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   Leggere il manuale d'uso. Conservare con cura le istruzioni per ogni futura consultazione. 

   Please retain these instructions in a safe place for further reference.

   Citiți manualul de utilizare. Păstrați cu atenție instrucțiunile pentru consultari ulterioare.
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ROMANA

MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul, pentru a evita deteriorarea sau, în orice caz, 
apariția unor situații periculoase. Orice utilizare a produsului, altul decât cele indicate în acest manual, poate 
provoca incendii, pericole electrice sau răniri și va anula orice garanție.

Garanția nu se aplică defecțiunilor, deteriorărilor, pierderilor, vătămărilor sau daunelor cauzate de utilizarea incorectă 
a produsului. Toate drepturile legale în acest domeniu rămân garantate. Nici o garanție nu poate exclude sau 
modifica condițiile de garantare reglementate de legile statului care nu pot fi excluse sau modificate în niciun caz.

Înainte de fiecare operație, scoateți cu atenție ambalajul și verificați integritatea perfectă a produsului. Dacă se 
înregistrează defecțiuni sau deteriorări, nu instalați și nu încercați să reparați echipamentul, dar contactați 
distribuitorul. Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor și nu aruncați piesele decat în conformitate cu reglementările în 
vigoare.

1. PENTRU SIGURANȚA DVS.

• Acest produs este destinat uzului casnic și nu este adecvat
pentru utilizare în medii comerciale / industriale sau pe vehicule,
bărci sau aeronave.

• Aparatul poate fi utilizat de copii de vârstă sub 8 ani și de către
persoanele cu abilități fizice și senzoriale reduse mentale
sau fără experiență sau cunoștințe necesare,
doar sub supraveghere sau după ce au fost instruiți să
folosească echipamentul în siguranță și să înțeleagă pericolele
inerente acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea destinate utilizării de către utilizator nu
trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

• Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să se apropie de produs
decât dacă sunt supravegheați continuu.

• Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot porni și opri aparatul 
numai atâta timp cât a fost instalat și poziționat în condiții 
normale de utilizare și sunt supravegheați sau instruiți în mod 
corespunzător cu privire la utilizarea corectă și sigură a 
produsului iar ei au înțeles pericolul. Copiii cu vârste cuprinse 
între 3 și 8 ani nu pot conecta produsul, nu îl ajustează, nu îl pot 
curăța si nu pot efectua întreținerea.

• ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte
fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie
acordată prezenței copiilor sau persoanelor vulnerabile.

• Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde etichetei de
caracteristici: 230V ~, 50Hz.
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• Acest sistem de încălzire cu ventilator are o clasă de protecție 
IPX4 și prin urmare, poate fi utilizat în băi. Este interzisa 
instalarea in perimetrul cazii de dus sau a vanei. Prin urmare, 
produsul nu poate fi instalat în zonele indicate ca volum 1 în 
diagrama din figura 1.

• În timpul funcționării, poziționați aeroterma într-o poziție sigură, 
adică:
- cel puțin 1 m de obiecte inflamabile sau mobile;
- lăsând grilajul de evacuare a aerului liber, fara a fi obstructionat 
de obiecte. Acestea trebuie să fie prezente într-o rază de minim 1 
m de la grila de ieșire;
- nu se află niciodată imediat sub o priză electrică

• Nu lăsați animalele sau copiii să se joace sau să atingă
ventilatorul termic. Atenție! În timpul funcționării, grila de
evacuare a aerului poate deveni foarte fierbinte (peste 90 ° C);

• IMPORTANT: pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți
niciodată produsul. Nu puneți niciodată obiecte sau pături pe
aparat în timp ce acesta funcționează. Acest lucru este scris în
mod clar pe dispozitiv sau ilustrat de simbol

• Nu utilizați încălzitorul pentru ventilatie în încăperi saturate cu 
gaze explozive, vapori generați de solvenți și lacuri sau în orice 
spatii cu vapori / gaze inflamabile.

• Dacă cablul este deteriorat și trebuie să îl înlocuiți, nu efectuați 
această operațiune de unul singur. Trimiteti aparatul la un centru 
autorizat de reparații deoarece intervenția personalului specializat 
este necesară pentru a evita orice risc de deteriorare.

