
Schema de conexiune

Senzorul de temperatură canal 1 se conectează la bornele 

1 şi 2 iar conductorul galben se conectează la borna 2, 

conductorul alb se conectează la borna 1. 

Senzorul de temperatură canal 2 se conectează la bornele 

7 şi 8, iar conductorul galben se conectează la clema 8, 

conductorul alb se conectează la clema 7.

Tensiunea de alimentare 

(230 V ±10 %, 50 Hz) se 

leagă la bornele 6 şi 12, iar 

faza (L) este depistată de 

indicator şi se conectează 

pe borna 12, firul neutru (N)  

se conectează la borna 6.

 Bornele 3 (NC), 4 

(COM), 5 (NO) se utilizează 

pentru a regla canalul 1.

Bornele 9 (NC), 10 

(COM), 11 (NO) se utili-

zează pentru a regla 

canalul 2.

35 mm (şina DIN). Dispozitivul ocupă un locul a trei 

module standard cu lăţimea de 18 mm.

Înălţimea la care trebuie să fie instalat termostatul 

trebuie să fie între 0,4 până la 1,7 m de la nivelul solului.

Termostatul se montează şi se porneşte numai după 

instalarea şi 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.

Bornele termostatului sunt calculate pentru un 

conductor cu secţiune transversală nu mia mare de 
22,5 mm . Pentru a diminua sarcina mecanică exercitată 

asupra bornelor, este de preferat să se utilizeze un 

conductor moale. Capetele conductorului trebuie să fie 

curăţate şi izolate în canule. Conductoarele se prind în 

borne folosind o şurubelniţă cu lăţimea nu mai mare de 3 

mm. Şurubelniţa cu lăţimea mai mare de 3 mm poate 

afecteze mecanic bornele. Acest lucru poate duce la 

pierderea dreptului de garanţie. 

La nevoie,  cablurile de conectare a senzorului se pot 

scurta sau extindere (nu mai mult de 20 m).

Este necesar ca termostatul să comute curentul nu 

mai mult de 2/3 din valoarea maximă a curentului indicat 

în paşaport. Dacă curentul depăşeşte această valoare, 

atunci este necesar ca cablul de încălzire să fie legat 

prin contactor (contactor magnetic, releu de forţă), care 

a fost calculat pentru această valoare a curentului 

(Schema 3).

Secţiunea transversală a conductorilor la care se 

conectează termostatul trebuie să fie nu mai mică de: 
2pentru cupru — 2 x 1,0 mm . 

Conectarea sistemului de degivrare este prezentată 

în Schema 4.

Schema 1. Schema de circuit 
simplificat şi schema de conectare

terneo k2

–9...+99 °С

Scopul podusului

Înainte de a  folosi dispozitiv, vă rugăm să citiţi până la 

sfârşit conţinutul acestui document. Acest lucru vă poate 

ajuta să evitaţi orice fel de erori şi neînţelegeri.

terneo k2 — sunt două termostate independente 

încorporate într-o singură carcasă, fiecare dintre ele este 

folosit pentru menţinerea temperaturii constante de la 

–9…+99 °C, cu posibilitatea de alegere a regimului de 

încălzire/răcire. Temperatura se reglează din locul, unde 

este amplasat senzorul.

Senzorul, care intră în pachetul de livrare, reglează 

temperatura în limitele  –9…+99 °C. Senzorul trebuie să 

fie instalat acolo, unde în viitor este  posibil schimbarea 

acestuia.

Dacă senzorul nu este legat corect, atunci la pornirea ter-

mostatului  va pâlpâi pe ecran timp de 1 sec. cifra 8 (         ), 

iar apoi — (         ).

Dacă un senzor este defect, atunci pe ecran se va afişa 

( ) —  arată faptul că senzorul primului canal este defect 

şi trebuie activat. 

În cazul în care un senzor este defect, atunci pe ecran se 

va afişa (      ) — arată faptul că senzorul din canalul doi este 

defect şi trebuie activat;

Instalarea

Termostatul trebuie instalat în interiorul încăperii. În 

locul unde a fost instalat termostatul trebuie să existe risc 

minim de contact cu umiditatea sau cu grăsimi. La 

instalarea în baie, toaletă, bucătărie, piscină termostatul 

trebuie să fie instalat în locul unde nu pot ajunge 

întâmplător stropii de apă.

La montarea termostatului temperatura de ambianţă 

trebuie să se încadreze între –5…+45 °C. Termostatul 

terneo k2 se montează într-o cutie specială, în care este 

posibilă montarea şi folosirea acestuia. Cutia trebuie să 

fie dotată cu şină standard de montaj cu lăţimea de 

simpla reglare a căldurii
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Protecţie supraîncălzire internă

Termostatul terneo k2 este dotat cu 

un sistem de protecţie supraîncălzire 

internă. Dacă temperatura din 

interiorul carcasei depăşeşte 85 °С,

atunci are loc decuplarea de urgenţă a sarcinii pentru 

ambele canale iar pe indicator va pâlpâi de două ori pe 

secundă «ПРГ» (supraîncălzire) până la momentul în 

care temperatura din interiorul carcasei nu va cobori la 

80 °С.

POSIBILE PROBLEME, CAUZE ŞI SOLUŢII

La pornirea termostatului, nu se aprinde indica-

torul. 

Cauza posibilă: lipseşte tensiunea de alimentare.

Este necesar: a vă convinge că bornele 6 şi 12 sunt 

alimentate.

