
Scopul produsului

Termostatul terneo ax se poate controla la distanță de 

pe orice smartphone, desktop cu acces la Internet.

În prezent sunt accesibile două variante de control la 

distanță:

—  aplicația terneo pentru Android;

Numărul de comutări fără sarcină, minim
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Nr. 
cr.

Parametru Valoare

16 А

3 000 VА

230 V ±10 %

100 000 cicluri

20 000 000 cicluri

0,18  kg ±10 %
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802.11 b/g/n

+20 dBm 

128 kylobite/sec

2400-2483,5 MHz

20-30 Megabyte / lună

NTC termorezistență
010kOhm la 25  C (R10)

Curentul maxim de sarcină

Puterea maximă a sarcinii

Tensiunea de alimentare

Greutatea setului complet

Senzorul de temperatură

Numărul de comutări sub sarcină, minim

Standard rețea fără fir

Puterea de ieșire Wi-Fi

Viteza minim recomandată de 
conectare la Internet 

Frecvența de lucru

Trafic minim Internet

Wi-Fi termostat 

FIȘA TEHNICĂ

Instrucțiuni
de montaj

TERMOSTAT

Schema de conectare

Senzorul analog (R10) se leagă cu bornele 1 și 2. La 

legare culoarea cablurilor nu este importantă.  

Senzorul digital (D18) se leagă cu cablul albastru la 

borna 2, iar cu cablul alb la borna 1. Dacă termostatul va 

trece în Regimul de urgență pentru funcționarea sarcinii 

conform indicațiilor de pe contor (Instrucția de 

exploatare pagina 7), atunci încercați să legați cablul 

albastru la borna 1, iar cablul alb la borna 2. Dacă după 

ambele încercări termostatul nu a citit senzorul, atunci 

adresați-vă Centrului de service.

Tensiunea de alimentare (230V±10%, 50 Hz) se 

direcționează la bornele 4 și 5 și faza (L) se stabilește 

folosind indicatorul  și aceasta se conectează la borna 5, 

iar zero (N) la borna 4.

La bornele 3 și 6 se conectează tensiunea (cablul de 

legătură al elementului de încălzire).

3 4

Schema 1.
Schema de conectare și schema internă simplificată 

terneo ax
reglarea simplă a căldurii

1 buc.Cutie de ambalare

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

Termostat, carcasă 

Senzor de temperatură cu cablu

Certificat de garanție și talon

Fișa tehnică, instrucțiunile de montare

5...45 °С

1...10 °С

3 m

–28...+75   °С

Limitele de reglare

Lungime cablu senzor

Temperatură histerezis pardoseală

Limita temperaturilor măsurate

Desen 1. Dimensiuni 

1 buc.Instrucțiuni de exploatare

 Aplicația este adaptată sistemelor de operare Android 

începănd cu versiunea 4.1. Cu excepția funcției de 

conectare a termoregulatoarelor noi, care este functională 

în Android versiuni 5 sau ulterioare. 

— cont pe my.terneo.cloud

Configurarea și programul sunt salvate în memoria 
independentă internă a termostatului. Dacă nu există 
conexiune la Internet, termostatul continuă să funcționeze 
după orarul setat. Dacă nu există conexiune la Internet 
pentru o perioadă scurtă de timp, statistica temperaturilor 
se scrie în memoria termostatului și la restabilirea 
conexiunii, aceasta se transmite către nor. 

Termostatul se poate bloca contra modificărilor făcute 

de la nor, iar în acest caz norul va juca doar rolul de 

adunare de statistică.

Datorită gamei de funcții specifice și a programului, se 

ajunge la o economisire considerabilă de curect electric.

o nouă generație
 de termostate mult mai inteligente

control al căldurii

prin Internet

economisire considerabil
 cu posibilitatea de a controla

consumul de energie electrică

senzor

zero faza

3 000    Încălzitor VA

 230 V ~ 50 Hzt°

Date tehnice Setul de livrare

Schema
de alimentare

și control

terneo

75 mm

45 mm 37 mm

45 mm
75 mm

26 mm

Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU 



— A se fixa termostatul în cutia de montaj.  Pentru a face 

asta, a se îndepărta rama cadru, a se pune termostatul în 

cutia de montaj și a se înfileta șuruburile.