• Aeroterma trebuie să fie poziționată astfel încât priza să fie 
întotdeauna accesibilă.

• Nu instalați produsul pe pereți din material sintetic.
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2. MONTAJUL PE PERETE

• Montați aparatul într-o poziție verticală cu grila de evacuare a aerului orientată în jos.
• Acest încălzitor cu ventilator are izolație electrică dublă (clasa II), astfel încât nu este necesară conectarea la 

impământare.
• Acest încălzitor trebuie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare în țara de instalare.
• În medii umede, cum ar fi băi și bucătării, conexiunea la rețeaua de alimentare trebuie să fie la cel puțin 25 cm 

deasupra solului. Dispozitivele de deconectare de la rețeaua de alimentare trebuie să permită deconectarea 
completă în condițiile categoriei de supratensiune III.

• Pentru a decide instalarea ideală, amintiți-vă că senzorul detectează mișcările din zona descrisă în figura 2. 
Montați încălzitorul ventilatorului în cea mai bună poziție care vă permite să detectați persoanele din cameră și 
să aveți un câmp liber de obiecte care pot interfera cu fasciculul senzorului. Detectarea este mai eficientă 
atunci când oamenii se deplasează în fața produsului decât în direcția acestuia.

• Aparatul trebuie instalat pe perete, respectând distanțele minime de la tavan, podea și pereții laterali indicați în 
figura 3. Nu instalați niciodată produsul la o distanță mai mică de 60 cm de podea: 
- În perete să se găsească 3 orificii de 6 mm iar distanțele sa fie cele indicate în figura 4;
- Introduceți cele trei prize furnizate împreună cu produsul;
- Introduceți cele două șuruburi din partea de sus, furnizate în același sac, având grijă să lăsați 8 mm între 
capul șurubului și perete;
- Împingeți produsul la cele 2 șuruburi pe care le-ați fixat, ținându-l ferm în mâini; ATENȚIE! Înainte de a părăsi 
produsul, verificați dacă este bine fixat pe cele două șuruburi; 
- În final, fixați produsul cu cel de-al treilea șurub din partea inferioară.

3. Bara pentru prosoape (pentru modelele cu bara)
• Înainte de instalarea aerotermei pe perete, este necesar să fixați bara de prosop furnizată separat de produs. 

În acest scop:
- Scoateți cele 2 capace din plastic așa cum se arată în figura 5;
- Strângeți bara de încălzire a ventilatorului cu cele 3 șuruburi furnizate conform figurii 6;
- Repoziționați capacele din plastic așa cum se arată în figura 7;
- Strângeți capacele din plastic folosind cele 2 șuruburi furnizate conform figurii 7.

• Prosoapele trebuie poziționate corect pe suport, așa cum este indicat în figura 8 și NU așa cum este indicat în 
figura 9, pentru a evita supraîncălzirea și defecțiunile.

4. FiltrUL

• Produsul dvs. este echipat cu un filtru pentru a proteja elementele de încălzire de praf și murdărie.
• Filtrul este ușor demontabil și poate fi spălat cu apă (figura 10).
• Pentru o funcționare corectă a produsului, vă recomandăm să curățați filtrul cel puțin o dată la 6 luni. NU 

UITATI SA-L MONTATI INAPOI DUPA SPALARE.
• La fiecare 120 de ore de funcționare, utilizatorul este avertizat de necesitatea de a curăța filtrul de pe partea 

din spate a produsului. Avertizarea se face prin afișarea textului derulat pe afișaj
" CLEAn FILtEr - PULIrE FILtro ".

• Chiar dacă pe afișaj apare inscrisul indicat mai sus, produsul continuă să funcționeze în modul activ când 
apare avertizarea.

• Apăsarea oricărei taste anulează avertizarea și șterge contorul intern.
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5. DESCRIEREA CONTROALELOR ȘI A FUNCȚIONĂRII

• Încălzitorul este echipat cu un buton pornit / oprit în partea stângă. Atunci când produsul este oprit, 
componentele electrice interne nu vor mai funcționa.

