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Cod produs 551661 

TERMOSTAT AMBIENTAL TX.2, AP CU DISPLAY, SYGONIX 33988Q 
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 
 
Domenii de utilizare 
Produsul se utilizează pentru controlul temperaturii în locuinţe şi birouri. În funcţie de dispozitivul conectat, puteţi comuta 
între funcţia de încălzire şi cea de răcire cu ajutorul unui comutator culisant. 
Celălalt comutator culisant se utilizează pentru a porni sau a opri aparatul sau pentru a selecta reducerea temperaturii pe 
timp de noapte (puteţi selecta 2 °C sau 5 °C). 
Ecranul LC afişează temperatura ambiantă şi modul de funcţionare. 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi toate celelalte informaţii incluse în acest manual de utilizare! 
Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise mai sus poate provoca deteriorarea produsului. În plus, poate implica riscuri 
suplimentare ca de exemplu: scurtcircuit, incendiu, electrocutare etc. Modificarea sau reconstruirea produsului sunt 
interzise! 
Acest produs îndeplineşte cerinţele directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de companii şi produse sunt 
mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 
Semnificaţia simbolurilor 

 

 
 
Instrucţiuni de siguranţă 

 

Acest simbol atrage atenţia asupra riscurilor deosebite în timpul manevrării, funcţionării şi utilizării 
produsului. 

 

Simbolul „fulger” indică pericol pentru sănătate, de ex. electrocutare. 

Citiţi instrucţiunile de utilizare cu atenţie şi în întregime înainte de a utiliza produsul, deoarece conţin 
informaţii importante cu privire la instalarea şi utilizarea corectă. 
Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 
utilizare! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a produsului sau de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă! În astfel de cazuri se pierde 
dreptul la garanţie! 
Atenţie! 
Instalarea acestui aparat trebuie efectuată numai de către un tehnician electrician specializat şi experimentat! 
În caz de instalare incorectă dvs. puneţi în pericol: 
- Propria dvs. viaţă; 
- Viaţa utilizatorului instalaţiei electrice. 
În caz de instalare incorectă dvs. riscaţi daune materiale importante, de ex. provocate de incendii. Dvs. riscaţi să 
vă revină personal responsabilitatea pentru daunele umane sau materiale. Apelaţi la un electrician! 
 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt 

interzise.  
 Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor! Risc de moarte prin electrocutare! 
 Produsul trebuie utilizat numai cu tensiune de reţea (vedeţi capitolul „Date tehnice”). Nu încercaţi niciodată 

să conectaţi produsul la alte tensiuni deoarece acest lucru îl va distruge. 
 Produsul trebuie instalat şi utilizat numai în încăperi interioare uscate. Produsul nu trebuie să intre în contact 

cu apa sau umezeala deoarece acestea îl pot deteriora; pericol de moarte prin electrocutare! 
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Pregătirile pentru conectare şi instalare 
 În timpul instalării şi conectării produsul nu trebuie să se afle sub tensiune.  

Deconectaţi alimentarea electrică şi asiguraţi-vă că toţi polii sunt deconectaţi de la curent scoţând siguranţa circuitului 
electric sau oprindu-l de la întrerupătorul principal. Asiguraţi-vă, de ex. cu un semn de pericol, că alimentarea nu poate 
fi pornită în mod accidental. În plus, opriţi disjunctorul (întrerupătorul) de curent rezidual corespunzător.  

 Verificaţi cablul de alimentare să nu se afle sub tensiune cu ajutorul unui aparat de măsură adecvat. 
 Alegeţi un loc de instalare adecvat. Pentru a funcţiona corect, termostatul trebuie instalat astfel încât să nu se afle în 

apropierea radiatoarelor, ferestrelor, uşilor etc. De asemenea, feriţi termostatul de curenţii de aer. 
Nu instalaţi termostatul în spatele mobilei sau al perdelelor.  
De asemenea, nu montaţi termostatul pe pereţii exteriori ai clădirilor, deoarece în mod normal aceştia sunt mai reci 
decât cei interiori (în funcţie de izolaţia clădirii). 
Radiatoarele de perete funcţionează pe principiul convecţiei aerului. În cadrul acestui proces, aerul cald se ridică de la 
nivelul radiatorului, se răceşte lent şi coboară în cealaltă parte a încăperii. Aşadar, locul de instalare ideal pentru 
termostat ar fi peretele opus radiatorului. Înălţimea de instalare ideală este de aprox. 1,5 m. 

