
PROGRAMATOR PRZEWODOWY 
TEMPCO TOUCH
Ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe 
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TERMOSTATY

PROGRAMATOR PRZEWODOWY

TempCo Touch przewodowy

• Automatyczne przestawianie z czasu letniego na zimowy
• Możliwość programowania w 3 rożnych kanałach czasowych
• Funkcja samooptymalizacji
• Program tygodniowy i urlopowy
• Zintegrowany hydrostat przy aktywnym trybie chłodzenia
• Kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT
• Graficzne, intuicyjne menu
• Komunikacja z maksymalnie 2 listwami automatyki i 12 termostatami 

(maksymalnie 6 termostatów na strefę A/B)
• Tymczasowe obejście programu (2h)
• Funkcja ITCS - uruchomi instalację z wyprzedzeniem, aby otrzymać wy-

maganą temperaturę o danej godzinie zgodnie z programem tygodnio-
wym dla strefy.

• Wbudowana pamięć stała chroni przed utratą ustawień programów w sy-
tuacji braku zasilania

• Edycja nazw stref i listew automatyki 
• Program tygodniowy i urlopowy
• Możliwość podglądu statystyk pracy wszystkich stref
• Możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego
 Możliwość podłączenia czujnika wilgotności (instalacje grzania/chłodzenia)

TempCo Touch

Dane techniczne:

TempCo Touch
Podłączenie za pośrednictwem listwy automatyki

Montaż w puszce podtynkowej o średnicy 60mm

Napięcie zasilania 230V lub 24V +/-10%, 50 Hz

Zakres regulacji temp. 5… .+37 °C

Dokładność pomiaru temp. 0,1 °C

Dokładność regulacji 0,5 K

Czujniki temperatury
1 / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia

/ zewnętrzny czujnik podłogowy termistor NTC (10kΩ przy 25 °C) dołączony do zacisków „sensor” umożliwia 
regulację temperatury podłogi

Wyjście przekaźnik półprzewodnikowy (triak)

Obciążalność wyjścia
głowice

listwa automatyki
TRIAC 75W / 230 VAC = 0,32A

2 TRIAC 230 VAC, z maksymalnie 6 termostatami na strefę A/B

Przewody łączeniowe
grzanie→5 x 0,75 - 1,5 mm²

grzanie/chłodzenie→6 x 0,75 - 1,5 mm²

Zakres temperatury pracy 0… .+40 °C

Dopuszczalna wilgotność max 95 %, bez kondensacji

Ochrona IP 30

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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