• Următoarele comenzi sunt integrate pe partea frontală a produsului (figura 11): 
A -  Senzor de prezenta
B -  LED indicator anti-inghet
C -  LED indicator pentru modul ECO
D -  LED indicator pentru modul CONFORT
E -     LED pentru funcția de detectare a ferestrelor deschise 
F -  Display
G -  Functie TURBO
H -  Ok/confirma
I -       Afișați și măriți
J -      Afișați și micșorați
K -  Mod
L -  Meniu
M -  Stand-by/Asteptare

Acest sistem de încălzire cu ventilator include un senzor de prezență și un sistem automat de gestionare a 
alimentării.
Senzorul de prezență permite o reducere a consumului de energie prin scăderea automată a temperaturii camerei 
atunci când camera nu este ocupată timp de cel puțin 10 minute. Întoarcerea la temperatura de confort are loc 
imediat după detectarea din nou a prezenței.
În schimb, selectorul automat de putere permite o gestionare optimă a consumului și o reglare precisă a nivelului de 
confort, menținând automat temperatura constantă selectată în timp, în conformitate cu ceea ce a fost setat pe 
termostatul electronic.
Produsul poate fi utilizat prin alegerea a 4 moduri distincte:

- ANTI-INGHET
- PROGRAMAT
- AUTOMAT 
- BASE/PRIMAR

Modul Anti-inghet
Termostatul este setat să mențină 7 ± 3 ° C. Funcția este activată manual sau automat când nu există nici o 
prezență în cameră timp de cel puțin 36 de ore. În acest caz, imediat ce se detectează din nou o prezență, produsul 
va seta singur modul automat.

Modul Programat
Produsul poate fi programat prin selectarea pentru fiecare zi a săptămânii, a unuia dintre cele 5 profile presetate pe 
care doriți să le utilizați. De-a lungul timpului de funcționare în modul programat, senzorul de prezență este 
dezactivat, astfel încât produsul să poată urmări corect profilul de temperatură stabilit de utilizator.
În modul Programat există, de asemenea, o funcție specială, care poate fi activată la alegerea utilizatorului, care 
permite detectarea eventualei deschideri a unei ferestre și trecerea în modul Anti-inghet pentru a limita la maxim 
risipa de energie.

Modul Automat
Produsul este setat să funcționeze la o temperatură de confort ori de câte ori cineva este detectat în cameră. Dacă 
nu este detectată nicio prezență mai mult de 10 minute, aeroterma va seta automat temperatura Eco (cu o 
temperatură mai mică de 3,5 ° C decât cea stabilită). În cazul în care nu este detectată prezenta pentru mai mult de 
36 de ore, aeroterma va seta automat funcția Anti-inghet (7 °C). Dacă produsul detectează prezența pentru o 
perioadă de cel puțin 2 minute, aparatul readuce automat temperatura la nivelul de confort.
În modul automat există și o funcție specială, care poate fi activată la alegerea utilizatorului, care permite detectarea 
eventualei deschideri a unei ferestre și trecerea funcționării în modul anti-îngheț pentru a minimiza risipa de energie.

Modul de Baza (BASE)
Produsul funcționează în modul Confort, detectarea prezenței este dezactivată și nu afectează temperatura setată ca 
în modul automat.
În modul BASE este disponibilă o funcție specială, care poate fi activată la alegerea utilizatorului, ceea ce permite 
detectarea eventualei deschideri a unei ferestre și trecerea în modul anti-inghet pentru a reduce la minimum 
pierderile de energie.
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6. Utilizarea Aerotermei

BUTON DE PORNIRE / ÎNCHIDERE (situat în 
partea stângă a produsului)

Produsul este alimentat de un buton electromecanic pornit/oprit. Oprirea produsului prin intermediul acestui buton 
face ca alimentarea plăcii electronice să fie întreruptă, determinând pierderea setărilor introduse după 30 de minute 
de întrerupere. Vă recomandăm să utilizați acest buton în cazul în care nu este necesar să utilizați produsul pentru o 
perioadă mai lungă de timp și să utilizați în schimb comanda frontală a modului Power / Stand-by, în cazul 
întreruperii scurte a utilizării produsului, pentru a nu pierde setările programate anterior.
Atunci când produsul este utilizat pentru prima dată sau dacă sursa de alimentare nu e functionala mai mult de 30 de 
minute, atunci când aeroterma este pornita, pe ecran se afișează 00:00 și ceasul porneste.

