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TERMOSTAT DE CALORIFER 
Cod produs: 560837 

 
 
1. Conţinut colet 
Coletul termostatului de calorifer include: 

 
 
1. Termostat de calorifer, fără baterii 
2. Ataşament ventil M30x1,5 
3. Ataşament display  
4. Pungă cu adaptoare (Danfoss RA, RAV, RAVL) 
 

Atenţie! 
Pericol de sufocare! 
 Ţineţi ambalajele departe de mâinile copiilor.  

 
2. Scurtă descriere 
Termostatul electronic de calorifer setează exact 
temperatura camerei şi în plus economiseşte energie. 

Diminuarea temperaturii camerei cu 1 °C 
economiseşte cca. 6% din energie! 

Uşor de manevrat 
• Display mare şi ajustabil cu iluminare de fundal. 
• Programare simplă prin demontarea termostatului de 

calorifer de pe ventil.  
 

Montare 
• Termostatul de calorifer se potriveşte cu majoritatea 

ventilelor M30x1,5. 
• După montare termostatul începe imediat să funcţioneze 

conform setărilor din fabricaţie. 
 

Funcţii pentru confort sporit  
• Program de încălzire individual pentru fiecare zi a 

săptămânii. 
• Maxim 6 puncte de comutare pe zi şi 3 temperaturi 

diferite. 
• Moduri de funcţionare: vacanţă, party şi zi liberă.  
• Parametrii pot fi reglaţi în mod individual.  
 

Funcţia economie de energie 
• Funcţia fereastră închide ventilul în timpul aerisirii 

încăperilor.  
• În modul ECO temperatura camerei este diminuată cu 

3 °C. 
• Creşterea, respectiv diminuarea temperaturii camerei în 

modul optimizare.  
 

Atenţie! 
Pericol de defectare a aparatului! 
 Instalaţi termostatul numai conform instruc-
ţiunilor din acest manual de utilizare. 
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu termostatul de 
calorifer.  

 
3. Montarea 
Termostat pregătit de funcţionare în 3 paşi: 
• instalarea bateriilor 
• setarea limbii, orei şi datei 
• montarea – GATA! 
 
Instalarea/înlocuirea bateriilor 
Termostatul poate funcţiona cu următoarele tipuri de 
baterii: 
• 2 baterii AA 1,5 V; tip LR6, AA, AM3. 
Alternativ puteţi folosi şi următoarele baterii/acumulatoare: 
• Li 1,5 V; tip LR6, AA, AM3. 
• NiMH 1,5 V; tip LR6, AA, AM3.  
 

Dacă folosiţi baterii Li sau NiMH trebuie să ajustaţi 
parametrul 14.  
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1. Rabataţi în sus partea frontală şi apoi demontaţi-o 
trăgând în jos. Compartimentul baterii este acum 
accesibil. 

2. Instalaţi bateriile. Respectaţi polaritatea corectă. 
3. Reaşezaţi partea frontală prin rabatare. Pe display apare 

versiunea de software, iar apoi limba . 
4. Dacă doriţi selectaţi cu butonul de reglare o altă limbă. 
5. Confirmaţi limba selectată cu tasta . Pe display 

apare  (ora).  
 

Funcţia selecţia limbii apare numai la prima punere în 
funcţiune. La schimbarea ulterioară a bateriilor va 
trebui să setaţi ora şi data. 
Durata de viaţă a noilor baterii AA este de cca. 2 ani. 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când simbolul  
clipeşte. După schimbarea bateriilor se păstrează toate 
setările.  

 
ATENŢIE 
Pericol de explozie! 
 Nu încărcaţi niciodată bateriile. 
 Nu scurtcircuitaţi şi nu aruncaţi bateriile în foc. 
 Toate bateriile trebuie eliminate în mod ecologic.  

 
Setarea orei şi datei 
1. După ce pe display apare  (ora) setaţi ora actuală 

cu butonul de reglare şi confirmaţi cu tasta . Pe 
display apare . 

2. Setaţi minutele actuale cu butonul de reglare şi 
confirmaţi cu tasta . Pe display apare  (an). 

3. Setaţi anul actual cu butonul de reglare şi confirmaţi cu 
tasta . Pe display apare  (luna). 

4. Setaţi luna actuală cu butonul de reglare şi confirmaţi cu 
tasta . Pe display apare  (zi). 

5. Setaţi ziua actuală cu butonul de reglare şi confirmaţi cu 
tasta . 
Pe display apare afişarea normală cu temperatura setată 
şi modul de funcţionare selectat.  

