
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA de 1.5 V
Faixa de temperatura ajustável - INVERNO: (+5…+37)°C
Faixa de temperatura ajustável - VERÃO: (+5…+37)°C
Faixa de temperatura ajustável - PROTEÇÃO ANTICONGELAMENTO: (+2…+8)°C
Diferença de temperatura ΔT: (0.1…0.9)°C
Calibração: Sim
Resolução: 0.1°C
Tolerância: +/–0.5°C
Exibição: Tela sensível ao toque
Horário de verão: Função de ajuste automático de hora selecionável pelo

usuário
Bloqueio do termostato programável: Sim, com código PIN
Saída: 5 A 250 V AC contato SPDT (contato livre de potencial)
Instalação: Montado na parede
Classificação de proteção: IP20

INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
O equipamento elétrico só deve ser instalado e montado por pessoal
especializado. Antes de conectar o termostato programável, certifique-se
de que todas as utilidades associadas (bombas, válvulas, caldeiras, etc.)
não estejam conectadas ao fornecimento e que a carga esteja dentro das
classificações marcadas no termostato.

LOCALIZAÇÃO
Instale o termostato programável a aproximadamente 1,5 m acima do chão
e longe de fontes de calor (radiadores, luz solar, fogões) e de portas e janelas.

LIMPEZA
Limpe apenas com um pano úmido.

IMPORTANTE
Não aperte demais os parafusos durante a instalação, pois isso poderá 
deformar a base e comprometer as funções da tela sensível ao toque.
Questo potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo touch 
screen.

DIAGRAMA DE CONEXÃO BATERIA

Coloque as pilhas no compartimento, certificando-se de que as polaridades
estejam corretas conforme indicado.

IMPORTANTE
- Colocar as pilhas com a polaridade errada pode danificar o termostato

programável
- Se a carga das pilhas cair abaixo do nível mínimo permitido, o termostato

programável passa para o estado DESLIGADO e o contato do relé se abre.
- Remova as pilhas se o termostato programável não for usado por um período

prolongado de tempo
O termostato programável tem os três seguintes modos diferentes de aviso
de bateria fraca:

- Ícone de bateria fraca sendo exibido  ACESO a funcionalidade do
termostato programável em breve será comprometida

- Ícone de bateria fraca  PISCANDO termostato programável requer
substituição iminente da bateria

- Mensagens  piscando em alternância, o termostato programável
muda para o estado OFF e o contato do relé se abre

A ON/OFF
B Ícones ativos

 = ar condicionado LIGADO
 = aquecimento LIGADO

C Temperatura em °C 
D Acesse o modo de programação
E Definir hora e data
F Dia da semana (indicado por um número de 1 a 7)
G Bloquear/desbloquear o display ou termostato
H Perfil de tempo/temperatura
I Modo MANUAL LIGA/DESLIGA
L Definir níveis de temperatura

NOTA
Toque no centro do display para ver a hora.

DESCRIÇÃO DAS TECLAS

         Termostato programável LIGA/DESLIGA

T  Definindo os 3 níveis de temperatura

  Ative o modo MANUAL. Pressione e segure por 3 segundos para 
programar o MODO DE TEMPORIZADOR MANUAL (férias)

PRG   Acessar o menu de programação 
Pressione e segure por 3 segundos para ativar a FUNÇÃO FESTA

  Pressione e segure para ativar ou desativar o bloqueio da tela

 Definir data e hora

S
E
T

 Pressione e segure por 3 segundos para acessar o menu avançado

 Aumentar

 Diminuir

OK  Confirmar

  Volte para a configuração anterior 
Pressione e segure por 3 segundos para sair da função

S
E
T

  Volte para a configuração anterior. Pressione e segure por 3 segundos 
para sair do menu avançado

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS

  Indica se o modo de configuração HORA e DATA está ativo se a hora
  atual for exibida

  Aquecimento LIGADO (no modo INVERNO)

  Ar condicionado LIGADO (no modo VERÃO)

  Modo anticongelamento ativo

  Bateria baixa

 °C  Unidade de medida (graus celsius)

 ∆T  Diferencial de temperatura

  Display ou termostato bloqueado

0 1 2
 24 horas/perfil de temperatura

1  2  3  4  5  6  7  Dias da semana

1  2  3  4  5  6  7  Dias da semana selecionados

BLOQUEIO DE TELA

Essa função bloqueia a tela para prevenção de alterações nas configurações
causadas por toques não intencionais na tela.
Pressione e segure o botão  para ativar a função.

