TERMÓSTATO COM ECRÃ PARA FAN COIL COM SAÍDA VENTILADOR 0 .. 10V
FAN COIL CONTROLLER WITH DISPLAY AND 0..10V OUTPUT

Instalação
INSTALLATION
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AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS SEGUINDO O ESQUEMA
7 REALIZE
DE CONEXÃO MAIS APROPRIADO (FIG. 8, 9, 10, 11) E AS

6 SELEÇÃO DO JUMPER - JUMPER SET-UP

POSSÍVEIS VARIANTES (FIG. 12, 13); LEIA ATENTAMENTE O
PARÁGRAFO “LIGAÇÕES ELÉTRICAS“.

PERFORM THE ELECTRICAL CONNECTIONS FOLLOWING THE
MOST APPROPRIATE CONNECTION DIAGRAM (FIG. 8, 9, 10,
11) AND THE POSSIBLE VARIANTS (FIG. 12, 13). CAREFULLY
READ THE “ELECTRICAL CONNECTIONS“ PARAGRAPH.
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fig. 6
JP1
JP2

Alimentação 230V ~ (configuração de fábrica)
230V~ power supply (factory setting)

JP1
JP2

Alimentação 24V~
24V~ power supply

JP3
JP4

Frequência 50Hz (configuração de fábrica)
50Hz frequency (factory setting)

JP3
JP4

Frequência 60 Hz
60Hz frequency

JP5

Configuração dos parâmetros ativada
Parameter configuration enabled

JP5

Configuração dos parâmetros desativada
Parameter configuration disabled

fig. 7
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ATENÇÃO!
A função associada ao terminal 8 pode ser alterada no parâmetro
C23.

Esquema de ligação - WIRING DIAGRAM
Legenda - EXPLANATION
JP2:
Seleção 230/24V~ - 230/24V~ selection
V HEAT: Saída sinal 0..10V quente - 0..10V heating signal output
V COOL: Saída sinal 0..10V frio - 0..10V cooling signal output
V FAN: Saída sinal 0..10V ventilador - 0..10V fan signal output
HEAT: Saída válvula quente - Heating valve output
COOL: Saída válvula frio - Cooling valve output
E/I:	Entrada remota para ativação da função “Aquecimento/
Arrefecimento centralizada“(1)
Remote input to activate “centralised Heating/Cooling“
function(1)
RDC:	Entrada remota para ativação da função “Economy“(1) Remote input to activate “Economy“ function(1)
M:
motor ventilador- Fan motor
Sc:
Servocomando 0..10V - 0..10V Floating actuator
S.M.:
Sonda de fluxo- Supply water sensor
S.A.:
Sonda ambiente- Room sensor
CF:	
Entrada remota para ativação da função “Contacto de
janela“(1)
Remote input to activate “Window contact“ function(1)
RS:	Conector para a conexão da sonda de temperatura ambiente remota, consulte o parágrafo “Ligações elétricas“
Connector for remote room temperature sensor connection. See
“Electric connections“

WARNING!
The C23 parameter of the function associated to the terminal 8 can
be changed.

Nota - Notes
(1): A função associada à entrada pode ser alterada nos parâmetros
C17, C18 e C19.
The C17, C18 and C19 parameters of the function associated to
the input can be changed.
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Fig. 8: E squema de conexão para acionamento de dois atuadores
on/off a 230V~ para sistema de 4 tubos e acionamento proporcional do ventilador.
Wiring diagram for 2 on/off 230V~ actuators in 4 pipes system and
proportional fan drive.

Fig. 9: E squema de conexão para acionamento de dois atuadores
on/off a 24V~ para sistema de 4 tubos e acionamento proporcional do ventilador.
Wiring diagram for 2 on/off 24V~ actuators in 4 pipes system and
proportional fan drive.
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Fig. 10:	Esquema de conexão para acionamento de dois atuadores
0..10V a 24V~ para sistema de 4 tubos e acionamento de um
motor de três velocidades a 230V.
Wiring diagram for two 0..10V 24V~ actuators in a 4 pipes system
and a three speeds motor.

Fig. 11:	Esquema de conexão para acionamento de um atuador
0..10V a 24V~ para sistema com resistência de integração e
acionamento proporcional do ventilador.
Wiring diagram for a 0..10V 24V~ actuator for an electric heater
integration system and driving of a proportional fan motor.
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Fig. 12a.
Sistema de 2 tubos com uma válvula ON/OFF.
2-pipes system with ON/OFF valve.

Fig. 12b.
Sistema de 2 tubos com um
servocomando 0..10V.
2-pipes system with 0..10V
servocontrol.

Fig. 12c.
Sistema de 4 tubos com duas válvulas ON/OFF.
4-pipes system with two ON/OFF
valves.

Fig. 12d.
Sistema de 4 tubos com dois
servocomandos 0..10V.
4-pipes system with two 0..10V servocontrols.

Fig. 12e.
Sistema com resistência de integração e com uma válvula ON/
OFF.
Electric heater system with a ON/
OFF valve.

Fig. 12f.
Sistema com resistência de integração e com um servocomando
0..10V.
Electric heater system with a 0..10V
servocontrol.

Fig. 13a.
Conexão de um ventilador proporcional com motor eletrónico (EC
motor) com entrada 0..10V.
Connection of a proportional fan with
an EC motor with 0..10V input.

Fig. 13b.
Conexão de um ventilador com
motor de três velocidades.
Connection of a fan with a three
speeds motor.
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ACIONAMENTO SAÍDAS - OUTPUT DRIVING

Legenda - EXPLANATION
V COOL:	Saída proporcional válvula frio Cooling valve proportional
output
V HEAT:	Saída proporcional válvula quente Heating valve proportional
output
V FAN:	Saída proporcional ventilador
Fan proportional output
HEAT:	Saída válvula quente ON/OFF - ON/OFF Heating valve output
COOL:	
Saída válvula frio ON/OFF - ON/OFF Cooling valve output
Ta:
Temperatura ambiente- room temperature
Ts:
Temperatura de setpoint - Set-point temperature
Ts hea:	Temperatura de setpoint no modo aquecimento
Heating set-point temperature
Ts coo:	Temperatura de setpoint no modo arrefecimento
Cooling set-point temperature
ist:	
Histerese da temperatura ambiente
Ambient temperature hysteresis
Bp hea:	Banda proporcional no modo aquecimento
Heating proportional band
ZN:
Amplitude da zona neutra- Neutral zone amplitude
Bp coo:	Banda proporcional no modo arrefecimento
Cooling proportional band

Fig. 14:	O esquema mostra o acionamento das válvulas num sistema de 4 tubos com zona neutra. O esquema pressupõe saídas configuradas para ação
proporcional direta 0..10V e não leva em conta nenhuma ação do tempo integrativo. De modo semelhante, a saída da válvula dum sistema de 2 tubos
(saída de válvula quente) será acionada da mesma forma, neste caso a Ts (temperatura de setpoint) coincidirá com Ts ris no inverno e Ts raf no verão.
The scheme shows the valve control in a 4-pipes unit with neutral zone. In the diagram it is assumed that outputs are configured for proportional direct action (0..10V)
and that any integrative action is not taken into account. Likewise a 2-pipes system valve output (heating valve output) would be driven at the same way, in this case
Ts (set-point temperature) would coincide with Ts hea when in heating mode and Ts coo when in cooling mode.
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Fig. 15:	O esquema mostra o acionamento das válvulas num sistema de 4 tubos com zona neutra. De modo semelhante, a saída da válvula quente
(HEAT) dum sistema de 2 tubos será acionada da mesma forma, neste caso a Ts (temperatura de setpoint) coincidirá com Ts ris no inverno
e Ts raf no verão.
O esquema não leva em conta nenhuma ação do tempo integrativo e pressupõe que a saída proporcional do ventilador (V FAN) seja
configurada por ação direta (P05 = 0) e sinal 0..10V (C15 = 0; C16 = 100). A saída proporcional do ventilador é sempre desligada (0V)
quando a saída da válvula, COOL ou HEAT, está desligada (caso não visível no esquema).
The scheme shows the valves control in a 4-pipes unit with neutral zone. Similarly, the heating valve output (HEAT) in a 2-pipes system will be
controlled in the same way. In this case, the Ts (setpoint temperature) will correspond to Ts ris when in heating mode, and to Ts raf when in cooling
mode. The scheme shall not consider the integrating time action, if any, and shall suppose the fan proportional output (V FAN) is configured for the
direct action (P05 = 0) and 0..10V signal (C15 = 0; C16 = 100).
The fan proportional output is always turned off (0V) when the valve output, COOL or HEAT, is off (not shown on the scheme).
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GENERALIDADES
Este dispositivo é um termóstato digital para o controlo da temperatura em ambientes aquecidos ou resfriados por fan-coils (ventiloconvectores). Ele controla de modo proporcional contínuo a abertura das
válvulas e a velocidade do ventilador nas saídas de 0..10V para regular
a temperatura do ambiente da maneira mais confortável.
O dispositivo também dispõe de três saídas ON/OFF de relé que podem ser usadas para controlar um ventilador de três velocidades ou
dois atuadores ON/OFF. A deteção da temperatura ambiente pode
ser realizada pela sonda interna ou remota (opcional).

em que 1, 2 e 3 são as 3 velocidades fixas e AUTO é a velocidade
automática. Em particular, 1 indica a velocidade mais baixa, 2 a velocidade média e 3 a velocidade mais alta. O termóstato, portanto, se
configurado para uma das três velocidades indicadas acima, ativará
o ventilador quando necessário sempre à mesma velocidade.
Caso a velocidade automática seja configurada, o termóstato ativará automaticamente o ventilador a uma velocidade mais alta, quanto
maior a necessidade de calor ou frio do ambiente.
Caso o termóstato esteja configurado para acionar o ventilador com
a saída proporcional 0..10V, será possível configurar, como desejado, os regimes das velocidade fixas nos parâmetros C11, C12 e C13.
Pelo parâmetro C10 é possível personalizar as velocidades que podem ser recuperadas pelo botão “ “ e também é possível habilitar
o estado OFF que permite ao utilizador manter o ventilador desligado.
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Descrição dos comandos
Os comandos do termóstato disponíveis para o utilizador são cinco
botões.
- Botão “ “ (On/Off)
Para ligar e desligar o termóstato; quando o dispositivo estiver desligado, o ecrã não exibirá mais nenhuma temperatura, enquanto
alguns símbolos podem permanecer acesos para indicar o estado
de saída ativa.
Se o termóstato estiver configurado para realizar a função “Economy“ (P18), o botão “ “ permite ativar/desativar o estado "Economy" de acordo com o seguinte esquema:

- Botão “ “ (Menu)
Este botão altera a exibição do ecrã: uma vez premido, permite exibir a temperatura de setpoint configurada. Se o termóstato estiver
configurado para exibir a temperatura da água de abastecimento,
ele será exibida ao premir novamente o botão. Ao alterar a exibição,
o termóstato informa qual é a temperatura indicada quando ela é
diferente da temperatura ambiente, a iluminar os seguintes ícones:

- Botão “ “ (Velocidade)
Este botão altera a configuração da velocidade desejada do ventilador.
A cada pressão do botão “ “ a velocidade do ventilador é alterada
de acordo o seguinte ciclo:

Temperatura de setpoint
Temperatura da água de fluxo
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Se se preme repetidamente o botão, a exibição alterna entre as
diferentes temperaturas. Após alguns segundos de inatividade, a
exibição retorna à temperatura ambiente.
- Botão “ “ e “ “
Estes botões permitem configurar a temperatura ambiente desejada e os parâmetros de configuração. No funcionamento normal, se
forem premidos os botões “ “ ou “ “, a exibição do ecrã passará
para a temperatura de setpoint mostrando o novo valor a configurar.
Também neste caso, após alguns segundos de inatividade, a exibição retorna à temperatura ambiente.

O termóstato está em estado de configuração.

INDICAÇÃO DO ECRÃ
O termóstato está equipado com um ecrã LCD para a exibição de
temperaturas e configurações.

Exibição da temperatura da água de fluxo.

Filtro obstruído (o filtro necessita ser limpo).
Função não acessível.

PORTUGUÊS

Configuração da velocidade automática do ventilador.

Exibição da temperatura de setpoint.

Exibição de símbolos:
De seguida é indicado o significado dos símbolos que podem aparecer no ecrã:

Regulação da temperatura no modo “Economy“.
Modo anticongelante ativo: o termóstato regula à temperatura anticongelante.

Seleção automática aquecimento/arrefecimento.
O termóstato é capaz de comutar automaticamente o
modo de aquecimento/arrefecimento.
Configuração da velocidade fixa mais baixa do ventilador.

Aquecimento ativado.

Configuração da velocidade fixa média baixa do ventilador.

Arrefecimento ativado.

Configuração da velocidade fixa mais alta do ventilador.

A regulação está suspensa; o contacto indica janela aberta.
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Resistência ativada num sistema com resistência.

se acenderão, quanto maior a velocidade do ventilador.
A iluminação dos símbolos “ “ e “ “ identifica um estado das saídas
da válvula diferente, dependendo do tipo de sistema.

PORTUGUÊS

A temperatura da água de fluxo não está suficientemente
quente (no aquecimento) ou suficientemente fria (no arrefecimento).

Sistema com dois tubos:
		
Sistema com quatro tubos:
		

Alarme ou erro de configuração do instalador.
Alarme condensação: a regulação está suspensa.