 
Montarea termostatului de calorifer 
Termostatul poate fi instalat pe toate tipurile de ventil cu 
conexiune M30x1,5 fără să se facă mizerie sau pete de apă.  
 

Atenţie 
Termostatul se poate defecta din cauza scurtcir-
cuitului cauzat de umezeală şi umiditate!  
 Montaţi termostatul numai în spaţii interioare 
uscate şi închise. 
 Feriţi termostatul de umiditate, praf, razele 
directe ale soarelui şi căldură excesivă.  

 
Demontaţi vechiul termostat 

 
1. Rotiţi capul termostatic spre stânga şi desfaceţi sistemul 

de prindere. 

2. Demontaţi capul termostatic de pe ventilul caloriferului.  
 
Selecţia adaptorului 
Termostatul de calorifer este adecvat pentru majoritatea 
ventilelor M30x1,5. Pentru anumite tipuri de ventil este 
nevoie de adaptor.  
 
1. Verificaţi dacă este nevoie de un adaptor şi selectaţi 

varianta adecvată. 
 

Producător Imagine Adaptor 
Ventil M30 x  
1.5 Honeywell- 
Braukmann,  
MNG, Heimeier,  
Oventrop 

 

Nu este nevoie 

Danfoss RA 

 

Inclus în colet 

Danfoss RAV 

 

Inclus în colet 

Danfoss RAVL 

 

Inclus în colet 

 

2. Împingeţi adaptorul pe ventilul caloriferului şi rotiţi-l, 
până ce acesta intră la locul lui.  

3. Dacă este nevoie fixaţi adaptorul cu un şurub.  
 
Montarea accesoriul ventil 

 
1. Demontaţi accesoriul ventil de pe termostatul de 

calorifer. Rotiţi cursorul în direcţia  

 
2. Învârtiţi rotiţa în sens anti-orar până la maxim.  
3. Instalaţi ataşamentul ventil pe termostat sau instalaţi 

manual adaptorul (fără scule!) 
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Montarea termostatului de calorifer 

 
1. Asiguraţi-vă că cursorul de pe termostat se află în poziţia 

deschisă. 
2. Instalaţi termostatul de calorifer pe ataşamentul ventil în 

aşa fel încât îmbinarea să intre la locul ei şi să nu mai fie 
vizibilă.  

3. Blocaţi termostatul de calorifer în poziţia finală. 
Împingeţi cursorul în direcţia  

Termostatul realizează un scurt test; după cca. 1 minut pe 
ecran apare , iar apoi se trece la funcţionarea 
automată.  
 

Termostatul funcţionează numai dacă este fixat corect 
în poziţia finală.  

 
Gata! Termostatul funcţionează acum conform setărilor din 
fabricaţie.  
 
Fixarea termostatului şi compartimentului baterii 

Termostatul şi compartimentul baterii pot fi fixate 
suplimentar cu un şurub, astfel încât să nu poată fi 
demontate, respectiv deschise. Aceste şuruburi nu 
sunt incluse în colet.  

 
 
Șuruburi cu cap îngropat 
Profil Torx/cruce 2,2 x 8 mm  
Tip: WIN1412-KC22X8-Z sau  
WIN1412-KB22X8-Z 
 
 

Reglarea poziţiei displayului 
Pentru lizibilitate cât mai bună puteţi înclina displayul 
termostatului în diferite poziţii (10°, 20°, 30°, 40°).  
Înclinarea la 40° poate fi fixată cu ataşamentul display inclus 
în colet.  

 
1. Ridicaţi displayul şi înclinaţi-l după cum doriţi. 
2. Dacă doriţi înclinaţi displayul la 40° şi împingeţi 

ataşamentul display între display şi carcasă, până ce intră 
la locul lui.  

4. Descrierea aparatului 
 

Elementele de comandă şi displayul  

 
1. Timp de încălzire/timp de economisire în ore 
2. Ziua actuală a săptămânii 1...7 (luni ... duminică) 
3. Afişare temperatură: de ex. temperatura actuală a 

camerei (setarea din fabricaţie) sau temperatura 
măsurată, dacă este configurată în parametrul 9 

4. Afişare text cu 9 semne 
5. Tasta : confirmarea setărilor 
6. Tasta PROG: selecţie mod de funcţionare, setare 

program de timp  
7. Apăsare prelungită tastă (10 sec.); parametrii pot fi 

modificaţi 
8. Programare: înapoi la nivelul imediat superior  
9. Buton reglare: modificarea setărilor 
10. Tasta AUTO/ECO/MANU: comută între modul automat, 