O ícone  será exibido na tela.

Pressione e segure  para desativar a função

NOTA
O PIN definido no menu avançado de BLOQUEIO deve ser  para que
a função DISPLAY LOCK esteja disponível.

BLOQUEIO DO TERMOSTATO PROGRAMÁVEL (com PIN)

Esta função avançada pode ser usada para bloquear o termostato. Para ativar
a função, defina um código PIN de 3 dígitos, que será solicitado sempre que
o usuário desejar bloquear ou desbloquear o termostato.

Para definir o PIN:
- Desligue o termostato pressionando 
- Pressione e segure 

S
E
T  por 3 segundos para acessar o MENU AVANÇADO

- Pressione o botão OK  repetidamente para acessar a tela  para inserir
o código PIN desejado

Use a tecla  e  para definir os números do código PIN desejado,
então pressione OK  para confirmar. Após definir o PIN, saia do menu 
avançado pressionando OK  repetidamente ou pressionando e segurando 

S
E
T  . Quando o termostato ligar novamente, a tela principal será exibida.

Para ativar o bloqueio do termostato com código PIN, pressione e segure  
por 3 segundos. A tela seguinte será exibida

Use as teclas  e  para entrar com os números do PIN definidos 
anteriormente no menu avançado, então pressione OK  .

Para desbloquear o termostato, pressione e segure  por 3 segundos.
O valor   será exibido.
Entre com o número do PIN e pressione OK  para confirmar.

IMPORTANTE
Após três tentativas de desbloqueio com falha, nenhuma tentativa de 
entrada de PIN adicional poderá ser feita por 20 segundos.
A mensagem  será exibida.

NOTA
O bloqueio de tela permanece ativo mesmo se as baterias do termostato
forem removidas e reinstaladas.
Entre com o código de desbloqueio de emergência 513 se esquecer o PIN.
Depois de desbloquear a unidade com o código de desbloqueio de emergência
513, é altamente recomendável acessar o menu avançado e verificar e/ou
modificar o PIN definido pelo usuário anteriormente.

Pressione OK  para confirmar o valor das horas inserido e definir o valor dos
MINUTOS

Pressione OK  para confirmar o valor dos minutos inserido.
Agora defina a DATA

Pressione OK  para confirmar o valor da DATA e defina o MÊS

Pressione OK  para confirmar o valor do MÊS e defina os dois últimos
algarismos do ANO

Pressione OK  usciamo dal menù di impostazione ORA / DATA.
Il display mostrerà la schermata principale.

NOTAS
- Depois que a data é definida, o número correto para o dia da semana é

definido automaticamente de acordo com um calendário interno
- Pressione  para voltar ao passo anterior
- Pressione e segure  por mais de 3 segundos para voltar a tela principal

e salvar todos os valores confirmados anteriormente pressionando OK

CONFIGURAÇÕES MANUAIS

Na tela principal, pressione  .
O valor da temperatura no modo manual, definido anteriormente, é exibido.

Para modificar a configuração, pressione  para aumentar ou  para
diminuir o valor. Pressione  para sair desse modo.

NOTA
A leitura atual da temperatura é exibida se não houver entrada do usuário
por 3 segundos.

DEFINIR DATA E HORA

Pressione  para definir a data e a hora.
Os seguintes valores são mostrados na ordem indicada:
HORAS / MINUTOS / DATA / MÊS / ANO
Utilize a tecla  ou  para modificar os valores que estão piscando.
Pressione OK  para confirmar e ir para a próxima tela.
Pressione  para voltar ou sair para o menu.

EXEMPLO
Pressione  .
O valor das horas irá piscar.
Use a tecla  ou  para definir a hora correta.

DEFINIR TEMPERATURA

Usado para definir os três três níveis de temperatura (LOW-NIGHT-COMFORT).
Pressione T .
O valor do primeiro nível pisca. Defina o valor de temperatura desejado no 
LOW usando  e  .