Bornele termostatului sunt calculate pentru un 
2conductor cu secțiune nu mai mare de 2,5 mm . Pentru a 

micșora sarcina mecanică exercitată asupra bornelor, 

este de preferat folosirea unui cablu moale. Cablurile se 

strâng în borne folosind șurubelnița având lățimea 

vârfului de maxim 3 mm. Șurubelnița cu vârful mai mare 

de 3 mm poate deteriora mecanic bornele. Acest lucru 

poate duce la pierderea dreptului la garanție. Strângerea  

bornelor se face cu pas de maxim 0,5 H· m.

Când elementul de încălzire este un cablu electric, 

el trebuie să fie dotat cu un manșon de reducție. Acest 

lucru trebuie să fie efectuat pentru a se evita sarcinile 

termice exercitate asupra bornelor termostatului. 

Manșoanele se acoperă în șapă împreună cu conductorul 

de încălzire.  

La montare este important a se asigura pe 

viitor posibilitatea a schimba fără 

obstacole senzorul de temperatură 

pentru pardoseală  (desen 2). 

În șapa de ciment-nisip a pardoselii senzorul trebuie 

amplasat numai în tub de montaj (de exemplu, din metal 

plastic cu diametrul de 16 mm), care la o singură manevră 

să se îndoaie cu nu mai puțin de 5 cm și care se 

amplasează în zona de încălzire la 50 cm. Al doilea capăt 

cu ieșire conductorului de legătură al senzorului trebuie să 

se termine în cutia de montaj. Acest fel de plasare a 

senzorului se folosește pentru a avea posibilitatea de 

înlocuire pe viitor a senzorului. Capătul tubului se izolează 

ermetic pentru a preveni contactul cu mortarul, de 

exemplu, cu banda izolatoare. 

 Senzorul se introduce în tub după ce șapa să întărit. 

Capetele conductorului senzorului trebuie curățate  și 

strânse cu capete izolatoare. 

La nevoie, se admite scurtarea și lungirea (maxim 

20 m) a cablului de legătură a senzorului. Pentru a mări 

lungimea se folosește un cablu separat. Lângă cablul de 

legătură al senzorului nu trebuie să existe conductoare de 

forță, ele pot crea interferențe.

Este necesar, ca termostatul să se comute nu mai mult 

de 2/3 din curentul maxim, care este indicat în pașaport. 

Dacă curentul depășește această valoare, atunci este 

necesar ca cablul de încălzire să se lege prin contactor 

(demaror magnetic, releu de forță), care este calculat 

pentru curentul dat (schema 3). 

Dacă apar întrebări  sau nu înțelegi ceva, adresați-vă 

Centrului de service la numărul de telefon indicat mai jos.

Montarea

După efectuarea asamblării asigurați-vă 

că senzorul extern și tensiunea de rețea 

au fost conectate corect. În caz de 

conectare greșită, este posibil ca 

termostatul să se defecteze.

Termostatul este destinat a fi montat într-o încăpere 

interioară. Riscul de contact cu umezeala sau grăsimea 

pe locul unde este instalat trebuie să fie minim. La 

instalarea în baie, toaletă, bucătărie, piscină 

termostatul trebuie să fie amplasat pe locul, unde nu 

este posibil să fie stropit întâmplător. 

Este important de știut că, de preferat este ca 

termostatul să fie amplasat pe un perete interior și nu se 

recomandă influențe directe ale razelor solare sau 

curenți de aer (desen 2).

La montare temperatura mediului înconjurător 

trebuie să se încadreze în limitele -5 ….+45 .

