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MANUAL DE UTILIZARE 

TERMOSTAT DE CALORIFER EQ-3 N 
Cod produs: 1168832 

Versiune 02/14 

 

1. Instrucţiuni privind acest manual 
Citiţi în întregime acest manual înainte de a începe să 
utilizaţi produsul. Manualul include instrucţiuni importante 
privind punerea în funcţiune şi operarea produsului. 
Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la 
dispoziţie produsul. Păstraţi manualul pentru consultări 
ulterioare.  
 

Simboluri folosite: 
 

Atenţie! Se face referire la un pericol. 
 

Observaţie. Acest capitol include informaţii 
importante.  

 

2. Conţinut colet 
 1x termostat de calorifer 
 1x adaptor Danfoss RA 
 1x inel 
 1x piuliţă M4 
 1x şurub cu cap cilindric M4 x 12,2 x 2x 1,5 V/AA/LR6 
 1x manual de utilizare 

 

3. Manevrare şi display 

 
A. Piuliţa pentru montarea pe ventilul caloriferului 
B. Timpii de comutare setaţi în programul săptămânal 
C. Temperatura de diminuare/confort ( ), funcţia 

fereastră deschisă ( ), modul de funcţionare manual 
(Manu), modul de funcţionare automat (Auto) 

D. Funcţia concediu ( ), ziua săptămânii, simbol baterie 
descărcată ( ) 

E. Tasta Mode/Menu: trecere între modul de funcţionare 
automat, manual şi funcţia concediu (apăsaţi tasta 
scurt), deschiderea meniului configurare (apăsaţi tasta 
minim 3 secunde) 

F. Buton reglare: realizarea setărilor, de ex. temperatura 
(rotirea butonului), activarea funcţiei boost şi 
confirmarea, respectiv salvarea setărilor în meniu 
(apăsare scurtă a butonului reglare) 

G. Tasta : comutare între temperatura de diminuare / 
confort 

H. Afişarea temperaturii, afişarea orei/datei, puncte 
meniu, funcţii  

4. Funcţionare generală 
Termostatul de calorifer model N reglează temperatura 
spaţiilor în funcţie de timp. Folosind fazele de încălzire şi 
diminuare a încălzirii, individuale sau preprogramate, puteţi 
seta confortabil temperatura dorită. Aparatul mişcă un ventil 
pentru a controla fluxul de apă caldă la calorifer. 
Termostatul de calorifer este potrivit cu toate ventilele 
obişnuite de calorifer şi este simplu de montat – fără a fi 
nevoie de golirea caloriferului sau manipularea instalaţiei de 
încălzire. Funcţia boost permite încălzirea rapidă, de scurtă 
durată a caloriferului prin deschiderea ventilului timp de 5 
minute. În acest fel se obţine imediat o senzaţie plăcută de 
căldură în cameră.  
 

5. Instrucţiuni de siguranţă 
Aparatul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la 
îndemâna copiilor. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu 
pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot 
deveni jucării periculoase pentru copii. 
Nu deschideţi aparatul, acesta nu include compo-
nente care să necesite întreţinere. Dacă apar defec-
ţi-uni duceţi aparatul într-un atelier de reparaţii.  
 

6. Eliminare deşeuri 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
împreună cu gunoiul menajer.  
Simbolul CE este important exclusiv pentru autori-
tăţi şi nu reprezintă o garanţie pentru caracteristicile 
produsului.  
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile 
reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de 
colectare din localitatea dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 

 

7. Instalare (înlocuire) baterii 
La livrare bateriile sunt deja instalate. Scoateţi 
benzile de izolare de pe baterii. 
 

Pentru a înlocui bateriile procedaţi după cum urmează: 
 Apăsaţi cu degetele fantele de 

pe ambele părţi ale capacului 
compartimentului de baterii şi 
trageţi capacul în jos.  

 Introduceţi 2 baterii noi AA tip 
LR6 la polaritatea corectă. 

 Reinstalaţi capacul comparti-
mentului de baterii şi blocaţi-l în 
poziţie.  

