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Deutsch

 

Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese
Anleitung beachtet wird. Wir bitten, diese Schrift dem Kun-
den auszuhändigen.

 

English

 

Correct function of this appliance can only be guaranteed if
these instructions are observed.  Please hand this document
over to the customer.

 

Français

 

Un fonctionnement impeccable n’est assuré que si les ins-
tructions ci-après sont respectées. Nous vous prions de bien
vouloir les transmettre au client.

 

Español

 

Para garantizar un funcionamiento correcto es importante
atenerse a estas instrucciones de instalación. Por favor, en-
trégueselas al cliente.

 

Italiano

 

Soltanto attenendosi alle istruzioni presenti può essere ga-
rantito un perfetto funzionamento. Vi preghiamo di conse-
gnare al cliente questo manuale.

 

Português

 

O perfeito funcionamento do aparelho só pode ser garanti-
do, se esta instrução de serviço fôr observada com atenção.
Pedimos que este documento seja entregue ao cliente.

 

Nederlands

 

De juiste werking is alleen gewaarborgd wanneer deze ge-
bruiksaanwijzing in acht wordt genomen. Wij verzoeken u,
dit document aan de klant te overhandigen.
Türkçe

 

Cihaz∂n kusursuz biçimde iµlev görmesi ancak bu k∂lavuza
uymakla mümkündür. Bu k∂lavuz, kullan∂c∂ya verilmelidir.

 

Dansk

 

En korrekt funktion kan kun sikres, hvis nærværende vejled-
ning overholdes. Nærværende materiale bedes udleveret til
kunden.
∂ÏÏËÓÈÎ¿
∏ ¿„ÔÁË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ó ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
·ÚÔ‡ÛÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÙÂ ·˘Ùfi
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË.
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Garantåm buna funcøionare numai în condiøiile în care se
respectå aceste instrucøiuni. Vå rugåm så înmânaøi  clientului
acest prospect.
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1 Recomandåri privind siguranøa

Regulatorul poate fi  utilizat numai  pentru 
echipamentele de încålzit enumerate,  
respectându-se schema de conexiuni 
corespunzåtoare.
Nu conectaøi în nici-un caz regulatorul la 
reøeaua de 230 V.

Inainte de montarea regulatorului trebuie 
întreruptå alimentarea la sursa de curent 
(230 V, 50 Hz) a echipamentului de încålzit.
Regulatorul nu este destinat montårii în 
încåperi umede.

2 Utilizare

TR 100 este un regulator al temperaturii ambiante 
cu întrerupåtor cu ceas digital (progam zilnic; un 
punct de conectare pentru modul de funcøionare - 
încålzire µi un punct de conectare pentru modul de 
funcøionare - scåderea temperaturii; acelaµi pentru 
toate zilele såptåmânii) pentru reglarea 
echipamentelor de încålzit cu gaze cu reglare 
continuå enumerate mai jos.

TR 100 se recomandå pentru suprafeøe locuibile de 
pânå la cca. 80 m2 µi corespunde normelor legale.
TR 100 nu este adecvat pentru instalaøiile de 
încålzire sau de climatizare prin pardosealå.
In cazul acestora se recomandå o reglare prin 
corelare în funcøie de temperatura mediului 
exterior.

2.1 Set de livrare

Setul de livrare al TR 100 conøine regulatorul de 
temperaturå ambiantå împreunå cu instrucøiuni de 
exploatare succinte (figura ).

2.2 Accesorii

TR 100 se poate livra împreunå cu un senzor de 
temperaturå ambiantå RF 1. Acesta este indicat så 
se foloseascå de exemplu, atunci când locul de 
montare al regulatorului nu este adecvat måsurårii 
temperaturii (vezi capitolul 4).
Mai departe se poate monta de cåtre executant un 
întrerupåtor acøionat de la distanøå.(modul telefonic 
de comandå) (vezi capitolul 6.7).
Intrerupåtorul acøionat de la distanøå trebuie så aibå 
un contact fårå potenøial, adecvat pentru 5 V DC.

3 Date tehnice

4 Montare

Inainte de montarea regulatorului trebuie 
întreruptå alimentarea echipamentului de 
încålzit de la sursa de curent (230 V, 50 Hz).