Înălțimea la care este instalat termostatul trebuie să 

fie între 0,4 … 1,7 m de la nivelul solului.

Termostatul se montează și se pornește după 

instalarea și verificarea sarcinii.

Pentru a se proteja de scurt circuit rețeaua de 

încărcare, este obligatoriu ca în fața termostatului să se 

instaleze un comutator automat. Comutatorul automat 

se instalează în diferența conductorul de fază, cum este 

indicat în schema 2. Acesta trebuie să fie calculat 

pentru maxim 16 A.

Pentru protecția omului de pierderi de curent , se 

instalează un dispozitiv pentru oprire de siguranță. 

Această măsură este obligatorie la instalarea 

"sistemelor de încălzire prin pardoseală" în încăperi 

umede.  Pentru ca dispozitivul pentru oprire de 

siguranță să funcționeze corespunzător, ecranul 

cablului de încălzire trebuie să fie împământat 

(conectat la conductorul de protecție PE) sau dacă 

rețeaua este din două conductoare, este necesar să se 

facă legare la firul neutru pentru protecție. Adică, 

ecranul să se conecteze la zero până la dispozitivul 

pentru oprire de siguranță. Pe schema 2 legarea la firul 

neutru pentru protecție este indicată prin linia punctată. 

Pentru montare este necesar: 

— A se face o gară în perete, sub cutia de montaj, cu 

diametrul de 60 mm și canalele pentru cablurile de 

alimentare și senzor (dacă este necesar)

— A se trage cablurile de alimentare  ale sistemului 

de încălzire și a senzorului (dacă este necesar) la cutia 

de montaj

— A se face conectarea conform prezentului 

pașaport

°С

Desen 2. Montarea termostatului și a sistemului
de încălzire prin pardoseală

Manșon

Bandă
de montare

Cablu
de încălzire

0
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Tub
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Izolarea 
ermetică 
a capătului
de tub

0
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Senzorul
în tub

Schema 3. Conectare prin contactor 

Schema 2. Conectarea comutatorului automat și 

a dispozitivului pentru oprire de siguranță

ACORDAȚI  ATENȚIE!

Măsuri de siguranță

Pentru a mări eficiența energetică a dispozitivului și 

pentru a optimiza funcționarea acestuia, compania 

noastră își rezervă dreptul de a introduce modificări în 

firmware, interface al norului și aplicația pentru Android.

Versiunea firmware, recomandările pentru confi-

gurare Wi-Fi și funcționarea aplicației și a browserului 

sunt descrise în Instrucțiuni de exploatare.

Pentru a nu se răni sau a deteriora dispozitivul, citiți cu 
atenție și însușiți aceste instrucțiuni.

Pornirea dispozitivului trebuie să se efectueze de 
către un electrician calificat.

Înainte de a începe montarea (demontarea) și 
pornirea (oprirea) dispozitivului, a se opri tensiunea de 
alimentare și totodată, acționați conform "Normelor de 
instalare a instalațiilor electrice".

Nu puneți în funcțiune dispozitivul dacă este 
dezasamblat.

Nu permiteți contactul dispozitivului cu lichide sau 
umezeală.

Nu supuneți dispozitivul influenței de temperaturi 
0 0extreme (mai mare de +45 C sau mai puțin de -5 C).

Nu curățați dispozitivul folosind produse chimice 
precum benzen sau solvenți. 

Nu păstrați și nu folosiți dispozitivul în locuri prăfuite.

Nu încercați singuri să dezasamblați sau remontați 
dispozitivul.

Nu depășiți limitele de curent și putere.

Pentru protecție contra supratensiunii cauzate de 
descărcări de trăsnet folosiți dispozitive paratrăsnet.

Nu expuneți senzorul împreună cu cablul în medii 
umede.

Nu ardeți și nu aruncați dispozitivul împreună 
cu deșeurile menajere.

Dispozitivul folosit se cuvine să fie reciclat în 
conformitate cu legislația aflată în vigoare.

