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Unica Basic 
Unica Plus
Unica Allegro

Mecanisme

MGU3.524.18 MGU3.525.18

 Detectoare de mi�care
Detectoare 300 W Detectoare 2300 W

Culoare  2 module  2 module
 alb MGU3.524.18 MGU3.525.18
fi ldeş MGU3.524.25 MGU3.525.25

● timp de deconectare şi prag de declanşare în funcţie de intensitatea luminoasă ajustabile
● deconectare opţională a consumatorului utilizând un întrerupător auxiliar cu revenire

   Alegerea detectoarelor de mi�care

MGU3.524.XX MGU3.525.XX
Consumatori

300 W 2300 W lămpi cu incandescenţă

300 W 2000 W lămpi cu halogeni, 230 V c.a.

1050 VA lămpi cu halogeni ELV şi transformator feromagnetic (non-
toroidal)

1150 VA lămpi ELV cu transformator toroidal

2000 VA
cos φ ≥ 0,9

tuburi fluorescente Φ 26 sau Φ 38 mm

500 VA lămpi fl uorescente compacte

200 VA ventilatoare

300 W
cos φ ≥ 0.95

2300 W convectoare

200 VA contactoare

Instalare
conectare în paralel: maxim 2 detectoare pentru o sarcină
posibilitatea utilizării a maxim 5 întrerupătoare cu revenire în zona înconjurătoare

 Termostate
Termostat standard 8 A Termostat programabil s�pt�mânal

Culoare  2 module
 alb MGU3.501.18 MGU3.505.18
fi ldeş MGU3.501.25 MGU3.505.25

Utilizate la comanda sistemului de încălzire şi
de aer condiţionat corespunzător duratelor
de timp şi a temperaturilor pre-programate

8 A sarcină resistivă/5 A sarcină inductivă

Termostat pentru înc�lzire în pardoseal�  10A

Culoare
 aluminium MGU3.503.18
 graphite MGU3.503.25

Livrat cu un senzor de temperatură de 4 m

MGU3.505.18MGU3.501.18
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Unica
Informaţii tehnice

Termostate
MGU3.501.XX
Termostat standard 8 A

Domeniu de aplicare
● Sector rezidenţial:
○ locuinţe cu încălzire locală
○ locuinţe cu încălzire centrală
○ locuinţe cu instalaţie locală de aer condiţionat.
● Sector terţiar:
○ medii ambiante cu aer condiţionat/ventilaţie
○ medii ambiante cu încălzire centrală şi clapete zonale.
● Se poate utiliza la un boiler, pe circuitul unei pompe
de circulaţie (încălzire) sau pe un circuit electric de aer
condiţionat.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz. 
● Domeniul de setare:  5 C la  30 C.
● Precizie: 0.5 C.
● Temperatura dorităveste selectată dintr-un selector rotativ 
gradat de pe panoul frontal. 
● Sarcini:
○ 8 A (rezistive)
○ 5 A, Pf (cosφ)  0.8 (inductive).
● Releu cu contacte libere de potenţial.
● Protecţie împotriva suprasarcinilor termice: mecanismul 
este protejat împotriva conectării sarcinilor mai mari decât 
sarcinile admise.
● Un LED verde indică prezenţa tensiunii de alimentare.
● LED bicolor roşu/albastru: indicare încălzire sau răcire
○ roşul indică faptul că releul este acţionat şi tempera-
tura selectată este mai mare decât temperatura ambiantă
(aplicaţie încălzire)
○ albastrul indică faptul că releul nu este acţionat şi tempe-
ratura selectată este mai mică decât temperatura ambiantă
(aplicaţie aer condiţionat).

Standarde
În conformitate cu: 
● EN 607320-2-9.
● directivele T şi EMC.

Înc�lzire

Aer condi�ionat

Identifi carea terminalelor: L (fază), N (nul), C (comun), NO (contact normal deschis) ●
şi NC (contact normal închis).

orne de conectare: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la ● 2 x 2.5 mm2

L N

.501.

NL

.501.

Tensiune de 
alimentare

Încălzire

Aer condiţionat

Conexiuni

Dimensiuni (mm)

Utilizare

NU !