 

Durata de viaţă a bateriilor alcaline este de cca. 3 
ani. Simbolul baterie ( ) afişat pe display indică 
faptul că bateriile trebuie înlocuite. După ce scoateţi 
bateriile descărcate aşteptaţi cca. 1 minut până la 
instalarea bateriilor noi. Nu este posibilă funcţiona-
rea cu acumulatori. 
Nu încărcaţi bateriile. Pericol de explozie! Nu 
aruncaţi bateriile în foc. Nu scurtcircuitaţi bateriile! 
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8. Setare dată şi oră 
După ce aţi instalat bateriile se afişează scurt versiunea 
firmware, porneşte scurt motorul („INS”), iar apoi se cere 
introducerea datei şi orei.  
 Setaţi anul, luna, ziua, ora şi minutele prin rotirea 

butonului reglare şi confirmaţi prin apăsarea scurtă a 
butonului (F). 

Data şi ora pot fi setate şi ulterior în meniul „DAT”.  
În timp ce introduceţi valorile pentru dată şi oră 
motorul retrage pinul de control.  

 Simbolul „INS” cu simbolul  rotativ indică faptul că 
motorul merge înapoi. Pe display apare numai „INS” pen-
tru a indica că acum puteţi monta termostatul pe ventil.  

 Programul săptămânal şi alte setări pot fi realizate 
înainte de montare. Apăsaţi tasta Menu în timp ce pe 
display apare „INS”. Mai multe detalii în cap. 11 „Setarea 
programului săptămânal”.  

 După încheierea programării pe display reapare „INS” şi 
puteţi realiza montarea.  

 

9. Montare pe calorifer 
Montarea termostatului de calorifer se face simplu, fără 
golirea apei din calorifer sau manipularea sistemului de 
încălzire. De aceea nu este nevoie de scule speciale sau 
oprirea încălzirii. 
Piuliţa instalată pe termostatul de calorifer are utilizare 
universală şi este compatibilă cu toate ventilele obişnuite cu 
dimensiunea filetului M30 x 1,5 mm. 
Folosind adaptorul inclus în colet termostatul poate fi 
instalat şi pe ventile tip Danfoss RA. 
 Rotiţi capul termostatic la valoarea maximă (sens anti-

orar). Capul termostatic nu mai apasă acum pe ventil şi 
poate fi uşor demontat. 

 Demontaţi vechiul cap termostatic. Dacă este nevoie 
instalaţi adaptorul inclus în colet. În final se va realiza o 
cursă a adaptorului (v. cap. 10 „Cursă adaptor”).  

 

9.1 Adaptor pentru Danfoss 
Pentru montarea pe ventile Danfoss puteţi folosi adaptorul 
(RA) inclus în colet. Corpul ventilului Danfoss are de jur 
împrejur crestături lungi (K) care garantează o poziţie mai 
bună a adaptorului după fixare. 
 

Dacă este nevoie instalaţi inelul (I) în flanşa 
aparatului înainte de montare. 

 

În timpul montării aveţi grijă ca pinii din interiorul 
adaptorului (J) să acopere crestăturile (K) de pe 
ventil. Fixaţi complet adaptorul.  
 

În timpul montării aveţi grijă să nu vă prindeţi 
degetele între cele două jumătăţi ale adaptorului!  

 

 
 

10. Cursa adaptorului 
După instalarea bateriilor motorul rulează iniţial înapoi, iar 
pe ecran apare un mesaj privind data, simbolul „InS” şi 

simbolul activitate . Dacă pe display apare „InS” fără 

simbolul activitate  puteţi monta termostatul de calorifer. 
După aceea pentru ajustarea la ventil se realizează o cursă a 
adaptorului („AdA”).  
 

 Instalaţi termostatul de calorifer pe ventil. 
 Strângeţi piuliţa. 
 Apăsaţi scurt butonul de reglare dacă pe display apare 

„InS”.  
 

Termostatul de calorifer realizează o cursă a adaptorului. Pe 

display apar „AdA” şi simbolul activitate , iar în această 
perioadă de timp nu puteţi manipula aparatul.  

 

Dacă cursa adaptorului a fost realizată înainte de 
montare apăsaţi scurt butonul reglare, iar motorul 
revine la poziţia „InS”. Dacă se afişează un mesaj de 
eroare (F1, F2, F3) motorul revine la poziţia „InS”.  

 

11. Setarea programului săptămânal 
În programul săptămânal puteţi seta separat pentru fiecare 
zi a săptămânii maxim 3 faze de încălzire (7 puncte de 
comutare). Programarea este valabilă pentru zilele selectate 
şi pentru perioada de timp de la 00:00 la 23:59 când puteţi 
seta valorile dorite pentru temperatură.  
 Apăsaţi tasta Mode/Menu timp de minim 3 secunde. Pe 

display apare „PRO”. Confirmaţi prin apăsarea scurtă a 
butonului reglare. 