Transportul produsului se face cuie, care asigură 
integritatea dispozitivului.

Dispozitivul se transportă pe orice fel de mijloc de 
transport (feroviar, maritim, auto și aerian).

Data de fabricație este indicată pe verso dispozitiv.
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Blocarea tastelor

(protecția de copii și în locuri publice)

Pentru blocarea (deblocarea) țineți 6 sec apăsat 

simultan tastele  «+» și «–» până când pe ecran va apărea 

«Loc» ( «unLoc»). 

și

Meniul de funcționare

Pentru a vizualiza secțiunea 

necesară, țineți apăsat numărul 

determinat de secunde pe tasta   

« » (vezi tabel 1).

Mai departe, modificați para-

metrul folosind tastele «+» și «–». 

După 5 sec de la ultima apăsare a 

tastelor se revine la indicarea 

temperaturii.

Temperatura de referință

Prin apăsarea pe tastele «+»  «–» se va afișa regimul 

de lucru, după aceea, se va afișa temperatura de referință 

pentru acest regim. Mai departe, folosind butoanele «+» 

sau «–» această valoare se poate modifica. 

≡

 

Starea indicatorului de status

valabilă pentru versiunea wirmware F2.1 

Termostatul este destinat pentru a controla încălzirea 

prin pardoseală pe baza cablului electric de încălzire sau a 

foliei de încălzire.

Termostatul este controlat în locul în care este amplasat 

senzorul exterior. Fără senzor termostatul va funcționa în 

Regimul de avarie pentru funcționarea sarcinii conform 

indicațiilor de pe cronometru (pagina 7).

Controlul din taste

Pornire / oprire

Țineți apăsat timp de 4 sec pe «+» (în acest timp pe 

ecran va apărea una după alta 3 puncte negre) până când 

va apărea pe ecran «on» sau « oFF».

După aprinderea termostatului  se va afișa temperatura 

senzorului. Dacă este mai mică decât cea temperatura 

actual setată, atunci tensiunea se direcționează către 

sarcină. Totodată, indicator de status va începe să ardă de 

culoare roșie.

După oprire, termostatul intră în regimul sleep. Pentru 

oprirea completă este necesară oprirea comutatorului 

automat.

Instrucțiune
de exploatare

Semnificația Simboluri

Blocarea tastelor (locking)

Supraîncălzire internă (overheat)

Regimul de lucru Wi-Fi

Versiunea firmware

Pornire / oprire 

Corectare senzor pardoseală (Correction) 

Revenire la setările din fabrică ( )default

Blocare control prin internet

Punct acces (Access Point) 

Client (С )lient

Wi Fi-  oprit

Tabel 2. Semnificația simbolurilor de pe ecran
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« »
« »

hnd  — regim Manual
Sch  — regim Program
oFF  — oprire regim Plecare

±9,9 °С, 
pas 0,1 °С

La nevoie, se poate introduce corecția 
temperaturii pentru pardoseală 
pe indicatorul termostatului. 

La conectarea cu norul, se afișează codul PIN pentru autentificare. 

La conectarea la Wi-Fi, dar în absența legăturii cu norul, se afișează 

adresa IP locală. La deconectarea Wi-Fi punctul este inaccesibil.  

Blochează controlul asupra termostatului
de la nor, atunci când norul va aduna 
numai date statistice.

AP  

CLi  

oFF   

— regim Punct acces.

— regim Client.

— Wi–Fi este deconectat.

Resetarea tuturor setărilor la cele din fabrică 
(în afară de setările Wi-Fi).