Sistema com resistência:
		
Sistema com resistência
de integração:
		
		

Alarme motor.
Erro válvula
Presença de pessoas no ambiente: regulação reativada
ou saída do modo “Economy“.
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No ecrã também há símbolos que identificam o estado das saídas: o
ventilador e as válvulas ou outra carga conectada.
Os símbolos “velocidade do ventilador“ identificam o estado do ventilador: quando todos estão apagados, indicam que o ventilador está
desligado e, quando estão acesos, indicam ventilador ligado de acordo
com as seguintes indicações:
Velocidade 2

: aquecimento, resistência ligada
: arrefecimento, válvula fria aberta
: aquecimento, válvula aberta
: arrefecimento, válvula aberta
: aquecimento, resistência ligada

Os símbolos referidos a uma saída da válvula proporcional também
acendem se a válvula proporcional estiver numa posição de abertura mínima.
Os símbolos também podem piscar para indicar que a saída relativa deve estar ativada, mas está momentaneamente interditada por
outra função.

Ausência de pessoas no ambiente: regulação suspensa
ou ativação do modo “Economy“.

Velocidade 1

: aquecimento, válvula aberta
: arrefecimento, válvula aberta
: válvula quente aberta
: válvula fria aberta

Por exemplo, as saídas são interditadas nestas situações:
- A função termóstato mínimo corta o ventilador;
- O contacto de janela suspende a regulação.

Velocidade 3

Caso o termóstato esteja configurado para acionar o ventilador com
a saída proporcional 0..10V, de modo semelhante, muitos mais traços

14

15

PORTUGUÊS
ENGLISH

Instalação
Para instalar o dispositivo realize as seguintes operações seguindo as
imagens indicadas da página 3 a página 7:
1. Solte a placa presa à base do termóstato empurrando-a para a esquerda e, assim, desenganche os dentes indicados na Fig. 1.
2. Utilizando uma chave de fenda, empurre a lingueta plástica localizada na ranhura inferior até levantar levemente a tampa (Fig. 2).
3. Gire a tampa exercendo uma leve pressão até que seja completamente removida (Fig. 3).
4. Fixe a placa na parede por meio das duas sedes para parafusos com
uma distância entre eixos de 60 mm ou 85 mm (utilize os parafusos
e/ou as buchas fornecidos) passando os fios pelas aberturas retangulares (Fig. 4).
5. - E ncaixe a base do termóstato na placa de parede (passando os fios
pelas aberturas retangulares), primeiro fazendo coincidir os furos
da base com os dentes apropriados da placa de parede e, subsequentemente, aplique pressão na base para o lado esquerdo até
que os dentes de plástico da placa sejam acionados (Fig. 5).
- F ixe a base do termóstato na placa de parede utilizando o parafuso
fornecido.
6. Configure corretamente, se necessário, os jumper JP1, JP2, JP3, JP4
e JP5. Leia com atenção o parágrafo "SELEÇÃO DE JUMPER" na página 5 e o parágrafo “LIGAÇÕES ELÉTRICAS“.
7. Realize as ligações elétricas seguindo o esquema de conexão mais
apropriado (fig. 8, 9, 10, 11) e as possíveis variantes (fig. 12, 13); leia
atentamente o parágrafo “LIGAÇÕES ELÉTRICAS“.
8. Feche novamente o termóstato realizando as seguintes operações:
-P
 osicione os dois dentes da parte superior da tampa nos entalhes
apropriados.

a

ATENÇÃO
-- A sonda de fluxo deve ser instalada de modo a detetar corretamente a temperatura da água mesmo que o fluxo tenha sido interrompido pela válvula.
-- Não é permitido conectar a mesma sonda remota aos terminais de
diferentes termóstatos.
-- As sondas remotas, o contacto bimetálico e o contacto de janela
conectados ao termóstato devem ser isolados à terra e para a tensão da rede elétrica.
-- Não respeitar este ponto ou o anterior pode levar a danos irreversíveis ao produto.
-- As sondas remotas, o contacto bimetálico e o contacto de janela
devem estar em isolamento duplo (ou isolamento reforçado), caso
sejam acessíveis a uma pessoa.
-- Caso não seja possível realizar o isolamento reforçado do ponto
anterior, alimente o termóstato em baixa tensão 24V~ (embora de
acordo com as normas de segurança).
-- Ligue o aparelho à rede de alimentação através de um interruptor omnipolar, em conformidade com as normas em vigor e com
a distância de abertura dos contactos de, pelo menos, 3 mm em
cada polo.
-- A instalação e a ligação elétrica do dispositivo devem ser efetuadas por pessoal qualificado e em conformidade com as leis
em vigor.
-- Antes de efetuar qualquer ligação, certifique-se de que a rede
está desligada.
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- Gire a tampa e empurre para dentro, com um dedo, a lingueta plástica localizada na parte inferior da base (indicada pela seta na Fig.
9) e aplique pressão para encaixar a lingueta plástica de fixação
dentro do furo especial.
LIGAÇÕES ELÉTRICAS
O dispositivo pode ser alimentado a 230V~ ou a 24V~.
O termóstato é configurado de fábrica para 230V~, com o jumper em posição JP1, com frequência a 50Hz, com o jumper em posição JP4. Para
selecionar a alimentação a 24V~ é necessário mover o jumper JP1 (Fig. 6)
para a posição JP2 (Fig. 6), enquanto para selecionar a frequência 60Hz,
é necessário mover o jumper JP4 (Fig. 6) para a posição JP3 (Fig. 6).
Como visível nos esquemas de conexão, os terminais de alimentação
são L e N. No caso de alimentação a 230V~ è importante respeitar linha
e neutro. Para o terminal 3 está disponível uma entrada para a seleção
arrefecimento/aquecimento centralizada.
Para o terminal 4 está disponível uma entrada para ativar o modo “Economy”. Para os terminais 14 e 16 pode ser conectado um contacto de
janela.
Nota: há limitações quanto ao uso do contacto de janela, leia atentamente o parágrafo “ATENÇÃO”.
A função associada às entradas dos terminais 3, 4 e 16 pode ser modificada nos parâmetros C17, C18 e C19.
Os sinais para os terminais 3 e 4 podem ser conectados aos terminais 3
e 4 de outros termóstatos presentes no mesmo prédio (função E/I centralizada). Por meio do conector RS ou como alternativa aos terminais 14
e 15, é possível conectar uma sonda externa de temperatura ambiente.
Operando sobre a configuração, é possível escolher se deseja usar a
sonda externa ou interna. Os terminais 13 e 14 são uma entrada para a
qual é possível conectar diferentes tipos de sondas para executar funções especiais: uma sonda de temperatura de fluxo pode ser conectada
para realizar a função de “changeover“ e/o “termóstato de mínima”; ou
pode ser conectado um termóstato bimetálico com função de “termósta- 16

to de mínima”. Operando sobre a configuração é possível escolher o tipo
de sonda que pretende usar (P08).
O dispositivo é adequado para controlar um motor de ventilador tanto do
tipo eletrónico (motor EC) quanto de tipo de três velocidades. Operando
no parâmetro P05 é possível escolher se usar a saída proporcional 0-10V
para um motor eletrónico, ou as três saídas de relé para um motor de
três velocidades. Se a saída proporcional for usada, o sinal 0-10V estará
disponível no terminal 11 enquanto a massa de referência no terminal 12,
conecte o motor eletrónico como mostrado na Fig. 12a. Se estiver a usar
as três saídas de relé para um motor de três velocidades, as saídas estão
disponíveis nos terminais 6, 7 e 8, enquanto o 5 é o comum dos relés, conecte o motor de três velocidades como mostrado na Fig. 12b. As saídas
para o ventilador, terminais de 5 a 8, estão livres de tensão e isoladas do
restante do termóstato. Portanto, é possível alimentar o termóstato de
baixa tensão (24V~) e, ao mesmo tempo, acionar um ventilador de alta
tensão (230V~), como visível na Fig. 10. Neste caso, é necessário manter
uma separação entre os cabos de 24V~ e 230V~ em conformidade com
a norma em vigor.
O dispositivo pode acionar um ou dois atuadores proporcionais 0..10V ou
um ou dois atuadores ON/OFF. As saídas para os atuadores ON/OFF somente estão disponíveis quando o motor é de tipo proporcional, ou seja,
quando as saídas de relé não são ocupadas para acionar o motor de
três velocidades.
A saída proporcional 0..10V quente está disponível no terminal 9 enquanto a saída frio no terminal 10, Fig.12d. No caso de um sistema de dois
tubos, apenas uma válvula é usada para quente e frio e, neste caso, o
sinal de comando será o de quente no terminal 9, Fig. 12b.
Para todos os sinais 0..10V (válvulas e ventilador) a massa de referência
está disponível no terminal 12, observe que a massa está eletricamente
conectada ao terminal de alimentação Neutro 2.
Ao conectar os atuadores, siga os esquemas das Figs. 9 e 10, se forem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentação:		
			
			
Potência absorvida:
Temperatura ambiente
Campo de regulação:
Tipo de sensor:
Precisão:		
Resolução:
Campo de exibição:
Histerese:
Temperatura de envio
Tipo de sensor:

230 V~ -15% +10% 50Hz ou
230V~ ±10% 60Hz ou
24 V~ -15% +10% 50 / 60Hz
1,2W
5°C .. 35°C (configurável)
NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
± 1°C
0,1°C
-10°C .. +50°C
regulável 0,2 .. 1,0 °C
NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
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Precisão:		
± 1°C
Resolução:
1°C
Campo de exibição:
0°C .. 99°C
Histerese:
2°C
Saídas proporcionais
Faixa de sinal:
0..10 V
Precisão de sinal:
± 0,26 V
Impedância mínima do atuador:
1 saída 0..10V:
1430 Ohm
2 saídas 0..10V:
2860 Ohm
3 saídas 0..10V:
4290 Ohm
Capacidade dos contactos de relé: 3A @ 230V~ cos =1
Sonda remota (opcional):
NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
Grau de proteção: IP 30
Temperatura de funcionamento:
0°C .. 40°C
Temperatura de armazenagem:
-10°C .. +50°C
Limites de humidade:
20% .. 80% RH (não condensante)
Recipiente:
material:
ABS + PC V0 autoextinguível
		
cor:
Branco sinal (similar RAL9003)
Dimensões:		
132 x 87 x 23,6 mm (L x A x P)
Peso: 			
~ 265 g
REFERÊNCIAS NORMATIVAS
O produto está em conformidade com as seguintes normas (EMC
2004/108/ e LVD 2006/95/ ):
EN 60730-1 (2011)
EN 60730-2-9 (1995)
Garantia
Como parte de um desenvolvimento contínuo de seus produtos, o fabricante se reserva o direito de realizar alterações nos dados técnicos e
no desempenho sem aviso prévio. O consumidor está garantido contra
defeitos de conformidade do produto de acordo com a Diretiva Europeia
1999/44/ , bem como o documento sobre a política de garantia da em17 presa fabricante. O texto completo da garantia está disponível a pedido
com o vendedor.
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alimentados a 24V, em vez disso, siga a Fig. 8, no caso se forem alimentados a 230V. Normalmente, os atuadores 0..10V tem apenas 3 fios de
conexão, uma vez que a massa do sinal de entrada é conectada internamente a um dos dois fios de alimentação (Neutro). Neste caso, não é necessário conectar o terminal 12 (massa do sinal de saída) pois o atuador
usa o terminal de alimentação Neutro como massa, certifique-se de que
este último está conectado ao terminal 2.
Caso sejam usadas válvulas ON/OFF, a saída quente está disponível no
terminal 6 e a saída frio no terminal 7 Fig. 12c.
No caso de sistema de 2 tubos, uma única válvula deve ser conectada à
saída quente, conecte de acordo com a Fig. 12a.
É possível gerir sistemas com diversos tipos de válvulas para quente e
frio, por exemplo, saída quente ON/OFF e saída frio proporcional 0..10V.
Se o sistema prever uma resistência elétrica de integração ou no lugar
da válvula quente, conecte conforme mostrado nos esquemas Fig. 12e
ou Fig. 12f.
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Apêndice

ENTRADAS EXTERNAS - TERMINAIS 3, 4 E 16
O termóstato dispõe de três entradas externas a partir das quais é possível associar diferentes funções pelos parâmetros C17, C18 e C19.
Os sinais para os terminais 3 e 4 podem ser conectados aos terminais 3 e 4 de outros termóstatos no mesmo prédio para realizar
funções centralizadas.
O sinal para o terminal 16 não pode ser conectado a outros termóstatos. As funções possíveis de associar às entradas são:
Função "Verão/Inverno centralizada":
Em uma instalação onde há vários termóstatos num mesmo prédio,
a entrada centralizada de cada termóstato pode ser conectada em
conjunto e acionado pela central térmica.
Desta forma, a central térmica decide se os termóstatos devem regular no modo aquecimento ou arrefecimento.
Função “Economy“:
A entrada pode ativar/desativar o modo economy (consulte o parágrafo “Função economy“).
A esta função é possível associar o seguinte ícone: “ “. O termóstato é sensível à mudança no estado da entrada e não ao nível e,
portanto, é sempre possível, usando o botão “ “ (se habilitado),
alterar o estado economy do termóstato.
Função “Paragem da regulação“
A entrada pode suspender ou reativar a regulação da temperatura
ambiente.
Quando a regulação está suspensa, o ventilador permanece desligado, as válvulas permanecem fechadas e os símbolos correspondentes no ecrã piscarão.
A esta função é possível associar um dos seguintes ícones: “ “ ou “ “
ou “ “.

