
 
  

 

 

STEGO História de Produto:  

O Conceito de Termostatos para Painéis 

 

É fascinante o que temos aprendido em nossas conversas com os fundadores da STEGO. E 
queremos dividir estas informações com vocês. O que significava climatização de painéis nos 
velhos tempos? Há mais de 40 anos, antes da criação da STEGO, painéis de controle eram 
aquecidos com lâmpadas incandescentes, que ficavam ligadas o tempo todo. Naquele tempo, 
ainda não estavam disponíveis os aquecedores para painéis. Quando a indústria finalmente 
começou a utilizar aquecedores especiais para caixas e painéis, a STEGO também participou 
deste negócio com seu primeiro aquecedor chamado “Heiz-Igel” (que significa “ouriço de 
aquecimento” devido ao visual do equipamento). Estes aquecedores não eram regulados, e 
funcionavam continuamente, pois também não existiam termostatos para painéis naquela 
época. Isso se mostrou uma grande desvantagem, pois, se o aquecedor funcionar 
continuamente, não há limite superior de temperatura em um painel e, manter temperaturas 
altas constantemente, diminui a vida útil dos outros equipamentos instalados no painel. 

A certa altura, alguns fabricantes de painéis começaram a usar termostatos domésticos ou para 
controle de ambientes, devido à falta de equipamento adequado. No entanto, estes reguladores 
eram capazes de controlar apenas temperatura de até 25 °C. Foi neste momento em que nosso 

diretor, Hartmut Eisenhauer, teve a ideia de um termostato para painel. O 
primeiro controlador foi chamado apenas de contato “reversível” e montado 
em uma caixa de metal, veja a foto 1. 

Junto ao fabricante do regulador bimetálico, Eisenhauer desenvolveu o 
regulador que já estava disponível no mercado para temperaturas mais altas, 
para operar na faixa de temperatura que é relevante para painéis de controle. 
Assim, até a temperatura de ajuste o painel era aquecido, e, acima deste valor, 
um ventilador ou ventilador com filtro era então usado para resfriar ou 
ventilar. 

 

 

Mas, na concepção do inventor, isso ainda não era o ideal. Na etapa seguinte, Eisenhauer, por 
assim dizer, “dividiu” o contato reversível e transformou-o em um contato normalmente 
fechado mais um contato normalmente aberto, cada um deles 
alojado em uma caixa separada, que agora já era uma caixa plástica, 
e com ajustes independentes. O contato NF tornou possível acionar 
um aquecedor a baixas temperaturas, que desliga quando a 
temperatura ajustada é atingida. O contato NA, na outra caixa, é 
então usado para acionar um ventilador ou ventilador com filtro 
quando a temperatura máxima desejada é ultrapassada. Isto nos 
permitiu trazer para o mercado os primeiros termostatos compactos 
mecânicos para painéis de controle. Naquela época eles ainda eram 
chamados de KTO 1140 - Klein-Thermostat Öffner 
(Pequeno-Termostato NF) e de KTS 1141 - Klein-
Thermostat Schließer (Pequeno-Termostato NA), veja 
foto 2.  

Foto 1: Regulador de Temperatura STEGO 
Série FZ 170 em caixa de alumínio  

Foto 2: Termostatos Compactos STEGO  
KTO 1140 (vermelho) e  

KTS 1141 (azul) 



 

Isso significa que todos os outros acabaram por copiar nossos termostatos compactos para 
painéis? Vamos deixar isso para lá... 

 

Houve ainda outros desenvolvimentos do primeiro termostato com contato reversível, os 
termostatos com contato NF e NA foram revisados várias vezes nesse ínterim e muito 
recentemente novamente. O resultado são nossos novos termostatos KTO 111 e KTS 111, veja 
foto 3, com terminais Push-In para conexão sem ferramentas, é uma atualização do clássico 

KTO/KTS 011. Além disso, nossa linha de produtos foi 
ampliada para incluir outros controladores como higrostatos, 
higro-termostatos (a combinação de higrostato e 
termostato), bem como versões eletrônicas de nossos 
controladores. Nossa linha completa de controladores pode 
ser encontrada em nossa homepage em 
https://www.stego.com.br/produtos/regular/. Nossos 
especialistas ficarão felizes em ajudá-lo a encontrar o 
controlador adequado para sua aplicação. 
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Foto 3: Termostatos Compactos STEGO 
KTO 111 (vermelho) e KTS 111 (azul)  
com terminais de conexão Push-In 


