
Scopul produsului

Înainte de a începe montajul şi de a folosi dispozitivul, vă 

rugăm să citiţi până la final conţinutul acestui document. 

Acest fapt va permite evitarea oricărui tip de greşeli şi 

neînţelegeri.

Termostatul terneo srz cu reglare prin senzor este 

destinat pentru menţinerea temperaturii constante între 

0...30 °С, folosind aparat de încălzire sau răcire. Tempera-

tura se reglează pe locul, în care este plasat termostatul. 

Se poate configura o întâziere de pornire a sarcinii, 

contorizarea cu precizie a timpului va oscila în limitele de 

10%. Detalii găsiţi în secţiunea «Exploatarea».

Termostatul este dotat cu protecţie împotriva 

comutărilor fecvente ale releului de forţă, cu scopul 

de a-i prelungi termenul de exploatare. Dacă a trecut 

mai puţin de un minut între comutarea releului, atunci 

termostatul va întârzia pornirea releului, stabilind 

numărătoarea inversă prin intermediul punctului 

intermitent situat în partea extremă din dreapta. 

Date tehnice

Valoare

3 000 VА

0...30 °С1
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№ 
cr.

Parametru

16 А

230 В ±10 %

100 000 cicluri

20 000 000 cicluri

IP20

0,124 kg ±10 %

2

Număr de comutaţii fără sarcină, 
nu mai puțin de

Limite de reglare

Curent maxim al sarcinii

Puterea maximă a sarcinii

Tensiunea de alimentare

Număr de comutaţii cu sarcină, 
nu mai puțin de

Nivel protecție conform GOST 14254

Greutate la plin

Conexiune

Furca termostatului terneo srz se introduce într-o priză 

cu împământare standard. Priza trebuie să fie calculată 

pentru o tensiune de 16 A. Prin construcţia sa, priza trebuie 

să asigure o conexiune pentru funcţionare. Termostatul 

terneo rz fiind conectat la priză, se cuplează sarcina.

   Curentul de sarcină al termostatului  nu trebuie să 

depăşească valoarea de 16  A.

 

Reglarea termostatului prin folosirea 

senzorului este sensibilă la acţiunea 

câmpurilor electromagnetice puternice 

şi a fluctuaţii (de exemplu, lampă

fluorescentă şi altele), poziţionarea apropiată a 

cărora poate să cauzeze apăsarea greşită a 

butoanelor senzorului sau poate conduce la 

blocarea acestora. Aveţi în vedere acest aspect, 

atunci când efectuaţi montajul.

Exploatarea

Pornire/oprire
 

 

După pornire termostatul va începe să afișeze 

temperatura senzorului. Dacă aceasta este sub tempe-

ratura actuală setată, atunci tensiunea se orientează spre 

sarcină. Atunci ledul va începe să fie aprins de culoarea 

roșie.

După oprire, pe ecran va apărea mesajul  şi 

dispozitivul se va decupla. 

Temperatura de referință 

(23 °С setare din fabrică)

Pentru vizualizarea şi modifi-carea temperaturii setate 

apăsaţi pe «+» sau «–». Valo-are care pâlpâie pe ecran 

poate fi modificată în limitele 0...30 °С (pas 1 °С). 

Timp de 4 secunde țineți apăsat pe «      » (timp în care 

pe ecran va apărea una după alta, 3 puncte negre), până 

când va apărea pe indicator  «on» sau «oFF». 

«oFF»

6 NTC termorezistență
10kOhm la 25 °С

Senzorul de temperatură

1 °СTemperatura histeresis

Setul de livrare

Termoregulator

Pașaport tehnic, instrucțiuni

Ambalaj cutie

Certificatul de garanție și talon

1 buc.
1 buc.

1 buc.

1 buc.

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.Pentru a preveni 

scurt circuitul în reţea, este obligatoriu a se instala în faţa 

termostatului un întrerupător de circuit (CA).  Întrerupătorul 

de circuit se instalează între fază şi tabloul de distribuţie. 

Acesta trebuie să fie calculat ca fiind nu mai mare de 16A.

Pentru a proteja omul de electrocutare, se instalează 

un echipament de protecţie pentru decuplare (DSD) în 

tabloul de distribuţie. 

Este necesar ca termostatul să comute curentul nu mai 

mult de 2/3 din valoarea maximă a curentului indicată în 

paşaport.

Indicator

Limita minimă 
şi diminuarea 
parametrului

Meniu 
de funcționare

Limita maximă 
şi mărirea 
parametrului

Desen 1. Dimensiuni 

Senzorul 
de temperatură

76 mm

39 mm
60 mm

106 mm

Consum de curent la 230 V:
tare activă având luminozitatea 
aprinsă la maxim
regim sleep (oprire din buton)

9

nu mai mult de 6,2 mA
nu mai mult de 2,8 mA

terneo srz
simpla reglare a căldurii

TERMOSTAT

Pașaport
tehnic

Instrucțiuni pentru 
montare și exploatare

economisirea
energiei până la 50 %

Folosirea
TERMOSTATELOR înseamnă: 

căldură 
confortabilă

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



Meniu de funcționare tabel

Revenirea la setările din fabrică
Pentru resetare, apăsaţi simultan 

trei butoane şi ţineţi apăsat mai mult 

de 6 sec. Pe ecran va apărea 

mesajul  «dEF». 