27 sec

30 sec

18 sec

15 sec

12 sec

6 sec

3 secRegimul de lucru

Modificarea 
temperaturii 
pardoseală (correction)

Codul PIN pentru 
autentificare în nor 
sau IP local

Blocare control 
de la nor (bloking)

Regimul de lucru
Wi-Fi

Versiunea firmware

Revenirea  la setările
din fabrică 

Secțiunea meniului Stare
Setări 

din fabrică NotăEcran

/

Apăsarea 

butonului « »≡

Tabel 1. Navigarea prin Funcțiile meniului

Regimul de funcționare

Pentru vizualizarea regimului actual de funcționare, 

apăsați pe butonul «≡». Pentru a afla cum se poate alege 

un alt regim, vezi Tabel 1. 

 PROGRAM

Se configurează numai prin intermediul aplicației 

«terneo» sau browser de pe my.terneo.

Se configurează numai prin intermediul aplicației 

«terneo» sau browser de pe my.terneo.

Dacă modificați temperatura de referință din regimul 

Program, atunci termostatul va menține această 

temperatură până la finalul acestei perioade. Ieșirea din 

regimul temporar se face în caz de: revenirea la 

temperatura de referință, oprirea energiei electrice, 

pornirea perioadei pentru plecare.

cloud

MANUAL  

Regimul Program este oprit și termostatul menține 

constant temperatura setată. 

PLECARE

 

cloud

Pentru a anula Regimul Plecare, țineți apăsat timp de 

4 sec pe butonul «+» până va apărea pe ecran «oFF». 

După eliberarea acestui buton, termostatul va reveni în 

regimul care a fost activ până la începutul perioadei 

corespunzătoare pentru Plecare.

TEMPORAR 

arde

 
2 ori /sec

 
1 data / 
3 sec

Există conexiunea cu norul

Nu este conexiune Wi-Fi
sau Wi-Fi este deconectat

Regim Punct acces (AP)

Regim Client și funcționează Wi-Fi,
dar nu este cinexiune cu norul

Roșu  

Аlbastru

Regim 
Wi-Fi și 
conexiunea
cu serverul

Violet  —

Sarcina este activă

combinația culorilor roșu și verde

arde

nu arde

Permite să se afle dacă este actuală această instrucție pentru 
versiunea actuală firmware din termostat. 

Eroare senzor supraîncălzire internă

Adresa locală IP

Codul PIN pentru autentificare în nor

Baterie slabă la sursei interne de alimentare

Întrerupere senzor (open circut) 

Scurtcircuit senzor (short circut)

TERMOSTAT

terneo ax
reglarea simplă a căldurii

0...9

Dacă apare 0, pe ecran se vor afișa 
numai puncte: 
Stânga — există tensiune de alimentare
Mijloc — reprezintă starea sarcinii
Dreapta — reprezintă starea rețelei Wi-Fi

9 sec

Luminozitate în regimul 
de așteptare 
(Brightness), dacă nu 
se folosesc butoanele

Conexiune regim punct acces la fiecare 5 sec
(connektion)

/
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pe ecran, în fața meniului va apărea «Lbt», care arată 

descărcarea sursei de alimentare interne.

La restabilirea conexiunea Wi-Fi a termostatului cu 

cloud, toate setările se sincronizează (prioritatea de 

sincronizare cu cloud).

POSIBILE PROBLEM, CAUZE ȘI MODALITĂȚI 

DE REZOLVARE

Dacă apar nelămuriri legate de funcționarea și 

consfigurarea termostatului, verificați versiunea 

firmware a acestuia.

Cauză posibilă: termostatul a actualizat singur 

vesiunea firmware până la ultima și partea aferentă din 

instrucțiune nu mai corespunde cu toate schimbările 

efectuate.

Este necesar: a se verifica versiunea firmware a 

tersmostatului. Dacă aceasta nu corespunde cu 

versiunea indicate în instrucțiune, atunci descărcați de 

pe site-ul my.terneo.cloud   

pentru versiunea necesară. 

