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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOSTAT DE CALORIFER 
EQ-3 CC-RT-M 

Cod produs: 1377571 

 
 

1. Informații despre manualul de utilizare 
Vă rugăm să citiți în întregime acest manual înainte de a 
începe să utilizați produsul. Manualul include informații 
importante privind utilizarea corectă a produsului. Respec-
tați întocmai instrucțiunile de siguranță. Păstrați manualul 
pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual persoa-
nelor cărora le puneți la dispoziție aparatul.  
 

Simbolurile folosite: 
Atenție! 
Indică un pericol. 
Observație 
Această secțiune conține informații suplimentare 
importante.  

 

2. Conținut colet 
1x  termostat calorifer 
1x  adaptor Danfoss RA 
1x  adaptor Danfoss RAV 
1x  extensie robinet Danfoss RAV 
1x  adaptor Danfoss RAVL 
1x  inel de suport 
1x  piuliță M4 
1x  șurub cu cap cilindric M4 x 12 mm 
2x  baterii 1,5 V AA/LR6 
1x  manual de utilizare  
 

3. Simboluri afișate pe display 

 

A. histogramă cu fazele de încălzire programate 
B. temperatură eco/confort , funcția fereastră deschisă 

, modul manual (Manu), modul automat (Auto) 
C. funcția vacanță , zi a săptămânii, simbol baterie 

descărcată  
D. buton Mod/Meniu; comutare între modul automat, 

modul manual și funcția vacanță (apăsați scurt butonul); 
intrare meniul setup (apăsați butonul minim 3 secunde) 

E. buton rotativ: modificarea setărilor, de ex. temperatura / 
opțiuni meniu (după ce ați apăsat E rotiți butonul), 
activarea funcției boost și confirmare/salvare setări în 
meniu (apăsați scurt butonul rotativ) 

F. piuliță pentru fixarea pe valva caloriferului 
G. afișarea temperaturii, orei și datei, opțiunilor meniu, 

funcțiilor 
H. buton : comută între temperatura eco și de confort  
 

4. Funcționarea 
Cu termostatul de calorifer M puteți regla în mod confortabil 
temperatura camerei. Datorită fazelor pre-programate sau 
individual programate pentru încălzire și oprirea încălzirii 
puteți ajusta în mod comod temperatura ambientală. Pentru 
a controla fluxul de apă caldă din calorifer termostatul 
acționează asupra unei valve. Termostatul este compatibil 
cu toate tipurile standard de valve de calorifer și este simplu 
de instalat, fără a fi nevoie de oprirea încălzirii ori scurgerea 
apei din calorifer. Funcția boost permite încălzirea rapidă a 
caloriferului prin deschiderea valvei timp de 5 minute. În 
acest fel temperatura crește imediat în cameră.  

 

5. Instrucțiuni de siguranță 
Acest dispozitiv nu este o jucărie, nu îl lăsați la 
îndemâna copiilor. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu 
pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot 
deveni jucării periculoase pentru copii. 
Nu deschideți carcasa produsului. Aparatul nu are 
nevoie de operații de întreținere. Dacă produsul se 
defectează duceți aparatul într-un atelier service.  

 

6. Eliminarea deșeurilor 
Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.  

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată 
cu două linii în formă de X indică faptul că 
produsul face obiectul unei colectări separate, 
la un centru de reciclare a produselor electro-
nice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
Simbolul CE este un simbol comercial ce se 
adresează exclusiv autorităților și care nu 
implică nicio garanție pentru caracteristicile 
produsului.  
Aruncarea bateriilor împreună cu deșeurile 
menajere este interzisă! Vă puteți debarasa de 

bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice 
punct de colectare din localitatea dumneavoastră. 
 

7. Instalarea (înlocuirea) bateriilor 
Din fabricație produsul este livrat cu bateriile instala-
te, dar protejate de o bandă izolatoare. Pentru ca 
dispozitivul să poată funcționa vă rugăm să detașați 
banda izolatoare.  
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Pentru a înlocui bateriile procedați după cum urmează: 

 Apăsați cu degetele capacul compartimentului baterii în 
ambele părți și demontați-l de pe carcasă.  

 
 Instalați 2 baterii noi LR6 AA în compartiment, la 

polaritatea corectă. 

