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Multireg LCD2 este un termostat electronic, cu patru funcții. Senzor
de ambient, senzor de pardoseală, regulator de putere și setarea 
limitelor de temperatură minime și maxime. Termostatul are a�șaj 
luminat și programare săptămânală.

CONECTAREA TERMOSTATULUI

Conectarea trebuie făcută conform diagramei de conexiuni 
prezentată în partea dreaptă a acestei pagini. Termostatul trebuie să �e 
conectat la o siguranță automată cu protecție diferențială, cu un curent 
de declanșare de maximum 30mA.

Termostatul poate alimenta un circuit de cablu încălzitor cu o sarcină
maximă de 16A / 3600W la 230V. Pentru sarcini mai mari, termostatul
trebuie să controleze (acționeze) un contactor cu circuitul de comandă
la 230V. Termostatul nu are separare galvanică între curenți puternici și
cei slabi. Prin urmare, senzorul trebuie considerat ca �ind alimentat
(230V) și trebuie instalat în conformitate cu cerințele actuale pentru
instalații de curenți puternici.

Capacul frontal trebuie îndepărtat prin apăsarea simultană a clemelor 
de blocare. Acestea se regasesc in fantele de jos, pe �ecare parte a
termostatului (stanga și dreapta), conform Fig. 2
Apăsați cu atenție pentru a nu deteriora capacul frontal al 
termostatului.
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Instrucțiuni de instalare și utilizare

CONEXIUNI:

Momentul de strângere: 2Nm
Terminal 1: S (conectat la L, pentru funcția de absență)
Terminal 2: L
Terminal 3: N
Terminal 4+5: NTC - Senzor de pardoseală
Terminal 6+7: Sarcină maximă 3600W (ÎNCĂRCARE)

PORNIREA / SETAREA CEASULUI

După ce termostatul este conectat la 230V, apăsați tasta 
“pornit/oprit”. Termostatul va porni la temperatura de 20 ° C,
iar ceasul ca clipi 00:00. Termostatul este acum în modul
“senzor de ambient” setat la temperatură �xă (manual), iar pe 
a�șaj va apărea simbolul  

Înainte de a putea utiliza funcțiile de programare a termostatului,
ceasul trebuie să �e setat. Pentru a seta ceasul, urmați pașii de
mai jos. 

Țineți apăsat butonul “OK” timp de 5 secunde, după care îl eliberați.
Simbolul ceasului       clipește, apăsați tasta “OK”.
Selectați pornit sau oprit dacă doriți ca ceasul să �e a�șat.
Modul temperatură �xă (manual) nu necesită ceas.
 Con�rmați alegerea apăsând tasta “OK”. 
Dacă selectați OFF, termostatul este gata de utilizare.
Alegeți ziua săptămânii: 1=Luni, 2=Marți ... etc. Con�rmați cu “OK”
Setați ora și minutele. Con�rmați cu “OK”
Simbolul ceasului       clipește. Continuați cu pasul 3 (selectarea
programului)

Când simbolul          apare pe a�șaj, indică faptul că încălzirea este
pornită. Când acest simbol dispare, sistemul este în repaus.

SELECŢIA PROGRAMELOR

a) Temperatură fixă (mod manual)

Modul “temperatură �xă” este indicat de simbolul       pe a�șaj.
Acest mod de utilizare, vă permite selectarea manuală a temperaturii.
Pentru a comuta între “temperatură �xă” și “program săptămânal”,
mențineți apăsate simultan tastele “OK” si “selector stânga” timp de 5 sec. 

b) Program săptămânal - noapte și ziua coboară

Țineți apăsate simultan tastele “OK” si “selector stânga” timp de 5 sec. 
Programul săptămânal este setat, iar simbolul        va apărea pe a�șaj.

Setați ora pentru temperatura de confort în timpul zilei. Simbol           
Con�rmați cu tasta “OK”. 
Setați temperatura dorită și con�rmați cu tasta “OK”
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Setați ora din timpul zilei pentru temperatura 
economică (temperatură inferioară). Con�rmați cu “OK”
Setați temperatura dorită. Con�rmați cu “OK”

Setați ora pentru temperatura de după-amiază. Aceasta
va � temperatura de confort (cand sunteți acasă). Con�rmați cu “OK”      
Setați temperatura dorită. Con�rmați cu “OK”

Setați ora pentru temperatura economică pentru 
perioada nopții (temperatură inferioară). Con�rmați cu “OK”.
Setați temperatura dorită. Con�rmați cu “OK”

Setați ora pentru temperatura de confort pe 
perioada weekend-ului. Con�rmați cu “OK”
Setați temperatura dorită. Con�rmați cu “OK” 

Setați ora pentru temperatura economică, pe timpul
nopții în weekend. Con�rmați cu “OK”
Setați temperatura dorită. Con�rmați cu “OK”   

Termostatul va ieși automat din modul de programare după 10 sec.
În mod alternativ, puteți opri și porni termostatul.
Setarile sunt salvate automat. 

