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1 Drepturi de autor şi declinarea răspunderii
Uponor a redactat acest manual de instalare și utilizare și întregul
conținut al acestuia exclusiv în scopuri informative. Autorul își rezervă
drepturile de autor pentru conținutul manualului (inclusiv desenele,
siglele, pictogramele, textul și imaginile). Conținutul respectiv este
protejat de legile și tratatele privind drepturile de autor din toată
lumea. Vă angajați să utilizați manualul fără a încălca legile privind
drepturile de autor din toate țările. Modificarea sau utilizarea oricărei
părți a conținutului manualului în orice alt scop reprezintă o încălcare
a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și a altor drepturi de
proprietate ale Uponor.

În manual, se presupune că s-au respectat toate măsurile de
siguranță și, de asemenea, se presupune că sistemul de comandă
Uponor pentru camere, incluzând componentele care fac parte din
acest sistem, descrise de manual:

• a fost ales, planificat, instalat și pus în funcțiune de către un
proiectant și instalator autorizat și competent, cu respectarea
instrucțiunilor de montaj valabile la momentul instalării, publicate
de Uponor, precum și a reglementărilor legate de clădiri,
instalații și altele;

• nu a fost expus (nici temporar, nici permanent) unor temperaturi,
presiuni și/sau tensiuni care depășesc limitele marcate pe
produs sau menționate în instrucțiunile furnizate de Uponor;

• rămâne în locația unde a fost instalat inițial, fără reparații,
înlocuiri sau modificări care să nu fi fost aprobate în prealabil (în
scris) de Uponor;

• este conectat la o instalație de alimentare cu apă potabilă sau la
una compatibilă, la produse de încălzire/răcire aprobate sau
specificate de Uponor;

• nu este conectat la sau utilizat împreună cu produse, piese sau
componente provenite de la alți producători decât Uponor, cu
excepția celor aprobate sau specificate de Uponor și

• nu prezintă urme de modificări, utilizare incorectă, întreținere
insuficientă, depozitare necorespunzătoare, neglijență sau
deteriorare accidentală înainte de instalare și punere în
funcțiune.

Uponor a luat toate măsurile pentru a asigura corectitudinea
manualului, dar nu garantează că informațiile cuprinse în acesta sunt
corecte. Uponor își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și
caracteristicile descrise în acest manual, precum și de a scoate în
orice moment din fabricație produsul Uponor descris, fără notificare
prealabilă și fără nicio obligație. Manualul este oferit „ca atare”, fără
garanții de niciun fel, exprese sau tacite. Informațiile se vor verifica
din surse independente înainte de utilizare.

În limitele maxime permise de lege, Uponor refuză acordarea
garanțiilor de orice fel, exprese sau tacite, incluzând (fără a se
limita la) garanțiile nescrise de vandabilitate, de compatibilitate
cu un anumit scop și de neîncălcare a proprietății intelectuale.

Această declinare a răspunderii este valabilă (fără a se limita la) în
privința corectitudinii și preciziei conținutului acestui manual.

În nicio situație, compania Uponor nu va fi răspunzătoare pentru
daunele sau pierderile indirecte, speciale, accidentale sau pe
cale de consecință provocate de utilizarea sau de imposibilitatea
de a utiliza materialele sau informațiile din manual, nici pentru
cele provocate de eventualele erori, omisiuni și alte inexactități
ale manualului, nici măcar în situația în care posibilitatea
producerii unor asemenea daune a fost adusă la cunoștința
Uponor.

Această declinare a răspunderii și celelalte prevederi cuprinse în
manual nu limitează drepturile legale ale consumatorilor.
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2 Prefaţă
Acest manual de instalare şi utilizare prezintă modul de instalare şi
de utilizare a componentelor sistemului.

2.1 Instrucțiuni de siguranță

Măsuri de siguranţă
La instalarea şi utilizarea echipamentelor Uponor, respectaţi măsurile
de siguranţă de mai jos:

• Citiţi şi urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare şi utilizare.
• Instalarea trebuie să fie făcută de o persoană competentă,

conform reglementărilor locale.
• Schimbările şi modificările care nu sunt specificate în acest

manual sunt interzise.
• Toate sursele de alimentare electrică trebuie întrerupte înainte

de a începe orice lucrare la cablaj.
• Nu curăţaţi componentele Uponor cu apă.
• Nu expuneţi componentele Uponor la vapori sau gaze

inflamabile.

