TERMOSTAT

terneo pro
simpla reglare a căldurii

Folosirea
TERMOSTATELOR înseamnă:
mărirea perioadei
de utilizare a cablului
(prevenirea supraîncălzirii)

economisirea

Scopul podusului

Setul de livrare

Termostatele terneo pro sunt destinate pentru a
menţine temperatura constantă a aerului şi a podelei, cu
posibilitatea de a seta valoarea maximă şi valoarea
minimă pentru podea. Dispozitivul are trei module de
lucru: manual, timer şi pornire. Utilizarea modului timer
vă permite să configurați un program individual de
încălzire a încăperii și prin urmare, reduce semnificativ
costurile de energie electrică. Numai atunci când aveţi
nevoie temperatura setată se va menţine (de exemplu,
dimineaţa înainte de a pleca la servici, seara, după
serviciu şi înainte de culcare), iar în restul de timp
temperatura se va menţine în regim de economie.
Temperatura se poate controla din două locuri: din
locul unde este situat senzorul de temperatură şi din locul
unde este situat termostatul. Senzorul care intră în
completul de livrare va fi plasat în tubul de montaj ( tub din
metal-plastic Ø 16 mm). Tubul se pune în şapa de beton.
La nevoie, senzorul trebuie să poată fi uşor scos din tubul
de montaj.
În configuraţia dată, principalul sector unde poate fi
utilizat este pentru sistem de încălzire prin pardoseală,
sau pardoseală caldă, având la bază cablul electric de
încălzire. Modelul dat poate fi folosit pentru a controla
sistemul de încălzire pe bază de convertoare electrice,
panouri infraroşii şi alte încălzitoare electrice.

Termoregulator, rama

1 buc.

Senzor de temperatură cu cablul

1 buc.

Pașaport tehnic, instrucțiuni de montaj și exploatare
Ambalaj cutie

1 buc.
1 buc.
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Date tehnice
№
cr.

Valoare

Parametru

aer 5...35 °С
podea 5...60 °С

energiei până la 50 %

1

Limite de reglare

căldură

2

Curent maxim al sarcinii

16 А

confortabilă

3

Puterea maximă a sarcinii

3 000 VА

4

Tensiunea de alimentare

230 V ±10 %

5

Greutate la plin

0,17 kg ±10 %

Pașaport
tehnic
Instrucțiuni pentru
montare și exploatare

cutia cu automatică

6

Dimensiuni gabaritice

7

Senzorul de temperatură

8

Lungimea cablului pentru senzor

3m

9

100 000 cicluri
20 000 000 cicluri

11

Număr de comutaţii cu sarcină,
nu mai puțin de
Număr de comutaţii fără sarcină,
nu mai puțin de
Histerezis temperatura pe calea
aerului

12

Histerezis temperatura pe podea

1–10 °С

13

Nivel protecție conform GOST 14254

10

75 × 75 × 38 mm

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
2

10 kОm la 25 °С

1 °С

IP20

Schema
de alimentare
și control

CА

Schema de conexiune
Senzorul de temperatură
se conectează la bornele 1
şi 2.
Tensiunea de alimentare
(230 V ±10%, 50 Hz) se va
conecta la bornele 4 şi 5 iar
faza (L) se va identifica cu
ajutorul indicatorului, apoi
se va conecta la borna 5, iar
firul neutru (N)
se va
conecta la borna 4.
Sarcina se conectează la
bornele 3 şi 6 (cablurile de
racordare de la elementul
încălzitor).

t°

zero

1
faza

L

senzor

faza

sarcina

Schema
de alimentare
și control

N

РЕ

zero

230 V ~ 50 Hz

Schema 2. Conectarea comutatorului automat și
a dispozitivului pentru oprire de siguranță