Termostatul a trecut în regim de urgență cu 

cronometru

Regimul de urgență cu cronometru

(setare din fabrică 15 munte)

Pe ecran se va afișa timpul rămas până la următoarea 

pornire / oprirea a sarcinii, iar în colțul din stânga de pe 

ecran va pâlpâi simbolul  «t». Totodată, o dată la 5 sec. 

se afișează cauza problemei cu senzorul «OC» (open 

circut — întreruperea senzorului) sau «SC» (short 

circut — scurt circuit). 

Utilizatorul alege timpul de lucru al sarcinii, în timpul 

rămas cu interval ciclic de 30 minute  sarcina va fi 

decuplată. Timpul de funcționare a sarcinii se poate seta 

în limitele oFF, 1…29 minute, on. Pentru ca sarcina să 

funcționeze constant, selectați «on», pentru a decuple 

complet sarcina, alegeți «oFF».

 Instrucțiune de exploatare

Posibilă cauză : conectare greșită , întrerupere sau scurt 

circuit al senzorului sau temperatura a depășit pragurile de 

măsurare a acesteia (vezi Date tehnice pag. 2). 

Este necesar : a se verifica locul în care senzorul de 

temperature se conectează cu termostatul și cu rețeaua 

acestuia (vezi tabel 3), absența deteriorărilor emcanice pe 

întreaga lungime a firului de conexiune și de asemenea, 

absența conductoareleor de forță care să funcționeze în 

apripiere. 

La pornirea termoregulatorului, atât indicatorul cât 

și ecran nu luminează.

Cauză posibilă : lipsa tensiunii de alimentare.

Este necesar : a se convinge în existența tensiunii de 

 

Conectarea la cloud
Pe scurt, cloud este destinat pentru păstrarea în siguranță a 

datelor în rețeaua Internet, pentru conectarea ușoară și sigură la 

distanță și pentru efectuarea controlului.

Pentru conectarea termostatului la cloud, selectați 

regimul Punct de acces «AP». În regimul Punct de 

acces termostatul va creea propria rețea Wi-Fi și va 

aștepta să primească setările de la aplicația «terneo» 

sau de la browser pentru a se conecta la rețeaua dvs. 

Wi-Fi.

La prima pornire termostat de 5 minute se află în 

modul punct de acces (AP). Dacă în decursul acestei 

perioade de timp nu a existat conexiune cu termostatul, 

atunci va avea loc revenirea automata în regimul 

Clientului.  

La conectarea cu termostatul în regimul de punct de 

acces, pe ecran se va afișa la fiecare 5 sec mesajul 

«con» (connection). 

terneo

În aplicație apăsați pe «+» sau ,  

«Adaugă termostat».

Wi-Fi.

După configurarea rețelei Wi-Fi și atunci când 

internetul funcționează, termostatul se va adăuga pe 

ecranul principal al aplicației și va fi înregistrat în cloud 

(la accesarea contului de pe my.terneo.cloud termo-

statul va fi accesibil pentru a se controla de pe pagina 

principală).

Pentru a trece manual în regimul Punct de acces, 

folosiți Tabel 1.

Dacă ați mai conectat termostatul la rețeaua dvs.  

Wi-Fi și doriți să folosiți aceste setări, atunci optați 

pentru regimul Client «Clı». 

Conectarea prin aplicația terneo pentru 

Android

Aplicația este adaptată sistemelor de operare Android 

începănd cu versiunea 4.1. Cu excepția funcției de conectare 

a termoregulatoarelor noi, care este functională în Android 

versiuni 5 sau ulterioare. 

— Descărcați gratuit aplicația « » din Google 

Play și o instalați. 

— Porniți aplicația.

— Înregistrați-vă sau intrați accesând contul Facebook, 

VK sau Google.

— Comutați termostatul în regimul Punct acces (vezi 

Tabel 1).

— « »

— Alegeți rețeaua Wi-Fi creeată de termostat (de 

exemplu, terneo ax_А68FDB ).

— Introduceți parole rețelei dvs.  

≡ mai departe

Conectarea prin browser

Dacă nu aveți un dispozitiv Android, conexiunea wi-fi se 

poate configura prin browser.