Uponor nu îşi asumă răspunderea pentru defecţiunile şi pagubele
provocate de nerespectarea acestor instrucţiuni.

Alimentare electrică
Avertisment!

Sistemul Uponor se alimentează cu curent alternativ de
230 V, la 50 Hz. În caz de urgenţă, deconectaţi imediat
alimentarea electrică.

Restricţii tehnice
Atenţie!

Pentru a evita interferenţele, ţineţi cablurile de joasă
tensiune/date la distanţă faţă de cele electrice mai mari
de 50 V.

2.2 Eliminarea corectă a acestui
produs (Deşeuri provenite din
echipamente electrice şi
electronice)

NOTĂ!

Se aplică în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene
cu sisteme de colectare selectivă

 Acest marcaj afișat pe produs sau în literatura aferentă indică
faptul că acesta nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri
menajere la sfârșitul duratei sale de funcționare. Pentru a preveni
orice posibile daune asupra mediului sau sănătății umane din cauza
eliminării necontrolate a deșeurilor, separați acest produs de alte
tipuri de deșeuri și reciclați-l în mod responsabil, pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au
cumpărat acest produs, fie autoritatea locală din domeniu pentru
detalii privind locul și modul în care pot gestiona acest articol, în
vederea reciclării ecologice sigure.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul specific și să
verifice termenii și condițiile din contractul de cumpărare. Acest
produs nu trebuie să fie amestecat cu alte deșeuri comerciale de
eliminat.
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3 Afișajul termostatului Uponor Base T-27
230 V – descriere

CD0000426

Afișajul termostatului Uponor Base T-27 230 V (termostat T-27)
conține un ecran LCD mare și taste capacitive.

Temperatura este afișată cu cifre mari, pentru lizibilitate ușoară și de
la distanță.

Tastele capacitive și sticla frontală facilitează curățarea părții din față
a termostatului.

Un dispozitiv electronic special (triac) asigură faptul că termostatul
funcționează complet silențios și oferă confort maxim în toate
camerele.

3.1 Caracteristicile termostatului
Principalele caracteristici ale termostatului:

• Montaj
– pe perete
– pe tablou standard european/casetă de montaj încastrată

• Comutare silențioasă (triac)
• Poate alimenta cu energie electrică până la 5 actuatoare
• Opțional: un senzor de temperatură extern poate fi conectat la

termostat, pentru a măsura temperatura camerei sau a
pardoselii

Caracteristicile software-ului
Principalele caracteristici ale software-ului termostatului:

• Limitarea temperaturii
• Conectivitatea opțională cu senzorii de pardoseală
• Comutator încălzire/răcire
• Modurile de reglare

– rt: temperatura camerei
– rS: temperatura măsurată de senzorul extern
– rFt: temperatura camerei cu limitarea temperaturii

pardoselii
• Modurile Confort/ECO
• Indicația cererii pe afișaj
• Calibrarea
• Exercițiul de supapă – declanșează deschiderea timp de 2

minute a supapei actuatorului, dacă acesta a fost închis timp de
3 zile (72 de ore)

• Resetarea totală

3.2 Compatibilitatea sistemului
NOTĂ!

Pentru informații mai detaliate, gama de produse și
documentație, vă rugăm să vizitați pagina web Uponor:
www.uponor.com.

CD0000427

Termostatul T-27 este compatibil cu sistemul curent de comandă
Uponor Base 230 V, cu unitățile de comandă Uponor Base Flexiboard
(X-24/X-25/X-26/X-27), cu cutia de cablaj Uponor Base X-23, precum
și cu senzorul de pardoseală/la distanță Uponor Smatrix S-1XX.
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4 Instalarea

4.1 Amplasarea termostatului

1,3–1,5 m

SD0000002

• Selectaţi un perete din interior şi o poziţie de la 1,3 m până la
1,5 m deasupra pardoselii.

• Asigurați-vă că termostatul este la distanță de lumina directă a
soarelui.

• Asiguraţi-vă că termostatul nu va fi încălzit de razele soarelui
prin perete.

• Asiguraţi-vă că termostatul este departe de orice sursă de
încălzire, spre exemplu un televizor, echipament electronic,
şemineu, reflectoare şi altele.

• Asiguraţi-vă că termostatul este departe de orice sursă de
umiditate şi stropire cu apă (IP30).

