko, gdy jest on zainstalowany zgodnie z ins trukcj ą i 
aktualnymi wytycznymi. 

DANE TECHNICZNE 
___________________________________________________________________________ 

                                                                  Napięcie 
                                 Maksymalne zabezpi eczenie  
                                           Wbudowan y wył ącznik  
                            Maksymalne obci ążenie wyj ścia  
                                                                 Regulacja  
                                                 Zakres temperatury  
                                                  Przekaźnik wyj ścia  
                                                                   Histereza  
                                     Temperatura ek onomiczna  
                                                    - sygnał kontrolny  
                            Temperatura antyzamarza niowa  
  - sygnał kontrolny poprzez diod ę prostownicz ą 
                                                            Ograniczenie  
                                                  Temperatura pracy  
                                                      Stopie ń ochrony  

230V AC; +10/-15%; 50-60Hz  
16A 
2-pole, 16 A  
16A/3600W 
ON/OFF 
+0...+40 ºC 
SPST-NO 
Dokładno ść: 0.4ºC  
5ºC  
230V AC 
Bezwzgl ędna 5ºC  
230V AC 
Min/max  
0..+40ºC 
IP 21 



 

                                                          Wymiary (mm)  84x84x40 
UWAGA ! Termostat C502 nale ży do urz ądzeń drugiej klasy ochronno ści (ulepszona 
izolacja). Poł ączenia musz ą być zrealizowane nast ępująco:  
 
 Łącze 1: Faza (L1) 230V+10/-15%, 50-60Hz 
 Łącze 2: Neutralny (L2) 
 Łącza 3 - 4: Kabel grzewczy (maksymalne obci ążenie 16A, 3600W) 

 

 

INSTALACJA CZUJNIKA TERMOSTATU 
___________________________________________________________________________ 
 Przed rozpocz ęciem instalacji czujnika termostatu nale ży wyci ąć bruzdy w podłodze i 
ścianie poprowadzone do puszki elektrycznej. Nast ępnie umieszcza si ę w nich rurk ę 
ochronn ą typu (peszel) i szczelnie zamyka jego ko ńcówk ę za pomoc ą folii aluminiowej lub 
specjalnej metalowej nakr ętki by zapobiec przed dostaniem si ę betonu do środka. Na styku 
ściany z podłog ą rurk ę ochronn ą należy zagi ąć (10-16mm) pod du żym k ątem ugi ęcia (nie 
mniej ni ż 8 średnic kabla). Ko ńcówka rurki powinna by ć umieszczona mi ędzy przewodami 
(pod mat ą grzewcz ą), ale nie bli żej ni ż 30 cm od ogrzewanej posadzki. Czujnik umieszcza 
się we wnętrzu peszla. Kabel czujnika mo że być przedłu żony do 50 m za pomoc ą 
odr ębnego przewodu. Poł ączenie czujnika podłogowego z termostatem nale ży wykona ć jak 
na przedstawionym schemacie poł ączeń. 

 

INSTALACJA TERMOSTATU 
___________________________________________________________________________ 
1. Otwórz pokrywk ę. 
2. Odkręć i zdejmij przedni panel. 
3. Podłącz przewody.  
4. Zamontuj termostat w puszce instalacyjnej. 
5. Dopasuj ramk ę i panel, dokr ęć śrubki i zamknij pokrywk ę.  
 
 

USTAWIENIA TRYBU I TEMPERATURY 
___________________________________________________________________________ 

 Termostat posiada regulowan ą nastaw ę temperatury w zakresie od 0°C do 40°C. 
Czerwona dioda sygnalizacyjna LED informuje o zał ączeniu ogrzewania. Zanim wymagana 
temperatura podłogi zostanie osi ągni ęta, powinno si ę ustawi ć maksymaln ą temperatur ę dla 
termostatu.  
 Temperatur ę należy zmniejsza ć do momentu kiedy dioda LED zga śnie. Ustawienia 
regulatora dostosowuje si ę w ci ągu 1-2 dni w zale żności od indywidualnych potrzeb.  
 
