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NL | Handleiding 

 
1. Product informatie 
Deze Stopcontact eenvoudige thermostaat TC-200 is ontworpen om te worden gebruikt voor elektrische 
verwarmingssystemen. 
 
 
2. Belangrijkste functies 

 
✓ Plug-in ontwerp maakt het eenvoudig te installeren.  
✓ Drie knoppen vergemakkelijken de bediening.  
✓ Niet-programmeerbaar.  
✓ Het display toont de kamertemperatuur.  
✓ Temperatuurweergave in graden Celsius. 

 
 
3. Technische data 

 

Uitgangsspanning: AC 90~260V  50/60Hz 

Schakelcapaciteit: 3600W/16A 

Back-up opslag: EEPROM 

Sensor Modus: Interne sensor 

Temperatuur instellingen: 5°C ~45°C, 0.5°C verhogingen 

Nauwkeurigheid: +/- 0.5°C 

Afmetingen thermostaat: 70 mm x 41.5 mm x 140 mm 

Kleur: Wit 

IP-beschermingsklasse: 20 

Certificering: CE / RoHS 

 
 
4. Parameterinstellingen 
Druk in de uit-status op de knop "+" en houd deze ingedrukt tot de parameterinstelling is bereikt. Elke keer dat u 
op de knop "  " drukt, gaat u naar de instelling van het volgende item. 
 
1) Temperatuur kalibratie 
Schakel de thermostaat uit, druk lang op de knop "+" totdat het pictogram brandt, druk op de knop "+" of "-" om 
de kalibratietemperatuur in te stellen. Bereik: -9 °C~9 °C 
Druk op de knop "  "  om naar de volgende stap te gaan. 
 
2) Maximale waarde van temperatuurinstelling 
Druk op de knop "+" of "-" om de maximale waarde van de temperatuurinstelling te wijzigen. Bereik: 5~45 °C 
Druk op de knop "  "  om naar de volgende stap te gaan. 

 
3) Minimale waarde van temperatuurinstelling 
Druk op de knop "+" of "-" om de minimale waarde van de temperatuurinstelling te wijzigen. Bereik: 5~45 °C 
Druk op de knop "  "  om naar de volgende stap te gaan. 
 



 

4) Vorstbeveiligingsfunctie 
Druk op de knop "+" of "-" om deze functie in/uit te schakelen of de ingestelde temperatuur te wijzigen. 
Bereik: 5~10 °C 
Druk continu op de knop "-". Wanneer het display "--" toont, is de functie uitgeschakeld. 
Druk op de knop "  "  om naar de volgende stap te gaan. 
 
5) Schakel differentieel instelling 
Druk op de knop "+" of "-" om de instelling van het schakeldifferentieel te wijzigen. Bereik: 0,5~2 °C 
Druk op de knop "  "  om naar de volgende stap te gaan. 
 
 
5. Afmetingen 