4.2 Procedura de instalare
Avertisment!

Termostatul folosește alimentarea cu curent alternativ de
230 V. Nu deschideți niciodată și/sau nu separați capacul
frontal de partea posterioară a termostatului!

Atenţie!

Nu apăsați puternic pe ecranul LCD, deoarece aceasta
poate provoca deteriorări ireparabile.

SI0000464

Pentru a instala termostatul, urmați acești pași:

Scoateți capacul de plastic din spate
1

SI0000456

≤ 4 mm

Folosiți o șurubelniță/un instrument cu capul plat (având lățimea de
maximum 4 mm) pentru a îndepărta capacul de plastic din spate.

Dacă este necesar: tăiați partea din
plastic din spate

2

SI0000457

Dacă termostatul este montat pe perete, iar cablurile (sau unele
dintre acestea) sunt amplasate pe perete, tăiați partea din plastic din
spate.

Îndepărtați fragmentele

SI0000458

3 OPTION

Montaj pe perete cu 2 șuruburi: Îndepărtați cele 2 fragmente
aferente orificiilor pentru șuruburi din capacul din spate.

Opțional – montaj pe perete cu 1 șurub: Îndepărtați fragmentul
aferent orificiului central din capacul din spate.
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Fixați capacul de plastic din spate pe
perete

Montaj în cofret

60 mm

SI0000459

4a

Fixați capacul din spate pe cofret.

Montaj pe perete

SI0000460

4b
60 mm

1

2

3

OPTION

Fixați capacul din spate pe perete cu 1 sau 2 șuruburi.

Conectați termostatul
NOTĂ!

Citiți schema de conexiuni din capitolul de date tehnice
înainte de a face orice instalare electrică!

SI0000461

5

Conectați cablurile de alimentare la partea din spate a termostatului.
Senzorul extern este opțional.

Cablurile de la actuatoare pot fi conectate direct la termostat sau la o
cutie de distribuție separată.

Pentru o cablare mai ușoară, Uponor Base Flexiboard X-24/X-25/
X-26/X-27 asigură alocarea flexibilă a unuia sau mai multor
actuatoare la termostatele de cameră prin intermediul comutatorului
selectiv, pe durata sau după finalizarea instalării.
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Fixați termostatul pe capacul din spate

SI0000462

6
1

2

3

Fixați termostatul pe capacul din spate.

1. Fixați corpul termostatului pe capacul din spate folosind cele 2
cârlige din partea superioară ca articulație.

2. Apăsați ușor termostatul în jos, către clemele din partea de jos a
capacului din spate, până când se aude un clic.

3. Termostatul este fixat pe capacul din spate.

Demontarea termostatului de pe perete

SI0000463

21

3

≤ 4 mm

Apăsați clemele din partea de jos a capacului din spate cu o
șurubelniță cu cap plat (având lățimea de maximum 4,0 mm), pentru
a debloca și îndepărta termostatul.
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5 Utilizarea

5.1 Activați termostatul

CD0000455

Porniți/resetați afișajul

CD0000453

Versiunea software-ului este afișată după pornire sau după o
resetare a produsului.

Modul curent

CD0000454

După ce alimentarea a fost pornită sau termostatul a fost resetat,
termostatul rulează în modul curent (Confort sau ECO).

Descrierile tastelor termostatului

CD0000428

A B C

Tastă/
pictogramă

Descriere

― Minus/descreștere
O OK
+ Plus/creștere

Apăsați o tastă de pe termostatul T-27 pentru a iniția o acțiune
asociată acelei taste.

Tastele – și +
Tastele – și + sunt utilizate pentru

• Reglarea temperaturii de referință
• Trecerea de la un parametru la următorul/precedentul în meniul

de setări

Tasta O (OK)
Tasta O (OK) se utilizează pentru

• Afișarea măsurării temperaturii
• Comutarea între datele de stare curentă și valorile senzorilor

disponibili conectați la termostat
• Intrare și ieșirea din meniul de setări (menținând apăsată tasta

timp de circa 3 secunde)
• Confirmarea unei setări

5.2 Descrierile afișajului LCD

CD0000456

A

E

D

C

F

H

B

G

Simboluri/pictograme
Figura arată toate simbolurile şi caracterele posibile care pot fi afişate
pe afişaj:
Element Pictogramă Descriere
A Modurile Confort/ECO