Dacă nu este introdusă nici o setare în decurs de 15 minute după pornire, produsul va seta automat funcția 
Anti-îngheț, activând LED-ul corespunzător.

ON/OFF

BUTON STAND-BY

Utilizați butonul  pentru a porni sau a rămâne în așteptare. Când LED-ul este aprins, acesta corespunde cu tempe-
ratura de funcționare activă si se aprinde.

Exemplu de activare în confort.

BUTON MENU

Butonul vă permite să accesați diferitele setări ale produsului sau să ajustați ora, ziua,
programul săptămânal de functionare și funcția de detectare a deschiderii unei ferestre. 

Setarea timpului

Hour
Activați afișarea / modificarea timpului
prin apăsarea butonului până când veți vedea cuvântul "Hour".
După 3 secunde:

00:00
Timpul de 2 cifre
va clipi

Selectați ora
curenta

folosind tasta  si 

Apăsați butonul OK 
pentru a confirma
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21:00
Cele două cifre 
clipesc

Selectați minutele 
curente
folosind tasta       și

Apăsați butonul OK 
pentru a confirma

Setarea zilei săptămânii

dAY
Activați afișarea / modificarea zilei săptămânii 
apăsând tasta              până când apare cuvântul "dAY". 
După 3 secunde:

Mo
Cele două litere ale 
zilei se aprind

Selectați ziua 
curentă
folosind tasta  si 

Apăsați butonul OK 
pentru a confirma

Setarea programului săptămânal
Funcția de programare vă permite să alegeți, pentru fiecare zi a săptămânii, unul dintre următoarele trei programe 
prestabilite de funcționare:

0h 6h 12h 18h 24h

Comfort

Eco
P1

0h 6h 12h 18h 24h

Comfort

Eco
P2

0h 6h 12h 18h 24h

Comfort

Eco
P3

0h 6h 12h 18h 24h

Comfort

Eco
P4

0h 6h 12h 18h 24h

Comfort

Eco
P5

ProG
Activați afișarea / modificarea programării

prin apăsarea   până când vedeți textul "ProG".
Dupa 3 seconde:

Mo:P1
Cele două cifre ale 
primei zile se aprind

Selectați ziua dorită
apasand tasta si Apăsați butonul OK 

pentru a confirma

Mo:P1
Programul cu 2 cifre 
clipește

Selectați programul 
dorit folosind        si Apăsați butonul OK 

pentru a confirma
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Mo:P1

Cele două litere ale zilei 
vor clipi din nou, pentru 
a putea continua 
selecția unei alte zile

Selectați ziua dorită
apasand tasta si Apăsați butonul OK 

pentru a confirma

Tu:P2
Programul cu 2 cifre 
clipește

Selectați programul 
dorit folosind        si 

Apăsați butonul OK 
pentru a confirma

Procedați astfel pentru toate zilele pe care doriți să le vizualizați și / sau să le modificați.

End
La sfârșitul procedurii, după ultima zi (duminică) 

este afișată o atentionare suplimentară

care           permite terminarea programului.    
Apare pe afișaj mesajul "End".

În orice moment, este posibil să ieșiți din program 
salvând modificările efectuate prin apăsarea 

 tastei

Apăsați butonul OK 
pentru a ieși din 
programare.

Setarea detecției ferestrei deschise
Această funcție permite identificarea deschiderii unei ferestre și setarea automată a modului de funcționare Anti-
inghet. Iluminarea simultană a LED-urilor sub simbolul anti-îngheț și sub simbolul ferestrei indică faptul că o fereastră 
a fost detectată și modul antiîngheț a fost setat automat.

Restaurarea funcționării normale nu este automată, ci este obținută prin apăsarea oricărei taste de produs.
Funcționarea corectă a acestei funcții poate depinde de poziționarea produsului in cameră, de prezența 
curenților, de temperatura exterioară și de timpul de deschidere a ferestrei.

OPEn
Activați afișarea / modificarea stării de activare a funcției de detectare a 
ferestrelor deschise prin apăsarea butonului             până când vedeți textul 
derulant "OPEn Uindou"

OPEn
Scroll-urile de pe 
afișaj

Apăsați butonul OK 
pentru a afișa 
starea funcției

YES Inscrisul "YES" indica 
ca functia e activa

Activați sau 
dezactivați funcția

folosind tasta  si 

Apăsați butonul OK 
pentru a confirma

NO Textul "NO" indica ca 
functia e inactiva

Activați sau 
dezactivați funcția

folosind tasta  si 

Apăsați butonul OK 
pentru a confirma
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BUTONUL MODE

Apasand butonul permite selectarea unuia dintre cele 4 moduri de operare descrise la punctul 5.