ECO şi manual  
11. În modul programare: încheiere (fără salvare date) 
12. Stare baterii 
13. Blocare taste  
14. Simbol pentru temperatura de confort 1 , tempera-

tura de confort 2 , temperatura de economisire  
 
Simbol baterie 
 

Stare baterie Semnificaţie 

 
Baterii pline 

 
Baterii semi-descărcate 

 
Bateriile vor trebui înlocuite în curând 

 
Simbolul clipeşte: bateriile sunt 
descărcate şi trebuie înlocuite 

  
Sfaturi privind manevrarea 
Manevrarea confortabilă a termostatului de calorifer 
Pentru programarea comodă puteţi demonta termostatul de 
pe calorifer. 
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1. Deblocaţi termostatul. Împingeţi cursorul de pe 
termostat în direcţia  

2. Demontaţi termostatul de pe ataşamentul ventil.  
 
Nu ştiţi unde vă aflaţi în program? 
 Apăsaţi tasta AUTO/ECO/MANU. 
Pe display apare  . Ultima intrare de date este 
abrogată.  
 
5. Modul de funcţionare automat  
 

Program standard timp  
În modul automat termostatul reglează automat temperatu-
ra camerei în funcţie de programul de timp setat. 
 
Programul săptămânal 1: permanent acasă 
Pentru fiecare zi a săptămânii este setat din fabricaţie 
următorul program de timp: 
 

 
 

Punct de 
comutare 

Timp Temperatură 

1 6:00 – 22:00  20 °C (temperatură de 
confort 1) 

2 22:00 – 6:00  16 °C (temperatură de 
economisire) 

 
• Termostatul dispune de încă 2 programe 

săptămânale. V. cap. 9. 
• Puteţi ajusta unul dintre programele săptămânale 

la cerinţele dvs. personale. V. cap. 8.  
 
Ajustarea temporară a temperaturii 
Dacă doriţi temporar o altă temperatură decât cea setată în 
programul de timp:  
 Setaţi temperatura dorită cu butonul de reglare. 
Modificarea rămâne valabilă până la următorul punct de 
comutare. 

V. cap. 7 pentru modificarea permanentă a 
temperaturii. 

 
Economie de energie cu modul ECO 
În modul ECO temperatura încăperii setată în programul de 
timp al modului automat este diminuată cu 3 °C.  
 Pentru activarea modului de funcţionare ECO apăsaţi de 
mai multe ori tasta AUTO/ECO/MANU, până ce pe display 
apare .  
Temperatura afişată este redusă cu 3 °C. Modul ECO 
funcţionează până la reapăsarea tastei AUTO/ECO/MANU şi 
selecţia unui alt mod de funcţionare. 
 
 
 

Modul de funcţionare manual  
În modul de funcţionare manual termostatul funcţionează cu 
temperatura setată manual, până la o nouă modificare a 
temperaturii sau trecerea la un alt mod de funcţionare. 
 Pentru activarea modului de funcţionare manual apăsaţi 
de mai multe ori tasta AUTO/ECO/MANU până ce pe display 
apare .  
Temperatura poate fi setată manual cu butonul de reglare. 
Modul de funcţionare manual funcţionează până la 
reapăsarea tastei AUTO/ECO/MANU şi selecţia unui alt mod 
de funcţionare.  
 
6. Programarea – Moduri de funcţionare 
 

Moduri de funcţionare 
• Modul de funcţionare PARTY: aici puteţi introduce o 

temperatură pentru un anumit număr de ore. După 
scurgerea timpului setat termostatul trece în modul 
automat. 

• Modul de funcţionare ZI LIBERĂ (DAY OFF): dacă în 
timpul săptămânii există o zi liberă atunci se poate 
întâmpla ca modul automat să nu fie adecvat cerinţelor 
dvs. din acea zi. De aceea puteţi activa un alt program de 
timp pentru una sau mai multe zile. După scurgerea 
perioadei setate termostatul trece în modul automat.  

• Modul de funcţionare VACANŢĂ (HOLIDAY): aici puteţi 
introduce o temperatură pentru un anumit număr de zile. 
După scurgerea perioadei de timp setate termostatul 
trece în modul automat.  

 
Selecţia modului de funcţionare 
Selecţia modului de funcţionare PARTY sau VACANŢĂ 
1. Apăsaţi tasta PROG şi rotiţi butonul de reglare spre 

stânga până ce pe display apare , respectiv 
 (vacanţă). 