 Atașați capacul compartimentului baterii și fixați-l la loc.  
Durata de viață a bateriilor alcaline este de cca. 3 ani. 
Simbolul baterii  afișat pe display indică faptul că 
bateriile trebuie înlocuite. După ce scoateți bateriile 
vechi din aparat așteptați cca. 1 minut până la 
instalarea bateriilor noi. Aparatul nu poate funcționa 
cu acumulatori.  
Nu reîncărcați niciodată bateriile obișnuite. Pericol 
de explozie. Nu aruncați bateriile în foc. Nu 
scurtcircuitați bateriile.  

 

8. Setarea datei și orei  
După instalarea bateriilor pe display apare versiunea 
firmware și se efectuează un scurt test de funcționare 
(„INS”); după aceea vi se cere să introduceți data și ora.  

 Setați anul, luna, ziua, ora și minutele cu butonul rotativ 
și confirmați prin apăsarea sa scurtă (E).  

 

Ora și data pot fi setate și în meniul „DAT”.  
 

În timpul setării datei și orei motorul mută în spate pinul de 
control.  

 Dacă pe display apar „INS” și simbolul rotire  
înseamnă că motorul funcționează încă în sens invers. 
Dacă pe display apare numai „INS” puteți instala 
termostatul pe valva caloriferului.  

 Programul săptămânal și alte setări pot fi ajustate înainte 
de instalare. Apăsați butonul Mode/Menu în timp ce pe 
display apare „INS”. Pentru alte informații vezi cap. „11. 
Setarea programului săptămânal”.  

 După încheierea programării pe display apare din nou 
„INS” și se poate realiza instalarea.  

 

9. Instalarea pe calorifer 
Termostatul se montează simplu pe valva caloriferului, fără a 
fi nevoie să opriți instalația sau să goliți apa din calorifer. În 
plus nu aveți nevoie de unelte speciale. 

Recomandăm instalarea termostatului atunci când 
caloriferul/țevile nu sunt fierbinți. 

Piulița atașată la termostat are utilizare universală, fiind 
compatibilă cu valve de la diferiți producători, cu dimensiu-
nea filetului de M30 x 1,5 mm. 
 

9.1 Demontarea scalei vechi 

 Rotiți scala termostatului vechi până la valoarea maximă 
(în sens anti-orar). Scala nu mai apasă pe axul valvei și de 
aceea poate fi demontată cu ușurință.  

 Acum demontați scala termostatului. 

 Dacă este nevoie fixați unul dintre adaptoarele incluse în 
colet. După aceea puteți activa modul de funcționare 
pentru ajustare (vezi cap. 10 „Modul ajustare”).  

 

9.2 Adaptoare pentru valve Danfoss  
Folosind adaptoarele incluse, termostatul poate fi instalat pe 
valve de calorifer de tipul Danfoss RA, RAV și RAVL. 
În imaginile de mai jos se explică găsirea inelului adaptor 
potrivit pentru valva respectivă.  
Valva Danfoss are caneluri alungite (I) de-a lungul 
circumferinței (vezi săgeata), ceea ce garantează fixarea în 
poziție corectă a adaptorului.  

Dacă este nevoie așezați inelul de suport (L) în flanșă 
înainte de a instala termostatul.  
În timpul instalării asigurați-vă că pinii din interiorul 
adaptorului (J) sunt aliniați cu canelurile (I) de pe 
valvă. Verificați dacă adaptorul este prins corect.  
În timpul instalării aveți grijă să nu vă prindeți 
degetele între cele două jumătăți ale adaptorului!  

Adaptoarele RA și RAV sunt pre-tensionate pentru a se 
putea fixa în mod corect. Dacă este nevoie folosiți o 
șurubelniță în timpul instalării și îndoiți adaptorul ușor în 
apropierea șurubului. După fixarea pe valvă atașați-l folosind 
șurubul și piulița incluse în colet.  

 
Extensia cepului (K) trebuie introdusă în pinul valvei RAV, 
înainte de instalare.  

 
Adaptorul RAVL nu trebuie fixat cu șurub.  
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Inelul de suport 
Valvele diferiților producători pot dispune de mici modifi-
cări, ceea ce determină ca termostatul să fie fixat pe valvă 
într-o poziție mai ușor desfăcută. În acest caz instalați inelul 
de suport (L) inclus în colet în flanșă, înainte de a instala 
termostatul.  

