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MANUAL DE UTILIZARE 

TERMOSTAT UNIVERSAL UT300 
Cod produs: 1373757 

 

Domenii de utilizare 
 

Acest produs este un termostat electronic universal, ușor de 
utilizat și manevrat, cu ecran digital pentru afișarea tempe-
raturii reale și a temperaturii dorite.  
Produsul măsoară temperatura într-un domeniu larg de 
măsurători prin intermediul unui senzor extern de tempera-
tură și poate fi folosit atât ca termostat pentru sisteme de 
încălzire, cât și sisteme de răcire. Produsul poate funcționa 
atât în modul automat, cât și în cel manual.  
Produsul se conectează între priză și consumator și poate 
controla consumatori cu o putere maxim absorbită de 3680 
W (230 V/16 A).  
Datele setate pentru temperatură se păstrează și după ce 
aparatul este decuplat de la rețeaua de curent, respectiv 
după o pană de curent.  
Utilizarea produsului este permisă numai în spații închise, iar 
nu în aer liber. Evitați neapărat contactul cu umiditatea, de 
ex. cea din băi etc.  
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuințare, în afara celor 
menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus 
există și alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Vă rugăm citiți în întregime manualul 
înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul 
pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 

 Termostat universal 

 Abțibild avertizare (în diferite limbi) 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” indică sfaturi sau indicații im-
portante în manevrare.  

 

Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor și în raza de acțiune a animalelor de 
companie. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Utilizați produsul în spații uscate și în care nu există praf. 

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale 
aparatelor conectate la acest produs.  

 Nu deschideți niciodată aparatul. Produsul nu include 
părți componente care să aibă nevoie de întreținere. 
Deschiderea carcasei produsului poate duce la un șoc 
electric periculos. Dacă aparatul are nevoie de verificări 
duceți-l într-un atelier de reparații.  

 Nu mai folosiți produsul dacă prezintă daune vizibile, de 
ex. la carcasă, elementele de control sau mufele de 
conexiune, respectiv dacă funcționează cu distorsiuni. 
Dacă aparatul are nevoie de verificări duceți-l într-un 
atelier de reparații.  

 Înainte de conectarea unui consumator țineți cont de 
datele tehnice, în special puterea maximă de comutare a 
releului și tipul de consumator conectat! Nu solicitați 
aparatul dincolo de valorile de graniță indicate.  

 Suprasolicitarea poate duce la distrugerea produsului, un 
incendiu sau șoc electric.  

 Produsul se poate conecta numai la o priză de perete 
standard. În caz de pericol scoateți produsul din priză. 

 Din motive de siguranță scoateți întotdeauna produsul 
din priză în condiții de furtună. 

 Nu introduceți/scoateți din priză produsul cu mâinile 
umede.  

 Nu conectați mai multe produse de acest fel între ele. 

 Nu conectați produsul decât într-o priză instalată fix, cu 
împământare; nu folosiți prelungitoare sau cabluri 
prelungitoare. 

 Nu conectați la acest produs un consumator, care dacă 
este pornit fără a fi supravegheat poate produce incendii 
sau alte daune (de ex. fier de călcat).  

 Scoateți ștecărul consumatorului din produs înainte de a 
realiza diferite operații la nivelul consumatorului (de ex. 
înlocuirea unui bec). 

 Instalați cablul în așa fel încât să nu reprezinte un pericol 
pentru oameni sau animale de companie.  

 Produsul nu este prevăzut cu deconectarea de la rețea. 
Sarcina nu este separată galvanic de rețea. 

 Produsul este decuplat de la tensiune numai dacă este 
scos din priză. 
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 Nu acoperiți niciodată produsul în timpul funcționării. 

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate 
de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat, 
familiarizat cu pericolele asociate, respectiv normele în 
vigoare.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Punerea în funcțiune 
 

Dacă abțibildul inclus în colet nu este lipit pe carcasa 
produsului vă rugăm să-l lipiți.  
Atenție! Nu interconectați între ele mai multe 
produse de acest tip. 
Aparatele cu surse de alimentare electronice (de ex. 
televizoare sau becuri led de înaltă tensiune) nu 
reprezintă sarcini rezistive. Ele pot genera curenți de 
anclanșare de peste 100 A. Comutarea unui 
asemenea tip de consumator duce la uzura timpurie a 
actuatorului.  

 Instalați senzorul de temperatură la locul de măsurare, 
respectiv fixați-l într-un loc de ex. cu un colier de cablu. 

Senzorul de temperatură nu este adecvat pentru 
funcționarea continuă în lichide! 

 Introduceți produsul într-o priză de perete 230 V/AC cu 
împământare și apoi conectați consumatorul (max. 16 A 
/ 3680 W) la priza produsului.  