2. Confirmaţi modul de funcţionare cu tasta . Ora, 
respectiv ziua clipeşte.  

3. Cu butonul de reglare setaţi numărul dorit pentru oră, 
respectiv ziuă şi confirmaţi cu tasta . Afişarea 
temperatură clipeşte.  

4. Setaţi cu butonul de reglare temperatura dorită şi 
confirmaţi cu tasta . Pe display apar modul de 
funcţionare selectat şi temperatura setată.  

 
Selecţia modului de funcţionare ZI LIBERĂ 
1. Apăsaţi tasta PROG şi rotiţi butonul de reglare spre 

stânga până ce pe display apare  (zi liberă).  
2. Confirmaţi modul de funcţionare cu tasta . Clipeşte 

 (zile).  
3. Setaţi cu butonul de reglare numărul dorit pentru zile şi 

confirmaţi cu tasta . Pe display apare modul de 
funcţionare selectat.  

 
• Felul în care realizaţi programul de timp pentru zile 

libere este descris la cap. 8.  
• La introducerea numărului de zile pentru VACANŢĂ/ 

ZI LIBERĂ, ziua actuală este considerată prima zi.  
• Ultima pagină a manualului include o privire de 

ansamblu asupra structurii programului.  
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7. Programare – Temperatura 
Pentru programul de timp există trei setări pentru 
temperatură, ce pot fi alocate punctelor de comutare din 
cadrul programului timp.  
 

• Temperatura de confort 1             din fabricaţie 20 °C 
• Temperatura de confort 2             din fabricaţie 22 °C 
• Temperatura de economisire     din fabricaţie 16 °C 
 
Setarea temperaturilor 
1. Apăsaţi tasta PROG. Pe display apare . 
2. Apăsaţi tasta ; setaţi cu butonul de reglare tempera-

tura de confort 1 şi confirmaţi cu tasta . Pe display 
apare scurt  (salvat) şi apoi din nou . 

3. Învârtiţi butonul de reglare spre dreapta până ce pe 
display apare următoarea temperatură.  

4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru temperatura de confort 2 şi 
temperatura de economisire.  

5. Încheiaţi programarea cu tasta AUTO.  
 

Cele trei temperaturi presetate (confort 1, confort 2 şi 
economie energie) pot fi oricând modificate. 
• În timpul programării ajungeţi cu tasta PROG 

înapoi la nivelul imediat superior. 
• Programarea poate fi oricând oprită cu tasta AUTO. 
Ultima pagină a acestui manual include structura 
programului. 

 
8. Programare – Program de timp  
 

Planificarea programului timp  
Pe zi puteţi stabili max. 6 puncte de comutare. Fiecărui 
punct de comutare trebuie să îi alocaţi următoarele: 
• Una dintre cele trei temperaturi presetate (confort 1, 

confort 2, economie energie) 
• Momentul de început pentru timpul de încălzire/ 

economie 
• Momentul de final pentru timpul de încălzire/economie 
 
Exemplu 

 
 
Exemplul indică următorul program de timp: 

Pct. co-
mutare 

Timp Temperatură 

1 6:00 – 9:00  20 °C (temp. confort 1) 
2 9:00 – 12:00    16 °C (temp. economisire) 
3 12:00 – 14:00  20 °C (temp. confort 1) 
4 14:00 – 17:00    16 °C (temp. economisire) 
5 17:00 – 22:00  22 °C (temp. confort 2) 
6 22:00 – 6:00    16 °C (temp. economisire) 

Ultima pagină a acestui manual include structura 
programului. 
 
Program săptămânal 
Programul săptămânal poate fi ajustat la ritmul dvs. 
personal. Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni: 
• Programe de timp separate pentru zilele săptămânii de 

lucru şi weekend. 
• Un program de timp pentru toate zilele săptămânii.  
• Un program de timp individual pentru fiecare zi a 

săptămânii.  
 

Recomandăm să vă notaţi programul de timp înainte 
de a începe programarea.  

 
Setarea programului timp  
Selecţia zilelor săptămânii 
1. Apăsaţi tasta PROG. Pe display apare .  
2. Învârtiţi rotiţa de reglare spre dreapta până ce pe display 

apare . 
3. Apăsaţi tasta  şi selectaţi cu butonul de reglare ziua 

dorită a săptămânii pentru programul de timp:  
sau 

 
4. Confirmaţi zilele selectate cu tasta .  

Pe display apare temperatura, precum şi momentul de 
încheiere al primului punct de comutare, de ex.: 

 
• Momentul de încheiere al unui punct de comutare 

este în acelaşi timp începutul următorului punct de 
comutare.  