FroS

Modul ANTI-INGHET
Termostatul este setat automat la temperatura de 7 ± 3 °C 
LED-ul corespunzător temperaturii anti-îngheț este pornit. 
În acest mod, funcția de detectare a ferestrei deschise este 
dezactivată.

ProG

Modul PROGRAMAT
Aeroterma funcționează pentru atingerea și menținerea 
temperaturii setate în programul săptămânal (consultați 
butonul MENU).
LED-ul corespunzător temperaturii Confort sau Eco se 
aprinde în funcție de setările pentru ora curentă și ziua 
curentă.
În acest mod, funcția de detectare a ferestrelor deschise 
poate fi activată sau dezactivată utilizând butonul MENU 
( apare textul "OPEn Uindou").

Auto

Modul AUTOMAT
Aeroterma funcționează pentru atingerea și menținerea 
temperaturii de confort și trece automat la temperatura 
Eco și apoi la temperatura antiîngheț dacă nu este 
detectată nicio prezență în cameră.
LED-ul corespunzător temperaturii Confort, Eco sau 
Anti-îngheț se aprinde în funcție de informațiile primite 
de la senzorul de prezență.
În acest mod, funcția de detectare a ferestrelor deschise 
poate fi activată sau dezactivată utilizând butonul MENU 
( apare textul "OPEn Uindou").

BASE

Modul de baza BASE
Aeroterma funcționează pentru atingerea și menținerea 
temperaturii de confort prin dezactivarea senzorului de 
prezenta.
LED-ul corespunzător temperaturii Confort se aprinde.
În acest mod, funcția de detectare a ferestrelor deschise 
poate fi activată sau dezactivată utilizând butonul 
MENU( apare textul "OPEn Uindou").
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BUTOANELE DE SELECȚIE

Butoanele de selecție sunt utilizate în diferitele meniuri pentru a afișa și / sau a seta diferiți parametri personalizabili, 
după cum se arată în diferitele secțiuni ale acestui manual.

În orice moment, este posibilă verificarea temperaturii de confort prestabilite prin apăsarea o dată a butonului sau

tastei   sau Orice apasare ulterioară va schimba temperatura setată.
NOTĂ: Temperatura măsurată de senzorul din interiorul produsului indică întotdeauna temperatura ambientală în 
imediata vecinătate a produsului și poate fi diferită de temperatura măsurată cu alte instrumente din alte zone ale 
încăperii. Această diferență poate depinde de diferiți factori, cum ar fi:
- poziția de instalare: unele zone ale camerei pot fi afectate de curenți de aer cald care pot schimba măsurarea 
senzorului;
- Instalarea pe un perete perimetral exterior, care în mod normal este mai rece decât pereții interiori, poate duce la o 
temperatură mai scăzută decât temperatura reală a încăperii;
- o sarcină excesivă de prosoape pe bara de susținere poate împiedica fluxul aerului fierbinte, determinând o 
temperatură mai mare decât temperatura reală;
- Condiții instabile: fiecare evaluare trebuie făcută în condiții de funcționare stabile. Din acest motiv, temperatura 
Confort nu trebuie schimbată înainte de trecerea a 60 de minute de la modificarea anterioară. Nu este posibil să se 
evalueze dacă temperatura camerei este corect menținută de produs dacă nivelul de temperatură este modificat 
continuu într-o perioadă scurtă de timp.
Dacă diferența dintre temperatura setată și temperatura ambiantă este detectată în condiții de stabilitate, calculați 
această diferență și apoi măriți sau micșorați nivelul temperaturii de confort pe produs a valorii diferențiale calculate 
exact.

TASTA OK

Butonul OK este utilizat în diferitele meniuri pentru a confirma setările efectuate.