SELEÇÃO AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO
A seleção do modo arrefecimento (verão) ou aquecimento (inverno),
ocorre ao manter o botão menu “ “ premido por alguns segundos
até que o ecrã mostre uma das seguintes inscrições indicando o estado atualmente configurado:
HEA : Modo aquecimento (inverno)
COO : Modo arrefecimento (verão)
Subsequentemente, ao premir o botão “ “ ou “ “ ou “ “, a configuração é alterada alternando entre aquecimento e arrefecimento.
Ao premir os outros botões sai do menu de seleção memorizando a
escolha efetuada.
No caso de um termóstato configurado para uma seleção arrefecimento/aquecimento automática ou centralizada, não é possível
alterar a seleção aquecimento/arrefecimento e o ecrã exibe o ícone
“ “ intermitente.
ENTRADA DE FLUXO
O dispositivo prevê uma entrada para a sonda da temperatura de
fluxo da água: quando a temperatura de fluxo da água é usada o
termóstato pode determinar automaticamente se está configurado
no modo "arrefecimento", então deve ser arrefecido ou em modo
"aquecimento" e então aquecer: na prática, o dispositivo executa a
função de “changeover” baseada na temperatura da água.
Esta deteção é também utilizada para realizar a função “termóstato
de mínima”.
Como alternativa à sonda de fluxo na mesma entrada, um termostato
bimetálico pode ser conectado para realizar a função “termóstato
de mínima”.
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CONTROLO DAS SAÍDAS PROPORCIONAIS 0..10V
É possível conectar mais de atuador na mesma saída 0..10V, no
entanto, é necessário certificar-se de não sobrecarregar a saída,
certificando-se de que a impedância do grupo de atuadores não
fique abaixo da impedância mínima que o termóstato pode acionar
(consulte o parágrafo "características técnicas"). O termóstato verifica continuamente as saídas 0..10V e, se detetar uma sobrecarga,
sinaliza a anomalia no ecrã acendendo os ícones “ ” no caso de
um problema em uma saída 0..10V válvula quente ou frio “ “, em
caso de problema na saída 0..10V ventilador. No caso de um problema na saída do ventilador, a saída de resistência nos sistemas de
resistência e resistência integral também é inibida.
AQUISIÇÃO DE TEMPERATURA
O termóstato adquire a temperatura ambiente e a temperatura da
água de fluxo na bateria do fan-coil por meio de sondas do tipo NTC.
A temperatura ambiente é adquirida e exibida com a resolução descrita anteriormente na faixa de -10°C .. +50°C.
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SAÍDA 8
O termóstato pode acionar a saída 8 para realizar uma função especial; é configurada no parâmetro C23 e na tabela 6 são ilustradas as
funções possíveis de realizar.
A saída 8 não está disponível ao utilizar os três relés para acionar
um ventilador de três velocidades e ao configurar o tipo de sistema
"sistema com resistência de integração".
As funções possíveis de realizar são:
Lógica fan
A saída está ativa quando o ventilador proporcional está ligado, em
qualquer velocidade.
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Ao configurar uma entrada com a função “paragem da regulação“
com o ícone “ “ a função “contacto de janela“ é realizada. Ao
conectar um contacto de janela à entrada, quando a janela estiver
aberta, o ícone “ “ acenderá no ecrã e a regulação da temperatura
ambiente será suspensa.
Nota: há limitações quanto ao uso do contacto de janela, leia atentamente o parágrafo “ATENÇÃO”.
Função “ON / OFF termóstato“
A entrada liga ou desliga o termóstato como se o botão tivesse sido
premido “ “.
O termóstato é sensível à mudança no estado da entrada e não ao
nível e, portanto, é sempre possível, usando o botão “ “ (se habilitado), alterar o estado ligado/desligado do termóstato.
Função "alarme motor"
A entrada acende o ícone “ “ no ecrã. Quando o alarme está ativo,
a eventual saída de resistência é interditada.
Função “Alarme resistência“
Quando o alarme está ativo, os símbolos “ “ + “ “ piscam no ecrã e
a eventual saída de resistência é interditada.
A esta entrada é possível conectar o termóstato de segurança da
resistência.
Função controlo dos números de rotações do motor
A função permite monitorar a rotação do ventilador medindo o número
de rotações do motor. A função só pode ser configurada na entrada 16. O
sensor do número de rotações do motor deve ser conectado ao terminal
16. Quando o ventilador está ligado, o termóstato verifica se o motor gira
e não permanece bloqueado, verificando se a freqüência do sinal está
entre 1 e 255 comutações por segundo. Em caso de erro, o ícone “
“ ficará aceso no ecrã e qualquer saída de resistência será desativada.
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Se a temperatura ambiente estiver fora da faixa de operação, oecrã
exibe a inscrição “Or” (out of range). Se a sonda estiver interrompida ou em curto-circuito, o ecrã exibe a inscrição “EEE” (erro): a
regulação do termóstato não é mais possível e todas as saídas permanecem desativadas.
No termóstato há uma sonda interna de temperatura ambiente, mas
também está disponível uma entrada para uma sonda externa. Pelo
parâmetro P11 da "configuração do instalador" é determinado se utilizar uma ou outra sonda.
A temperatura da água de fluxo na bateria do fan-coil é detetada por
uma sonda externa e pode ser exibida com resolução de um grau na
faixa de 0°C .. 99°C.
Se a temperatura detetada estiver fora da faixa de operação, ao tentar visualizá-la o ecrã exibe a inscrição “Or” (out of range).
Se a sonda estiver interrompida ou em curto-circuito, o ecrã exibe a
inscrição “EEE” (erro) e as funções relacionadas a esta informação
não são executadas.
A sonda de fluxo pode não estar conectada se o sistema não exigir.
Para a ativação da função relativa à sonda de fluxo, consulte a descrição no parágrafo “Função do termóstato de mínima”.

Pelo contrário, caso queira usar um termóstato bimetálico para esta
função, é necessário configurar o parâmetro P08 para o valor 2,
então o ventilador será habilitado somente quando o contacto bimetálico for fechado. Utilizando esta última opção, não é possível
exibir a temperatura de fluxo ou realizar a função de changeover
automática. Para configurar os parâmetros relacionados às funções
descritas acima, consulte a descrição no parágrafo "Configuração
do instalador". A função "termóstato de mínima" também está disponível no modo arrefecimento, neste caso o ventilador será desligado
quando a água de fluxo não estiver suficientemente fria de acordo
com o limite definido pelo parâmetro P24.
Se esta função não for desejada, um valor muito alto pode ser configurado no parâmetro P24.
Quando a temperatura da água de fluxo não estiver suficientemente
quente ou fria de acordo com os limites P23 e P24, o ecrã exibe o ícone " ", o ventilador permanece desligado e os símbolos "velocidade
do ventilador" piscam.
SISTEMA COM RESISTÊNCIA
O termóstato pode ser configurado (P01=2) para gerir um sistema
com uma resistência elétrica para aquecer o ambiente e uma válvula
que gere o fluxo de água fria para arrefecê-lo.
Siga o esquema de conexão Fig. 12e e Fig. 12f.
Neste tipo de sistema é aconselhável configurar um atraso para o
desligamento do ventilador em P22 de tal forma que quando a resistência é desligada o ventilador continuará a girar para dissipar
o calor. Para o mesmo fim, dissipar o calor da resistência, caso o
ventilador seja controlado no modo proporcional, é possível configurar no parâmetro C14 uma velocidade mínima a manter quando a
resistência é ligada.

FUNÇÃO DO TERMÓSTATO DE MÍNIMA
A função termóstato de mínima permite desativar o funcionamento
do ventilador quando, no modo aquecimento, a água de fluxo não
está suficientemente quente. Para configurar esta função é necessário conectar uma sonda de fluxo ou, alternativamente e nos mesmos terminais, um termóstato bimetálico.
Se a sonda for usada, o limite para o qual discriminará entre água
suficientemente quente ou não é definido pelo parâmetro P23. Se
esta função não for desejada, um limite muito baixo pode ser configurado para o parâmetro P23.
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FUNÇÃO AVISO DE FILTRO SUJO
Os ventiloconvectores e outros dispositivos que funcionam com um ventilador são frequentemente equipados com um filtro na aspiração, que
requer uma limpeza periódica. O dispositivo pode avisar quando é hora
de executar a limpeza, ativando a função “aviso de filtro sujo”.
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FUNÇÃO ECONOMY
A função Economy permite configurar temporariamente uma redução no consumo, reduzindo a temperatura de setpoint configurada
por um passo configurável quando no modo aquecimento, ou aumentando o setpoint do passo configurável quando no modo arrefecimento. O passo de redução é configurado com o parâmetro P18: se
este é configurado para 0,0 a função Economy é desativada.
O modo economia Economy é ativado pelo botão “ “ conforme explicado no parágrafo “Descrição dos comandos”.
A função Economy pode ser ativada remotamente no modo centralizado, mesmo em múltiplos termóstatos utilizando as entradas nos
terminais 3 ou 4 (consulte os parâmetros C17 e C18).
O termóstato é sensível à alteração de estado do sinal e não ao nível
e, portanto, é sempre possível, usando o botão “ “, alterar o estado
de ativação da função Economy mesmo que tenha sido forçado pelo
sinal centralizado. Quando a função Economy está ativa, ícone “
“ aceso, sendo um modo de economia, a velocidade do ventilador
será limitada à primeira ou ao valor configurado no parâmetro C11
no caso de ventilador controlado no modo proporcional.

SISTEMA COM RESISTÊNCIA DE INTEGRAÇÃO
O termóstato pode ser configurado (P01=3) para gerir um sistema
especial com dois sistemas para aquecer o ambiente, um por meio
de um fluxo de água quente regulado por uma válvula e o outro por
uma resistência elétrica de integração. Neste modo o termóstato
aciona apenas uma válvula na saída da válvula frio uma resistência
de integração na saída da válvula quente.
Esquema de conexão Fig. 12e e Fig. 12f.
A válvula é acionada como num sistema de dois tubos: dependendo
se o termóstato está configurado em aquecimento ou arrefecimento
o fluxo de água quente ou fria é gerido.
Em vez disso, a resistência é ativada para integração quando, no
aquecimento, a temperatura ambiente é inferior à temperatura de
setpoint de ∆ setpoint configurável no parâmetro C21.
No modo arrefecimento é possível ter uma regulação com zona
neutra configurando a amplitude da zona neutra em P20 maior que
zero, neste caso, o arrefecimento é obtido com a ativação da válvula
enquanto que o aquecimento com a ativação da resistência.
Neste tipo de sistema, é aconselhável configurar um atraso para o desligamento do ventilador em P22 de tal forma que quando a resistência
é desligada o ventilador continuará a girar para dissipar o calor. Para o
mesmo fim, dissipar o calor da resistência, caso o ventilador seja controlado no modo proporcional, é possível configurar no parâmetro C14 uma
velocidade mínima a manter quando a resistência é ligada.
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Se, neste tipo de sistema, a função "termóstato de mínima" também
for utilizada, no modo aquecimento, o ventilador nunca será desligado se a água de fluxo não estiver quente o suficiente, já que a
ativação da resistência elétrica será antecipada.

Neste tipo de sistema é possível ter uma regulação com zona neutra configurando seleção arrefecimento/aquecimento automática
(P02=1). Se, neste tipo de sistema, a função "termóstato de mínima"
também for utilizada, o ventilador nunca será desligado quando estiver no modo aquecimento.
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A função é ativada configurando um tempo no parâmetro P25, o termóstato conta o tempo de funcionamento do ventilador e quando
atinge o limite configurado P25 avisa piscando o ícone do filtro “
“ no ecrã. Para redefinir o sinal e reiniciar o contador de tempo,
quando a limpeza tiver sido executada, será necessário manter o
botão “ “ premido por 10 segundos até que o ícone do filtro “
“ desapareça do ecrã.