1.5 m

33

45
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Termostate

MGU5.503.XX 
Termostat de pardoseală 10 A

Domeniu de aplicare
Încălzire în pardoseală pentru locuinţe.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz. 
● Domeniul de setare:  5 C to  45 C.
● Precizie: 0.5 C.
● Temperatura dorită este selectată dintr-un selector rotativ 
gradat de pe panoul frontal. 
● Sarcini: 10 A, sarcină rezistivă, cosφ  1 (2300W).
● Indicaţii:
○ un LED verde indică prezenţa tensiunii de alimentare.
○ un LED roşu indică faptul că releul este acţionat şi
temperatura selectată este mai mare decât temperatura 
ambiantă.
● Fiecare termostat de pardoseală se livrează cu un senzor 
de temperatură pentru pardoseală:
○ impedanţa: 10 � la 25 C, senzor NTC
○ lungime: 4 m.

Standarde
În conformitate cu: 
● EN 607320-2-9.
● directivele T şi EMC.

Terminale de conectare:  
● L şi N: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 2.5 mm2

● senzor: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 1.5 mm2.

Tensiune de 
alimentare Încălzire

Conexiuni

Dimensiuni (mm)

L N

Senzor

Utilizare

NU !

1.3 m

33

45
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Unica
Informaţii tehnice

Termostate programabile
săptămânal
MGU3.505.XX
8 A rezistiv/ 5 A inductiv

Domeniu de aplicare
● Sector rezidenţial:
○ locuinţe cu încălzire locală
○ locuinţe cu încălzire centrală
○ locuinţe cu instalaţie locală de aer condiţionat.
● Sector terţiar:
○ medii ambiante cu aer condiţionat/ventilaţie
○ medii ambiante cu Încălzire centrală şi clapete zonale.
● Se poate utiliza la un boiler, pe circuitul unei pompe
de circulaţie (încălzire) sau pe un circuit electric de aer
condiţionat.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz.
● Aplicaţia nr. 1: încălzirea este conectată la terminalele
C (comun) şi NO (normal deschis).
● Aplicaţia nr. 2: aerul condiţionat este conectat la terminalele
C (comun) şi NC (normal închis).
● Programare standard (modifi cabilă de către utilizator).
● Număr maxim de setări ale programului săptămânal: 1.
● Număr maxim de modifi cări programabile: fără limită.
● încălzirea (Heat) sau aerul condiţionat (Cool) se pot
programa în INSTALLER PARAMETERS.
● Memorie fără alimentare de 230 V c.a.: 7 zile.
● Umiditate relativă de funcţionare: 20 la 85 .
● Temperaturi programabile: Tmax, Tmin, protecţie la ger şi
diferenţială.
● Ecran pentru temperatura ambiantă a camerei: 0 la 45  C
(0,1  C). 
● Valoare de referinţă selectabilă a temperaturii: incrementări
de 0,5  C. 
● Temperatură de funcţionare: 0 la 50  C.
● Gama de reglaj: 5 la 35  C.
● Temperatura de depozitare: -5 la 55 C.
● Capacitate de rupere a contactului de releu: 8 A rezistiv, 
5 A inductiv.
● Tipul contactului: liber de potenţial.
● Tip de aparat conform EN 60730: tip 1 .
● Clasa program: A.
● Clasă aparat: II.

Standarde
în conformitate cu EN 60730-2-9.