zero

t°

faza

230 V ~ 50 Hz

senzor
3 000 VA sarcină

Schema 1.
Scheme de conectare
şi de circuit intern simplificat

Instalarea
Dupe ce ati efectuat montajul, asigurati-va ca
senzorul extern si tensiunea de alimentare au
fost conectate corect. Conectarea greșită a
acestora conduce la deteriorarea termostatului.
Termostatul este destinat a se monta în încăperi
interioare. Riscul de a intra în contact cu umiditatea și cu
grăsimi trebuie să fie minim. În condițiile în care se
instalează în baie, toaletă, bucătărie, piscină, termostatul
trebuie să se afle amplasat într-un loc, în care stropii de
apă să nu intre în contact cu acesta.
Temperatura mediului înconjurător, atunci când se
instalează termostatul, trebuie să se încadreze în
limitele –5...45 °C.
Înălțimea de montare a termostatului trebuie să fie în
limitele de la 04 până la 1,7 m de la nivelu solului.
Termostatul se montează numai după instalarea și
verificarea sarcinii.
Pentru protectia contra electrocutărilor, este
indicată conectarea termostatului și a sarcinii prin
intermediul unui intreruptor automat cu protectie
diferentiala si conectarea cablului încalzitor, la
centura de impamantare — vezi Schema 2 Acesta
trebuie să fie calculate la o valoare nu mai mare de 16 A.
Protectia la scurt circuit se realizeaza amplasand,
pe circuitul de alimentare , inainte de termostat, un
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DSD
16 А
30 mА

16 А

întreruptor automat . Această măsură este obligatorie în
caz de montaj al sistemului de încălzire prin pardoseală
în încăperi cu grad de umiditate ridicat. Pentru
funcţionarea corectă a dispozitivului de protecție
diferențială, ecranul cablului de încălzire trebuie să fie
împământat (a se conecta la conductorul de protecţie
PE) sau, dacă reţeaua este cu două fire, atunci este
necesar a se face o legare la firul neutru pentru
protecţie. Adică, ecranul se va conecta la firul neutru
până la dispozitivul de protecție diferențială.
În
Schema 2 este reprezentată punctat legarea la firul
neutru pentru protecţie.
Termostatul se montează într-o cutie standard cu
diametru de 60 mm, pentru fixare folosindu-se
şuruburi.
Pentru montaj este necesar :
— se face o gaură în perete, pentru cutia de montaj
şi canale sub cutie, pentru firele de alimentare, de
legatura cu cablul incalzitor şi pentru senzor ;
— se trag la cutia de montaj firele de alimentare
pentru sistemul de încălzire şi ale senzorului;
— se fac legăturile conform datelor prezentate în
prezenta fisa tehnica;
— se fixeaza termostatul în cutia de montaj.
Pentru a face acest lucru, îndepărtaţi rama cadru în
lateral folosind şurubelniţa întrodusă în fantă, aşezaţi
termostatul în cutia de montaj şi strângeţi şuruburile.
Este
important
de
reținut
că
montajul
termostatului să se facă pe un perete de interior al
încăperii.
Nu se recomanda ca termostatul să fie supus
acțiunilor directe ale razelor solare și curenților de
aer — vezi Schema 3.
Bornele termostatului sunt calculate pentru
conductoare cu secţiune transversală maxima de
2,5 mm2. Pentru a diminua sarcina mecanică exercitată
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egal cu 2/3 din valoarea maximă a curentului, valoare
indicată în fisa tehnica. Dacă curentul depăşeşte
această valoare, atunci este necesara conectarea
cablului de încălzire printr-un contactor (contactor
magnetic, releu de putere), calculat pentru curentul avut.
Secţiunea transversală a conductorilor, la care se
conectează termostatul, pentru cupru trebuie să nu fie
mai mică de — 2 × 1,0 mm2. Nu este recomandată
folosirea de aluminiu.