 Pe display apare „DAY”. Cu butonul de reglare selectaţi 
zilele săptămânii, zilele de muncă, weekend sau întreaga 
săptămână.  

 Confirmaţi prin scurta apăsare a butonului reglare. 
 Se afişează primul punct de comutare (0:00), iar acesta 

nu poate fi modificat. Timpii de încălzire sunt afişaţi sub 
formă de histograme.  

 Confirmaţi prin scurta apăsare a butonului reglare. 
 Apoi puteţi seta temperatura pe care o doriţi de la ora 

0:00.  
 Confirmaţi prin scurta apăsare a butonului reglare. 
 Se afişează următorul punct de comutare. Setaţi indivi-

dual acest punct de comutare. 
 Setaţi temperatura pe care o doriţi de la ora setată. 
 Repetaţi acest procedeu până ce aţi setat toate 

temperaturile pentru perioada de timp 0:00 – 23:59.  
 Dacă aţi setat toate cele 7 puncte de comutare se afişea-

ză pentru confirmare ultimul punct de comutare 23:59.  
În modul Auto puteţi oricând modifica temperatura 
folosind butonul reglare. Temperatura modificată se 
păstrează până la următorul punct de comutare.  

 

11.1 Program săptămânal: exemplu 
Cu acest termostat de calorifer puteţi seta pentru fiecare zi a 
săptămânii maxim 3 timpi de încălzire (7 puncte de 
comutare) cu valori individuale pentru temperatură.  
Din fabricaţie există două faze de încălzire de la 6:00 la 9:00 
şi de la 17:00 la 23:00 care sunt similare pentru toate zilele 
săptămânii: 
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 
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de la 17:00 la 23:00 21.0 °C 
de la 23:00 la 23:59 17.0 °C 
 

Pe display se afişează histograme pentru timpii de 
comutare pentru tot al doilea interval de timp. În 
acest exemplu histogramele apar pe display numai 
pentru intervalele 6:00 – 9:00 şi 17:00 – 23:00.  

 

12. Displayul în modul de funcţionare normal 
În modul de funcţionare normal se afişează timpii de 
comutare, modurile de funcţionare, temperatura ţintă şi 
ziua săptămânii.  
Histogramele pentru timpii de 
comutare ai programului săp-
tămânal se afişează pentru tot 
al doilea interval de timp (vezi 
„11.1 Program săptămânal: 
Exemplu”).  

 

13. Funcţia boost 
Funcţia boost foloseşte sensibilitatea umană în perceperea 
căldurii. Dacă activaţi funcţia boost se deschide imediat 
ventilul la 80% timp de cca. 5 minute (setarea din fabricaţie). 
Încălzirea unui spaţiu durează ceva mai mult de 5 minute, 
dar căldura emanată de calorifer poate fi imediat resimţită 
de către persoanele din încăpere. Astfel de ex. dacă veniţi 
acasă mai repede şi doriţi să vă încălziţi rapid sau aveţi 
nevoie de căldura suplimentară în timpul duşului de 
dimineaţă funcţia boost vă va fi de real ajutor.  
 

 Apăsaţi scurt butonul de reglare pentru a activa funcţia 
Boost 

 Secundele rămase pentru funcţionarea în modul boost se 
vor scurge descrescător ("B299" la "B000") 

 După ce au trecut cele 5 minute, termostatul trecere în 
modul care a fost activ anterior (auto/manu) cu 
temperatura setată în prealabil. 

 Funcţia poate fi dezactivată în orice moment, prin 
apăsarea din nou a butonului de reglare. 

 

Funcţia nu va avea un efect imediat dacă caloriferul 
este acoperit sau mascat, de ex. de o canapea. 
Funcţia detectare fereastră deschisă este 

dezactivată atâta timp cât funcţia boost este activă. 
 

14. Setare funcţie concediu  
Funcţia concediu poate fi folosită dacă doriţi să menţineţi o 
temperatură pentru o anumită perioadă de timp (de ex. în 
timpul concediului sau unei petreceri).  
 

 Apăsaţi tasta Mode/Menu scurt şi de mai multe ori până 
ce pe display apare simbolul geamantan .  