Vizibile în funcție de modul selectat

B Temperatură

Valoarea provenită de la senzorul
de temperatură intern sau extern

C Afișaj blocat și taste blocate

D Setări

E Număr de meniu de setări

F Cererea de încălzire/răcire pe
afișaj

G Temperatură
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Element Pictogramă Descriere
H Tipul de date măsurate și de senzor utilizat pentru reglarea

sistemului:
Senzorul pentru temperatura
camerei (rt)

Temperatura camerei cu senzor de
pardoseală extern (rFt)

Senzorul de temperatură la
distanță (rS)

Afișați textul
Următorul tabel conține o prezentare generală a tuturor textelor
afișate, cu referință la secțiunile în care acestea sunt descrise.
Afișați textul Descriere Număr de

meniu de
setări

00.5 Temperatura de resetare la modul
ECO

03

CLd Modul răcire 01

Cmf Mod Confort 02

dls Funcția de blocare a tastelor și a
afișajului

09

Eco Modul ECO 02

Err Eroare ―

FL.H Limitarea temperaturii maxime la
nivelul pardoselii

05

FL.L Limitarea temperaturii minime la
nivelul pardoselii

06

Hot Modul încălzire 01

HYS Valoarea histerezisului 13

MAH Căldura maximă

Valoarea maximă a intervalului de
setare pentru temperatura de
referință

12

Min Minimă

Valoarea minimă a intervalului de
setare pentru temperatura de
referință

11

Mod Modul

Modurile încălzire/răcire

01

no Calibrarea senzorului de cameră
intern

07

no Calibrarea senzorului de cameră
extern

08

rEG Regulation selection 04

rES Resetarea totală ―

rFt Temperatura camerei cu senzor de
pardoseală extern

04

rS Senzor la distanță 04

rt Temperatura camerei 04

U1.0 Versiunea software 10

Afișați textul Descriere Număr de
meniu de
setări

DA Da 07/08

5.3 Afișarea temperaturilor
(Confort/ECO)

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a afișa temperaturile:

1. Apăsați tasta – sau + pentru a vedea valoarea de referință
2. Apăsați tasta O (OK) pentru a afișa temperatura camerei și

temperatura pardoselii (senzorul extern trebuie să fie conectat,
iar reglajul trebuie să fie setat la valoarea rFt)

5.4 Temperatura setată (Confort/
ECO)

Valoarea de referință a temperaturii Confort/ECO este monitorizată
continuu.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica valorile de
referință ale temperaturii:

1. Apăsați tasta – sau + pentru a vedea valoarea de referință
curentă a temperaturii

2. Apăsați tasta – sau + din nou pentru a modifica setarea
temperaturii

3. Apăsați tasta O (OK) pentru a confirma valoarea de referință a
temperaturii

5.5 Setări
NOTĂ!

După 1 minut de inactivitate a utilizatorului în meniul de
setări, termostatul revine automat la modul curent.

SI0000427

Prezentarea generală a meniului de
setări
Următorul tabel conține o prezentare generală a tuturor setărilor, cu
referință la secțiunile în care acestea sunt descrise.
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Număr de
meniu de
setări

Nume Descriere

01 Mod Modurile încălzire/răcire, Pagină 11
02 Eco Modurile Confort/ECO, Pagină 11
03 Rese-

tarea
Temperatura de resetare la modul
ECO, Pagină 11

04 rEG Selectarea reglării, Pagină 12
05 FL.H Limitarea temperaturii maxime la nivelul

pardoselii, Pagină 12
06 FL.L Limitarea temperaturii minime la nivelul

pardoselii, Pagină 12
07 no Calibrarea senzorului de cameră

intern, Pagină 12
08 no Calibrarea senzorului de cameră

extern, Pagină 13
09 dls Funcția de blocare a tastelor și a

afișajului, Pagină 13
10 U1.0 Versiunea software, Pagină 14
11 Min Valoarea minimă a intervalului de setare

pentru temperatura de referință, Pagină 14
12 MAH Valoarea maximă a intervalului de setare

pentru temperatura de referință, Pagină 14
13 HYS Valoarea histerezisului, Pagină 14
― rES Resetarea totală, Pagină 14

Accesa meniul de setări
Meniul de setări este accesibil atât în modul Confort, cât și în modul
ECO.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a accesa meniul de setări:

