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De ce este importantă utilizarea corectă a termostatului?
În prezent, încălzirea cu cazane pe bază de gaz a devenit din ce în 
ce mai frecventă, iar termostatele de cameră sunt necesare pentru 
controlul eficient al acestora.  
Putem chiar spune, fără să exagerăm, că termostatul este elemen-
tul cheie al funcționării eficiente al sistemului de încălzire - fără un 
control adecvat, costurile de funcționare ale unui astfel de sistem 
pot crește considerabil. Termostatele convenționale de cameră 
controlează doar temperatura interioară, fără a lua în calcul și alți 
parametri. De obicei, singurul control asupra sistemului îl reprezintă 
decuplarea acestuia, atunci când este atinsă temperatura dorită, 
sau cuplarea, atunci când temperatura scade sub nivelul setat.  
Acest mod de funcționare produce fluctuații ale temperaturii și un 
minim de economisire a energiei. 

Cu ce sunt diferite termostatele inteligente? 
Temperatura interioară din locuințe este influențată de mai mulți 
factori. Termostatul inteligent ia în considerare inerția sistemului de 
încălzire, eficiența transferului căldurii, căldura generată de soare pe 
timpul zilei sau chiar de sistemele de iluminat, programul zilnic al 
locatarilor. Toate acestea împreună determină când este necesară 
pornirea cazanului, temperatura necesară, durata de funcționare. 

De ce ar trebui să înlocuiți vechiul termostat?
•  Termostatele cu microprocesor inteligent pot determina scăde-

rea cu până la 15% a costurilor de încălzire.
• Eliminarea fluctuațiilor de temperatură.
•  Recuperarea costului termostatului inteligent încă din primul sezon 

de încălzire.
•  Posibilitatea de programare a încălzirii funcție de programul zilnic 

al locatarilor.
•  Creșterea eficienței cazanului, a duratei de viață, dar și a siguranței 

de funcționare a acestuia.

Care sunt avantajele termostatelor Danfoss?
Termostatele Danfoss sunt dotate cu microprocesare inte-
ligente, care permit păstrarea unei temperaturi constante, 
fără variațiuni. Funcția de auto-învățare face ca termostatul 
să se adapteze singur la programul de funcționare, astfel 
încât după ce ați realizat setările, nu mai e nevoie de alte 
intervenții. 

Alegeți termostatele Danfoss cu cea cea mai ridicată clasă 
de eficiență  energetică - ErP 4. Acestea asigură un confort 
ridicat, fără compromisuri și economisirea energiei ter-
mice.

Funcţia de auto-învățare
Datorită funcțiilor avansate, termostatul calculează timpul 
necesar pentru încălzire și va porni încălzirea înainte de momen-
tul programat, astfel încât camera să ajungă la temperatura 
setată la timpul programat.

Amânare pornire
În zilele cu temperaturi ridicate, însorite, atunci când diferența 
dintre temperatura setată și cea interioară este mică, momentul 
pornirii centralei va fi amânat, pentru a optimiza consumul și 
preveni risipa.  

Programare temporală
Această funcție stabilește ciclurile temporale de funcționare a 
cazanului,  precum și timpii de închidere/deschidere a sistemu-
lui, în cadrul ciclurilor. Programarea temporală contribuie la creș-
terea confortului interior și îmbunătățirea eficienței cazanului, 
mai ales pentru cazanele în condensație. 

Termostate de cameră

Casele moderne au confortul 
interior perfect, cu impact 
redus asupra mediului
Termostatele  digitale de cameră  - tehnologia viitorului, acum 
la dispoziția dumneavoastră . Programarea ușoară și interfețele 
intuitive permit atingerea potențialului maxim de economisire 
a energiei. 
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Cod  produs Tip

087N7851
TPOne-B termostat programabil 7 zile, 
2x baterii 1,5V

087N7852 TPOne-M termostat programabil 7 zile, 230V

087N7854
TPOne-B-RF set termostat programabil 7 zile, 
emițător 2x baterii 1,5V + alimentare receptor230V

Cod  produs Tip

087N791001
TP5001 termostat programabil  5+2 zile, 
2x baterii 1,5V

087N791101
TP5001A termostat programabil  5+2 zile, 
2x baterii , senzor la distanță