Tub de montaj
Cuplă
Banză de
montaj
0,4–1,7 m

Cablu de
încălzire
Senzor
în tub
Izolarea ermetică
a capătului de tub

În șapa de coment-nisip a pardoselii, semzorul
trebuie să fie montat numai într-un tub de protectie
(tub metalic de 16 mm), cu posibilitatea de a se îndoi o
singură dată la nu mai puțin de 5 cm și care intră în zona
încălzită 50 cm. Al doilea capăt cu ieșire la conductorul
de conexiune al senzorului trebuie să se termine în
interiorul tubului de montaj. Un astfel de mod de
montare a senzorului se folosește pentru a avea
posibilitatea de a-l înlocui. Capetele tubului se izolează
ermetic pentru a evita contactul cu soluția, de exemplu
cu banza de izolare.
Senzorul de introduce în tub, după ce șapa s-a
întărit. Capetele conductorului senzorului trebuie să fie
curățate obligatoriu și să se acopere cu izolație,
folosind cleștele.
La nevoie, se admite scurtarea și prelungirea (nu
mai mult de 20 m) conductoarelor senzorului. Pentru
prelungire nu se admite izolarea a două fire din cablul
bifilar, care este folosit pentru alimentarea dispozitivului
de încălzire. Cea mai bună soluție va fi un cablu
separate la senzor, montat într-un tub aparte. Lângă
conductorul senzorului nu trebuie să existe alte
conductoare de forță, acestea pot crea interferențe.
Dacă aveți orice fel de întrebări sau nu înțelegeți
anumite informații, sunați la service pe numărul de
telefon indicat mai jos.
Este necesar ca termostatul să controleze o
sarcina, cu un curent absorbit mai mic sau cel mult
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Pentru pornire / oprire termostatului , apăsați pe
butonul din partea stânga și țineți apăsat timp de 5
secunde. Dupa o astfel de oprire, termostatul va
trece in regimul «sleep». Pentru o oprire totală a
termostatului, în caz de nefolosire a acestuia pe termen
îndelungat, este neceesar a se închide întreruptorul
automat din tabloul electric.

Setprile din fabrică pentru timp şi temperatură
confort
pardoseală
30 °С
23 °С

ambianta

h

Weekend

Workdays

Figura 1. Montarea termostatului şi a sistemului de
încălzire prin pardoseală

ambianţă

18 °С

35

economic
pardoseală
25 °С

06:00 - 08:00

08:00 - 17:00

17:00 - 22:00

22:00 - 06:00

08:00 - 23:00

23:00 - 08:00

5
apăsat timp de 5 secunde

РЕ

N

zero

sarcina

Instalarea senzorului trebuie să
fie efectuată în aşa fel, încât să fie
posibilă înlocuirea acestuia pe viitor.

Pornirea / oprirea termoregulatorului

Funcția de blocare și control

0,5 m

asupra bornelor, este de preferat să folostiţi un fir moale
(cupru litat). Firele se strang in borne folosindu-se
şurubelniţa lata, dar nu mai mare de 3 mm. Prin
folosirea unei şurubelniţe cu capătul mai mare de
3 mm, se pot cauza deteriorări mecanice ale bornelor.
Acest fapt poate conduce la pierderea dreptului de
garanţie. Strângeţi borna cu o forta (moment) de
0,5 N·m.
Atunci când dispozitivul de încălzire este un
cablu electric incalzitor, acesta trebuie să fie
prevazut cu capete reci, legaturile intre cablul
incalzitor si capetele reci se fac prin cositorire,
sau cu cleme . Legaturile se izoleaza, pentru a se
evita supraîncălzirea electrică a clemelor termostatului.
Dacă cablul de încălzire existent nu are capete reci,
atunci ele trebuie confecționate individual. Capetele
trebuie să fie confecționate în felul următor: a se
strange firul de cupru într-un manșon din cupru
(alamă). Locul în care se unesc acestea trebuie să fie
izolat cu atenție. Cel mai bine este ca pentru acest scop
a se face termocontracție la cleme. Manşoanele,
împreuna cu cablul de încălzire se acoperă cu şapă.

cutia
cu automatică

А2
Schema
de alimentare
și control

1
2

contactor

zero

DSD

CА

faza

t°

senzor

А1

1

3
2

L

faza

Schema 3. Conectare prin contactor magnetic

vizualizare şi
setare timp

setarea parametrilor
şi pornire/oprire timer

setarea
temperaturii
şi a perioadei
de plecare

setările
dispozitivului
TU
TIMER

AWAY

SETTINGS

confirmă şi
salvează
modificările
introduse

revenire la
meniul principal

senzor ambianţă

Figura 2. Denumirea simbolurilor din meniul principal
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Principalele setări ale
programatorului

Exploatarea

4

Se foloseste atunci
când termostatul este
accesibil copiilor mici sau
este instalat într-un spațiu
public.
Pentru
activarea /
dezactivarea functiei de
blocare, apasati simultan,
timp de 5 sec., pe cele
doua butoane laterale pe
de partea stângă și
dreapta.

