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DATE TEHNICE
ALIMENTAREA: 2 BATERII ALKALINE 1.5 V AAA
DOMENIUL DE REGLARE A TEMPERATURII: (+5…+37)°C
TEMPERATURA REGLABILĂ ANTIÎNGHEŢ: (+2…+8)°C
DIFERENŢA DE TEMPERATURĂ: (0,2 - 0,5)°C selectabilă
ELEMENTUL SENSIBIL: NTC
GRADUL DE PROTECŢIE: IP20
IEŞIREA: RELEU
CARACTERISTICILE CONTACTULUI: 5 A 250 V C.A.
MONTARE: PE PERETE

INSTALAREA ŞI CONEXIUNILE
MĂSURI DE SIGURANŢĂ: înaintea conectării acestui termostat programabil, asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare a sarcinii ce urmează a fi controlată (boiler, pompă, etc.) nu
este conectată iar sarcina este în concordanţă cu valorile inscripţionate în interiorul
termostatului.
POZIŢIONARE: instalaţi termostatul programabil departe de sursele de căldură
(calorifere, lumina solară, bucătării) şi de uşi/geamuri, la o înălţime de aproximativ
1.5 m deasupra podelei.

INSTALAREA
- Eliberaţi piedeca din plastic cu ajutorul unei surubelniţe (fig.2)
- Fixaţi partea posterioară a termostatului pe perete (fig.3)
- Conectaţi sarcina la terminale urmărind schema de conexiune (fig.4)

SCHEMA DE CONEXIUNE (fig.4)
U sarcina
C terminalul Comun
NO terminalul Normal Deschis
NC terminalul Normal Închis

PORNIREA / OPRIREA TERMOSTATULUI
Apăsaţi tasta              .

SETAREA TEMPERATURILOR
Când setaţi temperatura, prima dată alegeţi funcţiile vară sau iarnă, zi sau noapte şi abia apoi
setaţi valoarea între (+5...+37)°C cu ajutorul tastei de creştere                sau a celei de scădere               .
Apăsaţi tasta              sau              timp de 1 secundă pentru a afişa temperatura setată.
Apăsaţi tasta             sau             timp de 2 secunde pentru a modifica valoarea temperaturii
setate cu 0.1°C.
Apăsaţi tasta               sau               timp de 5 secunde, pentru a modifica temperatura setată cu 1°C.

SETAREA DIFERENŢEI DE TEMPERATURĂ
Cu termostatul deconectat – OFF, este posibilă setarea diferenţei de temperatură; apăsaţi în
acelaşi timp tastele               +               pentru 1 secundă şi apoi selectaţi valoarea 0.2°C sau 0.5°C
cu tasta de creştere               sau cu tasta de scădere              .
După câteva secunde pe afişaj va apare indicaţia OFF.

NOTE DE FUNCŢIONARE
- În mod normal temperatura ambiantă a camerei este afişată pe ecran
- Când boilerului este activ (cazan - ON) pe ecran apare simbolul flăcării
- Când sistemul de aer condiţionat este pornit pe ecran apare simbolul ventilatorului

FUNCŢIA DE PROTECŢIE LA ÎNGHEŢ
Cu termostatul pus pe poziţia OFF, funcţia de Protecţie la Îngheţ rămâne activă.
Este posibilă setarea temperaturii Antiîngheţ între (+2…+8)°C cu tastele               sau              .
În cazul încălzirii cazanului pe ecran apar afişate simbolurile         .

TASTELE TERMOSTATULUI (fig.1)
A ON/OFF (CU PROTECŢIE LA ÎNGHEŢ)
B ZI/NOAPTE E CREŞTERE
C COMPARTIMENTUL BATERIILOR F SCĂDERE
D AFIŞAJ A+B VARĂ/IARNĂ

BATERIILE
ALIMENTAREA: 2 BATERII ALKALINE 1.5 V AAA.
Dacă bateriile sunt aproape descărcate pe ecran apare simbolul          ; pentru
schimbarea bateriilor vezi fig.5. Vă rugăm ca după înlocuirea bateriilor uzate
colectarea acestora să fie făcută în concordanţă cu normele aflate în vigoare.

SETAREA ZI / NOAPTE
Apăsaţi tasta              , pentru setarea funcţiei zi sau noapte. Pe ecran va apare simbolul soarelui
       pentru funcţia zi respectiv simbolul lunii      pentru funcţia noapte.

SETAREA VARĂ / IARNĂ
Termostatul poate fi utilizat pentru funcţia “vară “ sau “iarnă”, dacă este conectat la un aparat
de aer condiţionat sau un boiler. Apăsaţi în acelaşi moment tastele                             timp de 1
secundă pentru a trece de la funcţia “vară” la funcţia “iarnă” şi invers. Pentru funcţia “vară” va
apărea simbolul umbrelei de plajă       (împreună cu cel al ventilatorului        atunci când termostatul
1T31 este conectat – ON) iar pentru funcţia de “iarnă” va apare simbolul zăpezii         (împreună 
cu cel al flăcării      atunci când termostatul 1T31 este conectat – ON).

BLOCAREA TERMOSTATULUI
Apăsaţi tastele           +           timp de 3 secunde pentru a bloca sau debloca termostatul.
Simbolul           indică faptul că termostatul este blocat.
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