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INFO
Instrucøiuni succinte de folosire

Gåsiøi descrierea amånunøitå în Instrucøiunile de 
folosire µi instalare a regulatorului.

Alegerea regimului de
funcøionare (1)

Reglarea regimului de
funcøionare normalå (2)

Poziøia „25“ corespunde unei temperaturi 
ambiante de cc 20°C (în cazul în care curba 
de încålzire a fost reglatå corespunzåtor.
– Pentru o valoare mai ridicatå a 

temperaturii ambiante : Reglaøi un nivel de 
temperaturå mai ridicat, de ex. „30“.

– Pentru o valoare mai scåzutå a 
temperaturii ambiante : Reglaøi un nivel de 
temperaturå mai redus, de ex. „20“.

Reglarea regimului de coborâre
a temperaturii de încålzire (3)

In poziøia „0“ temperatura råmâne 
neschimbatå faøå de cea din regimul de 
funcøionare normalå.
– Reglaøi temperatura ambiantå doritå cu 

ajutorul butonului rotativ.
Exemplu: 

In poziøia „-20“ temperatura coloanei de 
ridicare este coborâtå ka 20 K (°C). 
Temperatura ambiantå va scådea în 
consecinøå cu 3-5 K (°C).

Reglarea comutatorul cu ceas (4)

Reglaje din fabricå

Diagrama curbelor de încålzire

Regim de protecøie împotriva
îngheøului
Regim constant de coborâre a 
temperaturii de încålzire
Alternare automatå  între regimul 
de protecøie împotriva îngheøului µi 
cel de funcøionare normalå 
corespunzåtor reglajului 
comutatorului cu ceas (4)
Alternare automatå între regimul 
de coborâre a temperaturii de 
încålzire µi cel de funcøionare 
normalå corespunzåtor reglajului 
comutatorului cu ceas (4)
Regim constant de funcøionare 
normalå
Regim de întreøinere  µi revizie a 
coµurilor de fum

Buton rotativ pentru programarea  
zilei din såptåmânå µi a orei

Tastå de µtergere

Tastå pentru ore

Tastå pentru ziua din såptåmânå

Tastå pentru 
începerea încålzirii
Tastå pentru 
începerea coborârii 
temperaturii de 
încålzire

Simbol/ Buton 
de reglare

Funcøie Reglaj din 
fabricå

Limitarea 
temperaturii 
maxime

∞

Curba de 
încålzire 1,6

Deconectarea 
încåzirii în 
corelare cu  
temperatura 
mediului exterior

∞

Diferenøå (de 
temperaturå) de 
conectare (K)

•  
(automat)

Temperatura apei 
calde menajere 60

Limitarea 
temperaturii 
minime

45

Interval de 
conectare între 
arzåtorul 1 µi 
arzåtoruil 2
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