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O Uponor Base termóstato display T-27 230V (termóstato T-27) inclui
um visor LCD de grandes dimensões e teclas capacitivas.

A temperatura é apresentada em dígitos de grandes dimensões,
para facilitar a leitura mesmo à distância.

As teclas capacitivas e o vidro frontal permitem limpar facilmente a
parte frontal do termóstato.

Um componente eletrónico especial (triac) assegura que o
termóstato funciona totalmente sem ruído e proporciona o maior
conforto em todas as divisões.

Características do termóstato
Características principais do termóstato:

• Montagem
– na parede
– numa caixa de junção europeia /caixa standard de

montagem embutida
• Comutação silenciosa (triac)
• Pode fornecer alimentação a até 5 atuadores
• Opcional: é possível ligar uma sonda de temperatura externa ao

termóstato para medir a temperatura da divisão ou do
pavimento

Funcionalidades do software
Características principais do software do termóstato:

• Limite de temperatura
• Conectividade opcional a sonda de pavimento
• Interruptor de aquecimento/arrefecimento
• Modos de regulação

– rt: temperatura da divisão
– rS: sonda externa de temperatura
– rFt: temperatura da divisão com limite de temperatura do

pavimento
• Modos Conforto/ECO
• Indicação de funcionamento no visor
• Calibração
• Exercício da válvula - aciona a válvula do atuador para abrir

durante 2 minutos se o atuador tiver estado fechado durante 3
dias (72 horas)

• Reposição de fábrica

Compatibilidade do sistema
NOTA!

Para obter informações mais detalhadas, a gama de
produtos e documentação, visite o website da Uponor:
www.uponor.com.

CD0000427

O termóstato T-27 é compatível com o sistema de controlo Uponor
Base 230 V atual, os controladores Uponor Base flexiboard (X-24/
X-25/X-26/X-27), a caixa de ligação Uponor Base X-23 e a sonda de
pavimento/remota Uponor Smatrix S-1XX.

Componentes do termóstato
A ilustração abaixo mostra o termóstato e respetivos componentes.
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Item Descrição
A Uponor Base termóstato display T-27 230V
B Material de montagem



Características técnicas
Descrição Valor
IP IP30 (IP: grau de inacessibilidade

às partes ativas do produto e grau
de proteção contra água)

HR (humidade relativa) ambiente
máxima

60% a 20° C

Marcação CE, UKCA, EAC
ERP Classe I
Alimentação elétrica 230 V CA, 50 Hz
Temperatura de funcionamento 0° C a +50° C
Controlo por cabo TRIAC 230 V
Temperatura de armazenamento -20° C a +60° C
Sonda de temperatura da divisão
(rt)

CTN 10 K a 25° C

Sonda de temperatura exterior CTN 10 K a 25° C
Cor do termóstato Corpo do termóstato RAL 9016

Vidro frontal transparente

Declaração de conformidade
Utilizável em toda a Europa
Declaração de conformidade

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que os produtos
abrangidos por estas instruções satisfazem todos os requisitos
essenciais relacionados com as informações mencionadas no folheto
de Instruções de segurança.

Diretiva 2014/35/UE (LVD)
Normas harmonizadas aplicáveis ao abrigo da Diretiva 2014/35/UE
para Baixa Tensão (DBT):

• EN 60730-1:2017 Segurança ― Dispositivos automáticos de
comando elétrico para uso doméstico e análogo - Parte 1:
Regras gerais

• EN 60730-2-9:2013 Segurança ― Dispositivos automáticos de
comando elétrico para uso doméstico e análogo - Parte 2-9:
Regras particulares para dispositivos de comando sensíveis à
temperatura

Diretiva 2014/30/UE (EMC)
Normas harmonizadas ao abrigo da Diretiva 2014/30/UE para a
Compatibilidade Eletromagnética (CEM):

• EN IEC 61000-3-2:2019 ― Compatibilidade Eletromagnética
(CEM) - Parte 3-2: Limites - Limites para emissões de corrente
harmónica (corrente de entrada do equipamento de 16 A por
fase)

• EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 ― Compatibilidade
Eletromagnética (CEM) - Part 3-3: Limites - Limitação de
variações de tensão, flutuações de tensão e cintilação em
sistemas públicos de fornecimento de baixa tensão para
equipamento com corrente nominal = 16 A

Dimensões

85
 m

m

60 mm

85 mm

22 mm
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Uponor reserva-se o direito de efetuar alterações, sem aviso prévio,
nas especificações dos componentes incorporados em linha com a
sua política de aperfeiçoamento e desenvolvimento contínuos. www.uponor.pt
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