Pe ecranul principal este
indicată
temperatura
actuală a pardoselii în
35
regim
de
control al
pardoselii, sau în celelalte
regimuri — temperatura
ambientală curentă.
În
MENU
coltul din dreapta sus este
afisata
temperatura
de
referintă și pictograma care
indică, că releul este
pornit, dacă este pornit.
TIMER — este o setare pentru programul de
încălzire săptămânală . Cu ajutorul acestuia se seteaza
valorile și perioadele pentru temperaturile de confort și
de economisire. In zilele lucratoare sunt disponibile
doua regimuri de temperatura confort si in week-end
unul singur. Între aceste perioade va functiona
regimul de temperatura economic. In zilele obisnuite,
temperatura de confort functioneaza pe o perioada
maxima de 8 ore.
AWAY — in acest regim se face setarea
perioadei de absenta din domiciliu (plecare /
intoarcere), în aceasta perioada sistemul va
functiona pe valoarea setata.
MANUAL — regimul TIMER nu functioneaza termostatul va fi setat pe o singura valoare pe
intreaga perioada.

5
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Setarea orei și a datei

TIMER

12:30 TU
26.01.2016

AWAY

SETTINGS

ОК

12:30
26.01.2016
-

i

+

Apăsați pe butonul
MENIU. Din meniul principal alegeți pictograma care
indică ora și data, apăsați
OK pentru a intra. Folosind
butoanele «–» și «+»
modificati
ora și data.
Folositi butonul «OK» ,
pentru confirmarea valorii
setate si pentru a trecere
la un alt parametru.
Setarea se va face in
felul
urmator:
ora–
minutul – ziua – luna –
anul. Pentru a ieși, apăsați
pe butonul «
».

Pentru ca bateria internă să țină
mai mult, cea care asigură funcționarea ceasului când nu este tensiune
de alimentare, vă recomandăm ca la
sfârșitul încălzirii să opriți ceasul.

Parcurgeți pașii: MENU – SETTINGS – COMMON
SETTINGS – STOP WATCH. Apăsați pe «OK».
Confirmați oprirea ceasului, apăsând pe butonul «OK».
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Dispozitivul va dezactiva modulul «timp» și va trece în
regimul sleep.

COMFORT
ECONOMY

Timer
Apăsați pe butonul «MENU». Alegeți «TIMER», apoi
pentru activate apăsași pe «OK». Se dezactivează
timerul în primă fază, apoi termostatul va trece în regim
manual, în care temperatura se va menține constant.
Pentru a seta numărul de zile libere, alegeți «numărul
de zile libere». Pentru a activa, apăsați pe «OK».
Folosind butoanele «<» sau «>» activați sau dezactivați funcția pentru zile libere. Pentru a finaliza
setarea și a ieși din meniul, apăsați pe butonul «
».
În zilele obișnuite, în mod implici, pentru temperatura
de comfort sunt disponibile două perioade, iar pentru
weekend numai una singură. Între aceste perioade se
va menține temperatura de economisire. Dacă în zilele
obișnuite este nevoie de o perioadă suplimentară,
atunci selectați din meniu funcția «perioadă
suplimentară». Apăsați pe «OK» pentru a ieși. Cu
ajutorul tastelor «<» sau «>» activați sau dezactivați
perioada suplimentară, bifând sau debifând semnul din
căsuța pătrată.

TURN TIMER OFF
TIMER SETUP
SET TEMPERATURE

Intrați în «TIMER
SETUP», apăsați pe «Ok».
Săgeata va indica prima zi
a săptămânii – luni. Apăsați
pe «OK». Folosind
butoanele «+» sau «–»
setați timpul perioadei în
care va funcționa temperatura de confort. Perioada
maximă în care poate
opera un regim nu poate
depăși 8 ore. Apăsați pe
butonul «OK» pentru
confirmare sau pentru a
schimba valoarea temperaturii. Pentru a ieși, apăsați
pe «
».
Termostatul va propune
să copiați setările pentru
zilele obișnuite. Apăsați pe
«OK» pentru a accepta sau
pe «
» pentru a refuza.