Pressione T  .
O valor do segundo nível pisca. Defina o valor desejado da temperatura no
nível NIGHT usando  e  .

Pressione T  .
O valor do terceiro nível pisca. Defina o valor de temperatura desejado no
nível CONFORT usando  o  .

Pressione T  para retornar a tela principal.

NOTA
A sequência do nível de temperatura é invertida no modo SUMMER.
i.e. O terceiro nível representa a temperatura mais baixa.

PROGRAMAÇÃO

Pressione PRG  para acessar o menu de programação.
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
O valor do dia 1 (Segunda-feira) pisca.
Pressione  ou  para selecionar o dia.

Selecione o/os dias desejados (e.g. 2,3 e 4) com OK  .
Os dias selecionados são destacados contra um fundo preto.
Pressione no perfil para programar horas/temperaturas.

PROGRAMAÇÃO INDIVIDUAL DO VALOR DA TEMPERATURA PARA CADA
HORA NO PERÍODO DE 24 HORAS.
O 0 da barra de HORAS pisca no gráfico horas/temperatura.
Use  e  para selecionar o nível de temperatura.
Pressione OK  para confirmar e ir para a próxima hora.
Repita o mesmo processo para as outras horas.

NOTA
Pressione  para voltar a configuração anterior.
Pressione e segure o botão por 3 segundos para sair do modo de programação
e salvar todas as configurações definidas anteriormente pressionando OK  .
Apenas os dias restantes são exibidos agora.
Agora programe os dias restantes, seguindo o procedimento descrito acima,
ou pressione  para voltar ao menu.

A tela principal é exibida.

NOTA
- Pressione e segure  por 3 segundos, a qualquer momento, para sair

do modo de programação e retornar à tela principal. Todos os parâmetros
definidos anteriormente pressionando OK  serão salvos.

- Para rever as configurações programadas para um dia específico, pressione
PRG  no menu principal e role entre 1 e 7 com as teclas de seta.

Selecionar um dia exibe o respectivo perfil programado.
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PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de encaixar as baterias, o visor mostra todos os ícones e a versão do
software por alguns segundos e, em seguida, solicita que o usuário defina a
hora e a data.
Use as teclas  para modificar o valor e pressione OK  para confirmar.
Então a tela principal será exibida.
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FUNÇÃO DE CÓPIA
Pressione PRG  para acessar o menu de programação.
Dia 1 (Segunda-feira) pisca. Pressione  ou  para alterar a seleção.
Por exemplo, para copiar as configurações do programa para o dia 2 nos dias
3 e 4, selecione os dias pressionando OK   selecionando o dia que você deseja
copiar (neste caso 2) primeiro.
Os dias selecionados são destacados contra um fundo preto.
Agora pressione o perfil de tempo/temperatura.
A primeira barra de horas no perfil pisca.

Agora pressione e segure  por 3 segundos.

MODO MANUAL TEMPORIZADO (férias)

Esta função pode ser usada para manter um valor de temperatura, por um
período de tempo, definido pelo usuário. Quando o período de tempo definido
tiver passado, a unidade retornará à tela principal.

Na tela principal,

pressione e segure  por 3 segundos.

Use as teclas  e  para definir a hora em que o a função terminará.
Pressione OK  para confirmar, então defina os minutos seguindo o mesmo
processo. Agora siga o mesmo processo para definir

a data 

o mês 

e o ano 

Depois de pressionar OK  para confirmar, use os botões  e  para
definir a temperatura desejada.

Depois de definir a temperatura, pressione OK para confirmar.
O termostato começa a operar no modo manual cronometrado, e um gráfico
animado de ciclagem é mostrado no lado direito da tela para indicar que a
função está ativa

NOTA
O display mostra a temperatura medida, não a temperatura ajustada, quando
esta função está ativa. para ver ou modificar o tempo ajustado, pressione

 . Então pressione OK  repetidamente para acessar a tela com o valor
que você deseja modificar.
Use as teclas  e  para modificar, então pressione OK  para confirmar
e sair para o menu.
Pressione  para desativar a função enquanto ela ainda está ativa.
A tela principal é exibida

