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Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a vă ajuta să puneţi în funcţiune aparatul. Păstraţi instrucţiunile la îndemână pentru a 
le putea consulta ulterior! 
 

I. Elementele de comandă şi afişajul 
 

 
 

A Piuliţă pentru montajul pe valva de încălzire 

B Funcţie vacanţă ( ),temperatură redusă/temperatură de confort ( ),mod manual (Manu), mod automat (Auto) 

C Simbol „fereastră deschisă” ( ), ziua din săptămână, simbol „baterie descărcată” ( ) 
D Selector: efectuarea setărilor (de ex. temperatura) 
E Perioadele de comutare setate în programul săptămânal 
F Afişaj temperatură, afişaj oră/dată, articole din meniu, funcţii 
G Tastă Mode/Menu: apăsaţi scurt tasta pentru a comuta între modul automat, modul manual şi funcţia vacanţă; apăsaţi tasta 

mai mult de 3 secunde pentru a deschide meniul configurare 
H Tastă : comutare între temperatura redusă/temperatura de confort 
I Tastă Boost-/OK: în modul automat şi modul manual, activarea funcţiei turbo; în funcţia vacanţă şi în meniu, 

confirmare/salvare 
 

1. Funcţii generale 
Termostatul de calorifer electronic programabil model L oferă un program presetat şi reglabil individual de încălzire şi reducere a 
temperaturii ce vă permite să controlaţi temperatura din cameră în funcţie de oră. Aparatul acţionează o valvă pentru a controla 
fluxul de căldură în calorifer. Termostatul de calorifer programabil se adaptează la toate valvele de calorifer obişnuite şi este 
uşor de instalat – fără a goli caloriferul sau a interveni în sistemul de încălzire. Funcţia suplimentară turbo permite încălzirea 
rapidă a caloriferului pentru o perioadă scurtă de timp prin deschiderea valvei timp de 5 minute. Obţineţi astfel o senzaţie 
imediată şi plăcută de căldură în cameră. 
 

2. Instrucţiuni de siguranţă 
Acest aparat nu este adecvat pentru copii, nu lăsaţi copiii să se joace cu el. Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate deoarece copiii 
pot fi tentaţi să se joace cu ele, ceea ce este extrem de periculos. Nu deschideţi aparatul: acesta nu conţine piese care să 
necesite reparaţii efectuate de către utilizator. În caz de defecţiuni apelaţi la un specialist. 
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3. Eliminarea 

 

Nu eliminaţi aparatul laolaltă cu gunoiul menajer! Aparatele electronice trebuie predate la punctele locale de 
colectare a echipamentelor electronice uzate, în conformitate cu directivele referitoare la aparatele electrice şi 
electronice uzate. 

 

Marcajul CE este un simbol de liberă circulaţie a produsului, se adresează exclusiv autorităţilor şi nu constituie o 
garanţie a caracteristicilor aparatului. 

 

Nu eliminaţi niciodată bateriile laolaltă cu gunoiul menajer! Bateriile defecte sau uzate trebuie reciclate în 
conformitate cu Directiva 2006 / 66 / EC. Predaţi bateriile şi/sau aparatul la centrele de reciclare din 
localitatea dvs. 

 

4. Instalarea/înlocuirea bateriilor 
 Îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor de pe faţa inferioară a aparatului.  

 Introduceţi 2 baterii noi LR6 (tip AA) în compartimentul bateriilor respectând 
polaritatea corectă.  

 Puneţi la loc capacul compartimentului bateriilor şi fixaţi-l în poziţie.  
Durata de viaţă a bateriilor alcaline noi este de aprox. 3 ani. Simbolul bateriei ( ) indică 
faptul că bateriile trebuie înlocuite. După îndepărtarea bateriilor vechi, aşteptaţi aprox. 1 
minut şi apoi introduceţi-le pe cele noi. Aparatul nu poate funcţiona cu acumulatoare. 

 

Nu reîncărcaţi niciodată bateriile nereîncărcabile, nu scurtcircuitaţi bateriile şi nu le aruncaţi în foc. Bateriile se pot 
supraîncălzi, aprinde sau exploda. Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc sau în apă. Bateriile pot exploda. 

 

5. Setarea datei şi orei 
Atunci când instalaţi sau înlocuiţi bateriile, data şi ora vor fi solicitate automat după un scurt afişaj al numărului versiunii softului 
integrat. 

