TERMOSTATO TOUCH
Dicas de utilização
Primeiro uso:
Instalação
Selecionar “Assistente de Instalação“ dentro do menu AJUSTES e seguir os passos:(lembre-se de
conﬁrmar as escolhas apertando o botão
no canto superior direito do termostato)
Regulação> selecione <Ambiente +Pavimento>;
Sensor> DEVI 15K;
Pavimento > Escolher conforme revestimento (obs.: Mosaico = Porcelanato);
Quarto > selecione qual cômodo foi instalado a calefação;
Saída [W] > Selecione conforme a potência instalado no ambiente;
Tempo > OFF (Controle de funcionamento no modo MANUAL)
ON (Controle de funcionamento por escala de horário);
Finalizado deverá aparecer “Instalação Concluída“;

Programação do menu Tempo
Tempo >
On - > ativa a programação
automática
Off-> Termostato em função Manual
Ajustar Programa>
Programe um horário de
funcionamento para cada dia da semana
conforme a necessidade do usuário.
Temperaturas>
Conforto – Temperatura ideal
para melhor sensação de conforto
térmico quando há pessoas utilizando a
calefação ( Temperatura sugerida
21°C)
Econômico – Temperatura para
manutenção do ambiente quando não
há pessoas utilizando/ Modo que
auxilia no controle de humidade do
ambiente quando fora de seu horário
normal de funcionamento. (
Temperatura sugerida 14°C)

Programação do menu Ausente
Ausente >
On – Liga a função Ausente
Off – Desliga a função
Período>
Ajuste o período de ausência
do usuário conforme necessidade (
neste período, a calefação
funcionará na temperatura ajustada
na opção Ausência Temperatura )
Ausência Temperatura >
Te m p e r a t u r a d e
funcionamento no período de
ausência. (Temperatura Sugerida
10°C)

Programação do menu Ajustes
Informação>
Consumo - informa o
consumo da calefação no período
selecionado.
Opções>
Programação do menu Hora/Data
Bloqueio - Habilita o bloqueio de tela;
Ajustes de hora e data do termostato
Janela - Função que detecta se há variação
brusca de temperatura no ambiente (ex: janela
aberta) e desliga a calefação temporariamente;
Instalação>
*Vide instruções de PRIMEIRO USO
Características:
Temperatura Máxima do Pavimento>
Ajuste a temperatura máxima
Peso: 103g
de
operação do pavimento.
Medidas: 85 x 85 x 20-24mm
(Profundidade na parede 22mm)
Consumo de energia em espera: 0,4W
Potencia Max: 3680W / 16A @ 230V
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