 
 
 
 



 

 
NOCNE OBNIŻENIE TEMPERATURY 
___________________________________________________________________________ 

 Funkcja nocnego obni żenia temperatury (temperatura ekonomiczna) jest 
aktywowana poprzez sygnał 230V wychodz ący z zewn ętrznego regulatora czasowego 
przył ączonego do styku S termostatu. Według ustawie ń fabrycznych temperatura ta wynosi 
5°C. Zielona dioda LED sygnalizuje, kiedy temperatu ra ekonomiczna jest wł ączona, 
natomiast czerwona dioda – kiedy ogrzewanie jest wł ączone.  
 
 

OCHRONA PRZECIW ZAMARZANIU 
___________________________________________________________________________ 

 Temperatura antyzamarzaniowa +5ºC jest ustawiana pr zez regulator czasowy. Dopóki 
sygnał przebiega przez diod ę prostownicz ą, termostat b ędzie utrzymywał temperatur ę 5°C. 
 
 

USTAWIENIA TEMPERATURY 
___________________________________________________________________________ 

 W celu ustawienia żądanych parametrów termostatu nale ży przycisn ąć i przytrzyma ć 
przycisk programowania przez 3 sekundy. Na wy świetlaczu pojawi si ę komunikat: ‘SCA //Hi 
// 40’. Pocz ątkowo, przez 1 sek. wy świetli si ę ‘SCA’, nast ępnie ‘Hi’ i ‘40’. W tym momencie 
możliwe jest ustawienie wymaganej temperatury poprzez użycie przycisków ze strzałkami. 
W celu zmiany kolejnego parametru nale ży ponownie nacisn ąć przycisk programowania. 
Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wci śnięty przez 30 sek., wy świetlacz przywróci 
początkowy stan ekranu.  
 
PARAMETR 
 

STAN EKRANU 
 

USTAWIENIA 
FABRYCZNE 
 

C502 
 

C502IR 
 

 
 
  Temperatura maksymalna    
      Temperatura minimalna  
                            Informacja  
 
 
 
                           Wyłączenie  

 
 
SCA // Hi // 40 
SCA // Lo // 0  
App//A: room temperature 
sensor *1  
App//F: floor temperature 
sensor *2  
OFF // 

 
 
40 °C (0- 40 °C)  
0 °C (0- 40 °C)  
 
 
 
 
0 °C (+/- 3 °C)  

 
 
X 
X 
 
 
 
X 
X 

 
 
X 
X 
X 
 
 
 
X 

 
*1: dost ępne, gdy czujnik temperatury pomieszczenia jest zai nstalowany. 
*2: dost ępne, gdy czujnik podłogowy jest zainstalowany. 
 
 
 
 
 



 

BŁĘDNE KODOWANIE I WSKAZANIE CZUJNIKA TEMPERATURY  
___________________________________________________________________________ 

Termostat C 502 posiada wewn ętrzną funkcj ę, która w przypadku zwarcia lub awarii 
czujnika temperatury wył ącza ogrzewanie. 
E1 – Błąd czujnika. Nast ąpiło zwarcie lub czujnik jest odł ączony. Dioda LED – jeden błysk              
 czerwony. 
E5 - Przegrzanie. Temperatura jest zbyt wysoka. Ter mostat wył ącza ogrzewanie. Dioda LED 
 – pięć czerwonych błysków.  
 
 

GWARANCJA 
___________________________________________________________________________ 

Okres gwarancyjny termostatu C501 to 24 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 nieodpo wiednich 
zmian lub napraw wykonanych przez osoby trzecie, ni eprawidłowego u życia, uszkodze ń 
dokonanych przez osoby trzecie lub nieprawidłowych instalacji i szkód b ędących ich 
następstwem. Ekspertyzy i naprawy nie obj ęte warunkami gwarancji s ą w pełni odpłatne.  
 
Gwarancja Comfort Heat nie obowi ązuje w przypadku, gdy płatno ść za urządzenie nie 
została uiszczona w cało ści. 
 

Kupon gwarancyjny (wypełnia sprzedawca) 
 

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

 

 

 

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

Sprzedawca 

Imię Nazwisko Podpis  

 

L.S. 

 

 
 


