
110 julho 2022 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Termóstatos e regulação

Classificação ErP V
Contributo para eficiência 
energética (ErP) 3%

Referência 140040385

Preço 97 €

TCX 10P THINK

Classificação ErP V
Contributo para eficiência 
energética (ErP) 3%

Referência 140040424

Preço 71 €

TCD 10P

Termóstato modulante 
programável cablado

Termóstato modulante 
cablado

ITC 10P QAC 34

Classificação ErP II
Contributo para eficiência 
energética (ErP) 2%

Referência 140040202

Preço 21,40 €

Referência 140040422

Preço 37,50 €

· Termóstato modulante para a gestão de zonas 
adicionais.

· Unidade com ecrã retroiluminado com texto 
para gestão de circuitos adicionais.

· Programável em franjas horárias, diárias e 
semanal, em modo conforto ou económico.

· Visualização em contínuo do estado da caldeira 
e acesso à sua configuração.

· Modulação da potência em função da 
temperatura ambiente.

· Ligação direta à caldeira por cabos.
· Necessária a instalação da interface 3 led 
(ITC10P) no frontal da caldeira.

· Termóstato modulante para a gestão de zonas 
adicionais.

· Modo conforto ou económico, com sinalização 
do estado.

· Modulação da potência em função da 
temperatura ambiente.

· Ligação direta à caldeira por cabos.

· Para caldeiras PLATINUM PLUS e POWER HT 
PLUS.

· Os LEDs informam sobre o seu estado: 
alimentado eletricamente / anomalia / 
acendimento da caldeira.

· Necessita ser instalada no painel frontal da 
caldeira quando se pretender extrair o quadro 
de controlo para o utilizar como termóstato 
ambiente modulante programável com cabos. 
(exceto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, ECOTHERM 
PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).

· Permite à caldeira modular a temperatura de 
ida, com base na pendente de aquecimento, 
usando a temperatura exterior e antecipar-se 
a possíveis alterações meterológicas bruscas e 
garantir o conforto contínuo no lar.

· Ligação direta à caldeira por cabos.

Interface ligação 3 LED 
inserível no quadro  de 
controlo

Sensor exterior 
cablado 

Referência 140040210

Preço 10,70 €

Referência 222978958

Preço 36,30 €

Referência 147097001

Preço 42,80 €

Sensor AQS (inclui cabo e 
conetor circulador)

Sensor coletor solar
Necessária para o módulo EWM em função solar

WWF KF ISRQAZ 36

Sensor de imersão para 
montagem em bainha

Compatível com Platinum iPlus, 
Platinum Plus, Victoria Condens 24AF, 
Platinum GTF, Bios Plus, Power HT 
Plus, CPA e NHF.

Compatível com Ecotherm Plus WGB e
Eurocondens SGB.

Termóstatos modulantes Multilevel

Regulação cablada Multilevel 

Sensores Multilevel

Platinum Plus / Bios Plus / Power HT Plus / Platinum GT
Ecotherm Plus WGB / Eurocondens SGB / CPA / NHF
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RCX 10P THINK IRC 10P

Classificação ErP V
Contributo para eficiencia
energetica (ErP) 3%

Referência 140040437

Preço 159 €

Referência 140040438

Preço 144 €

Classificação ErP II
Contributo para eficiencia
energetica (ErP) 2%

Referência 140040428

Preço 99 €

Necessário interface 5 LED

SE RC 10P/FSA

Termóstato modulante 
programável sem fios com 
base de mesa

Interface ligação 5 LED 
com base de mesa

Sensor exterior sem fios

· Unidade com ecrã retroiluminado com texto 
para gestão de circuitos adicionais.

· Programável em franjas horárias, diárias e 
semanal, em modo conforto ou económico.

· Visualização em contínuo do estado da caldeira 
e acesso à sua configuração.

· Modulação da potência em função da 
temperatura ambiente.

· Ligação sem fios à caldeira através da interface 
5 led (IRC10P) adicional e necessária para a 
correta comunicação.

· Para caldeiras PLATINUM PLUS e POWER HT 
PLUS.

· Os LEDs informam sobre o seu estado: 
alimentado eletricamente / em transmissão 
sem fios / anomalias / nível de potência com 
que trabalha a caldeira.

· Necessária a sua instalação no painel frontal 
da caldeira para qualquer periférico sem fios 
como o termóstato modulante RCX 10P THINK 
ou o sensor exterior SE RC 10P / FSA (exceto 
PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, ECOTHERM PLUS 
WGB, EUROCONDENS SGB, CPA, NHF).

· Permite à caldeira modular a temperatura de 
ida em função da pendente de aquecimento, 
usando a temperatura exterior para se 
antecipar a possíveis alterações meteorológicas 
bruscas e garantir o conforto contínuo no lar.

· Ligação sem fios à caldeira mediante Interface 
5 LED (IRC 10P) adicional e necessária para a 
correta comunicação.

· Para caldeiras BIOS PLUS e PLATINUM GTAF.
· Equivalente ao IRC 10 P, mas para montagem 
em parede, não inserível no frontal da caldeira

· Os LEDs informam sobre o seu estado: 
alimentado eletricamente / em transmissão / 
anomalias / nível de potência com que trabalha 
a caldeira.

· Fixação mural e ligação direta à caldeira por 
cabos.

· Necessária a sua instalação para qualquer 
periférico sem fios como o termóstato 
modulante RCX 10P THINK ou o sensor exterior 
SE RC 10P / FSA.

· Amplia a distância de receção entre a caldeira e 
os emissores via rádio da instalação.

· Para caldeiras ECOTHERM PLUS WGB e 
EUROCONDENS SGB.

· Equivalente ao IRC 10 P, mas para montagem 
em parede, não inserível no frontal da caldeira.

· Os LEDs informam sobre o seu estado: 
alimentado eletricamente / em transmissão / 
anomalias / nível de potência com que trabalha 
a caldeira.

· Fixação mural e ligação direta à caldeira por 
cabos.

· Necessária a sua instalação para qualquer 
periférico sem fios como o termóstato 
modulante RCX 10P THINK ou o sensor exterior 
SE RC 10P / FSA.

Referência 222625043

Preço 155 €

Módulo repetidor

Referência 222625012

Preço 106 €

Rádio recetor caldeira

ISR FEFRP

Referência 140040436

Preço 76 €

IRC M 10P

Interface ligação 5 LED 
mural

Regulação sem fios Multilevel