 Setaţi anul, luna, ziua, ora şi minutele (F) cu ajutorul selectorului (D) şi confirmaţi cu OK (I). 

 
În timpul setării datei şi orei, motorul deplasează ştiftul de ajustare în spate.  

 Afişajul „INS”cu „ ” în rotaţie indică faptul că motorul merge în continuare înapoi. Atunci când ecranul afişează numai 
„INS”, actuatorul poate fi instalat pe valvă. 

 Ajustarea programului săptămânal şi a altor setări se pot efectua înainte de instalare. Pentru aceasta apăsaţi tasta Menu 
în timp ce ecranul afişează „INS”. Pentru mai multe detalii vedeţi „10. Meniul configurare”. 

 Odată încheiată programarea ecranul afişează din nou „INS” şi puteţi începe instalarea. 
 

6. Instalarea pe calorifer 
Instalarea termostatului programabil este simplă şi se poate efectua fără a goli caloriferul sau a interveni în sistemul de încălzire. 
Nu este nevoie de unelte speciale şi nu trebuie oprită încălzirea. Piuliţa de cuplare a termostatului programabil poate fi utilizată 
universal, fără alte accesorii, la orice valvă cu o dimensiune a filetului de M 30 x 1,5 mm, utilizată de majoritatea producătorilor 
cunoscuţi, ca de exemplu 

 Heimeier 

 MNG 

 Junkers 

 Landis&Gyr (Duodyr) 

 Honeywell-Braukmann 

 Oventrop 

 Schlösser 

 Comap 

 Valf Sanayii 

 Mertik Maxitrol 

 Watts 

 Wingenroth (Wiroflex)  

 R.B.M 

 Tiemme 

 Jaga 

 Siemens 

 Idmar 

Adaptoarele şi ridicătoarele incluse în colet permit instalarea aparatului pe valve Danfoss RA, Danfoss RAV şi Danfoss RAVL. 
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Demontarea vechiului cap termostatic 
Rotiţi capul termostatic până la valoarea maximă (A) în sens invers acelor de ceasornic. Acum capul termostatic nu mai apasă pe 
ştiftul valvei şi este mai uşor de demontat. 
Capul termostatic poate fi fixat în mai multe feluri: 

 Cu piuliţă de cuplare: deşurubaţi piuliţa în sens invers acelor de ceasornic (B). Apoi puteţi îndepărta capul termostatic (C). 

 Fixare prin înclichetare: capetele termostatice care au fost fixate prin această metodă pot fi slăbite cu uşurinţă rotind uşor 
piuliţa de blocare/cuplare în sens invers acelor de ceasornic (B). Apoi puteţi îndepărta capul termostatic (C). 

 Fixare cu clemă: capul termostatic este menţinut în poziţie de un inel de fixare blocat cu un şurub. Slăbiţi acest şurub şi 
îndepărtaţi capul termostatic de pe valvă (C). 

 Înşurubare cu ştift filetat: slăbiţi ştiftul filetat şi îndepărtaţi capul termostatic de pe valvă (C). 

 
 

6.1. Adaptoare pentru Danfoss 
Pentru instalarea pe valvele Danfoss aveţi nevoie de unul din adaptoarele furnizate. Pentru a identifica inelele adaptoare 
adecvate fiecărui tip de valvă vedeţi ilustraţiile de mai jos. 

 
Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele între cele două jumătăţi ale adaptorului! 

Corpurile valvelor Danfoss au caneluri alungite (E) de jur împrejurul circumferinţei (vedeţi săgeata), pentru a asigura o poziţie 
corectă a adaptorului la înclichetare. 

 

În timpul instalării aveţi grijă ca protuberanţele din interiorul adaptorului (D) să se alinieze la canelurile (E) de pe 
valvă. Asiguraţi-vă că adaptorul este adecvat pentru valva respectivă şi înclichetaţi-l complet pe corpul valvei. 

 
Adaptoarele RA şi RAV au fost fabricate cu pretensiune pentru a se obţine o îmbinare mai bună. La instalare puteţi utiliza, dacă 
este nevoie, o şurubelniţă cu care să lărgiţi uşor adaptoarele în zona şurubului. După înclichetarea pe corpul valvei fixaţi 
adaptoarele cu şurubul şi piuliţa incluse. 