• Sunt afişate numai punctele de comutare 
programate.  

 
Vizualizarea punctelor de comutare 
Cu butonul de reglare puteţi trece de la un punct de 
comutare la altul pentru a putea vizualiza setările pentru 
toate punctele de comutare programate.  
 
Prelucrarea punctelor de comutare 
1. Apăsaţi tasta  pentru a prelucra punctul de 

comutare afişat. Afişarea pentru temperatură clipeşte. 
2. Cu butonul de reglare selectaţi temperatura dorită 

(confort 1, confort 2 sau economisire) pentru punctul de 
comutare ales şi confirmaţi cu tasta . 
Partea de început a scalei de timp a punctului de 
comutare ales clipeşte.  

Scala de timp pentru programarea punctelor de 
comutare începe dimineaţa la ora 3:00 şi se încheie în 
ziua următoare la ora 2:50.  

3. Setaţi cu butonul de reglare partea de început a scalei de 
timp pentru punctul de comutare ales şi confirmaţi cu 
tasta . Partea de sfârşit a scalei de timp a punctului 
de comutare clipeşte.  

4. Cu butonul de reglare setaţi capătul scalei de timp 
pentru punctul de comutare selectat şi confirmaţi cu 
tasta .  
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Pe display apare (salvat). Apoi sunt afişate 
Temperatura şi Începutul şi sfârşitul scalei de timp pentru 
următorul punct de comutare.  

5. Selectaţi temperatura pentru următoarele puncte de 
comutare şi setaţi începutul şi sfârşitul scalei de timp 
pentru punctul de comutare – aşa cum este descris la 
paşii 1 – 5.  

 
• Un punct de comutare este salvat numai după 

confirmarea cu tasta  a temperaturii, începu-
tului şi sfârşitului scalei de timp.  

• Dacă nu aveţi nevoie de un punct de comutare 
selectaţi setarea - - . -.  

 
Prelucrarea zilelor săptămânii 
1. După ce aţi prelucrat toate punctele de comutare vă 

puteţi întoarce la selecţia zilelor săptămânii cu tasta 
PROG. 

2. Prelucraţi punctele de comutare pentru următoarele zile 
ale săptămânii.  

3. După ce aţi setat toate zilele săptămânii încheiaţi 
programarea cu tasta AUTO.  

 
Termostatul începe să funcţioneze în modul automat 
folosind programul de timp setat.  
 
Ştergerea punctului de comutare 
 Dacă nu este nevoie de un punct de comutare selectaţi 
setarea pentru temperatură - - . -. şi confirmaţi cu tasta .  

 
Primul punct de comutare nu poate fi şters.  
 

Introducerea unui punct de comutare 
1. Învârtiţi butonul de reglare până ce pe display apare 

 (punct de comutare nou) şi confirmaţi cu tasta 
. Afişarea pentru temperatură clipeşte. 

2. Cu butonul de reglare selectaţi temperatura dorită 
(confort 1, confort 2, economisire) pentru noul punct de 
comutare şi confirmaţi cu tasta . Începutul scalei de 
timp pentru noul punct de comutare clipeşte.  

3. Cu butonul de reglare setaţi timpul de comutare pentru 
noul punct de comutare şi confirmaţi cu tasta . 
Clipeşte finalul scalei de timp pentru noul punct de 
comutare.  

4. Cu butonul de reglare setaţi finalul scalei de timp pentru 
noul punct de comutare şi confirmaţi cu tasta .  

 
 apare numai dacă sunt programate mai 

puţin de 6 puncte de comutare. 
 
9. Setările de bază 
 

Privire de ansamblu 
Dacă este nevoie puteţi modifica cele 16 setări de bază 
(parametri).  
Setările din fabricaţie sunt marcate prin culoarea gri. 
În cele ce urmează câteva explicaţii suplimentare referitoare 
la parametrii marcaţi cu *.  
 
 
 
 

Par. Setare Semnificaţie 
1 

 

Setare limbă 
Germană 
Engleză 
Franceză 
Olandeză 
Italiană 
Daneză 

2 

 

Programe de timp presetate 
Program săptămânal 1 „Permanent acasă” 
Program săptămânal 2 „Acasă la amiază” 
Program săptămânal 3 „Part-time job”. 

