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Beneficii
• Senzor de podea inclus
• Comutator ON/OFF 
• Borne pentru conexiune NO/NC (normal 

deschisă/normal închisă)
• Indicator LED ON/OFF
• Se montează direct pe perete etc.
• Consum redus de energie
• Garanţie  2 ani 

Certificări

A
Conformitatea cu standardele
• ECtemp 610 respectă cerinţele 

standardului EN/IEC 60730

Tensiune de funcţionare 220 V - 240 V~ 50/60 Hz

Consum electric în standby max. 0,93 W

Releu:

Sarcină rezistivă

Sarcină inductivă

Max. 10 A/2300 W la 230 V

Cos Φ = 0,3 max. 1 A

Unitate de detecţie NTC 15 kOhm la 25 °C

Histerezis ± 0,2 °C

Temperatură ambiantă Între -30 °C şi +55 °C

Interval de temperatură Între -10 °C şi +50 °C

Specificaţie cablu max. 1 x 4 mm² sau 2 x 2,5 mm²

Temperatură la proba cu bilă 75 °C

Grad de poluare 2 (utilizare casnică)

Tip controler 1 C

Temperatură de depozitare Între -20 °C şi +65 °C

Clasă IP IP 44

Clasă de protecţie Clasa II -  

Dimensiuni (Î/L/A) 100 mm x 69,5 mm x 45 mm 

Greutate 165 g

ECtemp 610 este unt termostat electronic, adecvat pentru utilizarea în mai multe 
scopuri diferite legate atât de aplicaţiile de interior, cât şi de cele de exterior. Este 
dotat cu un comutator bipolar şi un senzor de podea pentru a măsura şi controla 
temperatura dorită.

Termostatul montat pe perete este dotat cu un buton pentru reglarea setării de 
temperatură cu o scară de la -10 °C la +50 °C şi cu un indicator LED care afişează 
perioadele de staţionare (lumină verde) şi perioadele de încălzire (lumină roşie).

ECtemp 610 (EFET 610)

Tipuri

Specificaţii tehnice:

Nr. produs Nume produs Tip Nr. EAN

088L0448 ECtemp 610 Cu senzori de cameră şi de podea 5703466130384

IMPORTANT: Când termostatul este utilizat pentru a controla un element al încălzirii în podea dintr-o podea din lemn sau dintr-un 
material asemănător, utilizaţi întotdeauna un senzor de podea şi nu setaţi niciodată temperatura podelei la peste 35 °C.
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