
DESCRIERE SI PARAMETRI 

 

Termostat de cameră digital cu fir FALCON Classic Control cu moduri de 
încălzire și răcire 

 

 
Termostat de cameră digital cu afișaj LCD mare, control cu buton rotativ pentru 
programare, funcționare programabilă săptămânal, setarea temperaturii dorite pentru 
confort și economie de energie. 

 
Următoarele moduri pot fi selectate în timpul funcționării termostatului. 

  

 Mod manual: în modul manual , termostatul păstrează valoarea setată. 

 Mod manual temporar: temperatura setată este menținută până la 
următoarea oră stabilită în program 

 Mod automat: Programele P1 / P2 / P3 sunt detaliate câteva rânduri mai jos 

 Mod anti-îngheț: Reglabil între 5 - 10°C, valoarea setată din fabrică 5°C 

 Mod la distanță: în cazul unei absențe planificate, puteți seta o 
temperatură dorită pentru absență și numărul de zile de absență. 

 Încuietoare pentru copii: în modul activ de blocare pentru copii, 
termostatul nu răspunde la butonul de comandă 

 Mod automat 
o Programare manuală (P1): poate fi setat individual pentru a funcționa în 

modul de confort sau de economisire a energiei pentru fiecare oră din fiecare zi a 
săptămânii 

o Programare din fabrică (P2): modul de confort funcționează de la ora 6:00 la 
22:00 în fiecare zi a săptămânii, iar modul de economisire a energiei 
funcționează de la 22:00 la 6:00 dimineața, pe baza unor valori fixe de 
temperatură, în acest modul timpii de comutare nu pot fi modificați 

o Programare din fanrică (P3): în primele 5 zile ale săptămânii, de la 6:00 la 
8:00, modul confort, de la 8:00 la 16:00 modul de economisire a energiei, de la 
16:00 la 22:00 modul confort și de la 22:00 la 6:00 dimineața modul de 
economisire a energiei este setat la valorile de temperatură 

o iar în weekend, termostatul este setat pe Confort între orele 6:00 și 22:00, ceea 
ce este diferit de situația anterioară, 

o de la 22:00 la 6:00, funcționează în modul de economisire a energiei, în care 
orele de comutare nu pot fi modificate 

o Temperaturile pentru modurile COMFORT și ENERGY SAVER menționate mai 
sus pot fi setate în meniu cu ajutorul butonului de defilare. 

 
Termostatul de cameră de tip comutator FALCON Classic Control este utilizat în marea 

majoritate a cazanelor și aparatelor de aer condiționat de pe piața din Romania. 
a majorității sistemelor de încălzire și de răcire. Ușor de conectat la orice cazan 
electric, pe peleți sau pe gaz sau sistem de aer condiționat cu un punct de conectare 
a termostatului de cameră cu două fire, indiferent dacă are un circuit de control de 24 

V sau 230 V. 
 
 
 

Atenție! Aparatul trebuie să fie instalat/comandat de un profesionist! 

 
AVERTISMENT! Modificarea aparatului poate duce la șocuri electrice sau la 
defecțiuni. 
 

 
 
 
 
 



DESCRIERE SI PARAMETRI 

 

 
 
 
 
 

Date technice: 
Capacitate de încărcare și funcționare: 3A 

Interval de temperatură reglabil: 1°C - 70°C 
 Gama de afișare a temperaturii: 5°C - 40°C 
Intervalul de temperatură: 0°C - 50°C 

Precizia de măsuraretemperaturii: +/- 0,5°C 
Calibrarea temperaturii -9 - +9 °C (cu o precizie 0,5 °C)  
Comutare reglabilă: +/- 0,5 °C și +/- 2,5 °C 
Tensiunea electrică comutabilă: 24V AC/DC … 250V AC, 50Hz 
Tensiune de teleportare: 2 db 1,5 V Baterie creion ALKALIN 
(LR6tip.; AA)  

Protecția împotriva impactului asupra mediului: IP20 
Mărimi: 86 x 86 x 29 mm 
Masă: 130 g 
Tipul de senzor termic: NTC 10 kΩ 

Garanție: 12 luni 
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