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M9 Termostat digital programabil Instrucțiuni de folosire 

_________________________________________________________________________________ 

M9 Termostat regulator de temperatură cu senzor dublu 

Regulatorul de temperatură este utilizat pentru a controla 
încălzirea electrică prin pardoseală.Programabilitate: Ciclul de o 
săptămână, cu posibilitatea de a seta 6 perioade diferite de 
temperatură pe zi și de a selecta modurile "control manual" sau 
" control de confort" în funcție de preferințele individuale.. 

Detalii technice: 
Tensiune de alimentare: 
Consum de energie: 

230 V 50 Hz 
2 W 

Domeniul de control al temperaturii : 
Temperatura de dezactivare : 5 ⁰C ‐ 60 ⁰C (setare fabrică 

5⁰C) 
± 0,5 ‐ 10 ⁰C 

Temperatura ambiantă de funcționare: ‐ 5 ⁰C ‐ 50 ⁰C 

5 ⁰C ‐ 90 ⁰C 

3 
Abaterea de temperatură : 

butoanele 
pentru 
butoanele 

și pentru a selecta ziua și apăsați simbolul 
Protecție: IP 20 

a fixa. Ceasul va începe apoi să clipească. Utilizați 
Senzor de temperatură: tip NTC cu garnitură din plastic cu, 

cablu de 3 m 
și pentru a seta ora datorită, apoi apăsaâi 

simbolul . Minutele vor începe să clipească. Din nou, utilizați 
butoanele și pentru setare. 

Moduri: 
4 . Oprire/pornire 

Manual: În acest mod, termostatul menține o temperatură 
setată, constantă. 

Setați cele 6 programe de timp și cicluri de temperatură: 

Automat: Termostatul funcționează ca un regulator 
programat săptămânal, cu 6 cicluri pentru zilele lucrătoare și 2 
cicluri pentru zilele libere. 

Apăsați și mențineți apăsat butonul "meniu" timp de 5 
secunde pentru a începe programarea 

Butoane Cicluri Simbol Ora / Temperatură 

1 

2 

3 

06h 00' 

08h 00' 

11h 30' 

20⁰C 

15⁰C 

15⁰C 

Control de confort: În acest mod, termostatul va 

menține o anumită temperatură în timpul ciclului curent și va 
trece la modul automat când timpul ciclului s-a scurs. 

6 2 2h 00 

2 
' 

h 30' 15⁰C 5⁰C 

5 17h 00' 22⁰C 
Ziua, Ciclul 1 

De acasă până la prânz, Ciclul 2 

Întoarcerea acasă la prânz, Ciclul 3 

De acasă după prâz, Ciclul 4 

Întoarcerea acasă din muncă, Ciclul 5 

Noaptea, Ciclul 6 

1 

2 

08h 00' 

23h 00' 

22⁰C 

15⁰C 

Modificarea setărilor din fabrică: 

Când termostatul este în mod oprit (pe ecran se află textul 

„OFF” ) apăsați simultan butoanele și butonul 
Încălzirea oprită 

Blocarea controlului 

Selectarea senzorului de termostat interior, 
podea, ambele 

Stabilirea numărului de zile nelucrătoare 
Defecțiuni posibile: 

Calibrarea senzorul termometrului al termostatului 
Când apare pe ecran textul "ERR" dacă modul senzor de podea 
este selectat, dar nu este conectat sau dacă senzorul a eșuat. 
Verificați setarea modului "SEN" al senzorului de podea și 
funcționalitatea senzorului.. 

Blocarea controlului: 

Apăsați simultam timp de 5 secunde butoanele și pentru a 
activa sau dezactiva funcția Atunci când blocarea este activă, pe 
ecran este afișat simbolul de blocare „ ”. 

Operațiune: 

1 . Meniu „ 
pentru a selecta modul „confort” sau „automat”, apoi 

apăsați butoanele , sau pentru a selecta modul dorit. 

” Apăsați simbolul 

2 . Apăsați butoanele și pentru a mări sau micșora 
temperatura selectată, care urmează să fie menținută de 
termostat. 

3 . Ora Pentru a seta ora, apăsați și mențineți apăsat 

simbolul până când ziua săptămânii începe să clipească, apoi 

apăsați 
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Taste Simboluri Setare sau 

1 

2 

ADJ 

SEN 

Corecție Calibrarea 
termometrului 

Selectarea 
senzorului 

IN: emițător 
intern al 
termostatului 
OUT: emițător 
extern al 
termostatului 
ALL: ambele 
emițătoare 
(podea este 
emițătorul 
dominant) 

3 LIT Limitarea 
temperaturii 

Se poate da o 
temperatură 
maximă de + 5 
- +60 °C 

4 

5 

DIF 

LTP 

Sensibilitate de 
comutare 

Reglabil între 
0,5 - 10 °C 

LTP Protecție 
împotriva 
înghețului sau cu 
butoanele ON/OFF 

cu butoanele 
sau putem 

opri sau porni 

6 PRG Stabilirea zilelor 
libere 

2. 5/2 două zi 
liberă 
1 . 6/1 o zi 
liberă 

0 . 7/7 fără zi 
liberă 

Semnal de ieșire și 00 sincronă 7 

8 

9 

- 

RLE 

DLY 

HIT 

intrare 01 asincronă 
sincronă/asincronă 

Întârzierea 
timpului de 
răspuns 

între 0 - 5 
minute 

Temperatură 
maximă 

Se poate 
specifica 35 - 
9 0 °C 

AFAC Resetare Mențineți apăsat 
butonul timp de 5 
secunde 
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M9 Termostat digital programabil Instrucțiuni de folosire 

_________________________________________________________________________________ 

Semnificația simbolurilor de pe ecran 

Durata ciclului 

Mod automat 

2 . Cadru exterior Panou exterior Modul de ansamblare 

Mod manual 
Meniu 

Temperatu 
ră reală 

Setarea orei 

ON/OFF 
Zilele 
săptămânii 

Notă: La asamblare, aveți grijă să nu deteriorați unitatea de 
conectare a panoului exterior cu modulul de montare! Setarea timpului/C’ 

Încălzire oprită Blocarea controlului 

Senzorul termometrului 
3 . 

Dimensiuni 

Fixați termostatul în cutia de montaj cu 
ajutorul șuruburilor furnizate. 

4 . 

Înălțime: 90mm; Lățime; 86mm; Adâncime de montare: 30mm 

Secvența de inserție 

1 . Montați panoul exterior și fixați cadrul 

5 . 

Ridicați capacul 

Tensiune de alimentare (1‐2) Film de încălzire (3‐4) 
SENZOR (6‐7) 
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