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PROGRAMOZHATÓ 
KONNEKTOROS 
TERMOSZTÁT 

Ez a konnektoros termosztát elektromos 

fűtéshez lett tervezve. 

• Konnektoros kialakítása miatt egyszerűen 

beszerelhető. 

• Öt gomb az egyszerű kezeléshez. 

• 7 napra programozható 

• 4 üzemmód: Komfort, Energiatakarékos, 

Távollét és Programozható. 

• A kijelző jelzi a helyiség hőmérsékletét. 

• Hőmérséklet kijelzése Celsiusban. 

• EEPROM memóriával 

• Faggyal szemben védett 

• Olasz típusú konnektor 

A termosztát kikapcsolt állapotában nyomja 

meg egyszerre az „M” és „+” gombokat a 

paraméterek beállításának megnyitásához. A 

paraméterek között az „M” gombbal 

lépegethet. 

Műszaki adatok 

Kimeneti feszültség AC230V 

Terhelőáram 16A 

Biztonsági memória EEPROM 

Érzékelés módja Belső érzékelő 

Hőmérséklet beállítása 5°C ~35°C, 0,5°C-os lépésekben 

Pontosság +/- 0,5°C (+/- 1°F) 

Termosztát méretei 70 mm x 41,5 mm x 140 mm 

Szín Fehér 

IP védettségi fokozat 20 

Tanúsítás CE.Rohs 

Sz. Paraméter Tartomány 

01 

Hőmérséklet kalibrálása; 

pl. ha itt 2°C-t állít be, a helyiség 

tényleges hőmérséklete pedig 20°C, a 

kijelzőn 22°C fog  megjelenni. 

-9°C ~+9°C 
(Alapértelmeze
tt: 0°C) 

02 A maximális hőmérséklet beállítása 
5°C ~ 35 °C 
(Alapértelmeze
tt: 35°C) 

03 A minimális hőmérséklet beállítása 
5°C ~ 35 °C 
(Alapértelmeze
tt: 5°C) 

04 

Fagyvédelem; 

pl. ha itt 5°C-t állít be, a helyiség 

hőmérséklete pedig nem éri el az 5°C-

ot, akkor a termosztát elindítja a fűtést. 

5°C ~10°C 
(Alapértelmeze

tt: 5°C) 

05 

Holtsáv; 

a relé túl gyakori be-/kikapcsolásának 

megelőzésére:  ha itt 1°C-t állít be, a 

hőmérséklet pedig épp 25°C, akkor a 

relé csak 24°C / 26°C-nál kapcsol be/ki. 

0.5 ~2°C 
(Alapértelmeze
tt: 0.5°C) 

06 

Hőszivattyú védelme; 
ha bekapcsolta, és a hőszivattyú 24 
órán át nem működik, a termosztát 10 
mp-re bekapcsolja azt, hogy ne fagyjon 
meg 

0: KI 1: BE 
(Alapértelmeze
tt: 0) 

07 Szoftver verziója 1073 

Fő jellemzők Paraméterek beállítása 

Funkció 

Be-/kikapcsoló gomb 

Hőmérséklet vagy beállítás növelése 

Hőmérséklet vagy beállítás csökkentése 

1.Üzemmód kiválasztása-nyomja meg röviden 
2.Üzemmód hőmérsékletének beállítása– nyomja 
meg hosszan (3 mp)  

Idő, dátum és program beállítása 

Paraméterek beállítása 

Gomb 
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Az üzemmódok hőmérsékletét az alábbi 

lépésekkel adhatja meg előre. Ezután 

valahányszor kiválaszt egy üzemmódot, annak 

hőmérséklete az itt beállított lesz. 

• Tartsa lenyomva az M gombot, míg a kijelzőn 

az alábbi kép jelenik meg. 

• Állítsa be a hőmérsékletet a + / - gombokkal 

• Válassza ki az M gombbal, mely üzemmódra 

kívánja alkalmazni az adott hőmérsékletet. 

Az aktuális üzemmódra beállított hőm. 

          Energiatakarékos üzemmód 

Távollét üzemmód 

Az óra és a hét napjának beállítása 

Hét napja 

Az óra és a hét napjának beállításához: 

• Tartsa lenyomva a P gombot, míg a kijelzőn a 

hét napja és az óra jelennek meg 

• Állítsa be a percek értékét a + / - gombokkal 

amikor az villog. A P gomb minden egyes 

megnyomásával továbblép a következő 

beállításra. Állítsa be az órát és a hét napját. 

A programozás megkezdése előtt ellenőrizze, 

hogy végzett a hőmérséklet előzetes 

beállításával, mivel minden egyes időszakhoz 

a komfort vagy az energiatakarékos 

üzemmódot is beállíthatja. 

Miután beállította az órát és a hét napját, 

nyomja meg a P gombot a programozás 

megnyitásához. A kijelzőn az alábbi kép 

jelenik meg 

Méretek 

Az adott időszakra beállított üzemmód (az 
időszakot a + / - gombokkal választhatja ki) 

Beprogramozott üzemmód ikonja 

Hét beállított napja 

Pl. A fenti képen a keddi programot állítja be, 

minden órára a komfort üzemmóddal. Ha 

a következő időszakra az 

energiatakarékos üzemmódot kívánja 

beállítani, nyomja meg az M gombot. 

Időzítse a további napokat is a fenti 

lépésekkel. 

Üzemmód hőmérsékletének beállítása 

Óra Perc 

Komfort mód 

Programozás 

A termosztát a hét minden egyes napjára 

beprogramozható, max. 24 órás időszakokra. 

A komfort üzemmódot jelző ikon: 

(pl. 25,5°C). 

Az energiatakarékos üzemmód ikonja:  
(pl. 20,5°C) 

24 óra 