FUNCŢIA ABSENŢĂ (nu este nimeni in cameră)

Setarea temperaturii

Țineți apăsat butonul “OK” timp de 5 secunde, apoi apăsați de 2 ori 
tasta “selector dreapta”. Pe a�șaj apare simbolul
Con�rmați cu “OK”.
Setați temperatura dorită. Con�rmați cu “OK”

Activarea manuală a funcţiei de absenţă

Țineți apăsate pentru 5 secundesimultan butoanele 
“OK” și “selector dreapta” Pe a�șaj va apărea simbolul
Dezactivarea acestei funcții se face în acelați mod. 

Activarea externă (de la distanţă) a funcţiei de absenţă

Activare prin conectarea unui releu și / sau modul GSM conectat
prin terminalul S și L în partea din spate a termostatului. 

Selecţie senzor

Țineți apăsat butonul “OK” timp de 5 secunde. Apăsați de
3 ori butonul “selector dreapta”. Simbolul       va apărea pe a�șaj.
Con�rmați cu “OK”

Setați tipul de senzor dorit. 

A   =  Senzor de ambient
F   =  Senzor de pardoseală
AF =  Combinat (ambient și pardoseală)
P   =  Regulator de putere

Con�rmați cu “OK”.

(Opțiunile F și AF pot � selectate doar dacă senzorul de temperatură
NTC este conectat)

Dacă selctați AF, trebuie să con�rmați temperaturile permise minime
și maxime.
Valori prede�nite: Min=10°C; Max=27°C
Con�rmați cu “OK” 

Descrierea funcțiilor - tipuri de senzori:

A: Senzor de ambient

Termostatul Multireg LCD2 are un senzor de ambient încorporat.
Este important ca termostatul să �e plasat astfel încât aerul să poată
circula liber în jurul sau. Nu trebuie înstalat pe un perete expus la
lumina soarelui din timpul zilei. Nu poate � poziționat după ușă, sau
acoperit de diferite obiecte, deoarece termostatul nu va percepe
corect temperatura reală a camerei.

F: Senzor de pardoseală

Senzorul de pardoseală trebuie plasat într-un tub de protecție. 
Senzorul va � instalat la nivelul sistemului de încălzire, între două
trasee consecutive de cablu încălzitor și la distanțe egale.
Senzorul de pardoseală va răspunde rapid la schimbările de 
temperatură din pardoseală și este mai puțin vulnerabil la in�uențe
externe. Este foarte important ca zona de pardoseală unde a 
fost instalat senzorul să nu �e acoperită de obiecte de mobilier.
AF: Combinat (ambient și pardoseală)

Prin acest mod de utilizare, senzorul de ambient va � cel care va
controla sistemul de încălzire. Senzorul de pardoseală va prelua
controlul doar dacă temperatura din pardoseală va depăși
temperaturile limită setate (min. și max.)

Exemplu: 

P: Regulator de putere 

P: Programarea senzorului NTC 

Senzorul de ambient este setat la 22°C, iar senzorul de pardoseală
este setat la Min. 18°C și Max. 22°C. Dacă temperatura din 
pardoseală scade sub 18°C, sistemul va � în continuare pornit
chiar dacă temperatura din ambient este mai mare de 22°C.  
Dacă temperatura din pardoseală trece de 26°C, sistemul va � oprit
chiar dacă temperatura ambientală este mai mică de 22°C.

Regulatorul de putere funcționează în cicluri de 30 min. Raportul
de funcționare poate � setat pe o scara de la 0 la 10, �ecare nivel
crescând timpul de funcționare (pornire sistem) cu 3 minute. De
exemplu la nivelul 3, sistemul va � in funcțiune 9 minute și va sta
oprit timp de 21 minute, în timp ce la nivelul 6, sistemul va �
în funcțiune timp de 18 minute și va � deconectat timp de
12 minute.