 

 

În timpul instalării aveţi grijă ca protuberanţele din interiorul adaptorului (D) să se alinieze la canelurile (E) de pe 
valvă. Asiguraţi-vă că adaptorul este adecvat pentru valva respectivă şi înclichetaţi-l complet pe corpul valvei. 

 
La valvele RAV înainte de instalare trebuie fixat mai întâi ridicătorul (F) pe ştiftul valvei. 
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În timpul instalării aveţi grijă ca protuberanţele din interiorul adaptorului (D) să se alinieze la canelurile (E) de pe 
valvă. Asiguraţi-vă că adaptorul este adecvat pentru valva respectivă şi înclichetaţi-l complet pe corpul valvei. 

 
Adaptorul RAVL nu trebuie înşurubat. 

 

 

În timpul instalării aveţi grijă ca protuberanţele din interiorul adaptorului (D) să se alinieze la canelurile (E) de pe 
valvă. Asiguraţi-vă că adaptorul este adecvat pentru valva respectivă şi înclichetaţi-l complet pe corpul valvei. 

 
Inelul de susţinere 
Valvele de la producători diferiţi pot prezenta variaţii de toleranţă din cauza cărora termostatul să nu se îmbine foarte ferm pe 
valvă. Puteţi îmbunătăţi stabilitatea şi îmbinarea pe valvă cu ajutorul inelului de susţinere inclus. Aşezaţi inelul de susţinere (G) în 
flanşă sau pe racordul valvei caloriferului şi înşurubaţi valva termostatică. 
Dacă nu puteţi introduce inelul de susţinere înseamnă că stabilitatea este deja suficientă şi nu mai este nevoie de inel la 
instalare. 
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7. Cursa de adaptare 
Odată instalate bateriile motorul merge mai întâi înapoi; în acelaşi timp se afişează data, „INS” şi simbolul de activitate . Când 
se afişează „INS” fără simbolul de activitate , termostatul de calorifer programabil este gata de instalare. Urmează o cursă de 
adaptare („AdA”) prin care termostatul se adaptează la valvă. 

 Instalaţi termostatul de calorifer programabil pe valvă. 

 Strângeţi bine piuliţa de cuplare. 

 Când ecranul afişează „INS” apăsaţi tasta OK. 
Actuatorul execută o cursă de adaptare. În acest timp se afişează „AdA” şi simbolul de activitate  şi utilizarea aparatului nu 
este posibilă. 

 

În cazul în care cursa de adaptare este iniţiată înainte de instalare, apăsaţi OK şi motorul va merge înapoi în 
poziţia „INS”. Dacă se afişează un mesaj eroare (F1, F2, F3) motorul va merge de asemenea înapoi în poziţia „INS”.  

 

8. Setarea programului săptămânal 
În programul săptămânal se pot seta separat până la 3 faze de încălzire (7 momente de comutare) pentru fiecare zi din 
săptămână. Programarea se efectuează pentru zilele selectate, iar temperaturile trebuie înregistrate pentru o perioadă orară 
între 00:00 şi 23:59. 

 Apăsaţi tasta Menu mai mult de 3 secunde. Pe ecran apare „PRO”. Confirmaţi cu tasta 
OK. 

 Pe ecran apare „DAY”. Cu ajutorul selectorului puteţi selecta o anumită zi din 
săptămână, toate zilele lucrătoare, weekend-ul sau întreaga săptămână (de ex. zilele 
lucrătoare). 

 Confirmaţi cu tasta OK. 

 Se afişează primul moment de comutare (00:00), acesta nu poate fi modificat. Orele de 
încălzire se afişează de asemenea, sub formă de bare. 

 Confirmaţi cu tasta OK. 

 După aceea puteţi seta temperatura dorită începând de la 0:00 (de ex.17,0 °C). 

 Confirmaţi cu tasta OK. 

 Se afişează următorul moment de comutare (de exemplu 6:00). Pe acesta îl puteţi 
ajusta individual. 

 În final, setaţi temperatura care doriţi să predomine începând de la 6:00. 

 Puteţi repeta această procedură până la înregistrarea tuturor celorlalte temperaturi 
dorite pentru perioada între 0:00 şi 23:59. 