FUNÇÃO PARTY

Esta função pode ser usada para modificar temporariamente as temperaturas
definidas.
Na tela principal, pressione e segure PRG  por 3 segundos

O visor mostra o perfil para o dia atual, com a barra de horas atual piscando
(barra de horas 8 neste exemplo).
Use  e  para modificar a temperatura.
Pressione OK  para confirmar e mover sequencialmente para a próxima
barra à direita, para definir as outras horas do dia ou pressione  para
voltar ao valor anterior.
Após modificar conforme desejado, basta aguardar para ativar o programa.
A função inicia após alguns instantes, com um gráfico animado em forma
de circulo, mostrado no visor para indicar que a função está ativa.

Somente as barras das horas modificadas são exibidas enquanto a função
está ativa.

NOTA
A modificação só é efetiva por até 24 horas, após as quais o programa
original é restaurado.
A tela principal é exibida novamente quando a função termina.
Pressione  a qualquer momento para sair da função.
Para visualizar ou modificar o perfil, basta pressionar PRG  e repita o 
procedimento de modificação descrito anteriormente.

PROTEÇÃO ANTICONGELAMENTO

A função anticongelamento fica ativa quando o termostato está definido
no modo INVERNO e está desligado.
Esta função protege o sistema contra danos causados por temperaturas
muito baixas.
Quando o limite de temperatura definido é atingido, a função é ativada
e os ícones  aparecem na tela.

Pressione a tecla LIGAR  para ligar o termostato e mostrar a tela principal.

MENU AVANÇADO

O menu avançado pode ser usado para personalizar a configuração do
termostato.

1 - MODO INVERNO - VERÃO
2 - FUNÇÃO ANTICONGELAMENTO
3 - DIFERENCIAL DE TEMPERATURA
4 - FUNÇÃO ANTI-BLOQUEIO DA BOMBA
5 - CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO
6 - BLOQUEIO DO TERMOSTATO PROGRAMÁVEL (com PIN)
7 - RESET

Para entrar no menu avançado, pressione  a partir da tela principal e
desligue o termostato.
Pressione e segure S

E
T  por 3 segundos.

5 - CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO
Esta função configura o termostato para:
- Alterar  a hora para o horário de verão automaticamente (dat1)
- Não mudar a hora para o horário de verão automaticamente (dat0)
- Definir dia “1”, por exemplo, como Domingo ou Segunda-feira (dat2)

A tela seguinte é exibida:

Pressionando OK  para confirmar, o termostato altera o relógio para o
horário de verão automaticamente.
Defina esse valor para  (zero) com as teclas  e  para desativar
o ajuste automático do relógio para o horário de verão e alterar o relógio
manualmente.

Defina o valor 2 com as teclas  e  para inserir o dia da semana
manualmente com as teclas HORA e DATA.

Pressione OK  para confirmar e ir para o próximo menu.
Em seguida, saia do menu avançado e modifique a configuração do dia 1 da
seguinte maneira:
pressione e segure S

E
T  por 3 segundos (a tela OFF é exibida).

Pressione  para ligar o termostato.
Pressione  para ver as horas e os minutos e então a barra semanal.

Use as teclas  e  para selecionar o dia correto.
Por exemplo:
Se o dia atual for quarta-feira e você desejar definir o domingo como o dia
1 (início da semana), selecione 4 no visor e pressione OK   para confirmar.

NOTA
Somente uma das três configurações pode ser configurada. Se esse parâmetro
estiver definido como 1 ou 0, o primeiro dia da semana será definido como
segunda-feira, por padrão.
Se o parâmetro estiver definido como 2, o primeiro dia da semana poderá
ser selecionado, mas o relógio não será ajustado automaticamente para o
horário de verão.

6 - FUNÇÃO DE BLOQUEIO (com PIN)
Esta opção de menu pode ser usada para ativar uma função de BLOQUEIO
protegida por um código de acesso numérico para evitar violações.
A partir do menu avançado, pressione OK  repetidamente para ver a seguinte
tela:

Para definir apenas o bloqueio do visor, defina 000 como o PIN com as teclas
 e . Para definir a função de bloqueio do termostato protegido por

PIN (para evitar violações), defina um número PIN entre 001 e 999.
Depois de ativar a função de bloqueio, na tela principal, pressione e segure

 por 3 segundos para bloquear a tela, ou pressione e segure  por 3
segundos, entre com o PIN previamente definido, então pressione OK  para
confirmar para ativar a trava anti-violação.
Execute o mesmo procedimento para desbloquear.

