
1T.41ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS

ESPAÑOL
PORTUGUÊS
ROMÂNĂ

fig. 3

fig. 4

fig. 1

73.3 mm
17 mm

110 mm

A

E

D

B

C

fig. 6 (fig.6/a)

fig. 2

D

E

C

B

A

fig. 5 (fig.5/a) (fig.5/b)

1 2 3

(fig.5/c)

1 2

3
OK

1 3

1 2

IB1T41 - 09/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

SEMNIFICAŢIA COMENZILOR (fig.1)
A Afișaj
B Buton rotativ ON/OFF
C Selector VARĂ/IARNĂ
D Selector ZI/NOAPTE
E Compartimentul bateriilor

SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR AFIȘAJULUI (fig.2)
A Încălzire - On
B Răcire - On
C Temperatura setată, temperatura actuală, baterie descărcată
D Setările de VARĂ active
E Setările de IARNĂ active

DATE TEHNICE
Alimentarea: 2 baterii alkaline 1.5 V AAA
Domeniul Temperaturii de Încălzire:
+8…+30°C (+5…+27°C cu selectorul Noapte activat – On)
Domeniul Temperaturii de Răcorire:
+8…+30°C (+11…+33°C cu selectorul Noapte activat – On)
Rezoluția afișajului: 0.1°C
Domeniul afișajului: 0-50°C
Precizia: +/– 0.5°C a 20°C
Diferența de temperatură: 0.3°C
Elementul sensibil: NTC
Gradul de protecție: IP20
Ieșire: contact de releu
Caracteristicile contactului: 5 A 250 V AC
Montare: pe perete

INSTALAREA ŞI CONEXIUNILE
MĂSURI DE SIGURANŢĂ: înaintea conectării acestui termostat, asiguraţi-vă că tensiunea
de alimentare a sarcinii electrice 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
- Deschideți termostatul prin apăsarea pintenului din plastic situat în partea stângă a carcasei (fig.3)
- Fixaţi partea posterioară a termostatului pe perete
- Conectaţi sarcina la terminale urmărind schema de conexiune (cablu Ø 2,5 mm2) (fig.4)
- Remontaţi carcasa pentru a închide termostatul

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

SETAREA VARĂ/IARNĂ
Termostatul poate fi utilizat pentru funcţia “vară“ sau “iarnă”, dependent de conexiunea realizată:
la un aparat de aer condiţionat sau la o sursă de încălzire.
Apăsaţi butonul (C - fig.1) pentru a trece de la funcţia “Vară” la funcţia “Iarnă” sau invers.

SETAREA ZI/NOAPTE
Mutaţi selectorul (D - fig.1) pentru setarea funcţiei ”Zi” sau ”Noapte”.
Pentru funcţia de Noapte și setarea ”Iarnă” temperatura este automat setată cu 3°C mai mică
decât temperatura corespunzătoare funcţiei de zi – reglată cu ajutorul butonului gradat rotativ
(B - fig.1) (Pentru funcţia de Noapte și setarea ”Vară” temperatura este automat setată cu 3°C
mai mare decât temperatura corespunzătoare funcţiei de zi – reglată cu ajutorul butonului
gradat rotativ (B - fig.1). Pentru o scurtă perioadă de timp, ecranul va afișa temperatura setată,
scăzută (sau crescută) cu 3°C.

PORNIREA/OPRIREA TERMOSTATULUI
Rotiţi butonul (B - fig.1) spre dreapta, pentru a pornii termostatul şi a seta temperatura așa cum
se arată pe afișaj.
Rotiţi complet butonul (B - fig.1) spre stânga (până auziţi un click) pentru oprirea termostatului,
apoi ecranul va afișa OFF.

SETAREA TEMPERATURILOR
După setarea oricăreia din funcţii ”Vară” sau ”Iarnă” având activată în același timp și funcţia ”Zi”,
rotiţi butonul (B - fig.1) spre valoarea temperaturii dorite, așa cum se arată pe afișaj.
Notă: urmând instrucţiunile de mai jos este posibilă blocarea mecanică a butonului rotativ de
reglare a temperaturii între anumite limite (fig.5):
- Deschideți termostatul prin apăsarea pintenului din plastic situat în partea stângă a carcasei (fig.3)
- Cu butonul reglat la 30°C, îndepărtaţi conectorii 1, 2 şi 3 (fig.5/a)
- Rotiţi butonul până la apariţia unei serii de găuri şi introduceţi 2 conectori conform limitei

superioare şi inferioare dorite. Fiecare gaură corespunde cu 1°C (fig.5/b)
- Rotiţi butonul astfel încât al treilea conector să poată fi introdus în poziţia arătată, asiguraţi-vă

că aceasta se află înre conectorii 1 şi 2 (fig.5/c)
- Remontaţi carcasa pentru a închide termostatul.

FUNCŢIA DE PROTECŢIE LA ÎNGHEŢ
Funcţia de protecţie la Îngheţ este întotdeauna activă sub setarea ”Iarnă”.

BATERIILE (fig.6)
Alimentarea: 2 baterii alkaline 1.5 V AAA
Dacă bateriile sunt aproape descărcate, ecranul va afișa cuvântul ”bat” și temperatura în mod
alternativ (fig.6/a).
Când bateriile sunt complet descărcate, ecranul va afișa doar cuvântul ”bat”.
Pentru schimbarea bateriilor vezi fig.6.

După înlocuirea bateriilor uzate colectarea / eliminarea acestora
trebuie să fie făcută în concordanţă cu normele aflate în vigoare.
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