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Fișă tehnică 

Cap termostat cu senzor de la distanță 
art. T 4010 

Utilizarea robineților termostatați face ca fiecare cameră să fie independentă, oferind 
posibilitatea reglării individuale a temperaturii, condiții mai confortabile și economii 
considerabile de energie, conform standardelor naționale și internaționale. 
Temperatura camerei este reglată de un termostat conectat la comanda robinetului, 
care controlează fluxul de apă caldă către corpul de încălzire pe baza temperaturii 
camerei. Intervalul de reglare a temperaturii poate fi limitat, iar butonul poate fi blocat 
la o valoare specifică. Datorită senzorului său la distanță, T 4010 este foarte potrivit 
pentru a detecta temperatura corectă a încăperii, chiar și atunci când corpul de încălzire 
este acoperit de un element de mobilier sau de perdele. 

□ CARACTERISTICI
TEHNICE
Termostat expansiune cu lichid 
Interval de setare: 6,5 28°C 
Histerezis: <0,6 K Timp de 
răspuns (Z): <40 min 
Temperatura de depozitare: -20÷+50 °C 

Temperatura maximă a lichidului de 
transfer termic: 100 °C Posibilitatea limitării 
și blocării setării. Setarea intermediară este 
„3”. 

□MATERIALE
Buton rotativ, capac și corp cap: Amestec PC 
și ABS Șaibă de limitare și blocare: 30% PA cu 
umplutură de sticlă Piuliță inelară: CW617N 
alamă 
Dispozitiv de siguranță: 

- Cartuș și ax: POM
- Arc: sârmă din oțel DIN 17223 clasă D

Carcasă de fixare a senzorului: ABS 
Termostat de expansiune 
lichid Culoare: RAL 9016 
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□ DIMENSIUNI
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ART. COD. A B C D E F G H I lungime 
Capilar 

T 4010 
T 4010 

502801 
502802 

106 
106 

93 
93 

26 
26 

33 
33 

M30×1,5 Ø48 
Ø48 

7.3 
7.3 

78 
78 

40 
40 

2 m 
5 m 

□ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Instalare 
Pentru a instala capul, procedați după cum urmează: 

• Scoateți capacul de ajustare (i) din fig.1a;

• Setați la poziția „5”;

• Montați capul pe corp prin înșurubarea manuală a inelului.

Limitarea și blocarea setării 
• Setați capul în poziția dorită (de ex. „3”);

• Folosiți o șurubelniță pentru a desface capacul (ii), capacul de blocare (iii) și prima șaibă dințată (iv) reprezentate în
fig.1b;

• Reasamblați șaiba (iv) ca în fig.1c dacă doriți să limitați setarea de la * la „3”;

• Reasamblați șaiba (iv) ca în fig.1d dacă doriți să blocați setarea la valoarea „3”;
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• Reasamblați capacul de blocare (iii) și capacul (ii).
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(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 1: Instalarea capului, reglarea și blocarea setării. 

Poziționarea senzorului 
Locația senzorului trebuie aleasă astfel încât senzorul să poată detecta temperatura camerei cât mai exact posibil. 

□ OBSERVAŢII
Pentru ca circuitul să funcționeze corect, recomandăm ca robineții termostatați să fie utilizați în combinație cu pompe cu 
viteză variabilă. Pentru a evita zgomotul excesiv, evitați folosirea de robineți termostatice cu valori ∆p de peste 0,2-0,25 bari. 

I.V.A.R. S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări ale produselor și documentelor relevante, în orice moment, fără
notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, chiar parțială, este interzisă fără permisiunea prealabilă a proprietarului
drepturilor de autor.

I.V.A.R. S.p.A.

Via IV  Novembre,  
181 25080 Prevalle 
(BS) – ITALIA 
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