4.1 Alegerea locului de montare

Important pentru calitatea reglårii TR 100 este 
alegerea unui loc de montare adecvat. Spaøiul de 
montare trebuie så fie adecvat pentru reglarea 
temperaturii întregii instalaøii de încålzire. La 
radiatoarele instalate în aceastå încåpere nu este 
permiså montarea robinetelor cu termostat. De 
preferat så se monteze în schimb robinete 
manuale, cu reglare prealabilå, pentru ca puterea 
de încålzire a radiatoarelor din încåperea de 
montare a TR 100 så nu poatå fi reglatå decât foarte 
puøin.
Alegeøi pe cât posibil ca loc de montare un perete 
interior µi aveøi grijå ca regulatorul så nu fie expus 
curentului sau radiaøiilor de cåldurå (nici din spate, 
de ex. printr-o conductå goalå, un perete cu goluri, 
etc ).
Sub regulator µi deasupra acestuia trebuie så existe 
spaøiu suficient pentru ca aerul ambiant så circule 
liber prin orificiile de aerisire (sectorul haµurat în  
figura ).

Tip Schemå de 

conexiuniel

ectrice

Semnalizare 

la distanøå

ZE/ZWE .. - 2 K... Figura nu

ZE/ZWE .. - 2 A... Figura nu

ZR/ZWR/ZSR...-3 Figura nu

ZR/ZWR/ZSR...-4 Figura nu

Echipamente de 
încålzit cu Bosch 
Heatronic Figura da

9

10

10

10

11

2

Cote aparat vezi figura 

Tensiune nominalå 24 V DC

Curent nominal 0,02 A

Domeniu de reglare 5…30 °C

Ieµire regulator continuu, 2,5…21 V DC 

Temperaturå ambiantå 
admiså 0…+40 °C

Autonomie de 
funcøionare cca. 2 ore

Clasa de protecøie IP 20

3

4
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Dacå nu pot fi respectate în întregime condiøiile de 
mai sus, atunci recomandåm folosirea senzorului 
extern de temperaturå ambiantå RF 1 (accesoriu) µi 
amplasarea acestuia într-un loc adecvat.
La racordarea unui senzor de temperaturå 
ambiantå (senzor de camerå) RF 1 senzorul 
incorporat în regulator este automat deconectat.

4.2 Montarea regulatorului

• Se desprinde partea superioarå a 
regulatorului (a) de soclul (b), apaså cârligele 
laterale (b1) în soclu µi se scoate partea 
superioarå (a) (figura ).

• Opøional, soclul (b) poate fi

– montat cu douå µuruburi (c) auf eine pe o 
dozå îngropatå  sub tencuialå uzualå (d) cu 
Ø 55 mm ,

sau

– ancorat direct pe perete cu 4 dibluri (6 mm),µi  
µuruburi cu cap oval (Ø 3,5 mm ) (figura );

respectând direcøia corectå de montare (marcajul 
de pe borne lizibil)!

• Executaøi racordurile electrice în mod 
corespunzåtor (vezi capitolul 5).

• Montaøi la loc partea superioarå a 
regulatorului (a).

4.3 Montarea accesoriilor

Accesoriile senzor extern de temperaturå ambiantå 
RF 1 µi întrerupåtorul cu acøionare de la 
distanøå(dacå existå) se vor monta conform 
normelor legale µi instrucøiunilor de montare 
corespunzåtoare.

5 Racorduri electrice

Pentru racordarea TR 100 la echipamentul de 
încålzit se vor folosi conductori electrici de 
urmåtoarele secøiuni:

Luând în considerare normele în vigoare pentru 
racordare se vor folosi cabluri electrice de categoria 
H05 VV-... cel puøin.

Toøi conductorii electrici de 24 V (curent de måsurå) 
trebuie amplasaøi separat de conductorii electrici 
sub o tensiune de 230 V sau 400 V pentru a evita 
influenøele inductive (distanøå minimå 100 mm).
Dacå se aµteaptå influenøe externe inductive de ex. 
datorate cablurilor de curenøii tari, firelor de cale, 
staøiilor de transformatoare, aparatelor radio µi TV, 
staøiilor de emisie/recepøie radio ale amatorilor, 
cuptoarelor cu microunde etc., atunci conductorii 
prin care se propagå semnalul de måsurå trebuie 
ecranaøi.
Trebuie respectatå întocmai schema de conexiuni 
electrice (figura  pânå la ):