ОК

Mo Tu We Th
Fr Sa Su inf.
ОК

MONDAY
06:00 - 08:00
12:00 - 13:00

COPY TO WORKDAYS?

ОК

Folosind butoanele «<» sau «>» alegeți zilele libere.
Setarea perioadei în care va funcționa temperatura
dorită în zilele libere se face în mod similar cu setarea
temperaturii pentru zilele lucrătoare.
Dacă intrați în «info», puteți citi perioada pentru care
s-a setat temperatura dorită, care este prezentată sub
formă de tabel în care sunt cuprinse toate zilele
săptămânii. Pentru a ieși, apăsați pe «
».
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Treceți la pasul de «setare
a temperaturii». Folosind
butoanele «+» sau «–»,
stabiliți temperatura dorită și
economisirea acesteia.
Apăsând pe «OK», se
confirmă temperatura dorită
și se face trecerea pentru
setarea unei noi valori de
temperatură. Pentru a ieși,
apăsați pe «
».

23 °С
18 °С
ОК

închideri ale releului, în același timp, mărindu-i
capacitatea de lucru.
FOARTE IMPORTANT este ca în
timp ce se setează controlul temperaturii aerului ambiental, să se seteze
puterea sarcinii. În funcție de acest
aspect, va depinde precizia cu care se
va măsura valoarea temperaturii
aerului ambiental de către senzor și
pentru aproximarea unui consum cât
mai precis pentru utilizarea electroenergiei de către sarcină.

Setări
Regimul de control al senzorilor
Pentru a se stabili care dintre senzori ai termostatului
va urmează să controleze menținerea constantă a
temperaturii, intrați în: MENU — SETTINGS — COMMON SETTINGS — MODE (AIR/FLOOR). Apăsați pe
«OK». Cu funcțiile «<» sau «>» alegeți regimul de control
asupra senzorului. Apăsați pe butonul «
» pentru a
salva setarea și a ieși din meniul SETĂRI.

i

Sunt accesibile trei regimuri de
control al temperaturii:
— A mediului ambiental cu limitare
pentru pardoseală;
— A pardoselii;
— A mediului ambiental.

Setarea temperaturii

Pentru a măsura puterea sarcinii (2000 W), intrați în:
MENU – SETTINGS – COMMON SETTINGS –
POWER. Apăsați pe «OK». Folosind butoanele «+» sau
«–», setați valoarea puterii comutate în W. Apăsați pe
«
» pentru a ieși și a se păstra setările.

Funcția geam deschis (oprită)
Termostatul poate identifica existența unui geam
deschis în funcție de scăderea temperaturii și să
oprească sarcina timp de 30 min., astfel asigurându-se
o economie a energiei electrice. Pentru a active acaestă
funcție intrați în MENU – SETTINGS – COMMON
SETTINGS – OPEN WINDOW FUNC.

Funcția de preîncălzire / pre-răcire (pornită)
Această funcție permite ca să se facă în prealabil
încălzirea și răcirea camerei până la temperatura dorită,
atunci când este necesar. În perioada operativă,
termostatul calculează media de timp pentru încălzire /
răcire a încăperii, plecând de la temperatura «econom»
până la «confort» și în această perioadă de timp face
corecții asupra aprinderii prealabile a sarcinii.
Pentru oprire intrați în MENU – SETTINGS –
COMMON SETTINGS – PRELIM. HEAT/COOL .

Încăzire / răcire (încălzire)

Setările generale

Termostatul permite schimbarea regimului de control
al sarcinii de lucru cu încălzitorul sau răcitorul. Pentru a
activa, intrați în MENU – SETTINGS – COMMON
SETTINGS – HEATING / COOLING.

Statistica
Termostatul ține o evidență statistică pentru a efectua
un calcul aproximativ de energie consumată de către
sarcină. În acest calcul se folosește puterea sarcinii deja
introdusă și timpul de pornire a releului în ultimii 24 de ore,
7 zile, 30 de zile și de la ultima resetare. Indicație: MENU
– SETTINGS – STATISTICS. Valorile statistice pot fi
resetate din meniu.