087N791701 TP5001M termostat programabil  5+2 zile, 230V

 087N791401
TP5001-RF+RX1 set termostat programabil  5+2 zile și 
receptor radio 

Cod  produs Tip

193B0941
GreenCon RC-T2,  2 conducte, încălzire/răcire,  control 
ON/OFF, 3 trepte de ventilație, 230V

193B0942
GreenCon RC-T4, 4 conducte, încălzire/răcire, control ON/
OFF, 3 trepte de ventilație,  230V

Cod  produs Tip

087N6450
RET1000M Termostat electronic, cu buton de reglare 
prin rotire, 230V

087N6451
RET1000B Termostat electronic, cu buton de reglare 
prin rotire, 2 x baterii 1,5V

087N6440 RET2000M Termostat electronic, cu afișaj LCD, 230V

087N6441
RET2000B Termostat electronic, cu afișaj LCD, 2 x baterii 
1,5V

087N6444
RET2000B-RF+RX1-S Set termostat electronic cu 
receptor radio

• Cu microprocesor inteligent, algoritm 
pentru control crono-proporțional  
•  Programare pornire sistem, cu opțiu-

nea de decalare 
•  Programare 5+2 zile
•  Afișare simultană a temperaturii 

măsurate și setate
•  Ușor de instalat, cu programe 

pre-instalate din fabrică

•  Interfață de utilizare prietenoasă
•  Trei opțiuni de control al vitezei 

ventilatorului - manual sau automat
•  Trei moduri de funcționare: răcire, 

încălzire sau ventilație
• Programabil 7 zile sau 5+2 zile  

• Cu microprocesor inteligent, algoritm pentru control crono-proporțional  
• Funcția de auto-învățare, pornire decalată
• Programare pe 7 zile sau 5+2 zile 
• Control tactil, ecran și grafică de interfață mari
• Foarte simplu de programat, nu necesită expertiză sau calificări speciale 
• Meniu inovator ușor de utilizat
• Suport tehnic pe bază de coduri generat 
• Butoanele de programare disponibile chiar pe panoul frontal 

Danfoss TPOne

Danfoss TP5001

Danfoss RET1000 și RET2000

Danfoss GreenCon ECtemp Smart

• Cu microprocesor inteligent, algoritm pentru control crono-proporțional  
• Posbilitate limitare domeniu de reglare
• RET 1000 indicator funcționare cu LED colorat
• RET 2000 afișaj mare, clar vizibil pe ecran cu fundal luminat

Termostatul de cameră GreenCon On / Off poate fi utilizat în sistemele de 
răcire și încălzire cu ventiloconvectoare. Funcțiile avansate ale termostatului 
programabil GreenCon permit economii maxime de energie, fără a comp-
romite confortul interior.

Cod  produs Tip

088U0620
WT-T Termostat electronic, cu buton de reglare prin 
rotire, 230V (instalare pe perete)

088U0624
WT-DR Termostat electronic, cu afișaj LCD, 
alimentare directă la 230V și un contact de închidere   
(instalare în doze)

088U0626
WT-PR Termostat electronic, cu afișaj LCD, alimentare 
directă la 230V și un contact de închidere (instalare 
în doze)

Cod  produs Tip

088L1140 Danfoss ECtemp™ Smart Wi-Fi termostat alb polar 
(RAL 9016) - 230V 

088L1141 Danfoss ECtemp™ Smart Wi-Fi termosztat  
Alb Pur (RAL 9010) - 230V

088L1143 Danfoss ECtemp™ Smart Wi-Fi termosztat  
Negru (RAL 9005) - 230V

Danfoss Basic Plus2

Termostatele Basic Plus2 On/Off cu alimentare la 230V pot fi conectate  
direct la robinete zonale sau pe acționările TWA, de pe distribuitor-colec-
toarele din sistemul de încălzire în pardoseală. Pentru poriectele cu ieșiri 
multi-zonale. Termostatele dispun de un releu SPST auxiliar fără tensiune 
cu ajutorul căruia se controlează echipamente externe, precum cazanele. 

Cronotermostat intelgent programabil cu ecran tactil. 
Aplicația ECtemp™ Smart App permite controlul termostatului de pe 
smartphone. Sunt destinate controlului sistemelor de încălzire electrică 
în pardoseală .  Senzori de control atât pentru temperatura ambientală, 
cât și a pardoselii. .