3 

 

Iluminare de fundal 
Oprită 
Activată 

4 

 

Comutare ora de vară/iarnă 
Fără comutare automată 
Comutare automată 

5 

 

Durata funcţiei fereastră 
Funcţia fereastră nu este activă 
Ventilul se deschide cel târziu după 30 de minute 
… 
Ventilul se deschide cel târziu după 90 de minute 

6 

 

Sensibilitatea funcţiei fereastră la scăderea 
temperaturii camerei 
0,5 (sensibil) 
… 
3,0 (mai puţin sensibil) 
Setare din fabricaţie: 0,8 

7 

 

Sensibilitatea funcţiei fereastră la creşterea 
temperaturii camerei 
0,1 (sensibil) 
… 
3,0 (mai puţin sensibil) 
Setare din fabricaţie: 0,3 

8 

 

Setarea cursei ventilului 
Cursă standard ventil 
Cursă completă 

9 

 

Afişarea temperaturii pe display 
Temperatura setată/programată (temperatura 
ţintă) 
Temperatura măsurată a camerei 

10 

 

Limita superioară pentru temperatură 
Temperatura camerei nu poate fi setată peste 
limita superioară de temperatură (Max Limit).  
Setare din fabricaţie: 30 °C 

11 

 

Limita inferioară pentru temperatură 
Temperatura camerei nu poate fi setată sub 
limita inferioară de temperatură (Min Limit).  
Setarea din fabricaţie: 5 °C 

12 
 

 

Funcţia optimizare 
Fără optimizare 
Start optim 
Start/stop optim 

13 

 

Offset temperatură 
Pentru ajustarea temperaturii termostatului şi a 
temperaturii măsurate în cameră.  
Setarea din fabricaţie: 0 °C 

14 
 

 

Tip baterie 
Alcalină 
Li 
NiMH (acumulator reîncărcabil) 

15 

 

Afişare poziţia ventilului 
Fără afişarea poziţiei ventilului 
Afişare scurtă a poziţiei ventilului 

16 

 

Restaurarea setărilor din fabricaţie 
Fără resetare 
Restaurarea setărilor din fabricaţie 
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Descrierea parametrilor 
Parametrul 2 
Selecţia programului de timp presetat 
• Program săptămânal 1 (setare din fabricaţie, 2 puncte de 

comutare): 
Lu – Du permanent acasă 
Acest program este descris la cap. 5.  

• Program săptămânal 2 (6 puncte de comutare): 
Lu – Vi acasă la amiază 
Sâmb – Du la fel ca şi programul săptămânal 1  

 
 

Pct. co-
mutare 

Timp Temperatură 

1 6:00 – 9:00  20 °C (temp. confort 1) 
2 9:00 – 12:00    16 °C (temp. economisire) 
3 12:00 – 13:00  20 °C (temp. confort 1) 
4 13:00 – 17:00    16 °C (temp. economisire) 
5 17:00 – 22:00  22 °C (temp. confort 2) 
6 22:00 – 6:00    16 °C (temp. economisire) 

 
• Program săptămânal 3 (4 puncte de comutare):  
Lu – Vi part-time job 
Sâmb – Du la fel ca şi programul săptămânal 1 

 
 

Pct. co-
mutare 

Timp Temperatură 

1 6:00 – 9:00  20 °C (temp. confort 1) 
2 9:00 – 13:00    16 °C (temp. economisire) 
3 13:00 – 22:00  22 °C (temp. confort 2) 
4 22:00 – 06:00    16 °C (temp. economisire) 

 
Parametrul 3 – Iluminarea de fundal 
Pentru a simplifica citirea datelor displayul dispune de 
funcţia iluminare de fundal.  
 

• Iluminarea de fundal se activează la mişcarea butonului 
de reglare sau apăsarea unei taste. 

• Pentru a economisi energie iluminarea de fundal se 
dezactivează dacă timp de 7 sec. nu este apăsată nicio 
tastă pe termostat.  

Parametrii 5 – 7 – Funcţia fereastră 
Pentru a economisi energie termostatul închide ventilul 
caloriferului atunci când în cameră se deschide o fereastră, 
iar temperatura scade semnificativ. 
După închiderea ferestrei şi creşterea temperaturii din 
cameră termostatul redeschide ventilul caloriferului. 
Dacă din greşeală fereastra rămâne deschisă termostatul 
deschide automat ventilul după scurgerea timpului setat 
pentru a asigura protecţia la îngheţ.  
 
