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AMSTemp 280 este un termostat cu touch screen si port USB incarcare telefon. 
Termostatul are un display color, cu lumini, comparat cu un sistem de navigatie 
simplu ceea ce face ca termostatul sa fie operat foarte usor, intocmai ca un 
telefon mobil si il face diferit de celelalte termostate din categoria 
termostatelor cu functiuni multiple. 
In plus fata de celelalte termostate detine butoanele de ON/OFF, fapt ce ajuta la inchiderea imediata a intregului 
echipament utilizand un singur buton.  Poate fi utilizat de asemenea si la incarcarea telefonului mobil deoarece detine 
port usb. 
 
 AMSTemp 280 este digital si poate fi programat cu 6 perioade de timp intr-o zi, intrunind toate necesitatile. 
Este de asemenea usor de urmarit consumul energiei electrice cu ajutorul monitorului de energie electrica. Termostatul 
este in conformitate cu reglementarile si directivele UE de productie – Ecodesign Lot20. 

 
Sunt 3 modalitati de a controla temperatura: 
1. Cu ajutorul senzorului de pardoseala 
2. Cu ajutorul senzorului de ambient 
3. Cu ajutorul celor doi senzori cumulati. 
 
Termostatul poate fi setat sa limiteze temperatura pardoselei la 27 grade C. Aceasta temperatura este recomandata de 
producator pentru lemn, parchet si pardoseli laminate pentru o protectie maxima a pardoselei. 
 
Caracteristici 
Ecran color digital cu lumina 
Monitorizarea consumului de energie electrica 
Controlul temperaturii – pardoseala, incapere sau pardoseala si incapere 
Limita de temperatura. Protectie la inghet 
Modul de incarcare USB pentru electronice  
Resetare la functiile din fabrica 
Functie de vacanta 

 
  Alimentare 230V   

Frecvența 50-60Hz 
  Încărcare  16A   

 Grad de protectie: IP21 

 Gamă temperatură 10…60°C 
Toleranță senzor +/- 

0.5˚C  Senzori Ambianță, Pardoseală 
Combinat Senzor pardoseala încorporat 

 Tip senzor  
NNTC Tip 

senzor NTC 
100 kΩ  @  
25°C NTC 
100 kΩ  @  
25°C NTC 
100 kΩ  @  
25°C NTC 
100 kΩ  @  
25°C NTC 
100 kΩ  @  

Terminale maximum 2.5 mm 

  Garantie 3 ani  
Certificare CE 

    

 

Amass Confort Systems SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale de 
prezentare. Amass Confort Systems SRL își rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare. 
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