După eliberarea celor trei butoane, ecranul se stinge 

şi termostatul reporneşte.

(  1)

Pentru a selecta punctul nece-

sar din meniu, folosiți tasta din 

mijloc.

După ce luați degetul, valoarea 

care pâlpâie poate fi modificată 

folosind tastele «+» sau «–». 

După 5 sec de la ultima apăsare 

a tastelor se revine la indicarea 

temperaturii. 

65

 Blocarea tastelor

(protecția de copii și în locuri publice)

Pentru blocarea (deblocarea) țineți 

3 sec apăsat simultan tastele   

«–» până când pe ecran va apărea 

«Loc» (« »). 

«+» și

unLoc

Comutarea sarcinii la trecerea undei 

sinusoidale prin firul neutru
Pentru a diminua posibilitatea de descărcare a 

contactelor din releu şi pentru a spori durata lor de viaţă se 

efectuează comutarea sarcinii maxim, cât mai aproape de 

momentul de trecere a undei sinusoidale de tensiune prin 

firul neutru.  

Sunt posibile marje nesemnificative de eroare de la 

trecerea prin firul neutru, care să fie legate cu diverse 

perioade de deconectare a diverselor tipuri de relee.

POSIBILE PROBLEM, CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE 

REZOLVARE

Termostatul a trecut în regim de urgență cu cronometru

–30...+110 °С 

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».

Dacă temperatura din interiorul carcasei depășește 80  

«oht»

60 

Posibilă cauză : întrerupere sau scurt circuit al senzorului 

sau temperatura a depășit pragurile de măsurare a acesteia 

( ).

Este necesar : a se verifica  absența deteriorărilor emcanice 

pe întreaga lungime a firului de conexiune și de asemenea, 

absența conductoareleor de forță care să funcționeze în 

apripiere. 

La pornirea termostatului nu se aprinde ecranul şi  

indicator

Cauza posibilă: lipsa tensiunii de alimentare.

Este necesar :   verificati  tensiunea de alimentare folosind 

un voltmetru. Dacă există tensiune de alimentare, atunci 

adresaţi-vă centrului de service.

La pornirea termostatului, în 5 sec pe ecran se afişează 

mesajul «Er0».

Cauza posibilă: defecţiunea sistemu-

lui de control la trecerea sinusoidalului 

prin punctul neutru.

Protecția de supraîncălzirea intern
  °С,

are loc decuplarea de urgență a sarcinii. 

Pe indicator 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 funcționa-

rea. Dacă protecția se activează mai 

mult de 5 ori la rând, termostatul se 

blochează până când temperatura din 

interiorul carcasei nu va scădea sub 

60 °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.

±5 °С, 
 — 0,1 °Сpas

0,5–99 h, 
 — 0,5 hpas

Dacă există necesitatea de a efectua 
o ajustare a temperaturii pe ecranul 
termostatului. 

Se activează la reglarea sarcinii, 
care foloseşte un contact închis.

Ajustarea pe ecran 
a temperaturii
(correction)

Reglare inversă 
a sarcinii  
(contact normal închis — 
normally close)

Regimurile de lucru 
ale sarcinii
(încălzire / răcire)

Versiunea firmware

Secțiunea meniului
Modificare 
cu tastele
«+» și «–»

Setări 
din fabrică

NotăEcran

«Hot» — încălzire, «CoL» — răcire
Termostatul va decupla sarcina atunci, 
când va atinge temperatura de referinţă.

Întârziere 
în pornirea sarcinii

La alegerea întârzierii pentru un timp 
mai mare de 10 h — pas 1 h.

Cronomentrul 
sarcinii de lucru

Pornire / anulare 
pentru a acţiona 
întârzierea sarcinii

Afişarea timpului (ore, minute) se 
efectuează cu ajutorul ecranului 
de afişaj. 
  

Sarcina se va decupla, iar pe ecran se va afişa prin 
intemediul simbolului intermitent «h»  timpul rămas 
până la pornirea sarcinii.  

Tabel 1. Navigarea prin Funcțiile meniului

Atenție! Producătorul îsi rezervă dreptul de a introduce 
modificări în firmware cu scopul de a îmbunătăți 
caracteristicile dispozitivului.

Apăsați 
1 dată

 
Apăsarea 

butonului «≡»

Apăsați 
de 2 ori

Țineți apăsat
6 sec

Țineți apăsat
3 sec

Apăsați 
de 3 ori

Apăsați 
de 4 ori

Apăsați 
de 5 ori

0...9

Pentru 
vizualizare

Pentru 
vizualizare

La 0 , cu ajutorul punctelor, 
pe ecran se va afişa:
din partea stânga — tensiunea de 
alimentare;
în mijloc — tensiunea la ieşire releu;
din partea dreapta — întârziere 
în pornirea sarcinii.

Luminozitate în regimul 
de așteptare
(brightness)

 
Apăsați 
de 6 ori

«–» — resetare 
cronometru

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 
0 0de +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 întrebări de orice fel, sau anumite informații nu 

sunt pe înțelesul dvs., atunci vă rugăm să vă adresați 

telefonic către Centrul de service, la numărul dat. 

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
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