Parametrul 8 – Cursa ventilului 
Din fabricaţie termostatul lucrează cu o cursă optimă pentru 
ventil. 
Dacă aveţi nevoie de întreaga cursă a ventilului sau dacă 
ventilul nu se închide complet puteţi selecta modul cursă 
completă ventil.  
 
Parametrul 9 – Afişarea temperaturii pe display 
• În setarea din fabricaţie pe display se afişează 

temperatura setată, respectiv programată (confort 1, 2 
sau economică). 

• În setarea „Temperatura măsurată” pe display se 
afişează temperatura măsurată în cameră. Dacă învârtiţi 
rotiţa de reglare sau apăsaţi o tastă aparatul comută la 
temperatura setată. La nevoie temperatura poate fi 
resetată. După cca. 3 sec. afişarea trece din nou la 
temperatura măsurată.  

 
Parametrul 12 – Funcţia optimizare 
Fără optimizare (setarea din fabricaţie) – termostatul începe 
să încălzească, respectiv să diminueze încălzirea în cameră în 
funcţie de timpul programat. De ex: pentru ca o cameră să 
fie caldă la ora 7:00 punctul de comutare trebuie setat mai 
devreme, căci altfel camera ar începe să fie încălzită abia la 
ora 7:00. În unele situaţii se poate ca punctul de comutare 
să fie setat prea devreme şi de aceea camera să fie încălzită 
mai mult timp decât este necesar.  
Cu optimizare – camera a atins temperatura dorită la timpul 
programat, căci termostatul începe să încălzească, respectiv 
să diminueze încălzirea la momentul oportun.  
• Start optim 

Camera este încălzită la momentul oportun pentru a 
atinge temperatura programată.  

• Start/stop optim 
Camera este încălzită la momentul oportun, iar apoi 
căldura este diminuată.  

 
 
Parametrul 13 – Offset temperatură 
Deoarece termostatul măsoară temperatura camerei din 
apropierea caloriferului este posibil ca valoarea obţinută să 
fie diferită de ceea ce se obţine în alte zone ale camerei. 
Dacă temperatura camerei este de 20 °C, iar cea din 
apropierea caloriferului de 21,5 °C atunci diferenţa poate fi 
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compensată cu un offset de -1,5 °C. Afişarea pe termostat 
nu se modifică.  
 
Parametrul 15 – Afişarea poziţiei ventilului 
Atunci când acest parametru este activat (setarea 1) se 
afişează pentru scurt timp poziţia ventilului (deschis între 0 ... 
100%).  
Afişarea principală reapare după cca. 3 minute sau apăsarea 
tastei AUTO. 
 
Modificarea parametrilor 
1. Menţineţi apăsată tasta PROG cel puţin 10 sec. până ce 

parametrul 1 clipeşte (cifra stângă). 

 
Cifra dreaptă indică setarea actuală. Parametrul este 
afişat suplimentar şi sub formă de text. De ex. pentru 
parametrul 1 (Limbă) există afişarea  cu setarea 1 
(Deutsch).  

2. Selectaţi parametrul dorit (cifra stângă) cu butonul de 
reglare. 

3. Apăsaţi tasta  pentru a prelucra parametrul. Setarea 
actuală a parametrului clipeşte (cifra dreaptă).  

4. Selectaţi setarea dorită (cifra dreaptă) cu butonul de 
reglare şi confirmaţi cu tasta .  

5. Parametrul prelucrat actual clipeşte (cifra stângă). 
6. Pentru mai mulți parametri repetați pașii de la 2 la 4. 
7. Cu tasta AUTO vă reîntoarceţi la modul automat.  
 
10. Alte funcţii  
 

Funcţii de supraveghere  
Funcţia fereastră 
Dacă deschideţi o fereastră şi temperatura din cameră scade, 
termostatul închide ventilul caloriferului pentru a economisi 
energie. 
Pe display apare  (fereastră). 
După ce temperatura creşte din nou sau în funcţie de timpul 
setat (setare din fabricaţie: 30 min.) termostatul redeschide 
ventilul caloriferului.  
Puteţi deschide oricând ventilul dacă apăsaţi tasta AUTO sau 
învârtiţi butonul de reglare.  
De asemenea puteţi regla sensibilitatea termostatului la 
creşterea sau scăderea temperaturii – v. cap. 9, parametrii 5 
– 7. 
 
Protecţia ventilului 
Dacă ventilul caloriferului nu a fost deschis timp de 2 săpt. 
aparatul realizează automat un test. Pentru a evita blocarea 
ventilului termostatul deschide pentru scurt timp ventilul în 
prima zi de luni care urmează. Pe display apare . 
 
