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Инструкции за монтаж и употреба 

Fenix Therm 100 
 

• Описание 

Термостат 100 е един микропроцесорно управляван термостат, разработен за оптималното регулиране на 

подовите отоплителни системи. Термостатът контролира отоплението по три начина. Може да избирате 

между функциите стаен термостат, подов термостат или стаен термостат със защита от прегряване на 

пода. Термостатът е снабден с лицев панел и рамка, подходящи за 

конзолна кутия. Включен е също допълнителен лицев панел. 

Термостатът е подходящ за монтиране във влажни помещения. 

Разполага със сертификат – SEMKO и CE – маркировка. 

Термостатът е предназначен за високо или повърхностно 

монтиране. Лицевият панел разполага с двуполюсен  

превключвател (Фиг.1а) и двуфункционален светодиод LED 

(Фиг.1b). Температурните настройки могат да бъдат заключени от 

вътрешната страна на копчето (Фиг.1c). Термостатът има вградено 

автоматично настройване на величините на температурните 

сензори и на грешното настройване на подовите датчици. Ако 

подовият датчик е повреден или се отвори електрическата верига, 

контактът на термостатът се отваря и светодиода започва да мига ( 

два пъти в секунда). Подовият датчик може да бъде заменен, но 

ако стайният датчик се повреди, термостатът трябва да бъде 

сменен. 

 

• Технология Fuzzy 

 

Температурното регулиране е основано на алгоритъм , който 

използва Fuzzy технологията. Това означава, че термостатът 

събира данни от момента на включване и изчислява кога трябва да 

се включи и изключи , основано на тези бази данни. Това 

приблизително намалява температурните колебания, 

предоставяйки по-постоянни температури и ниска енергийна 

консумация. Температурата на пода варира около +/- 0.3 градуса. 

Погледнете диаграмата отдолу: 

 

• Монтиране 

 

Високо монтиране. 

Термостатът се монтира на стандартна 65мм конзолна кутия . 

Местоположението трябва да се избере така, че термостатът да е 

предпазен от директно течение и слънчева светлина. Датчика 

трябва да бъде монтиран в предпазно джобче в пода. Краят на 

джобчето трябва да бъде запечатан. Всички входящи тръби и 

канали трябва също да бъдат запечатани така, че температурният 

датчик да не е изложен на теченията. 

 

1. Погрижете се конзолната кутия да е поставена на стената. 

2. Махнете копчето за настройване. Използвайки отверка                       

премахнете лицевия панел и рамката. 

3. Свържете 230VAC ел. захранване (фиг.2а), заряда 

(Фиг.2b) и кабела на датчика (фиг.2c). Ако датчика трябва 

да бъде удължен , трябва да бъде използван кабел с по-

голямо сечение, по голяма проводимост. Заземяването 

(PE) (фиг.2d)  е направено през термостатът чрез изводен 

изолатор. 

4. Поставете термостатът в конзолната кутия и го закрепете 

използвайки отверка. 

5. Поставете обратно рамката, лицевата част и копчето за 

настройване на температурата. 
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Монтиране с допълнителната рамка.  

Допълнителна рамка E85 816 68 (фиг.3) 

 

1. Поставете рамката на стената с помощта на отверка. 

2. Монтирайте термостатът според инструкциите отгоре. 

 

Монтиране във влажни помещения. 

Използвайте IP 21 стандартен уплътнител  E 66 210 06 както е показано на 

фигура 4. 

 

• Настройки 

Термостатът изпълнява три различни функции. 

• A - Стаен и подов термостат- Термостатът регулира температурата в 

стаята чрез вградения датчик. Препоръчваме поставянето на такъв 

термостат за дървени подове. Вътрешния  подов датчик работи като 

температурен  ограничител. Поставянето както е показано на фиг.5а 

за приблизително 27ºС важи за дървени подове.  

• B - Подов термостат (настроен в фабриката)- Термостатът регулира  

подовата температура чрез подовия датчик. Поставянето се 

извършва както е показано на фиг.5d ( максимално завъртане на 

ляво).  

• C - Стаен термостат – Термостатът регулира температурата 

посредством вградения датчик. Поставянето се извършва както е 

показано на фиг.5e (максимално завъртане на дясно). 

 

В функционалния режим А външният температурен ограничител обикновено 

не се променя, но може да бъде настроен на понтиометъра , използвайки 

малка отверка. Предпазването от прегряване може да се регулира от 15°С 

(фиг.5b) до 39°С (фиг.5с). Стайната температура е зададена с копчето за 

настройване (фиг.1с). Във функционалните режими В и С , за да се зададе 

температурата на пода или стайната температура, се използва само копчето 

за настройване на температурата (фиг.1с). Нормалното поставяне на А и С са 

между 3 и 4. Нормалното поставяне за В е между 4 и 5. 

 

   

 

Технически данни Термостат и аксесоари  

Волтаж                                  230V AC±10% 

50Hz 

Артикул                           Размери 

Диапзон на темп. на въздуха    +5ºС до +40ºС Термостат                        81х81х40 

Дизпазон на темп. под               +5ºС до +40ºС Допълнителна рамка      81х81х18 

Температурен ограничител     +15ºС до +39ºС Сензорен кабел 3м¹)* 

Заряд реле                              250V 12A 2700W Лицев панел за Eljo Trend* 

Основен превключвач                двуполюсен Лицев панел за eljo RS 

Заряд                             енергиен фактор=0.3 

мах 

Уплътнител* IP 

 Рамка за Eljo Trend* 

Температура на средата               0ºС до +60ºС Рамка за Stömfors* 

Свързване                                          IP21 Terminal* 

Цвят                                               полярно бяло Back Plate, Polar white 

Показание  

230V свързващо захранване       зелен LED 1) Максимална дължина на 

сензорния кабел – 50м, 2х1.5мм² 

Действащ нагревателен кабел   червен LED *включено в пакета 

Подходящ за Eljo Trend, Stömfors и рамкови с-

ми Merten. 

 

Сертификат EMC. Издръжливост на 2500 V 

AC напрежение. 

 


