
Elektroniczny, cyfrowy termostat
z automatycznym nocnym obniżeniemPT01 

PT01 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem z funkcja automatycznego 
nocnego obniżenia temperatury. Naciskając przycisk o wybranej godzinie obniżamy 
temperaturę o 3 °C na 8 godzin. Zostaje to zapamiętane i powtarzane automatycznie 
w kolejne dni. Termostat pozwala na regulację grzania jak i chłodzenia pomieszczeń. 
Nadaje się także do kotłów węglowych.
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Wykres nocnego obniżenia w przebiegu jednego dnia:

PT01 ELEKTRONICZNY  TERMOSTAT Z NOCNYM OBNIŻENIEM TEMPERATURY

Wykres nocnego obniżenia w przebiegu tygodnia: 

PT01 przystosowany do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Dysponuje przydatną funkcją automatycznego nocnego 
obniżenia. Posiada stałą małą histerezę pozwalającą na małe wahania nastawionej temperatury. Pozwala na sterowanie 
cyfrowe jednocześnie jest łatwy w obsłudze nosząc cech termostatu bimetalicznego. Wyposażony w funkcję nocnego 
obniżenia temperatury. Ustawiona temperatura obniży się o 3 °C na 8 godzin. Cykl zostaje automatycznie powtarzany 
każdej doby.

Techniczne parametry 
Zasilanie                                     alkal. baterie 2 × 1,5 V,  

typ AA/R6 (w zestawie)
Żywotność baterii                      3 lata
Zakres regulacji                         11 do 29 °C
Histereza                                   0,3 °C
Nastawienie temperatur          po 0,5 °C
Błąd pomiaru                           0,5 °C
Wyjście                                     przekaźnik, max 5 A / 250 V AC
Stopień ochrony                       IP20
Wymiary (Dx|SzxG)                113 mm × 76 mm × 25 mm
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Właściwości termostatu PT01:

• zamiennik dla termostatu bimetalicznego
• proste sterowanie 
• łatwy montaż na ścianie 
• regulacja temperatury z histerezą 0,3 °C
• nastawa temperatur w zakresie 11 do 29 °C po 0,5 °C
• temperatura przeciw zamarzaniu 3 °C
• indykacja zamknięcia przekaźnika
• indykacja słabych baterii
• funkcja TEST 

19 °C

22 6
poniedziałek  

czas (h)

te
m

pe
ra

tu
ra

(°C
)

wtorek  czwartek piątek sobota niedziela 
22 6 22 6 22 6 22 6 22 6 22

19 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C

22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C

Termostat może pracować na styku zwartym lub 
rozwartym (węglówki).

Wymiary PT01:
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Wykres nocnego obniżenia w przebiegu jednego dnia:

każdej doby.
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