 
 

10. Ajustarea 
După instalarea bateriilor motorul funcționează în sens 
invers. Pe display apar simbolul „INS” și simbolul activitate 

. Imediat ce este afișat „INS” fără simbolul activitate , 
puteți instala termostatul. După aceea urmează faza de 
ajustare („AdA”) pentru adaptarea termostatului la valvă.  

 Atașați termostatul la valvă. 

 Strângeți piulița de fixare. 

 Apăsați scurt butonul rotativ după ce apare simbolul 
„INS”.  

Acum termostatul rulează faza de adaptare. Pe display apare 

„AdA” și simbolul activitate . În această perioadă de timp 
nu puteți realiza nicio altă operație.  
 

Dacă faza ajustare a fost inițiată înainte de instalare 
apăsați scurt butonul rotativ, iar motorul revine la 
poziția „INS”. Dacă este afișat un mesaj de eroare (F1, 
F2, F3) motorul revine la poziția „INS” (vezi pct. 25).  

 

11. Setarea programului săptămânii 
Pentru fiecare zi puteți programa maxim 3 faze de încălzire 
(7 setări). Programele sunt activate în zilele respective. 
Totodată trebuie să setați temperatura pentru întreaga 
perioadă: intervalul de la 00:00 la 23:59.  
Aparatul este pre-programat cu un program săptămânal 
(vezi pct. 11.1). Pentru a realiza un program individualizat 
urmați instrucțiunile de mai jos: 

 Apăsați butonul Mod/Meniu timp de minim 3 secunde. 
Pe display apare „PRO”. Confirmați apăsând scurt 
butonul rotativ.  

 Pe display clipește „DAY”. Rotiți butonul rotativ pentru a 
selecta o singură zi, toate zilele lucrătoare, zilele de 
weekend sau întreaga săptămână.  

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ. 

 Apare primul punct de comutare (0:00) care nu poate fi 
modificat.  

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Acum setați temperatura dorită de la ora 0:00. 

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Apare următorul punct de comutare. Acesta poate fi 
setat prin rotirea butonului rotativ. 

 Acum setați temperatura pentru timpul selectat.  

 Repetați această procedură până la stocarea tuturor 
temperaturilor pentru intervalul de timp 0:00 – 23:59.  

 Dacă ați setat toate cele 7 puncte de comutare pe ecran 
apare 23:59 drept ultimul punct de comutare care are 
nevoie de confirmare.  

 

Pe display apar histograme pentru perioadele de 
comutare. În modul auto puteți modifica oricând 
temperatura folosind butonul rotativ. Temperatura 
modificată va rămâne aceeași până la următoarea 
modificare de program.  

 

11.1 Program săptămânal: exemplu 
Pentru fiecare zi a săptămânii puteți seta maxim 3 faze de 
încălzire (7 setări) cu temperaturi individuale. 
Conform setărilor din fabricație există două faze de încălzire 
de la 6:00 la 9:00 și de la 17:00 la 23:00 pentru toate zilele 
de lucru.  

 

de la 00:00 la 06:00     17.0 °C 
de la 06:00 la 09:00     21.0 °C 
de la 09:00 la 17:00     17.0 °C 
de la 17:00 la 23:00     21.0 °C 
de la 23:00 la 23:59     17.0 °C 
 

 

În acest exemplu sunt afișate numai histogramele 
pentru intervalele de timp 06:00 – 09:00 și 17:00 – 
23:00.  

 

12. Displayul în modul normal de funcționare  
În modul normal de funcționare sunt 
afișate pe display perioadele de 
comutare, modurile de funcționare, 
temperaturile programate și zilele 
săptămânii.  
Histogramele pentru perioadele de comutare ale 
programului săptămânal sunt afișate pentru fiecare al doilea 
interval de timp (vezi „11.1 Program săptămânal: exemplu”).  

 

13. Funcția boost 
Funcția boost este percepută pe baza felului în care este 
percepută căldura de corpul uman. Dacă activați funcția 
boost valva este deschisă imediat până al 80% timp de 5 
minute (setarea din fabricație). Pentru a încălzi o cameră 
este nevoie de mai mult de 5 minute, dar căldura emisă de 
calorifer va fi imediat resimțită de corpul uman. Dacă de 
exemplu ajungeți acasă mai devreme decât de obicei sau 
aveți nevoie de căldură mai multă în baie dimineața, atunci 
funcția boost este exact ceea ce vă trebuie. 

