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EB-Therm 100 

E 85 816 62 / SSTL 35 304 71 

 

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE 
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Imagini EB-Therm 100 

 

Fig. 1  Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzor pardoseală (NTC) 
 

Temp oC Valoare (kOhm) 
10 oC  19,9 kOhm 
15 oC  15,7 kOhm 
20 oC  12,5 kOhm 
25 oC  10,0 kOhm 
30 oC    8,0 kOhm 
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Descriere EB-Therm 100 D 

EB-Therm 100 este un termostat electronic proiectat pentru reglarea optimă a sistemelor de 

încălzire prin pardoseală. Termostatul controlează încălzirea în 3 feluri. Se poate alege între 

termostat de cameră, termostat de pardoseală sau termostat de cameră cu protecţie la 

supraîncălzire în pardoseală. EB-Therm 100 este oferit cu un capac frontal şi un cadru, 

adecvate pentru sistemul de doză Eljo Trend. De asemenea, este oferit şi un capac frontal 

adecvat pentru Elko RS. EB-Therm este aprobat pentru instalare în încăperi cu umiditate 

ridicată, este certificat SEMKO şi poartă marca CE. Termostatul este proiectat pentru montaj 

îngropat sau aparent. Panoul frontal este prevăzut cu un comutator bipolar (Fig. 1a) şi cu 

funcţie dublă (Fig. 1b). Ajustarea temperaturii poate fi blocată de pe partea inferioară a 

butonului (Fig. 1c). Termostatul este prevăzut cu autocalibrare încorporată a senzorilor de 

temperatură şi monitorizare a erorilor senzorilor de pardoseală. În cazul în care senzorul de 

pardoseală este defect sau circuitul său este întrerupt, contactul termostatului se deschide şi 

LED-ul începe să lumineze intermitent (de două ori pe secundă). Senzorul de pardoseală se 

poate înlocui. În cazul în care senzorul de cameră se defectează, termostatul trebuie înlocuit. 

 

Instalare 

Montaj îngropat. EB-Therm se instalează într-o doză standard de 65 mm. Locaţia trebuie 

aleasă astfel încât termostatul să fie protejat de bătaia directă a razelor solare şi de curenţii de 

aer. Senzorul trebuie instalat într-un tub de protecţie în pardoseală. Capătul tubului trebuie 

etanşeizat. Toate ţevile şi conductele de intrare trebuie etanşeizate astfel încât senzorul de 

temperatură să nu fie afectat de curenţii de aer. 

1. Asiguraţi-vă că doza este îngropată în perete. 

2. Scoateţi butonul de reglare. Desfaceţi şurubul. Scoateţi capacul frontal şi cadrul. 

3. Conectaţi sursa de alimentare cu energie electrică de 230 VAC (Fig. 2a), sarcina (Fig. 

2b) şi cablul senzorului (Fig. 2c). În cazul în care cablul senzorului trebuie prelungit, 

se va utiliza un cablu de curent de putere mare. Împământarea (PE) (Fig. 2d) este 

conectată mai departe la termostat printr-un soclu de conexiuni. 

4. Poziţionaţi termostatul în doză şi asiguraţi-l cu şuruburile oferite. 

5. Instalaţi din nou cadrul, capacul frontal şi butonul de reglare. 

 

 



  

  Pagina 4 / 6 

 

 
Doc version: 1.0 – 09/2010 

 

Montaj cu cadru de extensie. Cadru de extensie E 85 816 68, a se vedea Fig. 3. 

1. Prindeţi cu şuruburi în perete cadrul de extensie. 

2. Instalaţi termostatul aşa cum este descris mai sus. 

Instalare în încăpere cu umiditate ridicată. Se foloseşte garnitura E 66 210 06 normată IP 

21, aşa cum se prezintă în Fig. 4. 

 

Reglare 

EB-Therm oferă trei funcţii distincte:  

• Termostat de cameră şi pardoseală – Termostatul reglează temperatura încăperii cu 

ajutorul senzorului încorporat. Recomandăm folosirea acestei funcţii în cazul 

pardoselilor din lemn. Senzorul exterior de pardoseală operează ca un limitator de 

temperatură. Setarea de 27 oC, prezentată în Fig. 5a, se aplică în cazul pardoselilor din 

lemn. 