5.1 Racorarea electricå a accesoriilor

Senzorul extern de temperaturå ambiantå RF 1 
(dacå existå) se monteazå conforrm figurii .
Dacå este necesar conductorii RF 1 pot fi prelungiøi 
prin intermediul unui cablu din 2 fire råsucite. Astfel 
evitåm influenøarea valorilor de måsurå ale 
senzorului .
Intrerupåtorul cu acøionare de la distanøå (dacå a 
fost montat la execuøie) se va racorda conform 
figurii . Privind cerinøele minime obligatorii vezi 
capitolul 2.2 Accesorii.
In cazul contactului închis al întrerupåtorului cu 
acøionare de la distanøå , încålzirea trece pe regim 
de economie de energie, pe display apare „F“. In 
cazul contactului deschis al întrerupåtorului cu 
acøionare de la distanøå, este preluat modul de 
funcøionare programat prin intermediul regulatorului 
(figura ).

6 Deservire

TR 100 este prevåzut cu anumite elemente de 
deservire, care, dupå instalare µi punere în funcøiune 
urmeazå a fi numai rar folosite.
De aceea toate elementele de deservire care vor fi 
folosite în micå måsurå , sunt acoperite cu o clapetå.
Elementele de deservire vizibile cu clapeta închiså 
aparøin aµa numitului „nivel de deservire 1“. Toate 
celelalte elemente de deservire alcåtuiesc aµa numitul 
„nivel de deservire 2“
Toate regimurile speciale de funcøionare sunt 
semnalizate cu låmpi de control, la fel ca µi indicatorul 
de avarii ( numai la echipamente de încålzit cu Bosch 
Heatronic).
Atunci când clapeta este închiså este afiµatå ora 
exactå.

lungime pânå 
la 20 m 0,75 mm2 pânå la 1,5 mm2

lungime pânå
la 30 m 1,0 mm2 pânå la 1,5 mm2

lungime peste 30 m 1,5 mm2

5

6

9 11

7

8

8
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6.1 Die „Nivelul de derservire 1“(figura )

6.1.1 Buton rotativ  (k)

Cu butonul rotativ  (k) se programeazå valoarea, 
la care trebuie så aducå regulatorul temperatura 
ambiantå (a camerei)în modul de funcøionare 
încålzire normalå.
Regulatorul aduce întotdeauna temperatura la 
valoarea astfel programatå, când lampa roµie de 
control (l) corespunzåtoare este aprinså.
Când butonul rotativ (k) este în poziøia „5“, lampa 
roµie de control corespunzåtoare (l) nu se 
aprinde.Regulatorul aduce temperatura la cca. 5 °C 
µi asigurå astfel protecøia împotriva îngheøului în 
camera respectivå. Aceasta înseamnå cå 
încålzirea este deconectatå.

6.1.2 Regimurile de funcøionare

Funcøionare automatå

Reglajul de bazå al regulatorului este pentru 
funcøionare automatå.
Funcøionarea automatå înseamnå  alternarea 
automatå a regimului de încålzire cu regimul de 
funcøionare  economicå la timpii programaøi cu 
ajutorul întrerupåtorului cu ceas (e).
In regimul  de încålzire normalå („ziua “ =) 
regulatorul  aduce temperatura la valoarea 
programatå cu butonul rotativ (k), iar lampa roµie de 
control (l) lumineazå continuu.
In regimul de funcøionare economicå („noaptea „=) 
regulatorul aduce temperatura la valoarea de 
economie  iar lampa roµie de control 
corespunzåtoare (l) nu se aprinde. (privitor la 
reglarea temperaturii economice vezi 
capitolul 6.2.1)

Notå : De fiecare datå când se iese din regimul de 
funcøionare automatå acest lucru este 
semnalat de cåtre o lampå de control.
Se poate reveni oricând îm regimul de 
funcøionare automatå.

tasta  „Incålzire continuå“ (g)

Printr-o apåsare a tastei  (g) se cupleazå modul 
de funcøionare Incålzire continuå.
Regulatorul aduce µi menøine temperatura la 
valoarea programatå cu butonul rotativ (k).
Lampa roµire de control corespunzåtoare (f) este 
aprinså.
Deasemeni este aprinså µi lampa roµie de control 
corespunzåtoare (l), (în afara cazului când butonul 
rotativ (k) , este în poziøia „5“).