 Dacă toate cele 7 momente de comutare au fost alocate, 23:59 se afişează ca moment 
final de comutare ce trebuie confirmat. 

 

În modul automat, temperatura poate fi de asemenea modificată oricând cu ajutorul 
selectorului. Temperatura modificată va fi atunci menţinută până la următorul moment de comutare. 
 

8.1. Program săptămânal: exemple 
Termostatul de calorifer programabil permite înregistrarea a până la 3 perioade de încălzire (7 momente de comutare) cu 
setarea individuală a temperaturii pentru fiecare zi din săptămână.  
Aparatul are setate din fabrică două faze de încălzire de la 6:00 până la 9:00 şi de la 17:00 până la 23:00, la fel pentru toate zilele 
din săptămână: 
de la 00:00 până la 06:00 17,0 °C 
de la 06:00 până la 09:00 21,0 °C 
de la 09:00 până la 17:00 17,0 °C 
de la 17:00 până la 23:00 21,0 °C 
de la 23:00 până la 23:59 17,0 °C 
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Ecranul afişează barele pentru perioadele de comutare pentru fiecare al doilea interval de timp. În acest exemplu 
nu este afişată nicio bară pentru intervalul 0:00 până la 6:00. Pe ecran apar numai barele pentru intervalele 6:00 
până la 9:00 şi 17:00 până la 23:00. 

 
Dacă o cameră trebuie încălzită şi la amiază programarea se poate prezenta după cum urmează: 
De luni până duminică 
de la 00:00 până la 06:00 16,0 °C 
de la 06:00 până la 09:00 22,0 °C 
de la 09:00 până la 12:00 17,0 °C 
de la 12:00 până la 14:00 20,0 °C 
de la 14:00 până la 17:30 17,0 °C 
de la 17:30 până la 23:30 21,0 °C 
de la 23:30 până la 23:59 16,0 °C 
 

 
 

Dacă aveţi un birou acasă şi doriţi să îl încălziţi numai în timpul zilei în zilele lucrătoare, puteţi programa următoarele ore: 
De luni până vineri 
de la 00:00 până la 08:30 17,0 °C 
de la 08:30 până la 17:00 21,0 °C 
de la 17:00 până la 23:59 17,0 °C 
    

 
 

De sâmbătă până duminică 
de la 00:00 până la 23:59 15,0 °C 
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9. Moduri de funcţionare 
Apăsaţi scurt tasta Mode pentru a comuta între următoarele 3 moduri de funcţionare (modurile de funcţionare pot fi selectate 
numai după instalare / pasul 3): 

 Funcţia vacanţă ( ): setarea unei temperaturi ce trebuie menţinută până la un moment determinat. 

 Manu: mod manual – temperatura se reglează manual cu ajutorul selectorului. 

 Auto: program săptămânal – temperatura este controlată automat conform programului săptămânal înregistrat. 
 

10. Meniul configurare 
Meniul configurare permite modificarea setărilor. Puteţi accesa meniul apăsând îndelungat tasta Menu (mai mult de 3 secunde). 
Selectaţi articolele de meniu cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu OK. Dacă apăsaţi încă o dată tasta Menu, reveniţi la nivelul 
precedent. Dacă nu mai umblaţi deloc la aparat mai mult de 65 secunde, meniul se închide automat. Puteţi efectua următoarele 
setări: 
PRO: Setarea programului săptămânal (vedeţi capitolul „8. Setarea programului săptămânal”) 
DAT: Modificarea orei şi datei 
POS: Solicitarea poziţiei actuale a selectorului 
DST: Comutarea automată între ora de vară şi ora de iarnă poate fi dezactivată 
AER: Temperatura „cu fereastra deschisă” şi setarea orei pentru reducerea automată a temperaturii în timpul aerisirii 
TOF: Setarea decalajului de temperatură 
RES: Revenirea la setările din fabrică 
 

11. Conţinutul ecranului în modul normal 
În modul normal se afişează perioadele de comutare, modul de funcţionare, temperatura 
ţintă şi ziua din săptămână. Se afişează barele pentru perioadele de comutare din 
programul săptămânal pentru fiecare al doilea interval de timp (vedeţi exemplul de la „8.1 
Programul săptămânal: exemple”). 
 