NOTA
Digite o código de desbloqueio de emergência 513 se você esquecer o PIN.
Após desbloquear a unidade com o código de desbloqueio de emergência
513, é altamente recomendável acessar o menu avançado e verificar e/ou
modificar o PIN definido pelo usuário anteriormente.

7 - RESET
Usado para restaurar todas as configurações originais de fábrica.

Use as teclas  e  para definir .

Pressione OK  para confirmar.
O termostato desliga completamente e reinicia, exibindo a versão do software
e a tela principal. A unidade foi reiniciada e todas as configurações de fábrica
foram restauradas.

NOTA
A redefinição não cancela a hora e a data.

1 - MODO INVERNO - VERÃO
Uma das seguintes telas é exibida

O ícone  indica o modo inverno (aquecimento), enquanto o ícone  
indica o modo verão (resfriamento). Use as teclas  e  para definir
o modo desejado. Pressione OK  para confirmar e ir para o menu seguinte.
Para sair do menu, pressione S

E
T  ou pressione OK  repetidamente até que 

a tela OFF seja exibida.

2 - FUNÇÃO ANTICONGELAMENTO
Após configurar o modo Inverno ou Verão, pressione OK  para ver a tela
da função anticongelamento.
Defina a temperatura desejada dentro de uma faixa de 2°C a 8°C com as
teclas  e  .
Pressione OK  para confirmar e ir para o próximo menu.

Pressione 
S
E
T  para voltar ao menu anterior ou sair do menu avançado

pressione e segure S
E
T  por 3 segundos ou pressione OK  repetidamente

até a tela OFF ser exibida.

3 - TEMPERATURA DIFERENCIAL
Após confirmar a temperatura desejada na função anticongelamento com

OK  a tela seguinte será exibida.

A configuração do diferencial de temperatura é usada para definir o termostato
corretamente para o tipo de sistema a ser controlado.
Defina o diferencial de temperatura dentro de uma faixa de 0,1°C a 0,9°C
com as teclas  e  .
Pressione OK  para confirmar e ir para o próximo menu.

Pressione 
S
E
T  para voltar ao menu anterior ou sair do menu avançado

pressione e segure S
E
T  por 3 segundos ou pressione OK  repetidamente

até a tela OFF ser exibida.

4 - FUNÇÃO ANTI-BLOQUEIO DA BOMBA
Após programar o diferencial de temperatura, pressione OK  para exibir a
próxima tela.

(Função anti-bloqueio desligada)

A função anti-bloqueio da bomba faz com que o termostato funcione
como um temporizador on-off.
Com um valor entre 1 e 99 HORAS definido para a função, o termostato
programável fecha o contato do relé por um período de 30 segundos a
cada intervalo de tempo definido.

Exemplo:

Se um valor de 48 (48 horas = 2 dias) for definido com as teclas  e 
e confirmado pressionando OK  o termostato fecha o contato do relé por
30 segundos uma vez a cada 2 dias.
Quando a função está ativada no menu, o temporizador inicia a partir da
última vez que o contato do relé foi desligado.
Pressione S

E
T  Para voltar ao menu anterior, ou sair do menu avançado

pressione e segure 
S
E
T  por 3 segundos ou pressione OK  repetidamente

até que a tela OFF seja exibida.

CALIBRAÇÃO

O termostato é calibrado na fábrica.
Caso seja necessário modificar o valor da temperatura medido e mostrado
no visor, faça o seguinte.
Na tela principal, mantenha pressionado o botão OFF por 4 segundos.
A tela  é exibida, seguido por

Use as teclas  e  para definir o valor desejado e pressione OK  para
confirmar a modificação e sair do modo de calibração. Se nenhuma outra
tecla for pressionada, a unidade sai do menu automaticamente após alguns
segundos e retorna à tela principal.
Para restaurar as configurações de fábrica, acesse o menu avançado e reinicie
o termostato.
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