 
 
Instalarea şi conectarea 

 
 Mai întâi decuplaţi tensiunea de reţea. 

 Nu utilizaţi acest produs în încăperi sau în medii nefavorabile care conţin sau pot conţine praf, vapori sau 
gaze inflamabile! Risc de explozie! 

 Nu expuneţi produsul la temperaturi extreme, vibraţii puternice sau suprasolicitări de ordin mecanic. 
 Dacă aveţi motive să consideraţi că funcţionarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă, deconectaţi 

imediat produsul şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi pus în funcţiune accidental. Apoi apelaţi la un specialist 
pentru verificarea produsului. 
Se consideră că funcţionarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă dacă: 
- produsul prezintă stricăciuni vizibile 
- produsul nu mai funcţionează deloc sau funcţionează incorect (scoate scântei, fum sau miroase a ars, 

lumina pâlpâie, se aud pocnituri zgomotoase, se modifică culoarea produsului sau a suprafeţelor 
învecinate) 

- produsul a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiţii nefavorabile 
- a fost expus la şocuri puternice în timpul transportului. 

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 
 În instituţiile comerciale se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerţ, 

reglementat de asociaţiile privind sisteme electrice şi materiale de exploatare! 
 Dacă aveţi întrebări ale căror răspunsuri nu se găsesc în aceste instrucţiuni de utilizare, contactaţi un 

specialist. 

 

Citiţi capitolul „Instrucţiuni de siguranţă” şi capitolul „Pregătirile pentru conectare şi 
instalare”. 
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 Îndepărtaţi plăcuţa pentru montarea pe perete din spatele aparatului deşurubând cele două şuruburi de fixare din 
marginea de jos.  

 Pe spatele termostatului ambiental veţi găsi senzorul de temperatură care este 
fixat cu două cleme cu şurub (vedeţi figura din dreapta). 
Dacă doriţi, puteţi înlocui acest senzor intern cu un senzor extern (nu este inclus în 
colet împreună cu termostatul ambiental; poate fi comandat separat). 
Pentru o fixare uşoară, trageţi clemele bipolare din ştiftul de contact, apoi slăbiţi 
cele două şuruburi care fixează senzorul şi scoateţi senzorul. Păstraţi-l pentru a-l 
utiliza ulterior. 
Apoi conectaţi cele două fire ale senzorului extern la clemele cu şurub. Polaritatea 
nu este importantă în acest caz. 
În final, introduceţi cele două cleme bipolare cu şurub înapoi în ştiftul de contact.  
Instalaţi cablul de conectare spre senzorul extern în mod adecvat; amplasaţi 
senzorul în funcţie de necesităţi (de ex., pentru încălzirea în pardoseală aproape de 
sol). 

 Plăcuţa pentru montarea pe perete poate fi fixată direct pe o doză încastrată în perete folosind cele două orificii şi 
şuruburi (distanţa dintre orificii/şuruburi 60 mm). 

 Fixaţi plăcuţa pentru montarea pe perete cu şuruburi respectiv dibluri corespunzătoare, în funcţie de suprafaţa 
respectivă. 