 

12. Funcţia turbo 
Funcţia turbo se bazează pe senzaţia de căldură percepută de oameni. La activarea funcţiei, valva de încălzire se deschide 
imediat la 80% timp de 5 minute (setare din fabrică). Încălzirea unei camere durează mai mult de 5 minute, însă căldura emanată 
de calorifer se simte imediat. Dacă ajungeţi acasă mai devreme decât de obicei şi doriţi să încălziţi rapid camera sau dacă aveţi 
nevoie de mai multă căldură dimineaţa la baie funcţia turbo vă va fi de un real ajutor. 

 Pentru a activa funcţia turbo apăsaţi tasta Boost. 

 Timpul rămas este cronometrat în secunde („B299” până la „B000”). 

 Odată scurse cele 5 minute actuatorul trece înapoi în modul anterior (Auto/Manu), cu temperatura setată anterior. 

 Funcţia poate fi dezactivată prematur oricând apăsând tasta sau acţionând selectorul. 

 

În cazul în care caloriferul este acoperit (de ex. de o canapea), tasta Boost nu va avea un efect imediat. Detecţia 
„fereastră deschisă” este dezactivată în timpul funcţiei turbo. 

 

13. Setarea funcţiei vacanţă 
Dacă trebuie menţinută o anumită temperatură pe timpul unei vacanţe sau unei petreceri, puteţi utiliza funcţia vacanţă. 

 Apăsaţi scurt tasta Mode atât de des cât este nevoie până ce simbolul valiză ( ) se afişează pe ecran. 

 Cu ajutorul selectorului, setaţi ora până la care trebuie menţinută temperatura şi apoi confirmaţi cu tasta OK.  

 Apoi setaţi data cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu tasta OK.  

 Setaţi temperatura cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu tasta OK. Afişajul clipeşte pentru a confirma. 
Temperatura setată este menţinută până la momentul setat. După aceea, actuatorul trece în modul automat. 
 

14. Temperatura de confort şi temperatura redusă 
Tasta pentru temperatura de confort/temperatura redusă ( ) permite comutarea simplă şi uşoară între aceste două 
temperaturi. Acestea au fost setate din fabrică la 21,0 °C (temperatura de confort) şi 17,0 °C (temperatura redusă). Pot fi 
ajustate după cum urmează: 

 Menţineţi apăsată îndelungat tasta pentru temperatura de confort/temperatura redusă ( ). 

 Pe ecran se afişează simbolul soare ( ) şi temperatura de confort înregistrată actualmente. 

 Modificaţi temperatura cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu tasta OK.  
Temperatura poate fi modificată şi în modul automat, oricând, cu ajutorul tastei. Aceasta va fi atunci menţinută până la 
următorul moment de comutare din program. 
 

15. Protecţia pentru copii / blocarea utilizării 
Utilizarea aparatului poate fi blocată. 

 Pentru a activa/dezactiva blocarea utilizării apăsaţi simultan tastele Mode/Menu şi . 
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 Odată activată blocarea, ecranul afişează „LOC”. 

 Pentru a dezactiva blocarea utilizării apăsaţi din nou ambele taste. 
 

16. Activarea pauzei de încălzire (pentru a prelungi viaţa bateriilor) 
Puteţi economisi bateriile oprind încălzirea pe timpul verii. Pentru aceasta, valva trebuie este complet deschisă. Protecţia anti-
calcar rămâne activă. 
Pentru a activa pauza de încălzire procedaţi după cum urmează: 

 În modul manual (Manu) rotiţi selectorul spre dreapta până când ecranul afişează „ON”.  

 Pentru a termina părăsiţi modul manual (Manu) sau rotiţi selectorul spre stânga. 
 

17. Setarea modului de protecţie anti-îngheţ 
Dacă o cameră nu trebuie încălzită, valva poate fi închisă. Valva se deschide numai dacă există pericol de îngheţ. Protecţia anti-
calcar rămâne activă. 
Pentru a dezactiva modul de protecţie anti-îngheţ procedaţi după cum urmează: 

 În modul manual (Manu) rotiţi selectorul spre stânga până ce ecranul afişează „OFF”.  

 Pentru a termina părăsiţi modul manual (Manu) sau rotiţi selectorul spre stânga.  
 