Dacă este ales regimul de control al mediul ambiental
cu limită asupra pardoselii, atunci se poate seta
temperature minima și maxima de limitare asupra
pardoselii. Cu aceste valori se stabilește limita de
temperatură a pardoselii, care se va menține constantă
îndiferent de temperatura mediului ambiental. Pentru a
modifica temperatura minimă de încălzire a pardoselii
(20 °C), intrați în MENU – SETTINGS – temperature
settings – min. floor temperature. Pentru a modifica
valoarea temperaturii maxime de încălzire a pardoselii
(40 °C), intrați în MENU – SETTINGS – temperature
settings – max. floor temperature.
Dacă este necesar, indicatorii senzorului pentru
ambianță sau pardoseală se pot corecta, intrând în
setările funcției corespunzătoare de corecție, respectiv:
MENU – SETTINGS – TEMPERATURE SETUP –
FLOOR TEMP.CORR or MENU – SETTINGS –
TEMPERATURE SETUP – AIR TEMP.CORR.
Dacă este necesar, modificați histerezisul temperaturii
pentru pardoseală (1 °C) urmând pașii: MENU – SETTINGS – TEMPERATURE SETUP – FLOOR HYSTERESIS. O valoare scăzută a histerezisului ajută la
menținerea precisă a temperaturii, iar un histerezis
crescut ajută la diminuarea numărului de aprinderi /

(10 kOhm)
Termostatul suportă următoarele conectați următoarele tipuri de senzori pentru pardoseală: 4.7, 6.8, 10, 12,
15, 33, 47 kOhm la 25 °C. Această funcție poate fi utilă
pentru înlocuirea termostatului vechi al altui
producător, în condițiile în care nu este posibilă
înlocuirea senzorului. Schimbarea tipului de senzor
poate fi efectuată intrând în: MENU – SETTINGS –
COMMON SETTINGS – SENSOR TYPE
Dacă se conectează un senzor digital, atunci
termostatul va afișa denumirea tipului de senzor digital.
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Limba (rusă)
Pentru setări sunt disponibile limbile: engleză, rusă,
germană și ucraineană.
Pentru a schimba limba, intrați în MENU – SETTINGS
– COMMON SETTINGS – LANGUAGE.

Tipurile de senzori pentru pardoseală

Codul setărilor
Setările necesare pentru termostat se afișează sub
formă de cod. Acest cod poate fi afișat și în alt
termostat prin copierea lui și astfel se copie și setările
dintr-un termostat în altul.
Pentru transfer sunt disponibile următoarele setări:
—Pentru orarul timer-ului;
— Valorile de referință pentru temperatura de confort
și temperatura pentru economisire;
— Zile libere setate și numărul lor;
— Valorile de referință pentru limitarea senzorului de
pardoseală;
—Tipul de conexiune pentru senzorul de pardoseală;
— Operativitatea senzorilor de temperatură;
— Limba pentru interfață;
— Activările funcției de preîncălzire.
Pentru a vizualiza sau a transfera setările, intrați în
MENU – SETTINGS – COMMON SETTINGS –
SETTINGS CODE.
Pentru a ieși și a salva setările, apăsați pe «
».

Resetarea pe valorile din fabrică
Pentru a reseta, intrați în MENU – SETTINGS –
COMMON SETTINGS – FACTORY DEFAULT. După
resetare, este necesar a se seta din nou timpul și data.
12

Informare

35 !

Se afișează defecțiunile dispozitivului , dacă există și
de asemenea, afișează versiunea firmwall, numprul
total de porniri ale releului, timpul total de lucru al
releului și numărul de porniri ale termostatului. Pentru
vizualizare intrați în MENU – SETTINGS –
INFORMATION.

5MENU

Utilizarea codului Qr
În meniu, la anumite puncte apare semnul «i», prin
apăsarea lui, se va afișa un link sub formă de text sau
cod QR, care face trimitere la secțiunea corespunzătoare a Fișei tehnice pe pagina de internet.

