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TempCo  Digital 24 V/ 
TempCo Digital 230 V

Termostat  P electronic (punct 2 PWM) »
scăderea temp. peste noapte »
adecvat pentru încălzire şi răcire   »
senzor, opţional pentru podea »
3 tipuri de reglatoare de bază »
Termostat  de temperatură a încăperii »
limitator de reglare de temperatură a încăperii şi  »
la pardoseală
termostat  de temperatură la pardoseală »

TempCo Central 230 V
Funcţii cum ar fi  Digital:
Display LCD grafi c »
Comutare automată vară /iarnă »
Posibilitate de programare a 3 canale diferite »
Funcţie de auto-optimizare »
Program de vacanţă sau săptămânal  »
Higrostat integrat la modul de răcire activ »

TempCo Connect 24 V/ TempCo Connect 230 V
Modul de bază pentru până la 6 termostat de  »
temperatură
Modul integrat »T
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e Co se remarcă nu numai printr-un design deosebit, 
ci şi printr-un program de reglare complet modular, 
adaptat tuturor cerinţelor utilizatorilor.

TempCo Funk
TempCo Confort

Termostat PI electronic (punct 2 sau PWM) »
Pentru montare pe perete sau cu unde radio »
Frecvenţa 868 MHz »
Program de noapte / zi   »
Adecvat pentru încălzire sau răcire »

TempCo Digital
Funcţii cum ar fi  Comfort:
Display LCD, iluminare de fundal portocalie »
Senzor, senzor pentru podea opţional »
4 Termostate  diferite : »
Termostat de temperatură a încăperii »

Reglarea t e m -
p e r a -

turii dintr-o încăpere nu mai re-
prezintă o problemă atunci când 
vine vorba despre soluţiile mo-
derne de încălzire de la Purmo, 
pentru care confortul şi efi cienţa 
sunt repere cheie.

Prin seria de termostate care com-
pun programul complet de con-
trol al temperaturii din încăperi, 
Purmo face ca reglarea încălzirii 
spaţiului interior să devină o ches-
tiune simplă. În plus, designul no-
ului concept de termostat Purmo 
este un alt avantaj de care se poa-
te bucura oricine apelează la acest 
sistem. Vă prezentăm în cele ce ur-
mează gama de termostate la care 
puteţi apela pentru a fi  siguri că 
benefi ciaţi de cea mai plăcută am-
bianţă a spaţiilor interioare.

Întotdeauna avem grijă ca pro-
dusele noastre să vină în întâm-
pinarea unor nevoi concrete din 
partea clienţilor, aşa că şi la reali-
zarea noului concept de termos-
tat TempCo, clientul a avut un rol 
extrem de important. Experienţa 
noastră de 30 de ani în domeniul 
încălzirii suprafeţelor şi atenţia 
pe care o acordăm solicitărilor 
care vin din partea pieţei în care 
activăm au determinat apari-
ţia unei noi game de termostate 
Purmo, cu performanţe şi design 
deosebite. Programul de regla-
re a temperaturii din încăperi 
are o structură modulară, astfel 
încât să se poată adapta orică-
rei sugestii individuale şi permi-
ţând aplicarea diverselor acceso-
rii. Un ecran matriceal grafi c şi 
un meniu central orientat spre 
utilizare uşoară sunt elemente 
care diferenţiază produsele Pur-
mo şi pe segmentul termostate-
lor. Noul termostat Purmo Temp-

Termostat de temperatură cu limitarea tempera- »
turii la pardoseală
Termostat de temperatură la pardoseală  »
Termostat de temperatura a încăperii şi a par- »
doselii

TempCo Central
Funcţii cum ar fi  Digital:
Display grafi c LCD »
Comutare automată de vară sau iarnă »
Posibilitate de programare a 24 de canale »
Funcţie de auto-optimizare »
Program pentru vacanţă sau saptamanal »
Higrostat integrat la mod de răcire activ »

TempCo Connect
Modul de bază pentru încălzire până la 6 termos- »
tate de temperatură
Modul de bază pentru încălzire/răcire până la 6  »
termostate de temperatură
Cu modul integrat »
Modul de amplifi care pentru 4 şi 6 termostate de    »
temperatură »
Antenă externă pentru recepţie optimă »
Montaj pe şină »

TempCo 24 V şi TempCo 230 V
Funcţie de clipsare a termostatului 24V şi 230 V »

Pentru uşurarea montajului termostatele dispun de 
un soclu de montare şi de o componentă de pune-
re în funcţiune. Termostatul este astfel uşor montabil 
şi  demontabil. Un avantaj al acestor termostate este 
faptul că este protejat la impurităţi cu ajutorul unui 
capac de protecţie a soclului.