 Setaţi cu butonul reglare ora până la care trebuie 
menţinută temperatura şi confirmaţi prin scurta apăsare 
a butonului. 

 Setaţi cu butonul reglare data şi confirmaţi prin scurta 
apăsare a butonului.  

 Setaţi cu butonul reglare temperatura şi confirmaţi prin 
scurta apăsare a butonului. Afişarea clipeşte pentru 
confirmare. 

 
Temperatura setată se păstrează pentru perioada de timp 
indicată. După aceea termostatul de calorifer trece în modul 
Auto.  

15. Temperatura de confort şi diminuare 
Tasta temperatură de confort/diminuare ( ) este folosită 
pentru comutarea confortabilă între aceste două 
temperaturii. Din fabricaţie aceste valori sunt setate la 21,0 
°C (temperatura de confort) şi 17,0 °C (temperatura de 
diminuare). Pentru ajutare procedaţi după cum urmează: 
 

 Apăsaţi tasta temperatură de confort/diminuare ( ) 
timp de minim 3 secunde. 

 Pe display apar simbolul soare ( ) şi actuala valoare 
setată pentru temperatura de confort.  

 Modificaţi temperatura cu butonul de reglare şi 
confirmaţi prin scurta apăsare a butonului.  

 Pe display apar simbolul lună ( ) şi temperatura de 
diminuare. 

 Modificaţi temperatura cu butonul de reglare şi 
confirmaţi prin scurta apăsare a butonului.  

 

În modul Auto puteţi modifica temperatura cu ajutorul 
tastei. Valoarea selectată se păstrează până la următorul 
punct de comutare al programului.  

 

16. Afişare poziţie ventil 
Puteţi vizualiza actuala poziţie a ventilului. Procedaţi după 
cum urmează: 
 Apăsaţi tasta Mode/Menu timp de minim 3 secunde. 
 Selectaţi cu butonul reglare punctul din meniu „POS”. 
 Confirmaţi selecţia prin apăsarea scurtă a butonului. 
 Displayul afişează poziţia actuală a ventilului.  

 

17. Siguranţă copii/blocare manipulare 
Puteţi bloca manipularea aparatului. 
 

 Pentru a activa/dezactiva blocarea aparatului apăsaţi 
scurt şi simultan tastele Mode/Menu şi .  

 După activare pe display apare „LOC”. 
 Pentru dezactivarea blocării apăsaţi din nou cele două 

taste.  
 

18. Activarea pauzei de încălzire (economisirea 
rezervei de energie a bateriilor) 

Dacă căldura este oprită pe timpul verii puteţi economisi 
rezervele de energie ale bateriilor. În acest sens ventilul este 
deschis complet. Funcţia protecţie anti-calcar este activă în 
continuare. Pentru a activa pauza de încălzire procedaţi 
după cum urmează: 
 Rotiţi butonul reglare în modul manual (Manu) spre 

dreapta până ce pe display apare „ON”.  
 Pentru a încheia ieşiţi din modul manual (Manu) sau 

rotiţi butonul reglare spre stânga.  
 

19. Mod protecţie la îngheţ 
Dacă nu aveţi nevoie să încălziţi o anumită cameră puteţi 
închide ventilul. 
 Rotiţi butonul reglare în modul manual (Manu) spre 

stânga până ce pe display apare „OFF”.  
 
Ventilul va fi deschis numai dacă există pericol de îngheţ. 
Funcţia protecţie anti-calcar este activă în continuare. 
 Pentru încheiere ieşiţi din modul manual (Manu) sau 

rotiţi butonul spre dreapta.  
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20. Trecere la ora de vară/iarnă 
Pentru acest termostat de calorifer puteţi activa/dezactiva 
comutarea automată a orei de vară/iarnă. Din fabricaţie 
comutarea automată este activată.  
 Apăsaţi tasta Mode/Menu timp de minim 3 secunde. 
 Selectaţi cu butonul reglare punctul din meniu „DST”. 
 Confirmaţi selecţia prin apăsarea scurtă a butonului.  
 Selectaţi cu butonul reglare funcţia „ON” (comutarea 

automată este activată) sau „OFF” (comutarea automată 
este dezactivată).  

 Confirmaţi selecţia prin apăsarea scurtă a butonului 
reglare.  
 