 
Înainte de instalare conduceţi cablul de alimentare şi cablurile de conectare prin orificiul plăcuţei pentru montare până la 
radiator. 
 Conectaţi cablul de alimentare la conexiunea „L” (fază, cablul maro) şi „N” (fir neutru, 

cablul albastru). 
 Conectaţi cablul de alimentare al radiatorului sau aparatului de aer condiţionat la 

borna cu şurub „NO”, „COM” sau „NC”. Releul este liber de potenţial. 
Pentru modul de efectuare al cablajului şi pentru ca acesta să fie corect, respectaţi 
sarcina maximă admisibilă a contactelor, vedeţi capitolul „Date tehnice”, precum şi 
instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului pe care doriţi să îl controlaţi cu ajutorul 
termostatului.  

„NC” Contact de închidere (NC = „normally closed/normal închis” = în stare de repaus contactul este închis) 
„NO” Contact de deschidere (NO = „normally open/normal deschis” = în stare de repaus contactul este deschis) 
„COM” Contact central 
 Aşezaţi termostatul ambiental pe plăcuţa pentru montarea pe perete şi fixaţi-l cu ajutorul şuruburilor pe care le-aţi 

îndepărtat mai devreme. 
Verificaţi ca termostatul să fie fixat ferm şi sigur pe plăcuţa pentru montarea pe perete. 

 Reaplicaţi tensiunea de reţea. Toate segmentele displayului luminează scurt pe ecranul LC. După aceea, termostatul 
este gata de funcţionare. 

 
Elemente de comandă 
1 Ecran LC 
2 Buton RESET încastrat pentru resetare în caz de eroare de funcţionare 
3 Comutator culisant pentru comutarea între modul încălzire („HEAT”) şi modul 

răcire (”COOL”) 
4 Comutator culisant pentru selectarea funcţiilor 

„OFF” = oprit 
„NORMAL” = mod de funcţionare normală 
„NIGHT” = temperatură redusă 

5 Buton rotativ pentru setarea temperaturii 

Atunci când efectuaţi găurile şi strângeţi şuruburile aveţi grijă să nu deterioraţi cablurile sau conductele! 
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Pe spatele termostatului se găseşte încă un comutator culisant încastrat, cu ajutorul căruia puteţi selecta temperatura 
redusă (reducerea pe timp de noapte) atunci când butonul se află în poziţia „NIGHT” (2 °C sau 5 °C). 
 
Funcţionarea 
Modul încălzire sau răcire 
În funcţie de tipul dispozitivului conectat, pentru încălzire sau răcire, comutatorul culisant trebuie adus în poziţia 
corespunzătoare („HEAT” = dispozitiv de încălzire, „COOL” = dispozitiv de răcire). Ecranul afişează un mesaj corespunzător. 
 
Selectarea modului de funcţionare 
Puteţi selecta modul de funcţionare al termostatului cu ajutorul comutatorului culisant inferior. 
„OFF” Termostatul este oprit 
„NORMAL” Funcţionare normală 

Temperatura selectată cu ajutorul butonului rotativ va fi menţinută prin intermediul dispozitivului de 
încălzire sau de răcire conectat. 

„NIGHT” Reducerea temperaturii pe timp de noapte 
Atunci când butonul se află în această poziţie, temperatura selectată cu ajutorul butonului rotativ va fi 
redusă (în modul răcire: temperatura va fi crescută) cu 2 °C sau 5 °C folosind butonul culisant din spatele 
aparatului. 
Aşadar, puteţi utiliza poziţia „NIGHT” a comutatorului pentru a economisi energie. 

 
Setarea temperaturii 
Setaţi temperatura dorită cu ajutorul butonului rotativ. Dacă releul este activat, ecranul va afişa „ON” (=pornit). 
Exemplu: Utilizaţi termostatul pentru a controla un dispozitiv de încălzire. Temperatura ambiantă este de +20 °C, iar 

dvs. doriţi o temperatură de +25 °C. 
Mutaţi butonul rotativ până când săgeata ajunge la poziţia „25”. 
Releul se activează (conexiunile „COM” şi „NO” se conectează), ecranul LC fişează „ON”. 
La temperatura de +25,5 °C (valoarea temperaturii presetate plus diferenţa de temperatură de comutare) 
releul se va dezactiva. 
Dacă temperatura scade sub +24,5 °C (valoarea temperaturii presetate minus diferenţa de temperatură de 
comutare), releul se va reactiva. 