Ao configurar um tempo de integração diferente de zero a regulação
será de tipo P + I (Proporcional + Integral). Quanto menor o tempo
integral maior a ação integral, vice-versa um longo tempo integral
gera uma ação integral branda. Uma ação integral branda ou ausente pode tornar impossível alcançar a temperatura configurada
no setpoint no ambiente. Uma ação integral muito forte pode gerar
flutuações na temperatura ambiente. É necessário alterar estes
parâmetros de acordo com o ambiente em que se opera a fim de
obter a melhor regulação.
A regulação proporcional das válvulas só pode ocorrer quando são
acionadas pelas saídas 0..10V. Se forem utilizadas as válvulas ON/
OFF, a regulação proporcional não poderá ser obtida, o seu acionamento será do tipo sempre ligada ou sempre desligada com histerese que pode ser configurada no parâmetro P19.
O ventilador é acionado no modo proporcional somente quando é
configurado com velocidades automáticas. Mesmo quando o ventilador for do tipo de três velocidades, uma regulação proporcional
P + I será executada.
A distância entre os estágios de velocidade do ventilador é calculada dividindo a banda proporcional por três e arredondando por
padrão. Por exemplo, se a banda proporcional for 2°C, a distância
dos estágios será de 0,6°C.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
O termóstato é capaz de acionar proporcionalmente as válvulas e o
ventilador, a fim de regular a temperatura ambiente com o máximo
de conforto e economia. Todavia, ambientes diferentes necessitam
de configurações diversas para obter uma regulação precisa.
Os parâmetros responsáveis pela qualidade da regulação são:
- Banda proporcional C03 e C04
- Tempo de integração C05 e C06
Para cada uma das duas configurações, há dois parâmetros, porque
é possível fornecer configurações diferentes, dependendo se está
em modo aquecimento ou arrefecimento. A banda proporcional, expressa em °C, é a diferença entre setpoint e a temperatura ambiente
que faz com que o regulador abra toda a válvula e/ou ligue o ventilador à velocidade máxima. Quanto mais estreita for a banda proporcional, mais reativo será o sistema com a variação da temperatura
ambiente. Uma configuração da banda proporcional muito estreita
pode gerar flutuações da temperatura ambiente ou instabilidade do
sistema. Uma configuração muito larga pode fazer com que a temperatura configurada no setpoint não seja atingida no ambiente. Quando o tempo de integração é configurado como zero, não há qualquer
ação integrativa e a regulação é do tipo P (Proporcional).
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DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO
Os principais parâmetros da configuração do instalador são ilustrados na tabela 1 e explicados abaixo.
P01: Seleção do tipo de sistema.
Sistema de 2 tubos: se configurado para um sistema de 2 tubos, o
termóstato aciona apenas uma válvula na saída da válvula quente,
tanto no modo de aquecimento quanto no modo arrefecimento, já
que a própria válvula irá controlar tanto água quente como água fria.
Esquema de conexão Fig. 12a e Fig. 12b.
No caso de um sistema de 2 tubos sem válvula e, portanto, sem conexões na saída da válvula, é necessário escolher a regulação do
ventilador nos parâmetros P03 e P04 para ter uma regulação.
Sistema de 4 tubos: se configurado para um sistema de 4 tubos, o
termómetro aciona as duas saídas para as válvulas de modo a ativar
o fluxo de água quente ou de água fria dependendo da necessidade
do ambiente a controlar.
Esquema de conexão Fig. 12c e Fig. 12d.
Sistema com resistência: o termóstato está configurado para gerir
um sistema com resistência elétrica para aquecer o ambiente, consulte o parágrafo "Sistema com resistência" para mais informações.
Sistema com resistência de integração: o termóstato está configurado para gerir um sistema com resistência de integração, consulte
o parágrafo “Sistema com resistência de integração” para mais
informações.
P02: Modo em que o termóstato deve alternar entre o modo arrefecimento (verão) e o modo aquecimento (inverno) e vice-versa.
O modo pode ser manual ou automático:
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CONFIGURAÇÃO DO INSTALADOR
A configuração do instalador permite definir o funcionamento do
termóstato para adaptá-lo aos diferentes tipos de ambientes e aos
diversos tipos de sistemas. Para ter acesso à configuração, prima
simultaneamente os botões “ “ e “ “ por alguns segundos até que
no ecrã apareça a inscrição “COn” (configuração).
A partir deste momento, ao premir o botão “ “, é possível rolar entre os vários parâmetros identificados com P e pelo número do parâmetro, de P01 a P24. O final da configuração é indicado com a inscrição “End”, então premindo novamente o botão “ “ a configuração
é guardada e o termóstato muda para o funcionamento normal.
Ao premir o botão “ “, a qualquer momento é possível sair do menu
de configuração sem guardar as alterações. Durante a rolagem dos
parâmetros, prima o botão “ “ ou “ “ ou “ “, é exibido o seu valor
atual.
Para alterar o valor, quando este último é exibido, prima os botões
“ “ ou “ “.
Para impedir o acesso à configuração por utilizadores não autorizados, é possível remover o jumper interno (JP5) indicado na Fig. 6;
desta forma, tentando aceder a configuração, aparecerá no ecrã o
ícone “ “ intermitente.
A configuração do instalador consiste em duas listas de parâmetros:
- parâmetros principais de P01 a P25 (tabela 1)
- parâmetros estendidos de C01 a C23 (tabela 2)
Os parâmetros estendidos C01-C23 permitem uma configuração
avançada do termóstato.
Para ter acesso aos parâmetros estendidos, quando o ecrã exibe
“COn“ na entrada da configuração ou quando o ecrã exibe “End“ na
saída, prima o botão “ “.
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Manual: O utilizador configura manualmente o modo arrefecimento
ou aquecimento.
Automático: O termóstato decide automaticamente se passar ao
modo arrefecimento ou aquecimento.
A função automática é diferente dependendo do tipo de sistema definido no parâmetro P01.
Se o sistema for de 4 tubos ou com resistência o termóstato funciona
com zona neutra e, portanto, ativa o aquecimento ou o arrefecimento
de acordo com a temperatura de setpoint configurada.
No caso de sistema de 2 tubos ou sistema com resistência de integração o termóstato efetua um changeover de acordo com a temperatura da água de fluxo. Se a temperatura da água de fluxo for baixa,
isto é, inferior ao limite definido pelo parâmetro C01, o termóstato
se coloca no modo arrefecimento. Vice-versa, se a temperatura da
água de fluxo for alta, ou seja, superior ao limite definido pelo parâmetro C02, o termóstato se coloca no modo aquecimento.
No caso em que a temperatura não seja suficientemente quente nem
suficientemente fria, o modo de funcionamento permanece inalterado e pode ser alterado manualmente.
Se a sonda da temperatura de fluxo não estiver conectada ou não
funciona, nenhuma seleção automática será executada e somente
a seleção manual será possível.
Centralizada: Em uma instalação onde há vários termóstatos num
mesmo prédio, a entrada centralizada de cada termóstato pode ser
conectada em conjunto e acionada pela central térmica.
Nos parâmetros C17, C18 e C19 é possível escolher a entrada e o
modo (normal ou invertido) a associar à função “modo verão/inverno centralizada”. Nos esquemas de conexão propostos é visível um
exemplo de conexão da entrada centralizada.
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P03 e P04: Estes parâmetros definem quais saídas regular.
Dependendo se está no modo aquecimento ou arrefecimento são
usados respetivamente P03 ou P04. Cada parâmetro define se o
termóstato deve regular a temperatura operando nas válvulas, no
ventilador ou em ambos.
Se for escolhido regular somente com as válvulas, o ventilador será
ligado mesmo após atingir o setpoint, enquanto se for escolhido regular somente com o ventilador, a válvula será sempre aberta mesmo após atingir o setpoint.
Nos sistemas com resistência de integração estes parâmetros não
podem inibir a regulação das saídas da válvula, pois essas saídas
são acionadas de maneira específica ao tipo de sistema.
P05: Com este parâmetro é indicado ao termóstato se pretendemos
acionar um ventilador eletrónico (motor EC) na saída proporcional
0-10V ou um ventilador de três velocidades nas três saídas de relé.
É também possível escolher que a saída proporcional funcione com
uma ação inversa, ou seja, similar às saídas das válvulas, o que dá
0V para ligar o motor na potência máxima e 10V para desligá-lo.
P06 e P07: Com estes parâmetros é indicado ao termóstato qual tipo
de válvula se pretende conectar respetivamente na saída quente e
na saída frio.
O termóstato pode ser configurado para acionar válvulas ON/OFF NA
ou NC (normalmente abertas ou normalmente fechadas) ou válvulas
proporcionais 0..10V. NO caso de válvulas proporcionais 0..10V é
possível configurar o tipo de ação:
Ação direta significa que o termóstato de 0 V na saída para fechar a
válvula, enquanto de 10V para abri-la.
Ação inversa, o termóstato de 10V na saída para fechar a válvula,
enquanto de 0V para abri-la.
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P12: Este parâmetro permite corrigir a aquisição da temperatura
ambiente.
Na verdade, é possível que em algumas instalações, devido à posição da sonda ambiente (interna e externa), a leitura da temperatura
não seja satisfatória.
Ao alterar este parâmetro na faixa de -10.0°C .. +10.0°C, a leitura
pode ser corrigida já que o valor escolhido é somado ao valor da
temperatura ambiente adquirida.
P13 e P14: Estes dois parâmetros configuram a faixa da temperatura
de setpoint quando no modo aquecimento.
Em particular, P13 é o limite inferior e pode ser configurado livremente na faixa de 5.0°C .. 35.0°C, enquanto P14 é o limite superior
que pode ser configurado numa faixa que parte do limite inferior,
escolhido em P13, até 35.0°C.
A faixa máxima é, portanto, de 5°C .. 35°C e pode ser facilmente reduzida de acordo com as exigências da instalação.
P15 e P16: Estes dois parâmetros configuram a faixa da temperatura
de setpoint quando no modo arrefecimento com a mesma lógica dos
dois pontos anteriores.
Quando a configuração de arrefecimento/aquecimento é alterada,
os limites de temperatura de setpoint serão redefinidos automaticamente.
No caso em que o termóstato regule com a zona neutra, estes dois
parâmetros não serão usados e serão sempre usadas as configurações dos parâmetros P13 e P14.
P17: Este parâmetro define uma temperatura de anticongelamento
em °C, ou seja, uma temperatura ambiente mínima que é mantida
mesmo quando o termóstato está desligado (por botão on/off).
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P08: Com este parâmetro é indicado ao termóstato qual sonda pretendemos conectar na entrada de fluxo (terminais 13 e 14).
Com os valores 0 e 1 indicamos que deve adquirir a temperatura de
uma sonda na água de fluxo. Para além disso, é definido se o termóstato deve exibir ou não a temperatura de fluxo, pois a sonda de fluxo
pode ser conectada ou não, dependendo dos requisitos do sistema.
O termóstato adquire e utiliza as informações da sonda de fluxo em
qualquer caso quando ela está conectada, mesmo escolhendo tornar tal temperatura não visível. Ao configurar este parâmetro para o
valor 2 informa o dispositivo que pretende conectar um termóstato
bimetálico na entrada de fluxo para executar apenas a função de
termóstato de mínima no modo aquecimento.
P09: Este parâmetro permite ativar a função de “antiestratificação”
do ar dos ambientes.
Esta função intervém, quando o ventilador está desligado, ligando-o
na velocidade mais baixa durante cerca de 1,5 minutos a cada 15
minutos, independentemente da termostatação.
P10: Em caso de falta de tensão, o termóstato recorda o estado em
que estava e quando a tensão é restaurada, começa novamente com
as mesmas configurações (ligado/desligado, arrefecimento/ aquecimento, etc.). No entanto, em algumas instalações, é necessário, com
o retorno da tensão, que o termóstato reinicie sempre de desligado
ou sempre de ligado.
Isso é obtido pela configuração do parâmetro P10 no valor 2 para
“sempre ligado” e no valor 3 para “sempre desligado”.
P11: Seleção da sonda da temperatura ambiente.
Com este parâmetro é definido se a sonda a usar para a aquisição da
temperatura ambiente é aquela interna ao termóstato ou a externa
(opcional).
25
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A regulação a esta temperatura somente ocorrerá se o termóstato
estiver configurado no modo aquecimento e a velocidade do ventilador será limitada à primeira. Ao configurar o parâmetro a 0,0 a
função é desabilitada.
P18: Este parâmetro define o passo de redução da temperatura de
setpoint em °C que realiza a função Economy.
O setpoint configurado será reduzido se no modo aquecimento, ou
aumentado se no modo arrefecimento, deste passo quando a função
Economy é ativada. Ao configurar o parâmetro a 0,0 a função Economy é sempre desabilitada.
P19: Com este parâmetro se define a histerese em °C com a qual
as saídas on-off são acionadas com a variação da temperatura ambiente.
P20: Caso o termóstato seja configurado para funcionamento com
zona neutra, este parâmetro define a sua amplitude na faixa 0.0°C
.. 11.0°C. Este valor deve ser considerado centrado em relação à
temperatura de setpoint.
P21: O parâmetro permite configurar um tempo de atraso em segundos quando o ventilador é ligado a partir do momento da abertura da
válvula, para permitir que a bateria aqueça/resfrie.
P22: O parâmetro permite configurar um tempo de atraso em segundos do desligamento do ventilador a partir do momento do fechamento da válvula, para permitir que todo o calor da bateria ou
qualquer resistência seja consumido.
P23: Este parâmetro define o limite acima do qual a água de fluxo é
considerada suficientemente quente para realizar a função "termóstato de mínima" no modo aquecimento.
Caso a função não seja desejada, configure este parâmetro para
zero.