Se ignorå reglajul pe regim economic de 
funcøionare programat cu ajutorul întrerupåtorului 
cu ceas (comutatorului temporizat) .
Modul de funcøionare „Incålzire continuå“ este 
menøinut pânå când:
• se apaså din nou tasta  (g); atunci se revine la  

regimul de funcøionare automatå
sau
• se apaså tasta  (h); astfel s-a programat 

regimul de funcøionare economicå.
In ambele cazuri lampa roµie de control 
corespunzåtoare (f) se stinge µi regulatorul asigurå 
încålzirea la temperatura programatå.

 Apåsaøi aceastå tastå atunci când , în mod 
excepøional, mergeøi  mai târziu la culcare (de 
ex.petreceri). Apoi comutaøi din nou pe regimul de 
funcøionare automatå.

Ωi în caz de îmbolnåvirie încålzirea continuå poate 
fi plåcutå. Nu uitaøi înså, ca dupå însånåtoµire  så 
reveniøi la regimul de funcøionare automatå.

In timpul vacanøei de iarnå sau de varå poate fi 
selectatå o temperaturå de încålzire mai scåzutå 
pentru o perioadå mai îndelungatå, apåsându-se 
tasta Incålzire continuå µi în mod suplimentar 
scåzându-se temperatura cu ajutorul butonului 
rotativ (k).

Tasta  „Regim de funcøionare

economicå“ (h)

Prin apåsarea  tastei  (h) se comutå în modul de 
funcøionare economicå.
Regulatorul aduce µi menøine continuu temperatura 
la valoarea reglatå cu butonul rotativ . 
„Temperaturå economicå“ eingestellte Temperatur 
(Privitor la reglarea temperaturii economice vezi 
capitolul 6.2.1).
Lumineazå lampa galbenå de control (i).
Lampa roµie de control corespunzåtoare (l) este 
stinså.
Se ignorå reglajul pe regim de încålzire normalå 
programat cu ajutorul întrerupåtorului cu ceas.
Modul de funcøionare „Incålzire economicå“ se 
menøine pânå la
• miezul nopøii (00.00 h.)
sau
• se apaså din nou tasta  (h); în care caz se 

revine din nou la Funcøionare automatå
sau
• se apaså tasta  (g) ; în care caz s-a programat  

din nou Incålzirea continuå.
In toate cazurile se stinge lampa galbenå de 
control (i) corespunzåtoare iar regulatorul menøine 
temperatura la valoarea programatå.

1
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 Folosiøi aceastå funcøiune, atunci când 
påråsiøi locuinøa în mod excepøional  (de ex. când 
mergeøi la cumpåråturi) µi nu mai  este necesarå 
încålzirea locuinøei. De îndatå ce reveniøi  apåsaøi 
din nou tasta  (h) regulatorul funcøioneazå din nou 
în regim de funcøionare automatå µi asigurå 
menøinerea temperaturii la valoarea programatå .

Dacå seara påråsiøi camera sau dacå vre-o datå vi 
se întâmplå så mergeøi mai devreme la culcare, 
apåsaøi tasta  (h). Regulatorul iese la miezul nopøii 
din regimul de funcøionare economicå µi în 
dimineaøa urmåtoare intrå  ca de obicei, în regimul 
de încålzire automatå.

6.2 Al „2-lea nivel de deservire“

Al „2-lea nivel de deservire“ devine accesibil dupå 
deschiderea clapetei.

6.2.1 Buton rotativ  

„Temperaturå economicå“ (m)

Cu butonul rotativ  „Temperaturå economicå“ (m) 
se programeazå temperatura ambiantå , la a cårei 
valoare trebuie regulatorul så aducå µi så menøinå 
temperatura în regimul de funcøionare automatå  la 
„Economie“ µi în „Regimul de funcøionare 
economicå“ (h).

6.2.2 Generalitåøi despre ceas

Intrerupåtorul cu ceas (comutatorul temporizat) 
permite conectarea automatå la un moment 
prestabilit a încålzirii µi deconectarea automatå a 
acesteia  o datå pe zi, la un moment prestabilit. 
Ambele momente sunt la aceeiaµi orå, în fiecare zi.

