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Tehnični list

Predstavitev

ST je nova generacija sodobnih sobnih termostatov. Uporablja se za uravnavanje 
sobne temperature v manjših hišah ali za consko reguliranje sobne temperature v 
večjih stanovanjskih objektih. Poleg sobne temperature ST meri tudi relativno zračno 
vlago in zračni tlak.

Uporaba
 - Radiatorsko ali konvektorsko ogrevanje.
 - Talno ogrevanje (zagotoviti je treba nizkotemperaturno regulacijo dovodne 
temperature).

 - Stensko ali stropno ogrevanje ali hlajenje.
 - Električno talno ogrevanje.

Zmogljivosti
 - Do 5 prednastavljenih aplikacij.
 - 2 prednastavljena časovna programa.
 - Preprosta uporaba in nastavitve.
 - Prikaz izmerjene in želene temperature.
 - Uporabniške funkcije PARTY, ECO in HOLIDAY.
 - Tedenska programska ura za časovno programiranje.
 - Samodejni preklop ure med zimskim in letnim časom.
 - Ura ne potrebuje ponovne nastavitve v primeru izpada električne energije.
 - Merjenje relativne zračne vlage, zračnega tlaka in prikaz vremenske napovedi.
 - Preprosta namestitev in priključitev.

Opis tipk za nastavitev
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1 - Osvetljen prikazovalnik.

2 -  Povečevanje, pomik naprej.

3 -  Pregled informacijskih prikazov.

4 - Senzor za svetlobo.

5 -  Sprememba načina delovanja, Escape – nazaj.

6 -  Zmanjševanje, pomik nazaj.

7 -  Vklop/izklop funkcije PARTY.

8 -  Vklop/izklop funkcije ECO.

9 -  Vklop funkcije HOLIDAY.

Digitalni sobni termostati
ST1B | ST1N | ST1E
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Tehnični list

Digitalni sobni termostati ST

Uporaba ST1B ST1N ST1E

Baterijsko napajanje — —

Omrežno napajanje —

Reguliranje ogrevanja ali hlajenja prostorov v stanovanjih

Reguliranje ogrevanja ali hlajenja prostorov v poslovnih objektih

Tehnične karakteristike

Število mehanskih relejev 1 1 1

Število vhodov za temperaturna tipala 1 1 1

Reguliranje sistemov

Radiatorsko ali konvektorsko ogrevanje —

*Talno ogrevanje ogrevanje ali hlajenje —

*Stensko ali stropno ogrevanje ali hlajenje —

Električno talno ogrevanje — —
* Zagotoviti je treba nizkotemperaturno regulacijo dovodne temperature

Reguliranje ogrevalnih krogov

Direktni ogrevalni krog —

Mešalni ogrevalni krog —

Reguliranje toplotnih virov

Pretočni kotli —

Kotel na tekoče ali trdo kurivo —

Uporabniške funkcije

Ogrevanje ali hlajenje prostorov —

Funkcija PARTY - aktiviranje komfortnega načina delovanja

Funkcija ECO – za aktiviranje varčevalne temperature

Funkcija HOLIDAY – za aktiviranje varčevanja v času počitnic

Varovanje ogrevalnega sistema

Zaščita pred zmrzovanjem prostorov

Omejevanje maksimalne temperature estriha ali stenskega ogrevanja

Nastavitev in montaža

Možnost montaže na zid

Možnost montaže v podometno dozo

Enostavna namestitev in priključitev
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Izpostavljene funkcionalnosti

Velik osvetljen prikazovalnik
Sobni termostati ST imajo velik prikazovalnik, s katerega lahko uporabniki 
prikazane informacije razberejo z razdalje. Za optimalno vidljivost ima ST vgrajen 
senzor svetlobe, s pomočjo katerega se osvetljenost prikazovalnika prilagaja 
svetlobi v prostoru.

Prednastavljeni časovni programi
Sobni termostati ST omogočajo izbiro med dvema prednastavljenima časovnima 
programoma delovanja. Časovna programa si lahko uporabnik sestavi sam ali 
uporabi 2 prednastavljena časovna program, ki jih pot potrebi prilagaja.

Funkcija PARTY
PARTY je funkcija za vklop ogrevanja ali hlajenja prostorov na komfortno 
temperaturo izven nastavljenega časovnega programa.
Želeno temperaturo in čas izteka PARTY funkcije lahko poljubno nastavimo.

Funkcija ECO
ECO je funkcija za vklop ogrevanja ali hlajenja prostorov na varčevalno 
temperaturo v primeru krajše odsotnosti.
Varčevalno temperaturo in čas izteka ECO funkcije lahko poljubno nastavimo.

Funkcija HOLIDAY
HOLIDAY je funkcija za vklop ogrevanja ali hlajenja prostorov na počitniško 
temperaturo v primeru daljše odsotnosti.
Počitniško temperaturo in čas izteka HOLIDAY funkcije lahko poljubno nastavimo.

Merjenje in prikaz podatkov
Sobni termostati ST merijo in prikazujejo temperaturo prostora, relativno zračno 
vlago, zračni tlak in vremensko napoved.

Možnost montaže
Na voljo so sobni termostati z baterijskim napajanjem in termostati s klasičnim 
električnim priklopom. Vgradijo se lahko podometno v vnaprej pripravljeno dozo 
ali nadometno na steno.
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Digitalni sobni termostati ST

Tehnični podatki ST1B ST1N ST1E

Osvetljen LCD-prikazovalnik

Tedenska programska ura 

Napajanje 2 x AAA (1,5 V) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Lastna poraba 0,1 mW 0,2 W 0,2 W

Napajanje ure Baterija CR1025 (Li-Mn) 3 V

Prikaz časa ure: minute (24-urni zapis)

Natančnost ure +/- 1 s (24 h) pri 20 °C

Stopnja zaščite IP30 po SIST EN 60529

Zaščitni razred po SIST EN 60730-1 II

Tip temperaturnih tipal Murata NTC (10 kohm)

Material ohišja PC + ABS

Delovna temperatura 0÷40 °C

Temperatura skladiščenja -20÷65 °C

Masa izdelka 220 g 140 g 177 g

Število kosov v pakirni enoti 24 kos

Mere 

33,7

16,3
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Elektro priključitev
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Aplikacije za ST1B in ST1N

101 102 103

Radiatorsko ogrevanje in ON/OFF 
regulacija obtočne črpalke.

Radiatorsko ogrevanje in ON/OFF 
regulacija toplotnega vira.

Talno ogrevanje in ON/OFF 
regulacija obtočne črpalke. 

Varovanje temperature estriha.

Aplikacije za ST1E

111 112

ON/OFF regulacija električnega 
talnega ogrevanja. Varovanje 

temperature estriha.

ON/OFF regulacija električnega 
grelnega telesa.

Izdelek Koda za naročanje Opis

1RTD2RB-050 Sobni termostat SELTRON ST1B, baterijsko napajanje

1RTD2RN-050 Sobni termostat SELTRON ST1N, omrežno napajanje

1RTD2RE-050 Sobni termostat SELTRON ST1E, za električno stensko ali talno ogrevanje

Pribor

1TFMU-000 Potopno temperaturno tipalo SELTRON TF/M
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