P24: Este parâmetro define o limite acima do qual a água de fluxo é
considerada suficientemente fria para realizar a função "termóstato
de mínima" no modo arrefecimento.
Caso a função não seja desejada, configure este parâmetro para 99.
P25: Este parâmetro define o tempo da função “Aviso de filtro sujo”,
é configurável na faixa 0 .. 50 x100h, ou seja, configurando 10 significa que o aviso será após 1000 horas.
Configurando a 0 a função “Aviso de filtro sujo” não está ativa.
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Normalmente, os motores são de 3 velocidades, mas com este parâmetro o termóstato também pode gerir motores de 1 ou 2 velocidades.
C10: Permite configurar quais velocidades do ventilador podem ser
configuradas com o botão "ventilador".
Em algumas instalações pode ser importante limitar a função do
botão " ".
A tabela 3 ilustra as várias combinações a escolher.
C11, C12, C13: Quando o ventilador é acionado por meio da saída
proporcional, estes parâmetros definem os regimes de velocidade
associados às configurações fixas 1, 2 e 3. Se o ventilador for acionado pelos relés, os parâmetros não serão utilizados.
C14: Quando o ventilador é acionado por meio da saída proporcional, este parâmetro define o regime mínimo de velocidade a manter
quando a resistência estiver ligada num sistema com resistência
(P01 = 2 ou 3).
C15 e C16: Representam respetivamente os limites inferior e superior
do sinal proporcional de saída do ventilador. Os parâmetros podem
ser alterados na faixa 0.0 .. 10.0 V.
Com este parâmetro é possível personalizar a tensão de saída, isso
pode ser útil para limitar a velocidade mínima e máxima do motor
da fan-coil.
C17, C18 e C19: Com estes parâmetros é indicado qual tipo de função
deve ser associada respetivamente às entradas 3, 4 e 16.
Na tabela 4 são ilustradas as funções possíveis de associar a cada
entrada. É responsabilidade do instalador evitar que a mesma função seja associada a mais de uma entrada. Consulte o parágrafo
“Entradas externas - terminais 3, 4 e 16” para mais informações.
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DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS ESTENDIDOS DE CONFIGURAÇÃO
Os principais parâmetros estendidos da configuração do instalador
são ilustrados na tabela 2 e explicados abaixo.
C01 e C02: Estes dois parâmetros definem os limites da função changeover automática: se essa função não for usada, estas duas informações não serão utilizadas.
O parâmetro C01 representa o limite inferior e pode ser alterado na
faixa 0°C .. 24°C, enquanto C02 representa o limite superior na faixa
26°C .. 48°C.
C03 e C04: Representam respetivamente a banda proporcional da
regulação quando em modo aquecimento e quando em modo arrefecimento.
O parâmetro pode ser alterado na faixa de 0,8 .. 8,0°C; no entanto, o
limite inferior pode ser maior devido à configuração da histerese P19
já que os dois parâmetros são relacionados.
C05 e C06: Representam respetivamente o tempo integral em minutos da regulação quando em modo aquecimento e quando em modo
arrefecimento.
Se configurados a zero não há nenhuma ação integrativa.
C07 e C08: representam respetivamente o percentual de potência
mínima da válvula proporcional quente e freio.
A potência mínima é aquela percentual de abertura da válvula proporcional abaixo da qual o ventilador permanece desligado para evitar que o ventilador seja ligado quando a válvula ainda não começou
a abrir o fluxo de água.
C09: Permite configurar o número de velocidade do motor do ventilador do sistema.
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Deteção correta da temperatura ambiente
Para obter uma aquisição correta da temperatura ambiente, é necessário ter presente as seguintes indicações.
-- Para uma regulação correta da temperatura ambiente, é aconselhável
instalar o termóstato distante de fontes de calor, correntes de ar ou paredes particularmente frias (pontes térmicas). Se uma sonda remota for
usada, a nota deve ser aplicada à sonda e não ao termóstato.
-- Se uma sonda remota for usada, evite conectar os cabos com os cabos
de potência, pois a precisão da aquisição da temperatura pode ser degradada. Se necessário, utilize um cabo blindado bipolar com bainha livre
conectada à terra somente no lado do termóstato (terminal 14) com uma
seção mínima de 1,5 mm² e um comprimento máximo de 15 m.
-- No funcionamento normal com sonda ambiente interna, o termóstato
condicionará o valor detetado de acordo com um algoritmo especial, a
fim de compensar o aquecimento de suas partes eletrónicas internas. É
normal que, assim que é alimentado, o termóstato mostre uma temperatura inferior à real e que essa diferença diminua gradualmente a zero no
intervalo de alguns minutos.
-- Caso o termóstato deva acionar nas saídas de cargas consideráveis (a
corrente absorvida está próxima da máxima permitida), é possível que
ocorra um aumento na temperatura dos circuitos eletrónicos internos.
Este aumento na temperatura pode influenciar a aquisição da temperatura ambiente se for detetada pela sonda interna. A condição não ocorre se
for utilizada a sonda ambiente externa.
-- No caso de, por qualquer motivo, a aquisição da temperatura ambiente
do termóstato não ser satisfatória, é possível corrigir a exibição pelo
parâmetro P12.
-- Quando o termóstato é alimentado 230V~ é importante respeitar linha e
neutro (L e N) ao realizar as ligações elétricas.
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C20: Permite configurar quais modos de funcionamento podem ser
configurados com o botão “ “.
Em algumas instalações pode ser importante limitar a função do
botão " ".
A tabela 5 ilustra as várias combinações a escolher.
C21: Este parâmetro permite configurar o “∆ setpoint“ de integração
do sistema com resistência de integração.
Consulte o parágrafo “Sistema com resistência de integração” para
mais informações.
C22: Após alguns segundos de inatividade nos botões, o termóstato
sempre volta para exibir a temperatura ambiente.
É possível escolher que o termóstato volte a exibir a temperatura de
setpoint em vez da temperatura ambiente configurando este parâmetro como 1.
C23: Com este parâmetro é indicado ao termóstato a função a realizar na saída 8. Na tabela 6 são ilustradas as funções possíveis de
realizar.
Consulte o parágrafo “Saída 8” para mais informações.
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Tipo de
sistema
Seleção verão/
inverno
Regulação quente
Regulação frio
Tipo de saída
ventilador
Tipo de saída
quente
Tipo de saída frio
Entrada de fluxo
Antiestratificação
Estado ON/OFF
powerup

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

Sistema de
2 tubos
Manual
Apenas
válvulas
Apenas
válvulas
Proporcional
ação direta
Proporcional
ação direta
Proporcional
ação direta
Não exibe
temperatura
nunca
Precedente

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Sistema de
4 tubos
Automática
Apenas
ventilador
Apenas
ventilador
Proporcional
ação inversa
Proporcional
ação inversa
Proporcional
ação inversa
Exibe temperatura
Em
arrefecimento
Predefinido ON
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2
2
3
3
2
2
2
2
2
3

Resistência

3

Resistência
integrante

Centralizada
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0
0
3
3
0
2
2
0
0
1

CO
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10

Válvulas e
ventilador
Válvulas e
ventilador
Relé de 3
velocidades
Válvula
ON/OFF NC
Válvula
ON/OFF NC

3
3

Válvula
ON/OFF NA
VÁLVULA
ON/OFF NA

Contacto
bimetálico
Em
aquecimento
Predefinido
OFF

3

Sempre
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Padrão

Tabela 1: Principais parâmetros de configuração.

INTER-
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0

P11

0.0 P12
10.0 P13
30.0 P14
10.0 P15
30.0 P16
0.0 P17
0.0 P18
0.2 P19
3.0 P20
P21
0

Sonda ambiente

Correção da temperatura
ambiente (°C)
Temp. de setpoint limite
inferior inverno (°C)
Temp. de setpoint limite
superior inverno (°C)
Temp. de setpoint limite
inferior verão (°C)
Temp. de setpoint limite
superior verão (°C)
Limite temperatura
anticongelamento (°C)
Redução economy (°C)
Histerese da temperatura
ambiente (°C)
Amplitude da zona neutra
(°C)
Atraso ligação
ventilador (segundos)

0
40
15
0

0 NA
EXTER1 NA
-10.0 .. 10.0
5.0 .. 35.0
5.0 .. 35.0
5.0 .. 35.0
5.0 .. 35.0
0.0 .. 15.0
0.0 ..10.0
0.2 ..1.0
0.0 ..11.0
0 .. 600
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P22
P23
P24
P25

Atraso desligamento
ventilador (segundos)
Limite temperatura de fluxo
inverno (°C)
Limite temperatura de fluxo
verão (°C)
Tempo aviso filtro
(x 100 horas)

0 .. 600
0 .. 99
0 .. 99
0 .. 50

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11

Limite inferior changeover
(°C)
Limite superior
changeover (°C)
Banda proporcional quente
(°C)
Banda proporcional frio
(°C)
Tempo integrativo quente
(minutos)
Tempo integrativo frio
(minutos)
Potência mínima da válvula
quente (%)
Potência mínima da válvula
frio (%)
Número velocidade do motor
Ventilador
Velocidade do ventilador
configurada pelo botão “ “
Potência mínima do ventilador (%)

0 .. 24
26 .. 48
0.8 .. 8.0
0.8 .. 8.0
0 .. 60
0 .. 60
0 .. 50
0 .. 50
0 .. 3
Tab. 3
0 .. 15
1 .. 100
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C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21

Potência média do
ventilador (%)
Potência máxima
do ventilador (%)
Potência mínima do ventilador resistência ativa
Limite inferior sinal do
ventilador
Limite superior sinal do
ventilador
Função associada
à entrada terminal 3
Função associada
à entrada terminal 4
Função associada
à entrada terminal 16
Modo a configurar pelo
botão “ “
∆ setpoint resistência
integração (°C)

0

C22

Exibição
padrão

0

C23

Tipo de saída 8

1 .. 100
1 .. 100
0 .. 100
0 .. 100
0 .. 100
Tab. 4
0 .. 20
Tab. 4
0 .. 20
Tab. 4
0 .. 21
Tab. 5
0 .. 7
0.0 .. 20.0
Temperatura
0 ambiente
Temperatura
1 de setpoint
Tab. 6
0 .. 2
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17
30
2.0
2.0
0
0
20
0
3
0
33

66
100
50
0
100
1
3
9
0
1.5
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Tabela 2: Parâmetros de configuração estendidos.

Tabela 3: Parâmetro C10 - Seleção da velocidade do ventilador configurada pelo botão “ “.
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Valor

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabela 4: PARÂMETROS C17, C18, C19 - Função associável às entradas 3, 4 e 16.

DESCRIÇÃO

Valor

1  2  3  AUTO

0
1

1  2  AUTO
1  AUTO

2
3
4
5
6
7
8

OFF  1  2  3  AUTO
OFF  1  2  AUTO
OFF  1  AUTO
OFF  1
Off
1
2
3
AUTO

9
10

123
1 2
OFF  1  2  3
OFF  1  2
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DESCRIÇÃO
Nenhuma função associada.
Função “Verão/Inverno centralizada“ (contacto fechado =
verão); o parâmetro P02 deve ser configurado em 2.
Função “Verão/Inverno centralizada invertida“ (contacto fechado = inverno); o parâmetro P02 deve ser configurado em 2.
Função “Economy“ (contacto fechado=redução).
Função “Economy“ (contacto fechado=redução) - o ecrã
exibe o ícone “ “ (presença) ou “ “ (ausência).
Função “Economy invertida“ (contacto aberto=redução).
Função “Economy invertida“ (contacto aberto=redução) - o
ecrã exibe o ícone “ “ (presença) ou “ “ (ausência).
Função “Paragem da regulação“ (contacto fechado=paragem
da regulação).
Função “Paragem da regulação“ (contacto fechado=paragem
da regulação) - o ecrã exibe o ícone “ “ (presença) ou “
“ (ausência).
Função “Paragem da regulação“ (contacto fechado=paragem
da regulação) - o ecrã exibe o ícone “ “.
Função “Paragem da regulação“ (contacto fechado=paragem
da regulação) - o ecrã exibe o ícone “ “.

12

Função “Paragem da regulação“ invertida (contacto
aberto=paragem da regulação) - o ecrã exibe o ícone “ “
(presença) ou “ “ (ausência).

13

Função “Paragem da regulação“ invertida (contacto aberto=paragem da regulação) - o ecrã exibe o ícone “ “.

14

Função “Paragem da regulação“ invertida (contacto aberto=paragem da regulação) - o ecrã exibe o ícone “ “.

15

Função “ON / OFF termóstato“ (contacto fechado=termóstato
desligado).

16

Função “ON / OFF termóstato“ invertida (contacto fechado=termóstato ligado).

17

Função “Alarme motor“ (contacto fechado=alarme) - o ecrã
exibe o ícone “ “.

18

Função “Alarme motor“ invertida (contacto aberto=alarme) o ecrã exibe o ícone “ “.

19

Alarme resistência (contacto fechado=alarme, ícones “ “ +
“ “ intermitentes)

20

Alarme resistência invertido (contacto aberto=alarme,
ícones “ “ + “ “ intermitentes)

21

Entrada controlo do número de rotações do motor (válida
apenas para a entrada 16)

Tabela 5: Parâmetro C20 - Seleção dos modos a configurar pelo
botão “ “.
Valor

0
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIÇÃO
OFF  ON  RDC

PORTUGUÊS

Função “Paragem da regulação“ invertida (contacto aberto=paragem da regulação).

OFF  ON
OFF  RDC
Off
ON  RDC
On
RDC
Nenhuma função

Tabela 6: Parâmetro C23 - Função da saída 8.
Valor
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0
1
2

DESCRIÇÃO
Nenhuma função
Lógica fan; relé fechado quando o ventilador proporcional
está ligado.
Lógica fan invertida; relé fechado quando o ventilador
proporcional está ligado.
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where 1, 2 and 3 mean the three fixed fan speeds meanwhile AUTO
means the automatic fan speed.
More precisely 1 means the lowest speed, 2 the medium speed and
3 the fastest. When the controller is set on one of the three mentioned speeds, the fan will be activated when necessary always at that
fixed speed. Whenever the automatic speed is set instead, the controller will activate the fan at a speed as much high as the difference
between the desired room temperature against the current one.
If the thermostat is configured to control the fan with the 0..10V
proportional output, it will be possible to configure the three fixed
speeds to the desired values in the parameters C11, C12 and C13.
Parameter C10 is used to customize the speeds that ca be recalled
with the “ “ button and also the OFF status can be enabled, which
allows the user to keep the fan off.

INTRODUCTION
This device is a digital thermostat for the temperature control in
rooms heated or cooled by fan coils. It provides a continuous proportional control over the valves and speed of the fan on the 0..10V
outputs in order to control the room’s temperature in the most convenient way.
The device is also fitted with three ON/OFF relay outputs that can
be used to control a fan with three speed settings or two ON/OFF
actuators. The room temperature can be detected by the internal or
remote probe (optional feature).
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DESCRIPTION OF CONTROLS
The user has five buttons available to control the thermostat.
- Key “ “ (On/Off)
This button is used to turn on and off the controller: when the controller is turned off the display does not show the temperature, yet
some symbols could still be turned on to show the active outputs.
If the thermostat is configured in the “Economy“ function (P18),
the “ “ button activates/deactivates this status according to the
following diagram:

- Key “ “ (Menu)
This button is used to change the display readout mode: when depressed once it makes the display show the set-point temperature.
In case the controller is configured to show the delivery water temperature, this value will be displayed with a further button depression.
When changing the readout, the controller informs the user about
the temperature shown according to the following table:

- “ “ button (Speed)
This button changes the set fan speed.
When the “ “ button is pressed, the fan speed changes according
to the following cycle:

Set-point temperature
Delivery water temperature
Repeatedly press the button to cyclically display the various temperatures. When inactive for a few seconds the display returns to
room temperature.
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- “ “ and “ “ buttons
These buttons set the desired room temperature (set-point) and the
configuration parameters. If “ “ or “ “ are pressed during normal
operation, the set-point temperature is displayed, along with the new
set value.
Even in this case, after a few seconds of inactivity the display readout returns to the room temperature.

Clogged filter, filter must be cleaned

Delivery water temperature displayed.