Multireg LCD2 acceptă mai mulți senzori NTC (10kOhm, 12kOhm,
15kOhm, 33kOhm și 47kOhm). Valoarea implicită a senzorului este
10kOhm. Programarea tipului de senzor este disponibilă numai în
modurile F și AF. Pentru a schimba tipul senzorului, acesta trebuie
să �e conectat la termostat. 

Țineți apăsat butonul “OK” timp de 5 secunde. Apăsați de 3 ori 
butonul “selector dreapta”. Pe ecran apare simbolul      .
Con�rmați cu tasta “OK”. 
Țineți apăsate simultan timp de 5 secunde butoanele 
“selector stânga” și “selector dreapta”. Valoarea selectată a 
senzorului clipește pe a�șaj. (Standard 10kOhm).
Selectați valoarea dorită a senzorului cu ajutorul tastelor stânga
sau dreapta. Con�rmați cu “OK” de 2 ori.

CALIBRAREA TEMPERATURII

Țineți apăsat butonul “OK” timp de 5 secunde. Apăsați de 4 ori 
butonul “selector dreapta”. Pe ecran apare simbolul      .
Con�rmați cu tasta “OK”.
Senzorii “ROOM” (ambient) și/sau “FLOOR” (pardoseală), pot �
calibrați cu +/- 9,5°C.
Con�rmați cu tasta “OK”.



Pentru orice informație, 
contactați partenerul autorizat:

WALTON ELECTRIC SRL
www.walton.ro
0742042043

 

Thermo-Floor AS   l   Østre Totenvei 24, NO-2816 Gjøvik, NORWAY  
T: +47 61 18 77 77    l   post@thermo-floor.no – 

Țineți apăsate simultan timp de 3 secunde, butoanele
“selector stânga” și “selector dreapta”. Pe a�șaj va apărea simbolul
Blocarea este dezactivată în același mod.

MESAJE DE EROARE ȘI EROARE DE PUTERE

BLOCAREA AFIȘAJULUI / SIGURANŢA COPIILOR

Mesaje de eroare
E1 - Indică eroarea senzorului de ambient
E2 - Indică eroarea senzorului de pardoseală

În cazul unui mesaj de eroare, termostatul va depăși 20% din încărcarea
maximă. 

Multireg LCD2 are o memorie de 5 ore in caz de pană de curent.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS
 Multireg LCD2

CARACTERISTICI
• Senzor de ambient
• Senzor de pardoseală
• Limitator de temperatură
• Regulator de putere
• Program săptămânal
• Funcție absență

•  Poate � folosit cu diferite
tipuri de senzori NTC 

• Blocare / Siguranța copiilor
•  A�șaj luminat
•  Calibrarea temperaturii

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare 230V  50/60Hz
Sarcină maximă 3600W (circuit rezistiv)

750W cablu autoreglabil
Curent maxim 16A 
Consum energetic 0,5W
Regulator de putere Ciclu de timp 0 - 30 min
Temp. de montare -20°C - 60°C
Temp. de lucru 5°C - 50°C
Interval de temperatura Pardoseală 5°C - 60°C

Ambient 5°C - 40°C
Histerezus 0,5°C
Comutator Pol
Vine cu Senzor de pardoseală El-nr. 54 301 07
Compatibil cu NTC 
Valori senzori 10, 12, 15, 22, 33 og 47 kΩ @ 25°C.
Clasa de protecție IP 21
Certi�cări CE

EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
LVD 2014/35/EU

TERMINAL CONEXIUNI

Utilizați1,5 mm2 sau 2,5 mm2 în conformitate cu cerințele locale.

Poate � livrat la comandă cu față și cadru Eljo.

GARANŢIE

5 ani

ELNR. PRODUS CULOARE

54 303 01 Multireg LCD2 termostat 4 funk  3600W 16A Hvit  RAL 9010

54 304 01 Multireg LCD2 termostat 4 funk  3600W 16A Hvit  RAL 9003

54 304 49 Carcasă din plastic Multireg LCD2 termostat Sort  RAL 9011

54 303 11 Ramă, enkel Hvit  RAL 9003

54 303 12 Ramă, enkel Sort  RAL 9011

54 301 07 Senzor de pardoseală  Ø 4mm  3 metri  NTC 10 kΩ

54 301 08 Senzor de pardoseală  Ø 3mm  6 metri  NTC 10 kΩ

54 304 71 Senzor extern încapsulat  IP 20/54
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