Reglarea orei exacte ( )

Pe display (e) apare ora exactå (la punerea în 
funcøiune  sau în cazul unei pene de curent mai 
îndelungate, pe display va apare ora reglatå din 
fabricå):

Prin deschiderea clapetei se selecteazå în mod 
automat modul de programare. Rotiøi butonul 
rotativ (n) n poziøia „ “.
Ora exactå se regleazå prin apåsarea tastelor 
„-“ (o) sau „+“ (p).
O apåsare scurtå  a tastei corespunde unui reglaj 
de 1 minut. Apåsând mai mult timp tasta, minutele 
se succed rapid înainte sau sunt date înapoi. 
Concomitent secundele sunt reglate la „0“. De 
îndatå ce eliberåm tasta, reîncepe måsurarea 
timpului.
Dacå nu se apaså tasta, timpul se måsoarå în 
continuare.

 Ora exactå dinainte de 12.00 (prânz)se 
poate regla mai repede cu tasta „-“ (o).

Inchideøi clapeta, în cazul în care nu mai sunt 
necesare µi alte modificåri.

Programarea începutului încålzirii ( ) 

Prin deschiderea clapetei se intrå automat în modul 
de programare. Rotiøi butonul rotativ (n) în poziøia 

 (început încålzire).
Pe display (e) apare ultima reglare a momentului de 
începere a regimului de funcøionare economicå (la 
punerea în funcøiune sau în caz de panå de curent 
prelungitå va apare momentul de începere a înålzirii 
reglat din fabricå):

Momentul dorit de începere a încålzirii  se 
programeazå prin apåsarea tastelor „-“ (o) 
sau „+“ (p).
O apåsare scurtå corespunde unui reglaj de 
10 minute al   momentului de începere a încålzirii, 
în timp ce o apåsare îndelungatå determinå 
avansarea sau devansarea rapidå a momentului de 
începere a încålzirii.
Inchideøi clapeta la loc, dacå nu mai sunt necesare 
µi alte modificåri.

Programarea începutului regimului de

funcøionare economicå ( ) 

Prin deschiderea clapetei se intrå automat în
modul de programare. Rotiøi butonul rotativ (n) în 
poziøia .
Pe display (e) apare ultima reglare a momentului de 
începere a regimului de funcøionare economicå (la 
punerea în funcøiune sau în caz de panå de curent 
prelungitå va apare momentul de începere a 
regimului de funcøionare economicå reglat din 
fabricå):

Momentul dorit de începere a regimului de 
funcøionare economicå se programeazå prin 
apåsarea tastelor „-“ (o) sau „+“ (p).
O apåsare scurtå corespunde unui reglaj de 10 
minute al   momentului de începere a regimului 
economic, în timp ce o apåsare îndelungatå 
determinå avansarea sau devansarea rapidå a 
momentului de începere a regimului economic.
Inchideøi clapeta la loc, dacå nu mai sunt necesare 
µi alte modificåri.
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6.3 Autonomie de funcøionare

(rezervå de mers)

Dupå o duratå de funcøionare de minimum 1 zi, 
întrerupåtorul cu ceas va avea o autonomie de 
funcøionare de cca 2 ore. In timpul unei pene de 
curent display-ul nu mai lumineazå. Dacå 
alimentarea cu curent electric este reluatå în 
intervalul autonomiei de funcøionare, atunci este 
reluatå afiµarea orei exacte µi în consecinøå µi 
momentele programate pentru începerea încålzirii 
respectiv a regimului de economie råmân valabile.

 Aveøi grijå ca alimentarea cu curent electric 
så nu  fie întreruptå mai mult de 2 ore  (nu opriøi 
încålzirea pe timp de varå, ci selectaøi cu regulatorul 
temperaturi scåzute; vezi capitolul 6.1.2 
RECOMANDARE privind încålzirea continuå).

6.4 Reglaje pe timp de varå/iarnå

Procedaøi ca la capitolul „Reglarea orei exacte“!
Nu modificaøi momentele de conectare „Inceput 
încålzire“ µi „Inceput economie“!

6.5 Instrucøiuni succinte de utilizare

In compartimentul din partea dreaptå a soclului 
se aflå instrucøiunile succinte de utilizare, în care 
este descris pe scurt esenøialul (figura ).

6.6 Regulator cu senzor de temperaturå 

ambiantå (senzor de camerå) RF1 

(accesoriu)

O datå cu racordarea senszorului de temperaturå 
ambiantå (senzor de camerå) RF 1 senzorul 
incorporat în regulator este dezactivat. Astfel vor fi 
decisive valorile temperaturii måsurate de senzorul 
extern de temperaturå ambiantå (senzor de camerå 
extern).