DISPLAY VIEW
The thermostat is equipped with an LCD display that shows temperature and settings.

Set-point temperature displayed.
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Function is not available.

Temperature regulation in “Economy“ mode.

Displayed symbols:
The symbols that can be shown on the display are described in the
following table:

Antifreeze mode active: the thermostat regulates the
antifreeze temperature.

Automatic heating/cooling selection
The thermostat automatically switches the heating/cooling
modes.

Electric heater active in an electric heater system.
Heating active.

Steady low fan speed setting.

Regulation suspended; the contact indicates open window

Steady high fan speed setting.
Automatic fan speed setting.

Delivery water temperature is not sufficiently hot (heating)
or cold (cooling).

The thermostat is under configuration.

Installer configuration error or alarm.
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Cooling active.

Steady medium fan speed setting.

Four pipes system:
		

Condensate alarm: regulation is suspended.

Electric heater system:
		
Integrating electric heater
system:
		
		

PORTUGUÊS

Motor alarm.
Valve error.
Occupied room: regulation reactivated or exit from “Economy“
mode.

Some symbols on the display show the outputs status: fan, valves or
other connected loads.
The “fan speed“ symbols show fan status: all off when fan is off; all lit
when fan is on, according to the following indications:
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Speed 2

Speed 3

If the thermostat is configured to control the fan with the 0..10V proportional output, the higher the fan speed, the more fan dashes will
be turned on in the fan symbol.
Symbols “ “ and “ “ indicates the status of the valve outputs which
is different depending on the type of system.
Two pipes system:
		

: heating mode, electric heater on
: cooling mode, cooling valve open
: heating mode, valve open
: cooling mode, valve open
: heating mode, electric heater on

The symbols associated with a proportional valve output turn on
even if the proportional valve is set to a minimum opening position.
Symbols can also be flashing, to explain that the relevant output
should be turned on, yet it is temporarily disabled by another function.
As an example, outputs are disabled in the following situations:
- The cut-off thermostat is inhibiting the fan;
- Window contact suspends the temperature regulation.

Unoccupied room: regulation suspended or “Economy“
mode activated.

Speed 1

: heating valve open
: cooling valve open

: heating mode, valve open
: cooling mode, valve open
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INSTALLATION
Carry out the operations below to install the device, while following
the images in page 3 to page 7:
1. Release the plate attached to the thermostat base by pushing it to
the left. This releases the teeth shown in Fig. 1.
2. Push the plastic tab in the lower slot using a screwdriver, slightly
lifting the cover (Fig. 2).
3. Turn the cover, while pressing it slightly, until it is extracted (Fig.
3).
4. Fix the plate to the wall, using the two screw seats with centre
distances of 60 mm or 85 mm (use the supplied wall plugs and/
or screws). Pass the wires through the rectangular openings
(Fig. 4).
5. - Connect the thermostat base to the wall plate (pass the wires
through the rectangular openings). Align the base holes with
the special wall plate teeth, then press the base to the left until
the plate’s plastic teeth click (Fig. 5).
- Fix the thermostat base to the wall with the supplied screw.
6. If required, correctly set jumpers JP1, JP2, JP3, JP4 and JP5.
Carefully read the “JUMPER SELECTION“ (page 5) and “ELECTRICAL CONNECTIONS“ paragraphs.
7. Perform the electrical connections following the connection
diagram (in Fig. 8, 9, 10, 11) and the possible variants (in Fig. 12,
13). Carefully read the “ELECTRICAL CONNECTIONS“ paragraph.
8. Perform the following operations to close back the thermostat:
- Position the two teeth on the upper part of the cover in the special notches.
- Turn the cover and push the plastic tab inwardly on the lower
part of the base (see the arrow in Fig. 9). Press it so that the
plastic fixing tab inside the special hole clicks.

a

WARNING
-- The delivery water sensor must be installed in a way that it can
acquire the correct water temperature even in case the flow is
stopped by the valve itself.
-- Wiring the same remote temperature sensor to more than one controller is not allowed.
-- All remote sensors, bimetallic contact and window contact must
have a galvanic insulation against earth as well as against the
mains power.
-- In case precending two directions are not respected an irreversible product damage can follow.
-- All remote sensors, bimetallic contact and window contact must
be double insulation (or reinforced insulation) rated in case they
are accessible to people.
-- In case the reinforced insulation of the preceding point cannot be
obtained, power the regulator with a 24V~ low voltage (yet in full
compliance with the safety standards).
-- The appliance must be wired to the electric mains through a switch capable of disconnecting all poles in compliance with the
current safety standards and with a contact separation of at least
3 mm in all poles.
-- Installation and electrical wirings of this appliance must be made
by qualified technicians and in compliance with the current standards.
-- Before wiring the appliance be sure to turn the mains power off.
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whether to use the 0-10V proportional output for an EC motor or the
three relay outputs for a three speeds motor. If the proportional output is used, the 0-10V signal will be available on terminal 11, while
the reference ground on terminal 12. Connect the EC motor as shown
in Fig. 12a. If the three relay outputs for a three speeds motor are
used, the outputs are available on terminals 6, 7 and 8, while terminal
5 is the relays common. Connect the three speeds motor as shown
in Fig. 12b.
The fan motor outputs, terminals 5 to 8, are voltage free and insulated
towards the other circuits of the thermostat. Therefore, a thermostat
can be supplied with low voltage (24V~), while controlling a high voltage fan (230V~), as shown in Fig. 10.
In this case, 24V~ and 230V~ cables must be separated in accordance with current standards.
The device can control one or two 0..10V proportional actuators or
one or two ON/OFF actuators. The outputs for the ON/OFF actuators
are only available when there is a proportional motor, i.e. when the
relay outputs are not used to control the three speeds motor.
The heating 0..10V proportional output is available on terminal 9, while the cooling output on terminal 10, Fig.12d. For two-pipes systems, a
single valve is used both for heating and cooling and in this case the
control signal will be the heating one available on terminal 9, Fig.12b.
For all 0..10V signals (valves and fan), the reference ground is available on terminal 12. Please note that the ground is electrically connected to the power terminal N (Neutral).
To connect 24V actuators, follow diagrams in Fig.9 and 10, while
follow Fig.8 for 230V actuators. Usually 0..10V actuators only have 3
connection wires, as the ground of the input signal is internally connected to one of the two power-supply wires (Neutral). In this case

WIRINGS
This controller can be powered either with 230V~ or with 24V~.
The thermostat is factory set at 230V~, with jumper in position JP1,
with frequency at 50Hz, with jumper in position JP4. To select 24V~
supply, move jumper JP1 (Fig. 6) to position JP2 (Fig. 6). To select
60Hz frequency move jumper to JP4 (Fig. 6) to position JP3 (Fig. 6).
As shown in the wiring diagrams, supply terminals are L and N.
If you have a 230V power supply, the live and neutral must be respected An input is available on terminal 3 for centralised heating/cooling
selection. An input is available on terminal 4 to activate “Economy”
mode.
A window contact can be connected to terminals 14 and 16.
Note: there are limitations for window contact use. Carefully read the
paragraph “ATTENTION”.
The function of the input terminals 3, 4 and 16 can be changed through parameters C17, C18 and C19.
Signals to terminals 3 and 4 can be connected terminals 3 and 4 of
other thermostats in the same building (centralised Heating/Cooling
function). RS connector, or alternatively terminals 14 and 15, can be
used to connect
an external room temperature sensor. Change configuration to select
external or internal sensor use.
Terminals 13 and 14 is an input to connect different types of sensors
for special functions: connect a delivery temperature sensor for the
“changeover“ and/or “cut-off thermostat” function, or connect a
bimetal thermostat with “cut-off thermostat” function. Change configuration to select which type of sensor to use (P08).
The device is suitable to control both an electronic fan motor (EC
motor) and a three speeds fan motor. Use parameter P05 to decide
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230V~ -15% +10% 50Hz or
230V~ ±10% 60Hz or
24V~ -15% +10% 50 / 60Hz
1,2VA

CERTIFICATE OF CONFORMITY
The product complies with the following standards (EMC 2004/108/
EC and LVD 2006/95/EC):
EN 60730-1 (2011)
EN 60730-2-9 (1995)

5°C .. 35°C (configurable)
NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
± 1°C
0,1°C
-10°C .. +50°C
adjustable 0,2 .. 1,0 °C

WARRANTY
In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features
without prior notice. The consumer is guaranteed against any lack of
conformity according to the European Directive 1999/44/EC as well
as to the manufacturer’s document about the warranty policy. The
full text of warranty is available on request from the seller.

NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
± 1°C
1°C
0°C .. 99°C
2°C
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TECHNICAL FEATURES
Power supply:		
			
			
Power absorption:
Room temperature
Regulation range:
Sensor type:
Precision:
Resolution:
Display temp. range:
Differential:
Supply pipe temperature
Sensor type:
Precision:
Resolution:
Display temp. range:
Differential:

Proportional outputs
Signal range:
0..10 V
Signal precision:
± 0,26 V
Minimum actuator impedance:
1 0..10V output:
1430 Ohm
2 0..10V outputs:
2860 Ohm
3 0..10V outputs:
4290 Ohm
Relay contact capacity:
3A @ 230V~ cosϕ=1
Remote sensor (optional):
NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
Protection grade:		
IP 30
Operating temperature:
0°C .. 40°C
Storage temperature:
-10°C .. +50°C
Humidity limits:		
20% .. 80% RH (non condensing)
Case:		
material:
ABS + PC V0 self-extinguishing
		
color:
signal white (RAL 9003)
Size:			
132 x 87 x 23,6 mm (W x H x D)
Weight:			
~ 265 gr.
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there is no need to connect terminal 12 (output signal ground), as the
actuator uses the Neutral power terminal as ground. Make sure the
latter is connected to terminal N.
When using ON/OFF valves, the heating output is available on terminal 6 and the cooling output on terminal 7 Fig. 12c.
In the case of two-pipes systems, only one valve needs to be connected to the heating output. Connect it as shown in Fig. 12a.
It is possible to manage systems with two different kinds of valves for
heating and cooling, for instance ON/OFF heating output and 0..10V
proportional cooling output.
If the system has an electric heater for integrations or to replace the
heating valve, connect according to diagrams in Fig. 12e or Fig. 12f.
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APPENDIX

The signal on terminal 16 cannot be connected to other thermostats.
Functions that can be associated to the inputs are:
“Centralised Heating/Cooling“ function:
When installations have multiple thermostats in a single building, the
centralised inputs of each thermostat can be connected together
and controlled by the central heating room.
This way the central heating room determines whether the thermostats must operate in the heating or cooling mode.
“Economy“ function:
The input activates/deactivates the economy mode (see the “Economy function“ paragraph). This function can be associated with the
following icon: “ “. The thermostat is sensitive to the input status
changes
and not to the level, so it is always possible to change the economy
status with the “ “ button (if enabled).
“Regulation stop“ function
The input can suspend or reactivate room temperature regulation. When temperature regulation is suspended the
fan is stopped, the valves remain closed and the relevant
symbols on the display will flash. This function can be associated with one of these icons: “ “ or “ “ o “ “.
When an input is configured for the “regulation stop“ function and
the “ “ icon, the “window contact“ function is performed. Connecting a window contact to the input, when the window is open the “
“ icon will appear on the display and the temperature regulation
will be suspended.
Note: there are limitations for window contact use. Carefully read
the paragraph “ATTENTION”.

HEATING/COOLING SELECTION
Heating or cooling modes are selected by keeping the
“menu“
button depressed for some seconds, until the display shows one of
the following texts which indicates the current mode:
HEA : Heating mode
COO : Cooling mode
Then, by pressing the “ “ or “ “ or “ “, the user can change the
desired mode, cycling between heating and cooling. Depressing any
of the other buttons results in saving the choice and quitting the menu.
When the thermostat is configured for automatic or centralised heating/cooling selection, the selection cannot be manually changed
and if tried, the display shows the flashing “ “ icon.
SUPPLY PIPE SENSOR
This controller features an input for the delivery water temperature
sensor: when this sensor is installed the controller can automatically
understand whether it should be working in “cooling“ mode or in “heating“ mode: this function is called “water temperature changeover”.
The water temperature is also used to perform the “cut-off thermostat“ function.
Alternatively a bimetallic thermostat can be wired to the input to get
the “cut-off“ function.
EXTERNAL INPUTS - TERMINALS 3, 4 AND 16
The thermostat has three external inputs that can be associated to
different functions through parameters C17, C18 and C19.
Signals to terminals 3 and 4 can be connected to terminals 3 and 4
of other thermostats in the same building for centralised functions.
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The input lights the “ “ icon on the display. When the alarm is active, the electric heater output will be cut off.
“Electric heater alarm“ function
When the alarm is activated “ “ + “ “ symbols flash on the display
and the electric heater output will be cut off.
The electric heater safety thermostat can be connected to this input.
“Motor rpm control” function
The function is used to monitor the fan rotation by measuring the
motor’s rpm. The function can be configured only on input 16. The
motor rpm sensor must be connected to terminal 16. When the fan
is on, the thermostat ensures the motor runs and does not get stuck.
It ensures the signal frequency is between 1 and 255 commutations
per second. In the event of an error, the “ “ icon appears on the
display and the electric heater output will be disabled, if there is one.

CONTROL OF 0..10V PROPORTIONAL OUTPUTS
It is possible to connect several actuators to the same 0..10V output,
however it is necessary to make sure the output is not overloaded.
Ensure that the impedance of the group of actuators does not drop
below the minimum impedance the thermostat can control (see “Technical features” section).
The thermostat constantly controls the 0..10V outputs and if it detects an overload, it reports the anomaly on the display by turning on the
“ ” icons in the event of an issue on the heating or cooling 0..10V
valve output and the “ “ icon in the event of an issue on the 0..10V
fan output. If there is a problem affecting the fan output, the electric
heater output is disabled in the electric heater and integrating electric heater systems.