TempCo Basic 230 V
Termostat  P electronic »
Senzor »
Dispozitiv de montare UP »
Întindere de 25 mm »
Limitare mecanică min/max.  »
LED de pornire »

TempoCo Comfort 24V/ 
TempCo Comfort 230 V

Funcţii cum ar fi  Basic: »
Termostat  P electronic (punct 2 PWM ) »
scăderea temp. peste noapte »
adecvat pentru încălzire şi răcire   »
LED de pornire (roşu – încălzire, LED albastru - răcire »

TempCo – Programul complet de reglare 
pentru temperatura din încăperi

Module de amplifi care pentru 4 şi 6 termostate de  »
temperatură
Montaj pe şină »

TempCo GSM 
pornire şi supraveghere cu ajutorul telefonului   »
mobil
posibilitatea de instalare a unei cartele SIM  »
2 mufe de contact de ex. termostat, contact la uşă »
1 ieşire cu 5 comutatoare »
senzor intern şi extern de temperatură (lung. 3 m) »

Termostatele Purmo vin să completeze o ofertă de 
excepţie. Fie că este vorba despre radiatoare clasice, 
despre cele decorative sau despre încălzirea prin par-
doseală gama de produse Purmo se remarcă prin ca-
litate premium, design modern şi adaptat oricărui tip 
de spaţiu interior, precum şi prin performanţe tehni-
ce deosebite, ceea ce conduce la un confort complet 
al soluţiilor de încălzire.
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TempCo  Digital 24 V/ 
TempCo Digital 230 V

Termostat  P electronic (punct 2 PWM) »
scăderea temp. peste noapte »
adecvat pentru încălzire şi răcire   »
senzor, opţional pentru podea »
3 tipuri de reglatoare de bază »
Termostat  de temperatură a încăperii »
limitator de reglare de temperatură a încăperii şi  »
la pardoseală
termostat  de temperatură la pardoseală »

TempCo Central 230 V
Funcţii cum ar fi  Digital:
Display LCD grafi c »
Comutare automată vară /iarnă »
Posibilitate de programare a 3 canale diferite »
Funcţie de auto-optimizare »
Program de vacanţă sau săptămânal  »
Higrostat integrat la modul de răcire activ »

TempCo Connect 24 V/ TempCo Connect 230 V
Modul de bază pentru până la 6 termostat de  »
temperatură
Modul integrat »T
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e Co se remarcă nu numai printr-un design deosebit, 
ci şi printr-un program de reglare complet modular, 
adaptat tuturor cerinţelor utilizatorilor.

TempCo Funk
TempCo Confort

Termostat PI electronic (punct 2 sau PWM) »
Pentru montare pe perete sau cu unde radio »
Frecvenţa 868 MHz »
Program de noapte / zi   »
Adecvat pentru încălzire sau răcire »

TempCo Digital
Funcţii cum ar fi  Comfort:
Display LCD, iluminare de fundal portocalie »
Senzor, senzor pentru podea opţional »
4 Termostate  diferite : »
Termostat de temperatură a încăperii »

Reglarea t e m -
p e r a -

turii dintr-o încăpere nu mai re-
prezintă o problemă atunci când 
vine vorba despre soluţiile mo-
derne de încălzire de la Purmo, 
pentru care confortul şi efi cienţa 
sunt repere cheie.