18. Funcţia „fereastră deschisă” 
Atunci când temperatura scade semnificativ, actuatorul detectează automat aerisirea camerei. Pentru a economisi costurile de 
încălzire, temperatura este redusă pentru o anumită perioadă de timp (setarea din fabrică este de 15 minute). În acest timp, 

ecranul afişează simbolul „fereastră deschisă” ( ). 
Pentru a activa această funcţie procedaţi după cum urmează: 

 Apăsaţi tasta Menu mai mult de 3 secunde. 

 Selectaţi articolul de meniu „AER” cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu tasta OK. 

 Temperatura şi ora pot fi setate cu ajutorul selectorului. Pentru a dezactiva funcţia selectaţi „0” la oră. 
 

19. Setarea decalajului de temperatură 
Din moment ce temperatura este măsurată la nivelul caloriferului, într-un alt loc din cameră este posibil să fie mai cald sau mai 
frig. Pentru a egaliza puteţi seta un decalaj de temperatură de +/- 3,5 °C. Dacă de exemplu se măsoară 18 °C în locul celor 20 °C 
setate, trebuie setat un decalaj de temperatură de -2,0 °C. 
Pentru a seta decalajul de temperatură procedaţi după cum urmează: 

 Apăsaţi tasta Menu mai mult de 3 secunde. 

 Selectaţi articolul de meniu „OF” cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu tasta OK. 

 Rotiţi selectorul atât cât este nevoie până apare temperatura dorită. 

 Confirmaţi cu tasta OK. 
 

20. Revenirea la setările din fabrică 
Termostatul poate fi resetat manual la starea de livrare. În acest caz, toate setările efectuate manual se pierd. 
Urmaţi aceşti paşi:  

 Menţineţi apăsată tasta Menu mai mult de 3 secunde. 

 Selectaţi articolul de meniu „RES” cu ajutorul selectorului şi confirmaţi cu tasta OK.  

 Apoi ecranul afişează „CFM”. 

 Confirmaţi cu tasta OK. 
 

21. Domenii de utilizare 
Termostatul de calorifer programabil se utilizează ca regulator pentru valva standard a unui calorifer. Aparatul trebuie utilizat 
numai în spaţii interioare şi trebuie protejat de efectele umezelii, praf, lumina solară sau radiaţiile termice externe. Utilizarea în 
alte scopuri decât cele descrise mai sus nu se încadrează în domeniile de utilizare şi duce la anularea automată a dreptului la 
garanţie şi a responsabilităţii producătorului. Valabil şi în cazul transformării sau modificării aparatului. Aparatul se adresează 
exclusiv uzului privat. 
 

22. Remedierea defecţiunilor şi întreţinerea 
 

Codul de eroare afişat Problema Soluţia 

Simbol baterie ( ) Tensiunea bateriilor este prea slabă Înlocuiţi bateriile 

F1 Mecanismul de acţionare al valvei 
funcţionează greoi 

Verificaţi instalaţia şi valva de încălzire  

F2 Domeniul de reglaj este prea mare Verificaţi termostatul să fie bine fixat 

F3 Domeniul de reglare este prea mic Verificaţi valva de încălzire 
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Pentru a preveni calcifierea valvei termostatul de calorifer programabil îndepărtează calcarul odată pe 
săptămână, sâmbăta la ora 12. În acest timp, ecranul afişează „CAL”. 

 

23. Conţinutul coletului 
Termostat de calorifer electronic 
Adaptor Danfoss RA 
Adaptor Danfoss RAV 
Ridicător Danfoss RAV 
Adaptor Danfoss RAVL 
Şurub cu cap cilindric M4 x 12, piuliţă M4 
Inel de susţinere 
 

24. Date tehnice 
Tensiune de alimentare: 3 V 
Consum max. de curent: 100 mA 
Baterii: 2 x LR6 / AA 
Durata de viaţă a bateriilor: aprox. 3 ani 
Ecran: LCD 
Dimensiuni carcasă: 58 x 71,5 x 900 mm (l x H x A) 
Racord: M30 x 1,5 
Temperatură ambiantă: 0 până la 55 °C 
Temperatură max. de suprafaţă: +90 °C (la nivelul caloriferului) 
Cursă liniară: 4,3 mm 
 
Sub rezerva modificărilor tehnice în scopul îmbunătăţirii produsului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi eQ-3 AG (Maiburger Strasse 29, 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 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. 

© 2013 eQ-3 AG  & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