—  Conectați-vă la rețeaua wi-fi creată de termostat (de 

exemplu,  terneo ax_А68FDB).

— La adresa browserului introduceți 192.168.0.1 

— Pe pagina termostatului optați pentru rețeaua dvs.  

Wi-Fi și introduceți parola acesteia.

—    Apăsați pe tasta «Conectare». 

— Într-un minut termostatul se va conecta la rețeaua dvs. 

Wi-Fi. Între timp, pe ecran se vor aprinde pe rând 

puncte.

—

Pe parcursul funcționării, termostatul se sincronizează 

constant cu cloud, îi îndeplinește comenzile acestuia, 

primește ultimele setări și trimite telemetria despre 

statusul său.

— Introduceți parola DSEXXXXXX, unde XXXXXX — 

ultimele șase simboluri din numele rețelei (de 

exemplu: DSEÀ68FDB). În lipsa setărilor de rețea, 

parola va fi absentă. 

După conectarea cu success, ecranul termostatului 

va afișa codul PIN, necesar pentru conectarea la 

cloud.  

— La adresa browserului  introduceți my.terneo.cloud 

— Autentificați-vă și accesați contul dvs. 

— Pentru ca să funcționeze corect datele statistice, 

tabelele și orarul, specificați fusul dvs. orar. Mai 

departe termostatul va actualiza prin internet data și 

ora. 

— Apăsați pe «+ Adăugă» – «Dispozitiv», și introduceți 

numele (de exemplu, «Dormitor») și codul PIN (în 

cazul în care codul PIN nu este afișat pe ecranul 

termostatului, vezi Tabel 1).

În acest timp indicator de status Wi-Fi va lumina 

constant.

Dacă nu este conexiunea la Internet, termostatul va 

continua să funcționeze după ultimile setări primate de la 

cloud. Cu ajutorul tastelor va fi posibilă shimbarea 

temperaturii de referință din perioada actuală a 

Programului sau se poate folosi regimul manual.

Dacă nu există tensiune de alimentare, toate setările 

termostatului se păstrează în memoria internă 

independentă iar ceasul va continua să funcționeze 

susținut fiind de sursa de alimentare internă pentru 3 zile.

Dacă nu funcționează tensiunea de aliemntare timp de 

3 zile, ceasul intern de întrerupe și termostatul trece 

automat în Regim manual, dacă până acum a funcționat 

confirm programului iar prin apăsarea tastelro de control, 

Funcționarea termostatului

alimentare folosindu-se voltmetrul. În cazul în care 

tensiunea se alimentare există, vă rugăm să vă adresați 

către Centrul de service.

Protecția de supraîncălzirea intern

 

°С, are loc decuplarea de urgență a sarcinii. Pe ecran 

o dată pe secundă se va afișa  (overheat). 

Atunci când temperatura din interiorul carcasei va 

scădea sub °С, atunci termostatul cuplează sarcina 

și va relua funcționarea. 

Dacă protecția se activează mai mult de 5 ori la rând, 

termostatul se blochează până când temperatura din 

interiorul carcasei nu va scădea sub 75 °С și apoi unul 

dintre butoane se va apăsa. 

În caz de întrerupere sau scurtcircuit al senzorului al 

senzorului de supraîncălzire internă, termostatul va 

continua să mențină temperatura de referință, dar la 

fiecare 5 secunde va afișa mesajul «Ert»  (error 

temperature – problema cu senzorul). În acest caz, 

controlul asupra supraîncălzirii interne nu se poate 

realiza. 

Dacă temperatura din interiorul carcasei depășește

80  

«oht»

Apăsând oricare buton, se va afișa temperatura 

senzorului intern. 

 75

Tabel 3. Rezistența senzorului la diferite temperaturi

Temperatura, °С

5

10

20

30

40

Rezistența senzorului, Ohm ± 5 %

25339

19872

12488

8059

5330

v170901
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