Utilizare
Func�ii
● AUTO  Funcţia automată de termostat porneşte sau opreşte încălzirea sau aerul condiţionat
la temperaturile şi duratele pre-programate. 
● MAN  Funcţia manuală de termostat permite selectarea temperaturii dorite în orice moment.
Anuleaza funcţia automată.
● Tmin  Tmin este aşa-numita temperatură economică, şi anume temperatura la care 
mediul ambiant este menţinut pe durata absenţei utilizatorului sau pentru scopuri de confort 
minim. în teorie se utilizează în timpul zilei sau noaptea. Valorile pentru această categorie de 
temperatură sunt în mod normal între 18 şi 20  C.
● Tmax  Tmax este aşa-numita temperatură de confort.    
Este temperatura aleasă pentru a da o senzaţie de confort maxim. Valorile temperaturii de 
confort sunt normale între 21 şi 22  C.
● SUITCASE  Funcţia de oprire a termostatului se utilizează pentru perioadele de vacanţă sau 
perioadele de absenţă, când este activată numai funcţia de protecţie împotriva îngheţului. Ziua 
în care această funcţie urmează să intre în funcţiune se poate seta în modul AUTO.
● CAL  Calibrarea senzorului de temperatură: temperatura măsurată de termostat este reglată
ca să corespundă temperaturii reale în cazul în care echipamentul este afectat de surse de 
căldură din apropiere. Temperatura poate fi  crescută sau coborâtă permanent cu până la 5  C. 
● DIF  Diferenţial: este variaţia de temperatură necesară pentru a conecta sau deconecta 
termostatul. Valorile pentru acest parametru sunt în mod normal 0,3  C. Cu alte cuvinte, dacă
este programată o diferenţială de 0,5  C, iar temperatura de confort este 22  C, termostatul 
cuplează la 21,5  C şi decuplează la 22  C.
● Frost-protection Aceasta este temperatura de protecţie la îngheţ, şi anume temperatura 
la care se cuplează încălzirea, chiar dacă termostatul este decuplat sau se află în modul 
SUITCASE. Temperatura este de obicei 6  C. în acest fel, atunci când termostatul măsoară
o temperatură de 6  C, el cuplează încălzirea pentru a împiedica ţevile sau alte părţi ale 
instalaţiei din locuinţă să îngheţe.

Taste
Menu/ On -Off
Această tastă se utilizează pentru a selecta diferitele stări de programare pe
rând. Se apasă O  pentru a accesa diferitele stări. Se apasă această tastă
timp de 5 s (numai din modul AUTO sau MANUAL) pentru a decupla programul
săptămânal. Se apasă din nou pentru a reporni termostatul. 
Increase values/ SELECT
Modul de programare (PRG) se utilizează pentru a selecta Tmax, Tmin şi
protecţia anti-îngheţ pe rând. 

Decrease values/ COP
Modul de programare (PRG) se utilizează pentru a copia orarul zilei curente în
ziua următoare. Când COP  pâlpâie, se apasă O  pentru confi rmare. 

Confi rm values and actions/ Holida  mode 
Se apasă această tastă timp de 5 s (numai din modul AUTO sau MANUAL)
pentru a comuta în modul SUITCASE (deconectare temporizată pentru
vacanţă).

Se apasă simultan tastele MENU şi O  timp de 10 s (numai din modul AUTO)
pentru a restabili parametrii originali. Se apasă tastele ( ) şi ( ) timp de 5 s
(numai din modul AUTO) pentru a accesa INSTALLER PARAMETERS.

Se apasă tastele şi   timp de 5 s (numai din modul AUTO) pentru a
accesa INSTALLER PARAMETERS

Programarea înc�lzirii                               Programarea aerului condi�ionat

1 - Temperatura ambiantă în C 
2 - Indicator zi
3 - Indicator timp 
4 - Indicator AUTO: funcţie automată
5 - Indicator încălzire sau aer condiţionat: On ( ) or On ( )
6 - Indicator Tmax: indicatorul temperaturii de confort
7 - Indicator Tmin: indicatorul temperaturii economice
8 - ara indicatoare temperatură/timp (0-24) : 
 Tmax
 Tmin
 Protecţie la îngheţ ( )

1 2 3

4

6

5

7
8

1 2 3

4

5

6

7
8
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● Identifi care terminale : L (fază), N (nul), C (comun), NO (normal deschis) 
şi NC (normal închis).
● Încălzirea se conectează la terminalele C şi NO.
● Aerul condiţionat se conectează la terminalele C şi NC.
● orne de conectare: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 1.5 mm2.

C

L
N

505
230 V ~  50 Hz

C

L
N

505
230 V ~  50 Hz

Înc�lzire Aer condi�ionat

Instalare

Dimensiuni

Conexiuni

NUNUNU

> 1.5 m

33

45