TEMPERATURE ACQUISITION
This controller acquires both the room temperature and the delivery
water temperature in the fan-coil exchanger with NTC type sensors.
The room temperature is acquired and displayed with the above
OUTPUT 8
mentioned resolution in the range -10°C .. +50°C.
The thermostat can control output 8 to perform a special function.
The controller features an internal temperature sensor and also an
The special function is configured on parameter C23 and table 6
input for a remote sensor is available.
shows the functions that can be configured.
The selection between internal or remore sensor is done through
41 parameter P11 of the “installer configuration“.
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“Motor alarm“ function

Output 8 is not available when the three relays for three speeds
motor are used and when the integration electric heater system is
chosen.
Functions that can be configured are:
Fan logic
The output is active when the proportional fan is on, regardless of
the speed.
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“Thermostat ON / OFF“ function
The input turns the thermostat on or off, like pressing the “ “ button.
Since the thermostat is sensitive to input status changes and not to
the level, so it is always possible to change the on/off status with the
“ “ button (if enabled).
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When the delivery water temperature is not sufficiently hot or cold
as per P23 and P24 thresholds, the display shows the “ “ icon. The
fan is inhibited and the fan speed symbols flash.

The supply water temperature in the fan-coil is acquired through a remote sensor and can be displayed with 1°C resolution in the 0°C .. 99°C
range. The delivery water sensor does not have to be installed in case
the system does not require it. To enable delivery water sensor related
functions, see the “Cut-off temperature function“ section.
In case the room or water temperature falls outside the operating range, the display shows “Or“ (out of range). In case the sensor is faulty
as an open or a short circuit, the display shows “EEE“ (error): in this
situation, functions which need the temperature are not performed.
CUT-OFF TEMPERATURE FUNCTION
The cutoff temperature function is used to inhibit the fan operation
whenever, in heating mode, the delivery water is not hot enough. In
order to accomplish this function a delivery water sensor must be
wired, alternatively, a bimetallic thermostat can be wired to the same
terminals. In case the delivery water sensor is used, the “water hot
enough” threshold is defined on parameter P23. In case this function
is not needed, parameter P23 can be set to a very low value (0).
In case a bimetallic thermostat is used for this function, parameter
P08 must be set to the value “2“: in this case the fan operation will be
enabled only when the bimetallic contact is closed.
When this type of bimetallic thermostat is used the water temperature cannot be displayed, nor the automatic changeover function can
be performed. Please refer to the section “Installer Configuration“ to
set the parameters related to the above described functions.
The cut-off temperature function is also available in cooling mode. In
this case the fan operation is inhibited when the water delivery is not
sufficiently cold, according to the threshold defined on parameter
P24. In case this function is not needed, parameter P24 can be set
to a very high value (99).

ELECTRIC HEATER SYSTEM
The thermostat can be configured (P01=2) to manage a system with
an electric heater for heating the room and a valve that regulates the
cool water for cooling the room. Follow the wiring diagram in Fig. 12e
and Fig. 12f. In this type of system it is suggested to set a delay on the
fan switch-off on P22, so that when the electric heater is switched
off, the fan keeps running to cool the heater down.
When the fan motor is proportional driven, for the same purpose of
cooling the heater down, it is possible to set on parameter C14 a minimum speed that will be maintained when the electric heater is on.
In this type of system it is possible to have a neutral zone regulation
setting the automatic heating/ cooling selection (P02 = 1).
In case the cut-off temperature function is used in this system, the
fan will never be inhibited while in heating mode.
INTEGRATING ELECTRIC HEATER SYSTEM
This regulator can be configured (P01 = 3) to manage a special plant
type featuring two heating systems: one with a hot water flow controlled by a valve, the other with an integrating electric heater. In this
mode the regulator is only driving one valve wired at the cooling output and one integrating electric heater wired at the heating output.
The relevant wiring diagram is in Fig. 12e and Fig. 12f. The valve is
driven as in a two pipes system: according to the heating or cooling setting of the controller the relevant flow of hot or cool water
is managed.
The electric heater is turned on as an additional (integrating) heat
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ECONOMY FUNCTION
The “Economy“ function allows to temporary set an energy saving
mode through a reduction of the actual setpoint temperature by a
step (configurable) when in heating mode, or increasing it by the
same step when in cooling mode.
The value for this reduction step is set with parameter P18: when this
is set to 0.0 the Economy function is actually disabled. The Economy
mode is activated by the “ “ button, as described in the “Description of controls” section.
The Economy mode can be remotely activated in centralised mode,
even for multiple thermostats, using the inputs to terminals 3 or 4
(see parameters C17 and C18).
Since the thermostat is sensitive to signal status changes and not to
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the level, use the “ “ button to change the activation status of the
Economy function, even when it is forced by the centralised signal.
When the Economy function is activated (“ “ icon on), the fan speed
is limited to the first or to the value set on parameter C11 for fans with
a proportional control.
DIRTY FILTER WARNING FUNCTION
Fan-coils and other devices including a fan are often equipped with
a filter for the air in the suction path, which needs a periodical maintenance and cleaning or replacement. This regulator can warn the
user when the maintenance has to be made, provided the “Dirty filter
warning“ function has been enabled.
The function is activated by setting the time-to-maintenance on parameter P25. The thermostat will count the fan operation time and
when the threshold set in P25 (per 100 hours) is reached, the “ “
filter icon blinks on the display. Once the filter has been cleaned, to
reset the warning and the time counter keep the “ “ button pressed
for 10 seconds, until the “ “ filter icon disappears from the display.
TEMPERATURE REGULATION
This device can drive in a proportional way both valves and fan in order to control room temperature with the highest comfort and energy
saving. Nonetheless each different environment needs a different
set for some parameters in order to get an accurate regulation.
Parameters responsible for the regulation accuracy are:
- Proportional band: C03 and C04
- Integral time: C05 and C06
For each of the settings two parameters are available, because the
user is allowed to set different values for heating and cooling mode.
The proportional band in °C is the difference between the setpoint
value and room temperature that ensures the valve is fully opened by
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source whenever, in heating mode, the room temperature falls below
the set point temperature by a ∆ setpoint that can be configured in
parameter C21.
In cooling mode it is possible to have a neutral zone regulation by
setting a neutral zone width greater than zero on P20. In this case
cooling is achieved by activating the valve, while heating by activating the electric heater.
In this type of system it is suggested to set a delay on the fan switch-off on P22, so that when the electric heater is switched off, the fan
keeps running to cool the heater down.
When the fan motor is proportional driven, for the same purpose of
cooling the heater down, it is possible to set on parameter C14 a minimum speed that will be maintained when the electric heater is on.
In case the cut-off temperature function is used in this system, the
fan will never be inhibited while in heating mode, since the electrical
heater will be turned on in advance instead.

PORTUGUÊS
ENGLISH

the regulator and/or turns on the fan at the maximum speed.
The narrower the proportional band, the fastest is the regulator to
counteract temperature variations in the room. Yet a too “narrow“
value for this parameter can result in room temperature oscillations
or system instability.
A too “wide“value could result in the impossibility to reach the setpoint temperature in the room. When the integral time is set to zero,
no integral action is made and therefore the regulation is purely proportional (P type). When an integral time different from zero is set
the resulting regulation is made of a Proportional plus an Integral
action (P + I type).
The smaller the integral time, the greater the influence of the integral action and vice-versa: with a greater integral time the resulting
integral action is softer. A too soft or null integral action could result
in the impossibility to reach the setpoint temperature, meanwhile a
too strong integral action could possibly generate oscillations in the
room temperature. It is necessary to adjust these parameters according to the actual environment in which the regulator is installed to
get the best regulation accuracy.
The proportional control of the valves can only take place when they
are controlled by the 0..10V outputs. Proportional control cannot take
place if using ON/OFF valves, they will be driven either always ON or
always OFF with hysteresis set on parameter P19.
The fan will be proportional driven only when it is set in automatic
speed (AUTO). The fan speed will be proportional regulated (P + I)
even when the fan motor is a three speeds one.
The distance between the three speed stages is calculated dividing
by three the proportional band and rounding down. For example if the
proportional band is 2°C, the distance between stages will be 0.6°C.

INSTALLER CONFIGURATION
Installer configuration defines the thermostat operation and allows
to adapt it to the different types of plants and systems. To access the
configuration menu, simultaneously press the “ “ e “ “ buttons
for a few seconds until “COn” (configuration) appears on the display.
Once entered in configuration menu, pressing “ “ scrolls through
the various parameters, identified with P and the parameter number, from P01 to P25. The configuration end is displayed with “End”.
Press “ “ again to save the configuration and and return to normal
operation.
Press the “ “ button, at any time, to exit from the configuration
menu without saving the changes.
When scrolling the parameters pressing button “ “ or “ “ or “ “
displays its current value.
To change the value, when it is displayed, press button “ “ or “
“. To prevent unauthorised access to the configuration remove the
internal jumper (JP5) shown in Fig. 6. Any attempt to access the configuration will display the flashing “ “ icon.
The installer configuration consists of two lists of parameters:
- main parameters P01 to P25 (table 1)
- extended parameters C01 to C23 (table 2)
The extended parameters C01-C23 allow an advanced thermostat
configuration.
When the display shows “COn“ at configuration start or “End“ at
configuration end, press the “ “ button to access the extended
parameters.
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Automatic: The controller automatically switches from the heating to
the cooling mode or vice-versa.
This automatic operation is different according to the system type as
set with parameter P01.
In case of a 4-pipes system or an “electric heater” system, the thermostat operates with a neutral zone. Therefore it activates heating
or cooling according to the set point temperature.
In case of a 2-pipes system or an “integrating electric heater” system, the controller operates a changeover according to the delivery
water temperature.
When the delivery water temperature is low (that is below the
threshold set with parameter C01) the controller switches to cooling
mode.
On the opposite side, when this temperature is high (that is above
the threshold set with parameter C02) the controller switches to heating mode. In case the supply temperature is neither too low nor too
high the operating mode is kept unchanged, and can be manually
changed.
When the delivery water sensor is not installed or it is not properly
working, no automatic selection is performed and only the manual
switching is allowed.
Remote selection: In a building with several regulators all inputs can
be wired together for a remote selection coming from the central
heating room. On C17, C18 and C19 parameters it is possible to choose the input and the mode (normal or reversed) to be associated to
the “remote heating/ cooling“ selection.
In the wiring diagrams it is shown a wiring example for a remote
heating/ cooling selection.

DESCRIPTION OF MAIN CONFIGURATION PARAMETERS
The main installer configuration parameters are shown in table 1 and
explained below.
P01: System type selection.
2 pipes system: when configured for a two-pipes system the controller drives only one valve, wired at the “heating“ valve terminal,
both when heating and when cooling, as the same valve is going to
control either hot or cool water flow.
See wiring diagram in Fig. 12a and Fig. 12b.
In case of a two-pipes system without valve, and therefore with no
wirings at the valve output terminal, make sure to set parameters
P03 and P04 to “fan control“ in order to get an effective regulation.
4 pipes system: when configured for a four-pipes system the controller drives both valves outputs in order to activate either the hot
water or the cooling one according to the actual requirements of the
controlled environment.
See wiring diagram in Fig. 12c and Fig. 12d.
Electric heater system: the regulator is configured to control a system equipped with an electric heater: see the section “Electric heater system” for more details.
Integrating electric heater system: the regulator is configured to
control a system equipped with an electric heater: see the section
“Integrating electric heater system“ for more details.
P02: This parameter sets the way how the controller switches from
the cooling mode (summer) to the heating mode (winter) and vice
versa.
The switching can be either manual or automatic:
Manual: The user manually sets the heating or the cooling mode.
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P08: This parameter sets the type of the sensor used for the acquisition of the delivery water temperature.
When set to value 0 or 1 we mean that a sensor is used for the acquisition of the water temperature, properly wired to terminals 13
and 14: when 1 is set, the temperature value can also be displayed,
according to the user choice. In case 0 is set, the information coming
from the temperature sensor is still used for the regulation purpose,
even if its value can not be displayed.
When set to value 2 we mean that a bimetallic thermostat will be
connected to terminals 13 and 14 to perform only the cut-off temperature function when in heating mode.
P09: This parameter enables the room “de-stratification“ function.
With this function the fan is turned on, at its lowest speed, for about
1.5 minutes every 15 minutes.
The function is only active when the fan should be turned off according to the room temperature regulation.
P10: In case of a black-out the thermostat remembers its latest state
and when the power returns, it restarts with the same settings (on/
off, heating/cooling, etc.). Anyway, in some situations it is requested that the thermostat restarts to a know state (i.e. always OFF or
always ON). This can be accomplished by setting parameter P10 to
“2“ (always restart from “ON “) or “3“ (always restart from “OFF“).
P11: Room temperature sensor selection.
This parameter sets whether the temperature sensor used for regulation has to be the internal one in the thermostat or the external
one (optional).
P12: With this parameter a slight correction (offset) for the acquired
room temperature can be set. Actually it could happen that in some

