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MANUAL DE USO CONTROLADOR TEMPERATURA COM SONDA PRO-PT100 
IT-PRO TC100002 - IT-PRO TC100009 

 
Codigo Item Parametros Voltagem - Hz Amperagem Kw 

TC100002 TT-PRO-M -50 +200 Cº 230 - 50/60 8 1.5 

TC100009 TT-PRO-T -50 +200 Cº 400 - 50/60 13 5.7 

 
Os controladores de temperature estão preparados para o control de sistemas monofasicos e trifasicoa até um máximo de 12 amperes. Permite o funcionamento do sistema 
com base nos valores de temperatura. A escala de regulação é de 0.1 Cº. 

 
DEFINIÇÃO DE PARAMETROS DE TEMPERATURA 

 
Ativando esta função, o sistema entrará em funcionamento automaticamente em função dos valores de temperatura definidos. A 
bomba funcionará em modo intermitente. 
 

1. Pressione o botão (1) Ligar/Desligar. 
2. Valor de Temperatura é indicado no Display. 
3. Pressione durante alguns segundos o botão (2) SET para entrar no modo de programação. 
4. Selecione a unidade de Temperatura usando os botões (+) e (-) : ºC = CELCIUS ou ºF = FAHRENEIT. Pressione SET para 

confirmar. 
5. A função estará ativa quando surgir a indicação CtEn . Usando os botões (+) e (-) seleccione ON e pressione SET para 

confirmar. 
6. O display mostra agora a temperatura T1. Este parâmetro encontra-se desativado neste controlador, mas deve ser 

introduzido um valor de mais baixo do que o valor a introduzir no parâmetro T2. De seguida pressione SET para 
confirmar. 

7. O display mostra agora H1 ( diferencial de temperatura ). Este parâmetro encontra-se desativado neste controlador. De 
seguida pressione SET para confirmar. 

8. Regule o parâmetro de temperatura desejado (T2) utilizando os botões (+) e (-), confirme o valor introduzido 
pressionando SET.  T2= Temperatura de arranque da bomba. 

9. Regule o parâmetro diferencial H2 desejado pressionando os botões (+) e (-), pressione SET para confirmar. Sugere-se o 
valor de 1ºC para o parâmetro de H2. Deste modo o sistema entrará em funcionamento automaticamente quando for 
atingida a temperatura de T2+0.5Cº, e será desligado quando a temperatura de T2-0.5Cº for atingida. 

10. Pressione o botão (4) Ligar/Desligar Bomba para ativar o funcionamento em automatico. 

 