 Apăsați scurt butonul rotativ pentru a activa funcția 
boost.  

 Începe numărătoarea inversă pentru durata de activare a 
funcției boost (B299 la B000).  

 După scurgerea celor 5 minute aparatul revine la modul 
activ anterior (auto/manu) și la temperatura setată 
anterior. 

 Funcția poate fi dezactivată oricând prin apăsarea 
butonului rotativ.  

 
Funcția boost nu va avea un efect imediat dacă 
caloriferul este acoperit sau ascuns (de ex. de o 
canapea). Funcția fereastră deschisă este dezactivată 
în timp ce funcția boost este activă.  
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14. Setarea funcției vacanță 
Dacă doriți să mențineți o anumită temperatură o perioadă 
determinată de timp, de ex. în timpul unui concediu sau a 
unei petreceri, puteți apela la funcția vacanță. 

 Apăsați scurt și de mai multe ori butonul Mod/Meniu 
până ce pe display apare simbolul valiză . 

 Setați perioada de timp în care temperatura trebuie să 
rămână constantă folosind butonul rotativ și confirmați 
prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Setați data și confirmați prin apăsarea scurtă a butonului 
rotativ.  

 Setați temperatura confirmați prin apăsarea scurtă a 
butonului rotativ. Displayul va clipi pentru confirmare.  

 

Temperatura setată va rămâne constantă până la timpul 
final setat. După aceea termostatul revine la modul auto.  

 

15. Temperatura de confort și eco 
Butonul temperatură de confort și eco  comută simplu 
între temperatura de confort și eco. Setarea din fabricație 
pentru temperatura de confort este 21,0 °C, iar pentru 
temperatura eco 17,0 °C. Aceste valori pot fi setate după 
cum urmează: 

 Apăsați și mențineți apăsat butonul confort/eco  timp 
de minim 3 secunde.  

 Pe display apar simbolul soare , precum și temperatura 
de confort setată actualmente.  

 Modificați temperatura cu butonul rotativ și confirmați 
prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Pe display apar simbolul lună , precum și temperatura 
eco setată actualmente.  

 Modificați temperatura cu butonul rotativ și confirmați 
prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

Folosind butonul temperatura poate fi modificată oricând, 
chiar și în modul auto. Temperatura va rămâne constantă 
până la următoarea modificare a programului.  

 

16. Afișarea poziției valvei 
Puteți afișa poziția actuală a valvei. În acest sens procedați 
după cum urmează: 

 Apăsați butonul Mod/Meniu timp de minim 3 secunde. 

 Selectați punctul din meniu „POS” prin rotirea butonului. 

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Pe display apare poziția actuală a valvei.  
 

17. Protecție copii / modul blocare  
Puteți de asemenea bloca termostatul. 

 Pentru a activa/dezactiva funcția blocare apăsați 
simultan butonul Mod/Meniu și butonul . 

 După activarea funcției pe display apare „LOC”.  

 Pentru a dezactiva funcția blocare apăsați din nou cele 
două butoane.  

 

18. Activarea pauzei de încălzire (economisirea 
rezervelor de energie ale bateriei) 

Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor setați încălzirea 
pe off pe timpul verii. În acest sens valva este deschisă la 
maxim. Funcția decalcifiere de protecție rămâne în 
continuare activă.  
Pentru a activa pauza de încălzire procedați după cum 
urmează: 

 Poziționați butonul rotativ în modul Manu rotindu-l spre 
dreapta până ce pe display apare „ON”.  

 Pentru a ieși din acest meniu părăsiți modul Manu 
(manu) sau rotiți butonul spre stânga. 

 

19. Modul protecție îngheț  
Dacă o încăpere nu este încălzită puteți închide valva. 

 Rotiți butonul spre stânga în modul manu (manu) până 
ce pe display apare „OFF”. 

Valva se deschide numai dacă există pericol de îngheț. 
Funcția decalcifiere de protecție rămâne în continuare 
activă.  

 Pentru a ieși din acest meniu părăsiți modul manu 
(manu) sau rotiți butonul spre dreapta. 