TASTA BOOST

Butonul Boost permite activarea funcției BOOST (TURBO) cu timp de funcționare de 15 minute la puterea maximă 
fără comanda termostatului. În timpul acestei operațiuni, pe ecran se afișează alternativ cuvântul "BooS" și timpul 
rămas. La sfârșitul acestei operații forțate, aparatul revine la modul de funcționare înainte de activare.
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7. DEPANAREA

• În cazul supraîncălzirii, senzorul de siguranță din interiorul produsului dezactivează atât rezistența, cât și rezistența
motorului. În acest caz:
- Opriți încălzitorul ventilatorului și lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 15/20 minute;
- Asigurați-vă că filtrul de praf nu este obstrucționat și dacă este necesar, curățați-l. Nu uitați să o înlocuiți în

poziția inițială înainte de pornirea aparatului;
- Eliminați orice posibilă posibilitate de supraîncălzire (de ex.: Obstacole la grila de ieșire a aerului

murdăria de pe produs etc.)
- Porniți din nou aeroterma și verificați dacă aceasta funcționează corect.

• Dacă controalele de pe ecranul tactil al produsului nu răspund presiunii digitale sau nu funcționează corect,
opriți aparatul timp de cel puțin 30 de secunde utilizând comutatorul electromecanic din partea stângă a 
produsului.

8. ÎNTREȚINERE

• Acest produs nu necesită întreținere specială.
• Curățați produsul cu o cârpă uscată cel puțin odată la 6 luni.
• Dacă produsul trebuie reparat, contactați un centru de service calificat.
• În cazul înlocuirii cablului de alimentare, utilizați un tip 2x1.00mm2 H05VV-F <HAR>.

Această înlocuire trebuie efectuată de personal tehnic calificat și niciodată de utilizatorul final pentru a evita 
deteriorarea produsului și orice risc pentru persoană.

9. PREVEDERI LEGALE

Protecția mediului și reciclarea
Pentru ca aparatul să nu fie deteriorat în timpul transportului, a fost ambalat cu grijă. Pentru a contribui la 
protecția mediului nostru, vă rugăm să eliminați materialul utilizat pentru ambalarea corectă a aparatului.
Eliminarea aparatelor uzate
Aparatele marcate cu marcajul lateral nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale, ci trebuie 
colectate și eliminate separat. Eliminarea echipamentelor uzate trebuie efectuată într-o manieră 
manevră, în conformitate cu reglementările și reglementările aplicabile la nivel local.
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Informații obligatorii pentru încălzitoarele electrice 

Indicativ model: WINDY

Data Sim-
bol Valoare Unitate Date tehnice Aparat

Putere termica Tipul de căldură, numai pentru încălzitoare electrice locale de 
stocare (indicați numai o singură opțiune)

Putere termica 
nominala Pnom 1,8 kW controlul manual al sarcinii termice, cu termostat 

integrat
nu

Putere termica 
minima (indica-
tiva)

Pmin 1,0 kW
controlul manual al sarcinii termice cu feedback 
ambiental la temperatura camerei și / sau exterior

nu

Putere maxima 
termica continua Pmax,c 1,8 kW control electronic al sarcinii termice cu feedback 

ambiental la temperatura camerei și / sau exterior
nu

Consum auxi-
liar de energie 
electrica

Ventilator asistat la putere termica nu

La putere ter-
mica nominala elmax 0,000 kW Tipul de ieșire termică / controlul temperaturii 

camerei (indicați doar o opțiune)

La putere
termica minima elmin 0,000 kW puterea termică monofazată fără controlul temperaturii 

ambientale
nu

In mod stand-by elSB
0,00053 kW două sau mai multe faze manuale fără a controla 

temperatura camerei
nu

cu reglarea temperaturii camerei prin intermediul 
termostatului mecanic

nu

cu control electronic al temperaturii ambiante nu

cu control electronic al temperaturii camerei și al 
cronometrului zilnic

nu

cu control electronic al temperaturii camerei și al 
cronometrului săptămânal

da

Mai multe opțiuni de control (puteți selecta mai 
multe opțiuni)

controlul temperaturii camerei cu detectarea prezenței da

controlul temperaturii camerei cu detectarea ferestrelor 
deschise

da

cu opțiunea de control la distanță nu

cu control adaptiv de pornire nu

cu limitarea timpului de funcționare nu

cu termometru cu glob negru nu

Contact Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20090 Segrate (MI) Italy


