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Termostat programowalny 
OCD5 z ekranem dotykowym  

Elektroniczny - zdarzeniowy regulator temperatury OCD5 przeznaczony jest do sterowania systemami grzejnymi, 

w szczególności ogrzewaniem podłogowym. Wyprodukowany jest zgodnie z normą PN-EN 60730-2-9. Składa się 

ze sterownika z wbudowanym czujnikiem powietrznym i cienkiego czujnika podłogowego. Istnieje możliwość 

konfiguracji w 3 wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz powietrzny i 

podłogowy (limitujący). Współpracuje z większością czujników na rynku. Posiada 2-calowy, kolorowy wyświetlacz 

dotykowy. Zainstalowany w regulatorze kalendarz, umożliwia wprowadzenie daty rozpoczęcia i zakończenia 

urlopu/nieobecności - w tym czasie ogrzewanie będzie wyłączone lub utrzymywana będzie jedynie zadana 

temperatura minimalna. 

Dzięki zastosowaniu kodu QR możliwy jest szybki podgląd ustawień regulatora za pomocą smartfona. 

Tak jak w wersjach poprzednich regulatorów nie zrezygnowano z funkcji adaptacyjnej, którą Klienci chwalą sobie 

najbardziej. „Uczący” się bezwładności cieplnej podłogi regulator, już po paru dniach wie, kiedy należy załączyć 

ogrzewanie tak, aby osiągnęło ono wyznaczoną przez użytkownika wartość  

o dokładnie zadanej porze. 
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Podstawowe dane techniczne: 

Możliwy montaż we wspólnej ramce 

     Czujnik  ETF-144/99T 

TYP OCD5 1999 

Napięcie zasilania 230 V AC  50/60Hz 

Max. obciążenie 16A, obciążenie rezystancyjne 

Zakres regulacji temperatury  od +5oC do +40°C dla każdego zdarzenia 

Czujnik temperatury powietrza tak, wbudowany 

Czujnik temperatury podłogi tak, 3m kabelkowy ETF-144/99T 

Wybór rodzaju czujnika tak, powietrzny,  powietrzny +podłogowy, podłogowy 

Montaż puszka podtynkowa Φ60 

Stopień ochrony IP 21 

Histereza stała 0,4K 

Tryb ręczny tak, do następnego zdarzenia lub odwołania 

Programowanie tak, w cyklu tygodniowym- 6 zdarzeń na każdy dzień 

Wbudowany wyłącznik tak 2- polowy, 16A 

Blokada wyświetlacza tak 

Wymiary 82 x 82 x 40mm 

Producent ramek Seria 

Busch- Jaeger      Reflex SI 

Merten Atelier i M1 

Eljo Trend 

Opakowanie zawiera: 

• termostat OCD5 z wbudowanym czujnikiem
temperatury powietrza

• cienki  czujnik temperatury podłogi
ETF-144/99T z 3m przewodem

• instrukcję montażu i programowania