1. Apăsați tasta O (OK) timp de 3 secunde
2. Derulați în sus și în jos în meniu cu tastele – și +
3. Selectați meniul dorit apăsând tasta O (OK)
4. Schimbați valoarea folosind tastele – și +
5. Apăsați tasta O (OK) pentru a confirma setările
6. Apăsați tasta O (OK) timp de 3 secunde pentru a reveni la

modul curent

5.6 Modurile încălzire/răcire

CD0000442

Valori: Hot/CLd
Valoare Descriere
Hot Modul încălzire (implicit)
CLd Modul răcire

5.7 Modurile Confort/ECO

CD0000437

Valori: Modurile Confort/ECO
Valoare Descriere
CmF Mod Confort (implicit)
Eco Modul ECO

Mod Confort
Setarea valorii de
referință

Pas Interval de
temperatură

21 °C 0,5 °C De la 5,0 °C până la
35 °C

Dacă nu este definită nicio limitare, consultați meniul de setări

Modul ECO
Setarea valorii de
referință

Pas Interval de
temperatură

17 °C 0,5 °C De la 5,0 °C până la
31 °C

Dacă nu este definită nicio limitare, consultați meniul de setări

5.8 Temperatura de resetare la
modul ECO

CD0000440

Descriere Valoare
Valoarea implicită 4 °C
Pas 0,5 °C
Valori De la 0 °C până la 11 °C
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Calcularea temperaturii de referință
ECO
Când modul este schimbat de la Confort la ECO, valoarea afișată ca
temperatură de referință este:

• Valoarea de referință Confort – Resetarea ECO (în încălzire)

sau

• Valoarea de referință Confort + Resetarea ECO (în răcire)

Când modul este schimbat de la ECO la Confort, valoarea afișată ca
temperatură de referință reprezintă doar valoarea de referință.

5.9 Selectarea reglării

CD0000438

Descriere Valoare
Valoarea implicită rt
Valori rt/rFt/rS

Modul Picto-
gramă

Senzor Descriere

rt Intern Temperatură în cameră

Temperatura camerei este
măsurată cu senzorul intern din
termostat

rFt Intern și
extern

Temperatură interioară cu limitare
a temperaturii la nivelul pardoselii

Temperatura camerei este
măsurată cu senzorul intern din
termostat, iar temperatura
pardoselii cu senzorul extern

Apăsați tasta O (OK) pentru a
comuta între temperatura
camerei și temperatura pardoselii

rS Extern Temperatura senzorului la
distanţă

Temperatura camerei sau a
pardoselii este măsurată cu un
senzor extern

5.10 Limitarea temperaturii
maxime la nivelul pardoselii

NOTĂ!

Această valoare se afișează doar atunci când setarea
„rEG” este setată ca „rFt”.

CD0000443

Descriere Valoare
Valoarea implicită 26 °C
Pas 0,5 °C
Valori De la 20 °C (sau „FL.L”) la 35 °C

5.11 Limitarea temperaturii minime
la nivelul pardoselii

NOTĂ!

Această valoare este afișată și setată doar dacă
parametrul „rEG” este setat ca „rFt”.

CD0000446

Descriere Valoare
Valoarea implicită 20 °C
Pas 0,5 °C
Valori De la 10 °C până la 30 °C (sau

„FL.H”)

5.12 Calibrarea senzorului de
cameră intern

NOTĂ!

Acest meniu este afișat doar dacă parametrul „rEG” este
setat cu „rt” sau „rFt”.

NOTĂ!

Dacă se apasă simultan tastele – și +, calibrarea
senzorului este resetată.

Se afișează „no”
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CD0000435

Descriere Valoare
Valoarea implicită No (0,0 °C)
Pas 0,1 °C
Valori De la -3,0 °C până la 3,0 °C

Indicatorul afișează „no” (valoarea de corecție este zero) atunci când
modul de calibrare este accesat pentru prima dată. Aceasta
înseamnă că încă nu a fost efectuată nicio calibrare.

Introduceți valoarea de pe termometru folosind tastele – și + (în pași
de 0,1 °C).

Setarea se validează cu tasta O (OK).

5.13 Calibrarea senzorului de
cameră extern

NOTĂ!

Acest meniu este afișat doar dacă parametrul „rEG” este
setat cu „rS” sau „rFt”.