P03 and P04: these parameters set which outputs are controlled.
When in heating mode parameter P03 is used, when in cooling mode
P04 is used instead. Each parameter sets whether temperature is to
be regulated through valves, fan, or both. When valves only is chosen, the fan will be turned on even after temperature has reached
the setpoint; when fan only is chosen the valve will be powered even
after temperature has reached the setpoint.
In systems with an electric heater, these parameters cannot inhibit
the valve outputs because these outputs are driven according to the
specific system type.
P05: This parameter tells the thermostat which kind of fan motor
need to be driven: an EC motor on the 0-10V proportional output or a
three-speeds fan motor on the three relay outputs.
Also it is possible to select a “reverse action” for the proportional fan
output, like the valve outputs, it will give a 0V to turn on the motor at
top speed and 10V to turn it off.
P06 and P07: These parameters tell the thermostat which kind of
valve will be wired to the heating output and the cooling output,
respectively. The thermostat can be configured to control NO or NC
(normally open or normally closed) ON/OFF valves or 0..10V proportional valves.
In case of 0..10V proportional valve the following kind of action can
be configured:
Direct action: means that the thermostat provides 0V at the output to
close the valve and 10V to open it.
Reverse action: means that the thermostat provides 10V at the output
to close the valve and 0V to open it.
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P19: This parameter sets the differential (in °C) used in the regulation
process when on-off loads are used.
P20: In case the controller is configured for a neutral zone operation
this parameter determines the neutral zone amplitude in the range
0.0°C .. 11.0°C.
P21: This parameter allows to set a delay time (in seconds) from the
valve opening to the fan turn-on, in order to allow some time for the
heat exchanger to heat-up or cool-down.
P22: This parameter allows to set a delay time (in seconds) from the
valve closing to the fan turn-off, in order to allow some time for the
heat exchanger or electric heater to dissipate the residual heat.
P23: This parameter defines the threshold above which the delivery
water is considered sufficiently hot for the cut-off temperature function in heating mode.
In case this function is not wanted, set the parameter to zero.
P24: This parameter defines the threshold below which the delivery
water is considered sufficiently cold for the cut-off temperature
function in cooling mode.
In case this function is not wanted, set the parameter to 99.
P25: This parameter sets the time after which the “Dirty Filter Warning“ is shown; it can be set in the range 0..50 x 100h. As an example
“10“ means that the warning will be shown after 10 x 100 = 1000 hours of fan operation.
When set to 0 the function is disabled.
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installations, due to the sensor location (either internal or external)
the temperature readout is not accurate.
By changing the value of this parameter the display readout can be
corrected of the equivalent amount being this a value which is actually added to the acquired temperature reading.
P13 and P14: These two parameters set the range of the setpoint
temperature when in heating mode. In details P13 is the lower limit, it
can be configured in the range 5.0°C .. 35.0°C. while P14 is the upper
limit, whose value can be configured starting from the actual P13
value until 35.0°C. The maximum range is then 5°C .. 35°C and it can
be easily modified according to the installation needs.
P15 and P16: These two parameters set the range of the setpoint
temperature when in cooling mode with the same logic as those in
the former step. When the heating/cooling mode is changed, the limits of the setpoint temperature are automatically modified in turn.
P17: This parameter defines an anti-freeze temperature (in °C), that
is a minimum temperature which is maintained in the room even
when the regulator is turned off.
Regulation according to this temperature will only take place when
the regulator is set in heating mode; the fan speed will be limited
to the lowest one. Setting the value to 0.0 disables the anti-freeze
function.
P18: This value defines the entity of a temperature reduction step (in
°C) used to perform the “Economy“ function.
The actual setpoint is therefore reduced (when in heating mode)
or raised (when in cooling mode) by this step, once the “Economy“
function is made active.
Setting this parameter to 0.0 the “Economy“ function is always disabled.
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DESCRIPTION OF EXTENDED CONFIGURATION PARAMETERS
The extended installer configuration parameters are shown in table
2 and explained below.

C10: Determines which fan speeds can be set with the “ “ button.
In certain installations it may be necessary to limit “ “ button function. Table 3 shows the available combinations.
C11, C12 and C13: When the fan is controlled via the proportional
output, these parameters define the speeds associated with fixed
speed settings 1, 2 and 3.
These parameters are not used if the fan is controlled by the relays.
C14: When the fan is controlled via the proportional output, this parameter defines the minimum speed that should be maintained when
the electric heater is on in an electric heater system (P01=2 or 3).
C15 and C16: They represent the lower and upper limit of the fan’s
proportional output signal. The parameters can be edited within a
range of 0.0 .. 10.0 V.
With these parameters the output voltage can be customized which
is useful to limit the minimum and maximum speed of the fan’s motor.
C17, C18 and C19: These parameters allows to set which function
must be associated to the 3, 4 and 16 inputs.
Table 4 shows which functions can be associated to each input. It
is the installer’s responsibility that each function is not associated
to more than one input.
See the “External inputs - terminals 3, 4 and 16” section for further
information.
C20: Determines which operating modes can be set with the button
“ “. In certain installations it may be necessary to limit button “
“ function.
Table 5 shows the available combinations.
C21: This parameter configures the integration “∆ set point“ of the

C01 and C02: These parameters define the thresholds for the automatic changeover function: if the function is not used this information
is not applied.
The C01 parameter represents the lower threshold, set in the 0°C ..
24°C range, while C02 represents the upper threshold in the 26°C ..
48°C range.
C03 and C04: These parameters set the proportional band amplitude
(in °C) when in heating and in cooling mode respectively.
These paramaters can be set in the 0.8 .. 8.0°C range, yet the lower
limit could be higher, being related to the differential value stored
in P19.
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C05 and C06: these parameters are used to set the integral time respectively for regulation in heating mode and in cooling mode.
When set to zero no integral action is performed.
C7 and C8: respectively represent the minimum power percentage of
the heating and cooling proportioning valve.
The minimum power is the opening percentage of the proportional
valve below which the fan is kept off to avoid that the fan blows when
the valve has not yet opened the water flow.
C09: Sets the number of speeds of the fan motor used in the system.
Typically Fan motors are 3 speeds type, but this parameter allows 1
and 2 speeds motors to be managed also.

48
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ROOM TEMPERATURE CORRECT ACQUISITION
For a correct temperature acquisition it is mandatory to remember
and apply the following tips:
-- In order to have an accurate room temperature acquisition the controller
must be installed far from heat sources, airstreams or cold walls (thermal
bridges). When the remote sensor is used in conjunction with the controller, then this note is to be applied to the remote sensor itself.
-- When a remote sensor is used, do not use the same duct for signal wires and power (mains) wires, as the temperature reading accuracy could
be impaired. Wirings can be usefully made with bipolar screened cable,
whose screen is only wired at the regulator side (terminal 14) with 1,5
mm² minimum cross section and 15 m. maximum length.
-- In the normal operation with internal sensor, the controller conditions the
signal acquired according an exclusive algorithm designed to compensate
the heat generated from its internal components. From this derives that
the temperature value displayed at turn-on can be actually lower than the
real one. This must be considered a normal behaviour: anyway in some
minutes this difference should decrease down to zero.
-- In case the controller should drive with its outputs large loads (whose
current is close to the maximum rated value) it might happen that the
internal components heat gets bigger. This temperature increase could in
turn influence the room temperature acquisition when the internal sensor
is used. This problem is not present when the remote temperature sensor
is used.
-- When, for any reason, the room temperature accuracy is considered unsatisfactory (due to the above mentioned reasons), it can be corrected
with parameter P12.
-- When the controller is powered with 230V~ it is mandatory to respect the
live and neutral (L and N) position during wiring.
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electric heater system.
See the “Integrating electric heater system” section for further information.
C22: If the buttons are inactive for a few seconds the thermostat returns to display the room temperature.
When this parameter is set to 1, the thermostat displays the set-point
temperature instead of room temperature.
C23: This parameter set the special function that should be performed on output 8. Table 6 shows which functions can be performed.
See the paragraph on “Output 8” section for further information.
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Table 1: Main configuration parameters.

0
0
3
3
2
2
0
0
1
0

CO
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10

System type
Heating/cooling
selection
Heating
regulation
Cooling
regulation
Fan output type
Heating output
type
Cooling output
type
Supply water
sensor input
De-stratification
On/Off state
at power up

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

2-pipes system
Manual
Valves only
Valves only
Proportional,
direct action
Proportional,
direct action
Proportional,
direct action
Do not show
temperature
Never
Last

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

4-pipes system
Automatic
Fan only
Fan only
Proportional,
inverse action
Proportional,
inverse action
Proportional,
inverse action
Show
temperature
Cooling only
Always ON
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2
2
3
3
2
2
2
2
2
3

Electric heater

3

Integrating
Electric heater

Remote
Valves and fan
Valves and fan
3 speeds relays
NC ON/OFF
valve
NC ON/OFF
valve

3
3

NO ON/OFF
valve
NO ON/OFF
valve

Bi-metallic
contact
Heating only
Always OFF

3

Always

0.0 P12
10.0 P13
30.0 P14
10.0 P15
30.0 P16
0.0 P17
0.0 P18
0.2 P19
3.0 P20
P21
0

Room temperature sensor

Room temperature
offset (°C)
Heating set-point
lower limit (°C)
Heating set-point
upper limit (°C)
Cooling set-point
lower limit (°C)
Cooling set-point
upper limit (°C)
Anti-freeze threshold
temperature (°C)
Economy
reduction (°C)
Room temperature
hysteresis (°C)
Neutral zone
width (°C)
Fan delay at
turn-on (seconds)

Fan delay at
turn-off (seconds)
Heating delivery
temperature threshold (°C)
Cooling delivery
temperature threshold (°C)
Dirty filter warning
time (x 100 hours)

0 .. 600
0 .. 99
0 .. 99
0 .. 50
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P11

P22
P23
P24
P25
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0

0
40
15
0

0 Internal
1 External
-10.0 .. 10.0
5.0 .. 35.0
5.0 .. 35.0
5.0 .. 35.0
5.0 .. 35.0
0.0 .. 15.0
0.0 ..10.0
0.2 ..1.0
0.0 ..11.0
0 .. 600
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Table 2: Extended configuration parameters.

17
30
2.0
2.0
0
0
20
0
3
0
33

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11

Changeover
lower threshold (°C)
Changeover
upper threshold (°C)
Heating proportional band
(°C)
Cooling proportional band
(°C)
Heating integrating
time (minutes)
Cooling integrating
time (minutes)
Heating valve minimum
power (%)
Cooling valve minimum
power (%)
Fan motor speeds number
Fan speed “ “
button limitation
Minimum fan power (%)

0 .. 24
26 .. 48
0.8 .. 8.0
0.8 .. 8.0
0 .. 60
0 .. 60
0 .. 50
0 .. 50
0 .. 3
Tab. 3
0 .. 15
1 .. 100
52

66
100
50
0
100
1
3
9
0
1.5

C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21

0

C22

Default display

0

C23

Terminal 8 output function

Medium fan power (%)
Maximum fan power (%)
Minimum fan power with
electric heater ON
Fan signal lower limit
Fan signal upper limit
Terminal 3 input function
Terminal 4 input function
Terminal 16 input function
On/Off “ “
button limitation

∆ integration set point (°C)

1 .. 100
1 .. 100
0 .. 100
0 .. 100
0 .. 100
Tab. 4
0 .. 20
Tab. 4
0 .. 20
Tab. 4
0 .. 21
Tab. 5
0 .. 7
0.0 .. 20.0
Room
0 Temperature
Set point
1 Temperature
Tab. 6
0 .. 2

Table 4: PARAMETERS C17, C18, C19) - Functions associated to 3,
4 and 16 inputs.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESCRIPTION

VALUE

1  2  3  AUTO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1  2  AUTO
1  AUTO
OFF  1  2  3  AUTO
OFF  1  2  AUTO
OFF  1  AUTO
OFF  1
OFF
1
2
3
AUTO
123
1 2
OFF  1  2  3
OFF  1  2

10
53

DESCRIPTION
No function associated.
“Centralised Summer/Winter“ function (closed contact =
summer); P02 parameter configured to 2.
“Reversed centralised Summer/Winter“ function (closed
contact = winter); P02 parameter configured to 2.
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VALUE

“Economy“ function (closed contact = reduction).
“Economy“ function (closed contact = reduction) - display
shows the “ “ (present) or “ “ (absent) icon.
“Reversed economy“ function (contact open = reduction).
“Reversed economy“ function (contact open = reduction) display shows the “ “ (present) or “ “ (absent) icon.
“Stop adjustment“ function (closed contact = stop adjustment).
“Stop adjustment“ function (closed contact = stop adjustment)
- display shows the “ “ (present) or “ “ (absent) icon.
“Stop adjustment“ function (closed contact = stop adjustment)
- display shows the “ “ icon.

“Stop adjustment“ function (closed contact = stop
adjustment) - display shows the “ “ icon.
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Table 3: C10 parameter - Fan speed “ “ button limitation.
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11

Reversed “Stop adjustment“ function (open contact = stop
adjustment).

12

Reversed “Stop adjustment“ function (closed contact =
stop adjustment) - display shows the “ “ (present) or “
“ (absent) icon.

13

Reversed “Stop adjustment“ (open contact = stop adjustment)
- display shows the “ “ icon.

14

Reversed “Stop adjustment“ (open contact = stop adjustment)
- display shows the “ “ icon.

15

“Thermostat ON / OFF“ function (closed contact = thermostat
off).

16

Reversed “thermostat ON / OFF“ function (contact closed =
thermostat on).

17

“Motor alarm“ function (closed contact = alarm) - display
shows the “ “ icon.

18

Reversed “Motor alarm“ function (open contact = alarm). display shows the “ “ icon.

19

Resistor alarm (closed contact = alarm, flashing “ “ + “ “
icons).

20

Reversed resistor alarm (open contact = alarm, flashing “ “
+ “ “ icons).

21

Motor rpm control input (applies to input 16 only)

Table 5: C20 parameter - On/Off “ “ button limitation.
VALUE

0
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPTION
OFF  ON  RDC
OFF  ON
OFF  RDC
OFF
ON  RDC
ON
RDC
No function

Tabella 6: Parametro C23 - Funzione dell’uscita 8.
VALUE
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0
1
2

DESCRIPTION
No function
Fan logic; relay closed when the proportional fan is on.
Reversed fan logic; relay closed when the proportional fan
is off.
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