 Dacå la locul de montare al regulatorului 
aveøi condiøii specifice nefavorabile måsurårii 
temperaturii, diferite de restul locuinøei,  cum ar fi 
expunerea la radiaøii solare,sobe de teracotå etc. 
atunci montaøi un senzor de temperaturå ambiantå 
(senzor de camerå).

6.7 Regulator cu întrerupåtor cu acøionare de 

la distanøå (montat de executant )

Prin acest întrerupåtor suplimentar (nu este inclus 
în programul sortimental de livrare) încålzirea poate 
fi conectatå de la distanøå.
Cel mai frecvent se foloseµte un modul de comandå 
prin telefon . Cu ajutorul acestuia încålzirea poate fi 
conectatå prin intermediul oricårui telefon obiµnuit, 
prin transmiterea unui anumit cod pesonal.

Inainte de a pleca de acaså, veøi programa la 
regulator regimul de funcøionare dorit la sosirea dvs. 
(funcøionare automatå sau încålzire continuå).
Apoi se va închide contactul întrerupåtorului cu 
acøionare de la distanøå, regulator va lucra pe 
„:Economie“ Lampa roµie de control (l) stinså. 
Concomitent pe display va apare:

Dacå contactul întrerupåtorului se deschide (de ex. 
printr-un semnal telefonic codificat) regulatorul va 
lucra dupå programul anterior reglat.

 In locuinøa dvs. va fi o cåldurå plåcutå  deja 
seara târziu/dimineaøa devreme dacå, înainte de  a 
pleca de acaså, aøi adus  regulatorul pe poziøia  
(încålzire continuå) (g) µi deabia dupå aceea  aøi 
închis contactul întrerupåtorului. Nu uitaøi, la 
revenire, så readuceøi regulatorul  pe „Funcøionare 
automatå“.

In caz de absenøå mai îndelungatå, nu trebuie så 
uitaøi , cå locuinøa (pereøii, etc) ar putea så se 
råceascå considerabil  µi de aceea necesitå mai 
mult timp pentru a se încålzi. In acest scop 
conectaøi din timp încålzirea.

7 Semnalizarea regulatorului

Semnalizarea la distanøå a avariilor 

(nu la toate echipamentele de încålzit)

La echipamentele de încålzit cu Bosch Heatronic un 
deranjament la echipamentul de încålzit este 
transmis mai departe la regulator.
In caz de deranjament la echipamentul de încålzit 
lumineazå intermitent lampa de control (l).

Notå : In aceastå situaøie acøionaøi conform 
recomandårilor  din instrucøiunile de 
exploatare ale echipamentului de încålzit 
sau informaøi-vå specialistul termotehnist.

☞Tip
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☞Tip

☞Tip



TR 100

85

R
o

m
â

n
e
s
te

8 Recomandåri de ordin general

… µi recomandåri privind economia de energie:
Regulatorul de temperaturå reacøioneazå cu 
întârziere la modificarea reglajelor sale. Procesorul 
comparå la interval de 20 de secunde toate valorile 
efective cu cele de referinøå µi executå corecøiile ce 
se impun cu viteza necesarå fiecårui caz în parte.
Incåperea (camera pilot) în care este montat 
regulatorul de temperaturå ambiantå determinå 
temperatura din celelalte camere.
Aceasta înseamnå cå temperatura ambiantå din 
camera pilot este un parametru decisiv în întreaga 
reøea de încålzire.
Din acest motiv atunci când în camera pilot sunt 
montate radiatoare cu termostat, acestea trebuie så 
fie întotdeauna deschise. Robinetele cu termostat 
vor strangula altfel (efect de dop) alimentarea cu 
cåldurå, deµi regulatorul cere continuu mai multå 
cåldurå.(vezi µi capitolul 4.1).
Dacå în încåperile alåturate se doreµte o 
temperaturå mai scåzutå sau dacå radiatoarele 
trebuie så fie complet oprite, atunci robinetele 
radiatoarelor (cu  termostat)  trebuie reglate în mod 
corespunzåtor.
Deoarece încåperea în care se monteazå 
regulatorul de temperaturå ambiantå acøioneazå ca 
o încåpere pilot este posibil ca datoritå unor surse 
exterioare de cåldurå (de ex radiaøiile solare, sobå  
de teracotå, etc.) så se ajungå la o încålzire 
insuficientå a camerelor alåturate (instalaøia de 
încålzit råmâne rece). Ca soluøie  se recomandå 
montarea senzorului de temperaturå ambiantå 
(senzorului de camerå) RF  conform indicaøiilor de 
la capitolul 2.2, capitolul 5.1 µi capitolul 6.6.