NOTĂ!

Dacă se apasă simultan tastele – și +, calibrarea
senzorului este resetată.

Se afișează „no”

CD0000434

Descriere Valoare
Valoarea implicită No (0,0 °C)
Pas 0,1 °C
Valori De la -3,0 °C până la 3,0 °C

Indicatorul afișează „no” (valoarea de corecție este zero) atunci când
modul de calibrare este accesat pentru prima dată. Aceasta
înseamnă că încă nu a fost efectuată nicio calibrare.

Introduceți valoarea de pe termometru folosind tastele – și + (în pași
de 0,1 °C).

Setarea se validează cu tasta O (OK).

5.14 Funcția de blocare a tastelor
și a afișajului

CD0000450

Valoare Descriere
Da Activarea blocării afișajului și tastelor
Nu Dezactivarea blocării afișajului și tastelor

Funcția de „blocare a tastelor și a afișajului” este utilizată pentru a
bloca tastele și afișajul LCD ale termostatului.

CD0000433

Blocarea tastelor și afișajului
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a activa funcția de blocare a
afișajului și tastelor termostatului:

1. Apăsați tasta O (OK) timp de 3 secunde
2. Derulați în sus în meniu cu tasta +, până la 09 dls
3. Selectați meniul dorit apăsând tasta O (OK)
4. Modificați valoarea afișată „no” în „yes” cu ajutorul tastei +
5. Apăsați tasta O (OK) pentru a confirma setările
6. Apăsați tasta O (OK) timp de 3 secunde pentru a reveni la

modul curent
7. Pictograma de blocare de pe afișaj începe să clipească
8. După 5 minute de inactivitate, pictograma de blocare nu mai

clipește, iar termostatul este blocat

Deblocarea tastelor și afișajului

Dezactivarea temporară a funcției de blocare
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezactiva temporar funcția
de blocare a afișajului și tastelor termostatului:

1. Apăsați tastele – și + timp de 5 secunde. Pictograma de blocare
începe să clipească.

2. Efectuați modificările necesare asupra valorii de referință,
navigați în meniul de setări și modificați parametrii.

3. După 5 minute de inactivitate, termostatul se va bloca automat
din nou.
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Dezactivarea completă a funcției de blocare
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezactiva complet funcția de
blocare a afișajului și tastelor termostatului:

1. Apăsați tastele – și + timp de 5 secunde. Pictograma de blocare
începe să clipească.

2. Apăsați tasta O (OK) timp de 3 secunde
3. Derulați în sus în meniu cu tasta +, până la 09 dls
4. Selectați meniul dorit apăsând tasta O (OK)
5. Modificați valoarea afișată „yes” în „no” cu ajutorul tastei +
6. Apăsați tasta O (OK) pentru a confirma setările
7. Apăsați tasta O (OK) timp de 3 secunde pentru a reveni la

modul curent
8. Pictograma de blocare de pe afișaj dispare, iar termostatul este

deblocat

5.15 Versiunea software

CD0000436

Apăsați continuu tasta O (OK) pentru a afișa versiunea software-ului
și informațiile de depanare.

Versiunea software-ului este afișată în forma: Vx.x.

5.16 Valoarea minimă a
intervalului de setare pentru
temperatura de referință

CD0000448

Descriere Valoare
Valoarea setărilor din fabrică 5,0 °C
Valori 5,0 °C to 15,0 °C

5.17 Valoarea maximă a
intervalului de setare pentru
temperatura de referință

CD0000447

Descriere Valoare
Valoarea setărilor din fabrică 30,0 °C
Valori 20,0 °C to 37,0 °C

5.18 Valoarea histerezisului

CD0000444

Descriere Valoare
Valoarea implicită 0,3 °C
Pas 0,1 °C
Valori De la 0,2 °C până la 3 °C

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a seta valoarea histerezisului:

1. Folosiți tastele – și + pentru a seta valoarea histerezisului
2. Validați setările cu ajutorul tastei O (OK)

5.19 Resetarea totală

SI0000423

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a reseta termostatul
(resetare la valorile din fabrică):

1. Apăsați continuu tastele –, O (OK) și + timp de 10 secunde
2. Termostatul se va reseta la valorile din fabrică
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6 Depanarea

6.1 Erorile de măsurare a
temperaturii

NOTĂ!