Diferenţa pentru temperatura de comutare de 0,5 °C împiedică pornirea sau oprirea prea frecventă a dispozitivului de 
încălzire sau de răcire. 
 
Detectarea defecţiunilor 
Fluctuaţiile de temperatură din încăpere sunt prea mari (aprox. 5 – 8 °C) 
 În timpul conectării termostatului faza şi firul neutru au fost inversate. 
 

Butonul rotativ trebuie setat la o valoare mai mare sau mai mică decât temperatura ambiantă dorită 
 În timpul conectării termostatului faza şi firul neutru au fost inversate. 
 Dispozitivul de încălzire sau de răcire utilizat este prea mic pentru dimensiunile încăperii. 
 Termostatul este influenţat de surse externe de căldură (de ex. radiaţii solare, vecinătatea dispozitivelor de încălzire 

sau a aparaturii electrice). 
 Termostatul este instalat într-un loc neadecvat, de ex. în spatele unei perdele, lângă o uşă sau pe un perete exterior al 

încăperii. 
 

Setarea temperaturii nu are niciun efect 
 Termostatul sau contactul de comutare este murdar. Deconectaţi de la tensiune şi curăţaţi cu grijă termostatul, de ex. 

cu aer comprimat. 
 Mai multe termostate (de ex. termostatele din două încăperi) au fost conectate în serie. 
 

Reacţie lentă la setarea temperaturii 
 În funcţie de izolaţia clădirii, modificarea temperaturii încăperii poate să dureze mai mult. 
 De asemenea, încălzirea în pardoseală reacţionează foarte lent la setarea temperaturii. 
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Caracterele de pe ecranul LC sunt ilizibile 
 Apăsaţi scurt butonul „RESET”, de ex. cu o scobitoare, pentru a reseta termostatul. 
 
Eliminarea 

 

Eliminaţi produsul devenit inutilizabil în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

 
Date tehnice 
Tensiune de funcţionare: 230 V/AC, 50 Hz 
Sarcină maximă contacte: 10(4) A 
Diferenţă temperatură de comutare: 0,5 °C 
Precizie: +/- 1 °C la +20 °C 
Domeniu de temperatură: +5 °C până la +30 °C 
Umiditate ambiantă a aerului: 0 – 95% umiditate relativă a aerului, fără condens 
Reducerea temperaturii pe timp de noapte: da (comutabilă între 2 °C şi 5 °C) 
Mod încălzire/răcire: comutabil 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Notificări legale Nr. 33988Q- Versiunea 11/12 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 
Sygonix GmbH (Nordring 98a, D-90409 Nürnberg, Germania).  
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de ex. 
fotocopiere, microfilmare sau introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă 
specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 Sygonix GmbH  & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

Sygonix GmbH  
Nordring 98a 
D-90409 Nürnberg  
 
declară că produsul 
numele mărcii: sygonix 
model: 33988Q 
 

este în conformitate cu următoarele directive şi standarde: 

EMC 2004/108/EC EN 61000-6-3: 2007 
EN 61000-6-1: 2007 
EN 60730-1: 2000 +A2: 2008 
EN 60730-2-7: 1991 +A14: 2003 
EN 60730-2-9: 2002 +A1: 2003 +A2: 2005 
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008 

LVD 2006/95/EC EN 60730-1: 2000 +A12: 2003 +A1: 2004 +A13: 2004 
+A14: 2005 +A16: 2007 +A2: 2008 
EN 60730-2-9: 2010 

RoHS 2002/95/EC  
 

Marcajul CE pe produs:  
 

   GmbH 
Nürnberg, 20 martie 2012  Nordring 98a 

90409 Nürnberg  
 

Locul şi data emiterii  Numele şi semnătura producătorului/  
reprezentantului autorizat 

 

 