Pe indicator apar trei liniuţe

Cauze posibile:

— senzorul a legat greşit;

— există o întrerupere sau un scurt circuit în reţeaua 

senzorului;

— senzorul este de alt tip;

— este o sursă de câmp electromagnetic alături de 

firul senzorului, care împiedică transferul de date.

Este necesar a se verifica:

— dacă senzorii au fost legaţi corect;

— intrarea senzorului în termostat şi să existe 

deteriorări mecanice pe lungimea firului de conectare cu 

senzorul;

—  lângă firul senzorului să nu existe o sursă de câmp 

magnetic.

Histerezis — reprezintă diferenţa dintre temperatura 

de referinţă şi temperatura pornire sarcină. Valoarea 

histerezisului determină precizia de menţinere a 

temperaturii de către termostat.Valoarea histerezisului 

este între limitele 1–30 °С. O valoare mai mică a 

histerezisului face posibil atingerea cu precizie a 

temperaturii, o valoare mai mare scade numărul de 

porniri/opriri, adică, creşte termenul de exploatare a 

termostatului.

Fiecare canal al termostatului se poate seta separat 

pentru dispozitivul de încălzire sau răcire.

 Ţineţi apăsat 5 sec pe 

butonul  .

Vizualizare şi modificare 

histerezis canal 1. Histerezis 

1–30 °С.

«≡»

Ţineţi apăsat 5 sec pe 

butonul   .

Vizualizare şi modificare 

histerezis canal 2.

«≡»

Ţineţi apăsat 10 sec pe 

butonul  .

Vizualizare şi modificare 

canal 1 în regim de încălzire.

Ţineţi apăsat 10 sec pe 

butonul  .

Vizualizare şi modificare 

canal 1 în regim de răcire.

Ţineţi apăsat 10 sec pe 

butonul  .

Canal 2 în regim de încăl-

zire.

Ţineţi apăsat 10 sec pe 

butonul  .

Canal 2 în regim de răcire.

«≡»

«≡»

«≡»

«≡»

—  senzorul canalului 1 este defect;

—  senzorului canalului 2 este defect;

—  senzorii ambelor canale sunt defecţi.

Dacă a fost aleasă afişarea 

canalului 1, iar senzorul canalului 2 

s-a deteriorat, atunci în partea 

dreapta jos a ecranului va afişa că 

este descărcat. 

Dacă a fost aleasă afişarea 

canalului 2, iar senzorul canalului 1 

s-a deteriorat, atunci în partea 

dreapta sus a ecranului va afişa că 

este descărcat.

Exploatarea

Temperatura curentă canal 1.

Apăsaţi pe «+» sau «–».

Temperatura curentă canal 2.

Scheme 4. Conectarea a controla sistemul de 

încălzire, de exemplu, în termen de –9...+3  °С

Vizualizarea şi modificarea 

temperaturii de referinţă 

canal 1. Limitele de 

temperatură –9...+99 °С. 

Apăsaţi pe «+» sau «–».

Vizualizare şi modificare 

temperatură de referinţă 

canal 2. Limitele de reglare 

între 9...+99 °С.

Măsuri de siguranţă

Pentru a nu vă răni sau a nu dauna dispozitivului, 
rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.

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

Înainte de montaj (demontaj) şi conectare 
(deconectare) a dispozitivului opriţi curentul electric şi 
respectaţi  «Reguli pentru montaj instalaţii electrice».

Pornirea, oprirea şi setarea dispozitivului este 
obligatoriu a se face cu mâinile curate.

A nu se porni dispozitivul, dacă acesta este demontat.

Nu permiteţi pătrunderea de stropi de apă sau 
umezeală pe dispozitiv.

Nu expuneţi dispozitivul la temperaturi extreme (mai 
mari de +45 °C sau mai puţin de -5 °C) şi cu o umiditate 
ridicată.

Nu expuneţi dispozitivul la mişcări mecanice 
extreme, lovituri.

Nu curăţaţi dispozitivul folosind produse chimice 
precum benzen sau solvenţi.

Nu păstraţi şi nu folosiţi dispozitivul în locuri cu praf.

Nu încercaţi să desfaceţi sau să montaţi înapoi 
dispozitivul.

Nu depăşiţi limitele de curent şi de putere.

Pentru a proteja de suprasarcină, cauzate de trăsnet, 
folositi dispozitive anti-trăsnet.

Nu lăsaţi copii să se joace în locul unde operează 
acest dispozitiv, este periculos.

Nu ardeţi şi nu aruncaţi dispozitivul 
împreună cu alte deşeuri menajere.

Folosirea dispozitivului urmează a se face 
în conformitate legislaţia în vigoare.

Transportul produsului se face împachetat, asigurând 
integritatea dispozitivului.

Dispozitivul se poate transporta cu orice mijloc de 
transport  (feroviar, maritim, auto, aerian).

Data de fabricaţie este indicată pe partea din spate a  
dispozitivului.

Dacă apar orice fel de întrebări, dacă nu vă este clară 
o informaţie, atunci adresaţi-vă centrului de service la 
telefonul indicat mai jos.

Producător: DS Electronics SRL
Str. Severo-Syretskaya nr. 1–3, Kiev, Ucraina, cod poştal 04136
e-mail: support@terneo.ua

www.terneo.ua

tel. +38 (044) 485-15-01

Schema 3. Folosirea contactorului pentru a mări 
puterea de comutare a canalului
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