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T-27 - termostatas su 
dideliu ekranu  
Jūsų namų komfortui

T-27 termostatas papildo esamą Base 230V asortimentą skirtą 
pastatų šildymo sistemoms valdyti.

Uponor Base termostatas T-27 230 V 
(termostatas T-27) turi didelį LCD ekraną ir 
sensorinius mygtukus.

Temperatūra rodoma dideliais skaičiais, kad 
būtų lengvai matoma iš toli. Lygus termostato 
paviršius yra lengvai valomas.
Termostate sumontuota  „ triac “ elektronika 
garantuoja jo tylų veikimą ir užtikrina 
aukščiausią komfortą visuose kambariuose .

Kambario termostatai T-23, T-24, T-26, T-27 
užtikrina patikimą temperatūros valdymą ir 
gali būti tiesiogiai jungiami prie 230V šiluminių 
pavarų. 

Montavimo ir eksploatavimo patogumui sistema 
gali būti montuojama su Uponor Base Flexiboard 
valdikliais (X-24 / X-25 / X-26 / X-27) ir Uponor 
Smatrix S-1XX grindų/išoriniu temperatūros 
jutikliu.



>  Visas termostatų asortimentas

>  Tylus T-27 termostato veikimas

>  Lengvai montuojamas ant sienos arba ant 
instaliacinės dėžutės

>  Dėl patogios pavarų priskyrimo sistemos, galima 
pavaras jungti ne išeilės

>  Galima cirkuliacinių siurblių valdymo funkcija

Laidinės Uponor base 230V 
sistemos pranašumai: 

Aprašymas Privalumai

IP30 
IP30 (IP: apsaugos nuo vandens 
prasiskverbimo į prietaiso vidų 
laipsnis)

Maks. santykinė drėgnė 
(RH) 60% prie 20°C

Žymėjimas CE, UKCA

ERP Klasė I

Galia 230V AC, 50 Hz

Aplinkos temperatūra Nuo 0°C iki + 50°C

Laidinis valdiklis TRIAC 230 V

Laikymo temperatūra Nuo -20°C iki + 60°C

Kamabario temperatūros 
jutiklis (rt) CTN 10 K prie 25°C

Išorinis temperatūros 
jutiklis CTN 10 K prie 25°C

Termostato spalva
Termostato korpuso  
spalva RAL 9016
Skaidrus priekinis stiklas

 Uponor Base Flexiboard valdikliai X-24, X-25, 
X-26, X-27 užtikrina didžiausią lankstumą ir taupo 
montavimo laiką, pavaros termostatui gali būti 
priskirtos, bet kuriuo metu naudojant paprastą 
nustatymo ratuką sumontuotą korpuse. Priskirtas 
pavaras galima, bet kada lengvai pakeisti. 
Pavarų, kurias galima priskirti vienam termostatui, 
skaičius nurodytas termostato instrukcijose. 
Dėl to nereikia rankiniu būdu gaminti jungčių 
statybvietėje. Valdikliuose X-25 ir X-27 įmontuota 
siurblio valdymo rėlė su siurblio apsaugos funkcija 
užtikrina saugų, energiją taupantį cirkuliacinio 
siurblio veikimą. Prie Uponor Base Flexiboard 
valdiklių galima prijungti 6 arba 8 kambario 
termostatus ir iki 12 pavarų.
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