Eroarea poate fi identificată în setările de reglare (04)
aferente modului de senzor respectiv rS/rt/rFt.

Termostatul poate măsura greșit temperatura din cauza problemelor
de conexiune cu senzorul de temperatură.

Dacă modul selectat este „rS”, ecranul afișează „Err”.

Schimbați modul în „rt” pentru a continua funcționarea cu senzorul
intern sau pentru a înlocui senzorul extern.

Senzorul intern (rt)

CD0000445

În modul „rt”, se afișează „Err”, iar pictograma senzorului intern este,
de asemenea, afișată.

Senzorul extern (rS)

CD0000441

În modul „rS”, se afișează „Err”, iar pictograma senzorului extern
este, de asemenea, afișată.

Senzori interni și externi (rFt)

rFt – Eroare senzor intern

CD0000487

Dacă senzorul intern se defectează, se afișează „Err”, iar
pictogramele aferente senzorului intern și celui de pardoseală sunt,
de asemenea, afișate.

rFt – Eroare senzor extern

CD0000486

Dacă senzorul extern (de pardoseală) se defectează, termostatul
continuă să măsoare temperatura cu senzorul intern.

• Sunt afișate pictogramele aferente senzorului intern și celui de
pardoseală, dar cea a senzorului de pardoseală clipește.

• Apăsați tasta O (OK) și se afișează „Err” în locul temperaturii
pardoselii, iar pictograma aferentă senzorului de pardoseală
clipește.
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7 Date tehnice

7.1 Specificații tehnice
Descriere Valoare
IP IP30 (IP: grad de protecţie

împotriva accesului la
componentele active ale produsului
şi împotriva pătrunderii apei)

Umiditate relativă maximă (RH) 60 % at 20 °C
Marcare CE, UKCA
ERP Clasa I
Sursă de alimentare electrică 230 V AC, 50 Hz
Temperatură de lucru De la 0 °C până la +50 °C
Comandă prin cablu TRIAC 230 V
Temperatură de depozitare De la -20 °C până la +60 °C
Senzorul pentru temperatura
camerei (rt)

CTN 10 K la 25 °C

Senzor extern de temperatură CTN 10 K la 25 °C
Culoarea termostatului Corpul termostatului RAL 9016

Sticlă frontală transparentă

Directiva 2014/35/UE (LVD)
Standarde armonizate aplicabile conform Directivei 2014/35/UE
privind echipamentele de joasă tensiune (LVD):

• EN 60730-1:2017 Siguranța – Comenzi electrice automate
pentru uz casnic și destinații similare – Partea 1: Cerințe
generale

• EN 60730-2-9:2013 Siguranța – Comenzi electrice automate
pentru uz casnic și destinații similare – Partea 2-9: Cerințe
particulare pentru comenzile cu senzori de temperatură

Directiva 2014/30/UE (EMC)
Standarde armonizate conform Directivei 2014/30/UE pentru
compatibilitate electromagnetică (EMC):

• EN IEC 61000-3-2:2019 – Compatibilitatea electromagnetică
(EMC) – Partea 3-2: Limite – Limitele emisiilor de curenți
armonici (curent de alimentare a echipamentelor 16 A pe fază)

• EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 – Compatibilitatea
electromagnetică (EMC) – Partea 3-3: Limite – Limitarea
modificărilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a
scintilației în sistemele publice de alimentare la joasă tensiune,
pentru echipamente cu curent nominal = 16 A

Declarație de conformitate
Utilizabil în toată Europa
Declarație de conformitate

Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că produsul la care se
referă aceste instrucţiuni îndeplineşte toate cerinţele esenţiale legate de
informaţiile menţionate în broşura cu instrucţiuni de siguranţă.

7.2 Dimensiuni

85
 m

m

60 mm

85 mm

22 mm

ZD0000060

7.3 Schema de cablaj

WD0000047

Element Conexiune Descriere
A L Alimentare electrică
B L ieșire Actuator
C N Neutru
D Senzorul extern
E Senzorul extern
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7.4 Descrierea meniului

SI0000410

(0 °C – 11 °C)

(20 °C or [FL.L] 35 °C)

(10 °C – 30 °C or [FL.H])

(-3,0 °C – 3,0 °C)

(-3,0 °C – 3,0 °C)

(5,0 °C – 15,0 °C)

(20,0 °C – 37,0 °C)

(0,2 °C – 3,0 °C)
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