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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS DE 1,5 V AAA
CAMPO DE REGULAGEM DA TEMPERATURA: (+5…+37)°C
CAMPO DE REGULAGEM DA TEMPERATURA ANTICONGELAMENTO: (+2…+8)°C
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA: (0,2 - 0,5) ºC selecionável
SONDA: NTC
GRAU DE PROTEÇÃO: IP20
TIPO DE SAÍDA: RELÉ
CARACTERÍSTICA DA SAÍDA: 5 A 250 V AC
MONTAGEM: EM PAREDE

INSTALAÇÃO E CONEXÃO
NORMAS DE SEGURANÇA: antes de conectar o termostato certifique-se de que a tensão
de alimentação da carga a ser comandada (aquecedor, bomba, etc) não esteja conectada
e corresponda ao valor indicado no interior do termostato.
POSICIONAMENTO: instalar o termostato distante de fontes de calor (aquecedores, raios
solares, cozinha) e de portas ou janelas, a cerca de 1,5m do chão.

INSTALAÇÃO
- Com a ajuda de uma chave de fenda, abra o termostato pressionando o local indicado ao

lado esquerdo do dispositivo (fig.2)
- Fixar a base na parede (fig.3)
- Conectar a carga aos contatos seguindo o esquema elétrico (fig.4)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO (fig.4)
U carga
COM contato comum
NO contato normalmente aberto
NC contato normalmente fechado

LIGAR / DESLIGAR O TERMOSTATO
Pressionar o botão              .

SELEÇÃO VERÃO / INVERNO
O termostato pode ser programado para “verão” ou “inverno”, tudo dependerá de qual equipamento
estará conectado a sua saída, podendo ser um ar-condicionado ou um aquecedor.
Pressionar ao mesmo tempo os botões               +               por 1 segundo para passar da posição
verão para inverno e vice-versa. Para a função verão, aparecerá no display o ícone de um guarda-sol
(acompanhado do ícone de um ventilador quando o equipamento estiver ligado), para a função
inverno, aparecerá o ícone de um floco de neve (acompanhado do ícone de uma chama quando
o mesmo estiver ligado).

REGULAGEM DA TEMPERATURA
Escolher a função VERÃO ou INVERNO, DIA ou NOITE, e programar a temperatura com os valores
entre (+5...+37)°C com os botões aumenta               ou diminui              .
Pressionar o botão                ou                durante < 1s para visualizar a temperatura programada.
Pressionar o botão                ou                durante > 2s para modificar a temperatura em 0,1°C. 
Pressionar o botão                ou                durante > 5s para modificar a temperatura em 1°C.

SELEÇÃO DIA / NOITE
Pressionar o botão               para variar a programação de dia para noite e vice-versa.
No display aparecerá o ícone sol para dia e lua para noite.

SELEÇÃO DA RESOLUÇÃO DE AJUSTE DA TEMPERATURA
Com o termostato desligado (OFF), pressionando-se os botões               +               durante 1s,
é possível visualizar a resolução de temperatura. Pressionando-se               ou               pode-se
programar os valores de 0.2°C ou 0.5ºC. Depois de alguns segundos aparecerá OFF no display.

NOTAS DE FUNCIONAMENTO
- Normalmente visualiza-se a temperatura ambiente no display.
- Quando se liga o aquecimento aparece no display o ícone da chama     .
- Quando se liga o resfriamento aparece o ícone do ventilador       .

FUNÇÃO ANTICONGELAMENTO
Com o termostato desligado (OFF) a função anticongelamento permanece ativa.
É possível programar a temperatura com valores entre (+2...+8)°C pressionando os botões               
ou              .
Caso o sistema de aquecimento ligue, aparecerão no display os ícones         .

LEGENDA DOS COMANDOS (fig.1)
A ON/OFF (com proteção anticongelamento)
B DIA/NOITE E AUMENTA
C COMPARTIMENTO PARA AS PILHAS F DIMINUI
D DISPLAY A+B VERÃO/INVERNO

PILHAS
Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AAA.
Quando as pilhas estiverem fracas, o ícone           surgirá no display.
Para substituí-las, veja a fig.5. O descarte das pilhas usadas deve ser realizado de
acordo com as normas regulamentadas vigentes.

BLOQUEIO DO TERMOSTATO
Pressione as teclas           +           por três segundos para bloquear ou desbloquear o termostato
e os comandos. Caso o símbolo           seja mostrado, significa que o termostato está bloqueado.

PORTUGUÊS
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