 După un scurt auto-test produsul trece în modul 
automat, iar senzorul afișează temperatura actuală.  

 

a) Modul manual 
Atenție: la apăsarea unei taste se va aprinde inițial 
numai displayul. Abia la următoarea apăsare (cu 
displayul iluminat) va reacționa produsul. După 
câteva secunde în care nu se apasă nicio tastă 
displayul se stinge automat.  

 Dacă doriți să porniți și opriți consumatorul în modul 
manual apăsați simultan tastele „+” și „-„ simultan 
pentru a ieși din modul automat. Pe display apare 
„Manual”.  

 Acum puteți porni și opri manual consumatorul folosind 
tasta „On/Off”. Starea de comutare este afișată pe 
display cu „On” respectiv „Off”.  

 Revenirea la modul automat se face prin apăsarea tastei 
„+” sau „-„. Pe display apare „Auto”.  

 

b) Selectarea modului de funcționare 
Încălzire: 

 Dacă produsul funcționează în modul încălzire, atunci 
setați o valoare mai mare de temperatură pentru 
temperatura de oprire decât pentru cea de pornire.  

Exemplu: 
temperatura de pornire 15°C , temperatura de oprire 22 °C  
15°C (on)          →          încălzire          →          22 °C (off) 

 Dacă temperatura scade sub temperatura de pornire 
atunci echipamentul de încălzire este pornit.  

 Dacă temperatura crește peste temperatura de oprire 
atunci echipamentul de încălzire este oprit.  

 

Răcire: 

 Dacă produsul funcționează în modul răcire atunci 
trebuie să setați o valoare mai mică pentru temperatura 
de oprire decât cea pentru temperatura de pornire.  

Exemplu:  
temperatura de pornire 22°C , temperatura de oprire 17 °C  
17°C (off)          →          răcire          →          22 °C (on) 

 Dacă temperatura crește peste temperatura de pornire 
atunci este pornit echipamentul de răcire. 

 Dacă temperatura scade sub temperatura de oprire 
atunci este oprit echipamentul de răcire.  

 

c) Setarea temperaturii de pornire și de oprire  
 Pentru modul automat de funcționare trebuie să setați o 

temperatură de pornire și una de oprire; la atingerea 
acestor valori consumatorul este pornit, respectiv oprit. 

 Verificați dacă aparatul se află în modul automat (pe 
display apare „Auto”). 

 Pentru setări apăsați scurt tasta „On/Off”. 

 Acum introduceți temperatura de pornire cu ajutorul 
tastelor „+”, respectiv „-„. Mențineți apăsată tasta 
respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Apăsați din nou scurt tasta „On/Off”. 

 Acum introduceți temperatura de oprire cu ajutorul 
tastelor „+”, respectiv „-„. 

 Apăsați din nou scurt tasta „On/Off”. 

 Aparatul revine la modul de funcționare. Senzorul 
afișează temperatura actuală în funcție de tipul de 
funcționare selectat (vezi cap. „b Selecție mod de 
funcționare”) – „Încălzire” sau „Răcire” și de starea 
actuală („On” sau „Off”).  

 

Întreținerea și curățarea 
 

Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, 
soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, 
căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar 
funcționalității produsului. 

 Decuplați produsul de la rețeaua de curent și de la 
consumatorul conectat înainte de a-l curăța. 

 Nu scufundați niciodată produsul în apă. 

 Produsul nu include părți componente care să aibă 
nevoie de întreținere. De aceea nu-l deschideți/ 
dezmembrați niciodată. 

 Curățați produsul numai cu o cârpă moale, uscată, curată 
și care nu lasă scame.  

 Pentru a îndepărta murdăria persistentă puteți umezi 
ușor cârpa în apă călduță. Aveți grijă să nu pătrundă 
umiditate în interiorul aparatului.  

 

Eliminarea deșeurilor 
 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

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 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  
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Date tehnice 
 

Alimentare   230 V/AC, 50 Hz 
Consum de curent  max. 16 A 
Putere absorbită în standby 1,3 W 
Puterea maximă conectată 3680 W 
Tip de sarcină   rezistivă 
Grad de protecție   IP20 
Senzor de temperatură  remote (cablu 2 m) 
Randament   tip 1.B 
Interval de temperatură senzor -40 la +99 °C 
Releu    închizător 
Tip de funcționare  S1 
Tensiune de șoc   2500 V 
Clasa de protecție  I 
Grad de poluare   2 
Categoria rezistență căldură și foc D 
SELV/PELV   transformator izolat 
Condiții de funcționare  -10 la 35 °C, 0 – 90 % u.r. 
Condiții de depozitare  -10 la 50 °C, 0 – 90 % u.r. 
Dimensiuni (l x Î x A)  55 x 134 x 40 mm 

(fără ștecăr) 
Greutate   225 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