Protecţia la îngheţ 
Dacă temperatura scade sub 5 °C atunci termostatul 
menţine deschis ventilul caloriferului până ce temperatura 
ajunge la 6 °C. Astfel se evită pericolul îngheţului 
caloriferului. Pe display apare .  

 

Nu decuplaţi încălzirea, căci în caz contrar termostatul 
nu poate îndeplini funcţia de protecţie la îngheţ.  

Pauza de vară 
Dacă aţi oprit încălzirea pe timpul verii şi doriţi să 
economisiţi bateriile termostatului aveţi posibilitatea de a 
opri termostatul. 
 
Închiderea ventilului 
Apăsaţi de mai multe ori tasta AUTO/ECO/MANU până ce 
pe display apare . 
Învârtiţi butonul de reglare spre stânga până ce pe display 
apare . 
Ventilul caloriferului este închis. Funcţiile protecţie ventil şi 
protecţie la îngheţ sunt în continuare active.  
 
Deschiderea ventilului 
 Treceţi în modul automat cu tasta AUTO/ECO/MANU. 
- sau - 
 Setaţi temperatura dorită în modul manual.  
 
Siguranţă copii/blocarea tastelor 
Termostatul poate fi blocat pentru a se evita manevrarea sa 
accidentală. 
 Apăsaţi simultan tasta AUTO/ECO/MANU şi tasta PROG 
timp de 3 sec.  
Pe display apare simbolul  
 

Deblocarea termostatului se face cu aceeaşi 
combinaţie de taste.  

 
11. Soluţionarea problemelor  
 

Tabel erori 
 

Problemă/ 
Afişare 

Cauză Soluţie 

clipeşte 
Baterii 
descărcate 

Înlocuiţi bateriile 

 
Aparat defect Înlocuiţi aparatul 

 
Motorul nu 
funcţionează 

Verificaţi montajul, 
eventual îndepărtaţi 
murdăria 

Caloriferul nu 
se răceşte 

Ventilul nu se 
închide complet 

Verificaţi montajul, 
eventual setaţi 
modul cursă comple-
tă (parametrul 8) 

Camera nu se 
încălzeşte în 
timpul 
optimizării 

Încălzirea nu se 
cuplează la timp 

Asiguraţi-vă că 
încălzirea se cuplează 
la timp. 

Motorul nu se 
mişcă 

Ataşamentul 
ventil nu este 
blocat 

Mutaţi cursorul în 
poziţia  

 
Manevrarea de urgenţă cu bateriile descărcate 
1. Deblocaţi termostatul. Împingeţi cursorul de pe 

termostat în direcţia  
2. Scoateţi termostatul de pe ataşamentul ventil. 
3. Operaţi manual ventilul de pe ataşamentul ventil 

folosind butonul de reglare. 
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Revenirea la setările din fabricaţie 
1. Menţineţi apăsată tasta PROG cca. 10 sec. până ce 

parametrul 1 clipeşte (cifra stângă).  
2. Selectaţi parametrul 16 (cifra stângă) şi setarea 1 (cifra 

dreaptă) cu butonul de reglare.  
3. Apăsaţi tasta  pentru a restaura setările din 

fabricaţie.  
 
 
12. Date tehnice 
Tip    HR30 
Clasa de protecţie IP30 
Alimentare   2 baterii 1,5 V LR6, AA, AM3 
Conexiune la calorifer M30x1,5 
Temperatura ambientală 0 ... 50 °C 
Dimensiuni  94 x 50 x 69 mm 
Condiţii ambientale apartamente, birouri, sectorul 

industrial şi fabrici mici 
Umiditate  10 ... 90 % umiditate relativă  
 
13. Eliminarea deşeurilor 
Eliminaţi termostatul uzat conform normei WEEE 
2002/96/EC privind aparatele electrice şi electronice uzate.  
 

 Eliminaţi ambalajul şi produsul numai în spaţiile 
de reciclare corespunzătoare. 
 Nu aruncaţi aparatul laolaltă cu gunoiul menajer. 
 Nu aruncaţi produsul în foc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German 
Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi 
Novar GmbH a Honeywell Company (Gartenstraße 49, 58511 
Lüdenscheid, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu 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 manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Novar GmbH & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

  
14. Programarea – Privire de ansamblu 
 
Temperaturi şi moduri de funcţionare 
 

 
 
 
Program timp  

 
 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice în scopul optimizării produsului. 
 
 

 