 

20. Comutare între ora de vară și ora de iarnă  
Comutarea automată între ora de vară și de iarnă (și invers) 
se face în zorii zilei de duminică. Funcția comutare automată 
este activată din fabricație. Funcția poate fi dezactivată 
manual după cum urmează: 

 Apăsați butonul Mod/Meniu timp de minim 3 secunde. 

 Selectați punctul din meniu „DST” cu butonul rotativ. 

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Setați opțiunea „OFF” pentru a dezactiva funcția 
comutare automată a orei sau alegeți opțiunea „ON” 
pentru a activa această funcție folosind butonul rotativ.  

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  
 

21. Funcția fereastră deschisă  
Dacă temperatura scade brusc termostatul identifică imediat 
faptul că încăperea este aerisită. Pentru a economisi 
costurile cu încălzirea se diminuează temperatura din 
calorifer pentru o anumită perioadă de timp (15 minute, 
setarea din fabricație). Atâta vreme cât funcția este activă 

pe display apare simbolul fereastră deschisă  .  
Pentru a configura această funcție procedați după cum 
urmează: 

 Apăsați butonul Mod/Meniu timp de minim 3 secunde. 

 Selectați punctul din meniu „AER” cu butonul rotativ și 
confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Temperatura și timpul pot fi setate cu butonul rotativ.  
Funcția poate fi dezactivată selectând valoarea „0” pentru 
timp. 
 

22. Setarea temperaturii offset 
Deoarece temperatura este măsurată la nivelul caloriferului, 
ea poate varia semnificativ de-a lungul camerei. Pentru a 
ajusta temperatura puteți set o valoare offset pentru 
temperatură de maxim ±3.5 `C. Dacă de ex. este setată o 
temperatură nominal de 20 °C, dar în cameră sunt doar 18 
°C este nevoie să setați o valoare offset de -2,0 °C.  
Pentru a seta valoarea offset pentru temperatură procedați 
după cum urmează: 

 Apăsați butonul Mod/Meniu timp de minim 3 secunde. 

 Selectați punctul din meniu „TOF” cu butonul rotativ și 
confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Rotiți butonul rotativ până când apare temperatura 
offset dorită. 

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  
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23. Reluarea setărilor din fabricație  
Setările din fabricație pot fi reluate manual. În urma acestei 
operații se pierd toate setările realizate.  
Pentru a relua setările din fabricație procedați după cum 
urmează: 

 Apăsați butonul Mod/Meniu timp de minim 3 secunde. 

 Selectați punctul din meniu „RES” cu butonul rotativ și 
confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  

 Pe display apare „CFM”.  

 Confirmați prin apăsarea scurtă a butonului rotativ.  
 

24. Domenii de utilizare  
Termostatul programabil de calorifer este folosit pentru a 
controla valva unui calorifer. Termostatul are voie să 
funcționeze numai în spații interioare și evitați contactul cu 
umiditatea, praful, razele de soare sau alte surse externe de 
căldură. 
Orice altă utilizare a termostatului este considerată 
neconformă și duce la pierderea dreptului la garanție. 
Observația este valabilă și pentru orice modificare sau 
reconfigurare a aparatului. Produsul poate fi folosit numai în 
aplicații private.  
 

25. Remedierea defecțiunilor și întreținerea  
Cod de 
eroare pe 
display 

Problemă Soluție 

Simbol 
baterie  

Baterie descărcată Înlocuiți bateriile 

F1 Valva se mișcă prea 
lent 

Verificați instalația, 
verificați valva 
caloriferului  

F2 Intervalul de 
ajustare este prea 
mare 

Verificați poziția 
stabilă a termostatului 
pe calorifer 

F3 Intervalul de ajusta-
re este prea mic 

Verificați valva 
caloriferului 

 

26. Date tehnice  
Denumire aparat:  CC-RT-M 
Alimentare:   2 baterii 1,5 V LR6/AA 
Consum de curent:  100 mA (max.) 
Durată de viață baterii:  3 ani (tipic) 
Grad de protecție:  IP20 
Grad de poluare:   2 
Temperatura ambientală:  0 – 50 °C 
Temperatura la suprafață: 90 °C (calorifer) 
LCD:    85 segmente 
Conexiune:   M30 x 1,5 mm 
Metodă de funcționare:  tip 1 
Cursă liniară:   4,3 mm 
Dimensiuni (l x Î x A):  58 x 63 x 122 mm 
Greutate:   176 g (inclusiv baterii) 

 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.  
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