21. Funcţie detectare fereastră deschisă 
Termostatul de calorifer identifică automat faptul că o 
cameră este aerisită din cauza scăderii drastice a 
temperaturii. Pentru a economisi costurile cu încălzirea 
temperatura este diminuată pentru o anumită perioadă de 
timp (setarea din fabricaţie: 15 min.). În această perioadă de 

timp pe display apare simbolul fereastră deschisă . Pentru 
configurare procedaţi după cum urmează: 
 Apăsaţi tasta Mode/Menu timp de minim 3 secunde. 
 Selectaţi cu butonul reglare punctul din meniu „AER” şi 

confirmaţi selecţia prin scurta apăsare a butonului.  
 Temperatura şi timpul se setează cu ajutorul butonului 

de reglare. Dacă selectaţi timpul „0” funcţia este dezacti-
vată.  

 

22. Setare temperatură offset 
Deoarece temperatura este măsurată la nivelul caloriferului 
se poate întâmpla ca în alte părţi ale camerei să fie mai cald 
sau mai frig. Pentru a compensa diferenţele de temperatură 
puteţi seta o temperatură offset de ±3.5 °C. Dacă în cameră 
sunt de ex. 18°C în loc de temperatura setată de 20 °C setaţi 
un offset de -2,0°C.  
Pentru setarea temperaturii offset procedaţi după cum 
urmează: 
 Apăsaţi tasta Mode/Menu timp de minim 3 sec. 
 Cu butonul reglare selectaţi punctul din meniu „TOF” şi 

confirmaţi selecţia prin apăsarea scurtă a butonului 
reglare. 

 Rotiţi butonul până ce obţineţi temperatura dorită. 
 Confirmaţi prin apăsarea scurtă a butonului reglare.  

 

23. Revenire la setările din fabricaţie 
Setările din fabricaţie pot fi reluate manual. În urma acestui 
proces se pierd toate setările. Procedaţi după cum urmează: 
 Apăsaţi tasta Mode/Menu timp de min. 3 secunde. 
 Cu butonul reglare alegeţi punctul din meniu „RES” şi 

confirmaţi selecţia apăsând scurt butonul de reglare. 
 În final pe display apare „CFM”. 
 Confirmaţi prin apăsarea scurtă a butonului de reglare.  

 

24. Domeniu de utilizare  
Termostatul de calorifer este conceput pentru a controla un 
ventil de calorifer. Folosiţi acest aparat numai în spaţii 
interioare şi evitaţi contactul cu umiditatea, praful, acţiunea 
directă a razelor de soare şi a căldurii.  
Orice altă utilizare în afara celei descrise în acest manual nu 
este permisă şi duce la pierderea dreptului la garanţie. 
Observaţia este valabilă şi în cazul modificării sau reconfigu-

rării aparatului. Aparatul este conceput exclusiv pentru 
aplicaţii private.  

 

25. Soluţionare probleme şi întreţinere  
Coduri eroare 

pe display 
Problemă Soluţie 

Simbol baterie 

 

Baterii descărcate Înlocuiţi bateriile 

F1 Ventilul se mişcă cu 
dificultate 

Verificaţi instalaţia, 
verificaţi ventilul 

calorifer 

F2 Domeniul de setare 
este prea mare 

Verificaţi 
termostatele 

calorifer 

F3 Domeniul de setare 
este prea mic 

Verificaţi ventilul 
calorifer 

 
Funcţia protecţie anti-calcar pentru ventil se 
activează săptămânal în ziua de sâmbătă la ora 
12:00, când termostatul de calorifer realizează cursa 
decalcifiere. În timpul procesului pe display apare 
„CAL”.  

 

26. Date tehnice 
Model aparat:   CC-RT-N 
Alimentare:   2x 1,5 V LR6/AA 
Consum de curent:  max. 100 mA 
Durată de viaţă baterii:  3 ani (tipic) 
Grad de protecţie:  IP20 
Grad de poluare:   2 
Temperatură ambientală:  0 - 50 °C 
Temperatură suprafaţă:  90 °C (pe calorifer) 
LCD:    85 segmente 
Conexiune:   M30 x 1,5 mm 
Funcţionare:   tip 1 
Cursă liniară:  4,3 mm 
Dimensiuni (l x Î x A):  55 x 60 x 102 mm 
Greutate:   160 g (incl. baterii) 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și eQ-3 Entwicklung GmbH 
(Maiburger Straße 36, D-26789 Leer, 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. 
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