• Termostat de pardoseală (reglat în prealabil din fabrică) – Termostatul reglează 

temperatura pardoselii cu ajutorul senzorului de pardoseală. Setarea este prezentată în 

Fig. 5d (rotire maximă către stânga). 

• Termostat de cameră – Termostatul reglează temperatura încăperii cu ajutorul 

senzorului încorporat. Setarea este prezentată în Fig. 5e (rotire maximă către dreapta). 

În modul de funcţionare A, limitatorul de temperatură exterioară rămâne normal nemodificat, 

însă poate fi ajustat din potenţiometru, cu ajutorul unei şurubelniţe mici. Protecţia la 

supraîncălzire poate fi reglată de la 15 oC (Fig. 5b) la 39 oC (Fig. 5c). Temperatura încăperii 

se stabileşte cu ajutorul butonului de reglare (Fig. 1c). În modurile de funcţionare B şi C se 

utilizează numai butonul de ajustare a temperaturii pentru stabilirea temperaturii pardoselii 

sau a camerei (Fig. 1c). Setarea normală este între 3 şi 4. De la momentul conectării 

termostatului până când senzorii de temperatură sunt calibraţi durează până la 15 minute. 

După câteva zile, timp în care temperatura s-a stabilizat, se recomandă ajustarea reglajului 

termostatului. După calibrarea finală, se poate bloca setarea temperaturii încăperii mutând cei 

doi pini de sub butonul de ajustare. 

 

Dacă este necesară executarea de lucrări de service în perioada de garanţie sau post-garanţie, 

trimiteţi produsul pe adresa producătorului sau distribuitorului. 
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Garanţia nu acoperă defecţiuni cauzate de: instalarea, exploatarea şi programarea neconformă 

cu instrucţiunile din acest manual şi reglementărilor in vigoare specifice acestui tip de 

aparataj electric, tensiune de alimentare necorespunzătoare, defecţiuni mecanice la instalare şi 

exploatare. 

 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 
(Se asigură o perioadă de garanţie de 2 ani) 

Număr serie produs: Data vânzării: 
 
 

Verificat de: Ştampila vânzatorului: 
 
 
 
 
 
 

 

Date tehnice – EB-Therm 100 EB-Therm 100 cu accesorii 

Tensiune 
Interval temperatură aer 
Interval temperatură 
pardoseală 
Limitator temperatură 
Releu încărcare 
Comutator principal 
Încărcare 
Histerezis 
Temperatură 
ambientală 
Carcasă 
Culoare 
Semnificaţie 
Conectare alimentare 
230 V 
Funcţionare cablu 
încălzire 

230 VAC ± 10% 
50 Hz 
+5 oC ... +45 oC 
+5 oC ... +45 oC 
 
+15 oC până la 
+39 oC 
250 V  12 A  
2700 W 
Bipolar 
Factor de putere 
max. 0,3 
±0,5 oC 
0 oC ... +60 oC 
IP21 
Alb polar 
 
LED verde 
LED roşu 

Art. nr. 
E 85 816 62 
E 85 816 68 
E 85 816 71 
   66 210 27 
    
   66 210 30 
 
   66 210 06 
   66 210 54 
 
   66 210 56 
 
   14 408 80 

Articol 
EB-Therm 100 
Cadru de extensie 
Cablu senzor 3m1)* 

Capac frontal 
pentru Eljo Trend* 

Capac frontal 
pentru Eljo RS* 

Garnitură IP21* 

Cadru pentru Eljo 
Trend* 

Cadru pentru 
Stromfors* 

Terminal* 

Dimensiuni 

(mm) 
81x81x40 
81x81x18 
 
 
 
 
 
 
 

Adecvat pentru sistemele de cadre Eljo 
Trend, Elko RS, Stromfors şi Merten 
Certificat EMC. Suportă o sarcină de 
2500 V AC. 

1) Lungimea maximă a cablului senzorului – 50 
m, 2 x 1,5 mm2 
* Inclus în pachet. 
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Fenix Trading s.r.o. 
Slezska 2, 790 01 Jesenik, CZ 

Tel: +420 584 495 304, Fax: +420 584 495 
303 

e-mail: fenix@fenixgroup.cz, 
http://www.fenixgroup.cz 

 

Importator si distribuitor in Romania: 

 Delphi Electric s.r.l. 
Cuza 15, Alba Iulia 
510193, Romania 

Tel/Fax: 0258 811 977 
e-mail: office@del.ro 

http://www.del.ro  
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