
Model No.: PTC20

Address: 19th Floor, Xingtu Building, No.451 Wulianwang Street, 

Binjiang Zone, Hangzhou, 310051 Zhejiang Pro., CHN.

Tel.: +86-571-85800292         Fax.: +86-571-28190666

Email: market@poersmart.com    Website: www.poersmart.com

Стаен термостат

PTC20 е жичен, програмириуем термостат 
лесен за инсталация и употреба. Може да бъде 
приложен към всяка водна отоплителна система,
включваща газови котли, електрически котли, 

централна отоплителна система. Подходящ за 
инсталиране в нова система или актуализиране 
на съществуваща система.

Интегриран с приложенията 

Amazon Alexa и Google Home

Показания за влажност; 

Контрол  на стайната 

температура

Свързан към интернет през Wi-Fi, 

термостатът PTC20 може да се 

контролира от разстояние през 

приложение на мобилния телефон 

(Android и IOS); без наличието на Wi-Fi, 

термостатът PTC20 може да бъде използван 

като обикновен програмириуем термостат 

Аларма за ниска или висока 

температура ;Опция за 

уведомително съобщение 

Характеристики

12 дневни програми 

5+2 дена/7 дена/

1 ден  независимо 

програмиране 

като опция

Защита от 

замръзване 

и защитна 

функция на 

термоглавата

Автоматичен 

ръчен, , ЕКО

ваканция и 

режим за 

отмяна

Запаметяване на 

потребителските 

програми при 

изключване на 

захранването

Голям LCD 

светещ

дисплей

Символ на 

дисплея на 

Wi-Fi сигнал 

за сила на

 връзката

Защита 

от деца

     Сканирайте, 
за да изтеглите APP 
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Operating Temperature

Control mode

Display

Temperature control range

Temperature control accuracy

Antifreeze temperature

Humidity range

Humidity accuracy

Time display

Dimensions (H x W x D)

IP class

Standard

Power supply

Switch rating

Switch Type

0 ~ 50°C

Heating system

LCD with backlight

7°C ~ 32°C (0.5°C / step)

+/-0.3°C 

7°C

10 to 90%RH

+/-5%RH 

12hour / 24hour

86 x 86 x 40.5mm

IP30

CE

100VAC ~ 240VAC, 50Hz

240VAC 50Hz, 5A 

SPDT relay

Operating Temperature

Control mode

Display

Temperature control range

Temperature control accuracy

Antifreeze temperature

Humidity range

Humidity accuracy

Time display

Dimensions (H x W x D)

IP class

Standard

Power supply

Switch rating

Switch Type

PTC20

0 ~ 50°C

Heating system

LCD with backlight

7°C ~ 32°C (0.5°C / step)

+/-0.3°C 

7°C

10 to 90%RH

+/-5%RH 

12hour / 24hour

86 x 86 x 40.5mm

IP30

CE

100VAC ~ 240VAC, 50Hz

240VAC 50Hz, 16A 

SPST relay

PTC26

Thermostat PTC26

Интегриран с 

приложенията 

Amazon Alexa и 

Google Home

Свързан към интернет през 

Wi-Fi, термостатът PTC26 

може да се контролира от 

разстояние през приложение 

на мобилния телефон 

(Android и IOS)

Показания за влажност; 

Контрол  на стайната 

температура

Към PTC26 може да 

бъде свързан външен 

температурен сензор 

като функция за 

ограничаване на 

температурата за 

предотвратяване на 

прегряване на пода 

Аларма за ниска или висока 

температура ;Опция за 

уведомително съобщение 

             PTC26 е жичен, 

             програмириуем 

             термостат 

лесен за инсталация и употреба. 

Може да бъде  използван  към 

всяка водна отоплителна система, 

Подходящ за инсталиране в нова  или 

актуализиране на съществуваща система.

Свързване към електрозадвижки, зонови клапани и помпиСвързване към газови/електрически котли

ТермостатТермостат

Техническите характеристики могат да се променят без предизвестие
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