Prin seria de termostate care com-
pun programul complet de con-
trol al temperaturii din încăperi, 
Purmo face ca reglarea încălzirii 
spaţiului interior să devină o ches-
tiune simplă. În plus, designul no-
ului concept de termostat Purmo 
este un alt avantaj de care se poa-
te bucura oricine apelează la acest 
sistem. Vă prezentăm în cele ce ur-
mează gama de termostate la care 
puteţi apela pentru a fi  siguri că 
benefi ciaţi de cea mai plăcută am-
bianţă a spaţiilor interioare.

Întotdeauna avem grijă ca pro-
dusele noastre să vină în întâm-
pinarea unor nevoi concrete din 
partea clienţilor, aşa că şi la reali-
zarea noului concept de termos-
tat TempCo, clientul a avut un rol 
extrem de important. Experienţa 
noastră de 30 de ani în domeniul 
încălzirii suprafeţelor şi atenţia 
pe care o acordăm solicitărilor 
care vin din partea pieţei în care 
activăm au determinat apari-
ţia unei noi game de termostate 
Purmo, cu performanţe şi design 
deosebite. Programul de regla-
re a temperaturii din încăperi 
are o structură modulară, astfel 
încât să se poată adapta orică-
rei sugestii individuale şi permi-
ţând aplicarea diverselor acceso-
rii. Un ecran matriceal grafi c şi 
un meniu central orientat spre 
utilizare uşoară sunt elemente 
care diferenţiază produsele Pur-
mo şi pe segmentul termostate-
lor. Noul termostat Purmo Temp-

Termostat de temperatură cu limitarea tempera- »
turii la pardoseală
Termostat de temperatură la pardoseală  »
Termostat de temperatura a încăperii şi a par- »
doselii

TempCo Central
Funcţii cum ar fi  Digital:
Display grafi c LCD »
Comutare automată de vară sau iarnă »
Posibilitate de programare a 24 de canale »
Funcţie de auto-optimizare »
Program pentru vacanţă sau saptamanal »
Higrostat integrat la mod de răcire activ »

TempCo Connect
Modul de bază pentru încălzire până la 6 termos- »
tate de temperatură
Modul de bază pentru încălzire/răcire până la 6  »
termostate de temperatură
Cu modul integrat »
Modul de amplifi care pentru 4 şi 6 termostate de    »
temperatură »
Antenă externă pentru recepţie optimă »
Montaj pe şină »

TempCo 24 V şi TempCo 230 V
Funcţie de clipsare a termostatului 24V şi 230 V »

Pentru uşurarea montajului termostatele dispun de 
un soclu de montare şi de o componentă de pune-
re în funcţiune. Termostatul este astfel uşor montabil 
şi  demontabil. Un avantaj al acestor termostate este 
faptul că este protejat la impurităţi cu ajutorul unui 
capac de protecţie a soclului.

TempCo Basic 230 V
Termostat  P electronic »
Senzor »
Dispozitiv de montare UP »
Întindere de 25 mm »
Limitare mecanică min/max.  »
LED de pornire »

TempoCo Comfort 24V/ 
TempCo Comfort 230 V

Funcţii cum ar fi  Basic: »
Termostat  P electronic (punct 2 PWM ) »
scăderea temp. peste noapte »
adecvat pentru încălzire şi răcire   »
LED de pornire (roşu – încălzire, LED albastru - răcire »

TempCo – Programul complet de reglare 
pentru temperatura din încăperi

Module de amplifi care pentru 4 şi 6 termostate de  »
temperatură
Montaj pe şină »

TempCo GSM 
pornire şi supraveghere cu ajutorul telefonului   »
mobil
posibilitatea de instalare a unei cartele SIM  »
2 mufe de contact de ex. termostat, contact la uşă »
1 ieşire cu 5 comutatoare »
senzor intern şi extern de temperatură (lung. 3 m) »

Termostatele Purmo vin să completeze o ofertă de 
excepţie. Fie că este vorba despre radiatoare clasice, 
despre cele decorative sau despre încălzirea prin par-
doseală gama de produse Purmo se remarcă prin ca-
litate premium, design modern şi adaptat oricărui tip 
de spaţiu interior, precum şi prin performanţe tehni-
ce deosebite, ceea ce conduce la un confort complet 
al soluţiilor de încălzire.