Protecția de supraîncălzirea internă
Dacă temperatura din interior carcasei depășește
85 °C, are loc decuplarea de avarie a sarcinii și se
blochează funcțiile de control. Pe indicator se afișează
mesajul «OVERHEAT» și pâlpâie temperatura de
supraîncălzire a senzorului. Termostatul se poate
debloca care va apare după scăderea temperaturii din
interiorul carcasei sub valoarea de 75 °C.
În protecția srabatыvanyy
OVERHEAT
mai mult de 5 ori termostat
podryad pentru porii
blokyruetsya tehnice, dar nu
va fi să apăsați butonul OK și
a temperaturii În interiorul
carcasei nu este snyzytsya
până la 75 ° C
OVERHEAT
Dacă se întrerupe sau are
loc un scurt circuit, senzorul
de protecție al dispozitivului
ОК
va afișa un semn al exclamării «!» în fața pictogramei

86 ºС

75 ºС
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OPEN FLOOR SENS.

50/50%
MENU

SEMNELE ȘI PICTOGRAMELE DE PE ECRAN
Atunci când pe ecran apare
semnul care indică ora, atunci
acesta semnalează faptul că,
35
funcția de preîncălzire este
activă sau există o limitare la
frecvența de pornire/oprire a
MENU releului.
Pictograma care arată un
35
geam deschis semnalează
faptul că, funcția respectivă
este activă.
MENU
Atunci când apare în partea
stângă sus mesajul: «FLR», iar
35
mai jos apare valoare
temperaturii pentru senzorul
de pardoseală, se indică faptul
MENU că, este setată o limită de
temperatură pentru senzorul
corespunzător pardoselii.
În acest caz, termostatul va
controla sarcina indiferent
dacă a fost atinsă temperatura
pentru valorea de referință.

5

Regimul de reglare procentuală a sarcinii
(setat din fabrică la 50/50 %)
Regimul de reglare procentuală a sarcinii este
destinat pentru cazul, în care termostatul va opera în
regim de urgență, respectiv, fără senzor, dacă senzorul
a fost deteriorate sau lipsește. Totodată, pe ecranul
termostatului se va afișa informația, despre care dintre
senzori este defect și timpul pentru pornire / oprirea
sarcinii într-un interval de timp de 30 minute. Timpul fi
modificat prin apăsarea pe butonul «+» pentru mărire și
pe butonul «–» pentru diminuare, într-o limită de la 10 la
90%.
La prima pornire, această valoare este stabilită la
50 % , în acest interval de timp, de 30 minute, sarcina va
fi decuplată timp de 15 minute.
In acest regim nu se va putea efectua controlul
temperaturii de încălzire.

de pornire a releului. În acest
caz, nu se va efectua controlul
asupra supraîncălzirii interne.

este de alt tip, interferente
de
la
conductoare
de
putere, functionarea senzorului nu a fost configurata
corect (este activat senzorul
de pardoseala, dar de fapt
el lipseste).
Remediere :
verificați
conectarea corectă a senzorului, locul în care se unelte
senzorul cu termostatul, să nu
existe deteriorări mecanice pe
întreaga lungime a conductorului senzorului, să nu existe
prin apropiere conductoare de
forță.

5

FLR
38

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 +450C sau mai puţin de -50C) şi cu o umiditate
ridicată.
Nu expuneţi dispozitivul la mişcări mecanice extreme,
lovituri.
Nu curăţaţi dispozitivul folosind produse chimice
precum benzen sau solvenţi.

5

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.

PROBLEME POSIBILE, CAUZE ȘI MODALITĂȚI
DE REZOLVARE.
Termostatul are un sistem de autodiagnoză. Greșelile
depistate în sistem, termostatul le va afișa prin pornirea
alimentării. Greșelile de sistem pot fi de asemenea
vizualizate în meniul, secșiunea «informare».
In meniul principal, pe
pictograma
corespun12:30! TH
TIMER
zătoare timpului se afișează
21.01.2016
un semn al exclamarii.
AWAY
SETTINGS
Cauze posibile : este o
ОК
problema cu rezonatorul de
cuarț, sau bateria este
descarcata.
S.C. FLOOR SENSOR
Remediere :
adresați-va
Centrului de service
Pe ecran este afisat un
MENU mesaj de întrerupere a
senzorului de pardoseala,
sau «SC».
OPEN FLOOR SENS.
Cauze posibile : conectare
greșită a senzorului , intreruMENU peri sau scurtcircuit în
circuitul senzorului, senzorul

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.

25.3
25.3
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