Prin reducerea temperaturii ambiante în timpul zilei 
sau nopøii se economiseµte multå energie.
Prin scåderea temperaturii ambiante cu 1 K (°C) se  
consumå cu pânå la 5% mai puøinå  energie.
Totuµi nu se recomandå så se lase så scadå 
temperatura ambiantå sub (15 °C). La  încålzirea 
ulterioarå în forøå  confortul de încålzire obøinut este 
scåzut din cauza råcirii pereøilor. Ωi adesea se 
consumå mai multå energie pentru aceastå 
variantå de încålzire tocmai  din dorinøa de asigura 
totuµi „confortul optim“, decât în cazul alimentårii cu 
o cåldurå constantå µi uniformå.
In cazul unei bune izolaøii termice a clådirii este 
posibil ca så nu atingå valoarea programatå a 
scåderii temperaturii. Totuµi, se economiseµte 
energie deoarece încålzirea råmâne deconectatå.
In acest caz, puteøi regla mai devreme momentul de 
începere a regimului de funcøionare economicå.
Nu aerisiøi cu ferestrele întredeschise. In acest mod 
nu faceøi decât så se piardå constant cåldurå din 
încåpere, fårå a îmbunåtåøi corespunzåtor aerul. De 
aceea, evitaøi aerisirea continuå !
Mai bine aerisiøi scurt, dar intens(deschideøi complet 
ferestrele).
In timpul aerisirii poziøionaøi regulatorul de 
temperaturå pe o valoare mai scåzutå a acesteia.
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9 Detectarea defecøiunilor

Reclamaøie Cauzå Remediere

Nu se atinge valoarea 
programatå a temperaturii 
ambiante

Sunt instalate robinete cu 
termostat în încåperea de 
montare a regulatorului

Se va înlocui robinetul cu 
termostat printr-un robinet manual
sau
se deschide complet   robinetul cu 
termostat

Selectorul temperaturii de 
preîncålzire la echipamentul de 
încålzit este reglat pe o valoare 
prea scåzutå

Se va regla selectorul temperaturii 
de preîncålzire la echipamentul de 
încålzit pentru  o valoare mai mare 
a temperaturii

Se depåµeµte valoarea 
reglatå a temperaturii 
ambiante

Locul de montare a 
regulatorului nu este adecvat 
pentru acesta, de ex. perete 
exterior, în apropierea 
ferestrelor, curent, …

Se va alege un loc de montare 
mai bun (vezi capitolul montare)
sau
se va utiliza un senzor de 
temperaturå ambiantå (senzor de 
camerå) extern (accesoriu)

Variaøii prea mari  de 
temperaturå ambiantå

Influenøe temporare ale unor 
surse externe de cåldurå 
asupra regulatorului datorate 
radioaøiilor solare , iluminatului 
camerei, televizorului, 
µemineului sau coµului de fum, 
etc.

Se va alege un loc de montare 
mai bun (vezi capitolul montare)
sau
se va utiliza un senzor de 
temperaturå ambiantå (senzor de 
camerå) extern (accesoriu)

Temperatura creµte în loc 
så scadå

A fost greµit reglat momentul 
zilei la întrerupåtorul cu ceas 
(p.m. în loc de a.m.)

Trebuie controlat reglajul

In regimul de funcøionare 
economicå  temperatura 
ambiantå este prea ridicatå

Acumulare de cåldurå ridicatå a 
clådirii

Se va programa mai devreme 
începutul regimului de funcøionare 
economicå

Reglare greµitå 
sau
inexistentå

Regulatorul a fost cablat greµit Verificaøi cablarea regulatorului 
consultând schema electricå µi 
dacå este cazul corectaøi-o

Indicatorul nu indicå nici-o 
valoare sau punctul dublu nu 
lumineazå intermitent

Panå foarte scurtå de curent Inchideøi µi redeschideøi 
întrerupåtorul principal al 
echipamentului de încålzit
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