
DD05 digitális, programozható termosztát 

 

A termosztát háztartási hűtő-fűtő készülékek szabályozására használható 

Főbb jellemzők 

Jó minőségű LED háttérvilágítás a kijelzőn 
Felváltva mutatja az aktuális szobahőmérsékletet és időt 
Korlátlan memória megtartás feszültség kimaradás esetén 
Hőmérséklet Celsiusban vagy Fahrenheitben választható 
A hőmérséklet 7 napra programozható max. 7 időtartományban naponta 
Hőmérséklet korrekciós funkció 
 
Műszaki adatok 
 
Hálózati feszültség 100-240V AC és 2 db. AAA alkáli elem a programok megtartására feszültség 
kimaradás esetén ( nem tartozék) 
Kijelzett hőmérséklet 5-45 oC 
Működési hőmérséklet 0-~50 oC 
Hőmérséklet pontosság 0,5 oC 
Max. terhelhetőség 8A/250V 
Méretek 108x88x21 mm  
 
Kezelő gombok 
 

 
 
Kijelző 
 

                                
Funkciók és jellemzői 

1. Mód 
- Napi mód: egy napra programozott mód. A termosztát minden napra programozható és a 

működési időtartományok ezen belül programozhatóak. 
Maximálisan napi 6 időtartomány programozható. A kezdeti és vég időpontok beállíthatók és 
alap helyzetben az utolsó vég időpontja  a következő periódus kezdete. 

- Heti mód: Ez egy hét napra programozható mód. A termosztát hét napra programozható 
hétfőtől vasárnapig. Alap helyzetben az utolsó nap vég időpontja a következő hét kezdeti 
időpontja. 

- Kimeneti mód: ebben a módban a fagymentesítési hőmérséklet állítható és a hőmérséklet 
állítható 



2. Idő és hőmérséklet kijelzése 
- Rendszer idő beállítása: válasszuk ki az évet, hónapot, napot, órát és percet. 
- Hőmérséklet kijelzése: A hőmérséklet Celsiusban és Fahrenheitben is megjeleníthető. Amikor 

a tápfeszültséget bekapcsoljuk a kijelzett hőmérséklet nulla. A hőmérséklet első kijelzése 
10mp után következik be. A kijelzett hőmérséklet 20 másodpercenként frissül.(Üresjáratban, 
amikor nem állítunk semmit a termosztáton a normál kijelzés előtt ; máskülönben abnormális 
hőmérsékletet mutat.) 

3. Hőmérséklet beállítása 
A hőmérséklet 5-45 oC között állítható. Alaphelyzetben az első kijelzett hőmérséklet 21 oC, 
ami a  „▲” és „▼” gombokkal módosítható .0,5 oC lépésekkel. 

4. Elem állapot kijelzése 
- Az alacsony feszültség jel akkor jelenik meg, amikor a telep feszültség 2,4 V alá csökken 
- Ha a feszültség 2 V-nál kevesebb, a termosztát leáll és csak az alacsony feszültség jel látható 

a kijelzőn. 
5 Egy erős interferencia jel megszűnése után a működés automatikusan helyreáll. 
6 Önteszt: ha hiba jelentkezik az érzékelőnél, ezt a termosztát érzékeli ésa kijelzőn minden 

érték megjelenik.. 
7 Egy váratlan feszültség kiesés esetén az utolsó beállítás automatikusan tárolódik és a 

feszültség visszatérése után a tárolt adatok visszatérnek. 
8 A kijelző nyelve angol. 
9 Kereséssel a hét minden napi programjai ellenőrizhetőek. 
10 Ha valamelyik nap programja megegyezik egy másik napéval, az adatok átmásolhatóak. 
 
Alapvető funkciók leírása. 
 

       Ha a „▲” és „▼” gombok valamelyikét folyamatosan lenyomva tartjuk a hőmérséklet idő érték      
       gyorsan változik. 
 

1 Dátum-idő beállítása:tartsuk lenyomva a „Mód” gombot néhány másodpercig, hogy a dátum 
és óra beállítható legyen. 

- Lenyomva tartva a „Mód” gombot a hét egy napja jelenik meg. A „▲” és „▼” gombokkal 
kiválasztható a kívánt nap, majd nyomjuk le az gombot. Ezzel a módszerrel beállítható az 
év, hónap, dátum, óra és perc érték. Végül nyomjuk le a gombot. Az ábra szerint 
május 8-13 óra 15:30 

2 Üzemmód kiválasztása: nyomjuk le a „Mód” gombot, amíg a kívánt érték megjelenik: „Autó” 

„Manu” , vagy „ Energia takarékos  ”  mód megjelenik. 

-      Fagymentesítési mód    , ami azt jelenti, hogy a termosztát elindítja a fűtést amennyiben    
       a hőmérséklet lecsökken  5 oC értékre és leállítja 5,3 oC-nál. 
-  „AUTO” mód beállításai:  Nappali 1. periódus 8.00-18.00h; éjszakai 2. periódus 18.00-6.00h 

Nyomjuk le a módválasztó gombot  az 1. periódus hőmérsékletének beállításához. A  „▲” 
és „▼” gombokkal változtatható az érték, majd a  gombot lenyomva a 2. periódus 
beállításába léphetünk. Ezt az 1. periódussal azonos módon végezhetjük el. Végül a  
gomb lenyomásával elmenthetjük a beállításokat. 

     -    „MANUAL” (kézi) mód beállításai: ebben a módban a termosztát hét napra programozható       
     minden egyes idő periódusban. Ez azt jelenti, hogy a 7 napos ciklusban minden nap minden                   
     egyes idő periódusa külön programozható. 
     „MANU” módban nyomjuk le a  gombot a beállításhoz (1.szábra) a nap  kijelző villogni     
     kezd (2.sz ábra) 
     nyomjuk le a „▲” és „▼” gombok valamelyikét a hét napjának kiválasztásához (2.sz ábra) 
     nyomjuk le a  gombot a tároláshoz, a „DAILY” felirat villogni kezd. 

            a „▲” és „▼” gombokkal állítsuk be a napi 1-6 programot, majd a  gombbal tároljuk 

 
1.sz. ábra                                                                                2. sz. ábra 



 
      a kívánt órája a nap 1.sz. periódusa vége villogni kezd. A „▲” és „▼” gombok lenyomásával      
      állítsuk be a kívánt időt, majd tároljuk a  gombbal. 
     a  kívánt hőfok villogni kezd. A „▲” és „▼” gombok lenyomásával állítsuk be a kívánt hőfokot,     
     majd tároljuk a  gombbal. 
     Az utolsó időpont beállítása után nyomjuk le a  gombot és ezzel a napi program ( 1 nap a 
     7-ből) programozása megtörtént. és a termosztát visszatér a normál üzemre. 
     Ismételjük meg a fenti lépéseket a lefoglalt időperiódusokra (1-7) a hét bármely napjára. 

3        Energia takarékos mód esetén csak egy hőmérséklet állítható be időperiódustól függetlenül. 

         lépjünk energiatakarékos módba  , majd nyomjuk meg a   gombot. 
                                                    

 
        A hőmérséklet villogni kezd és a „▲” és „▼” gombok lenyomásával állítsuk be a kívánt heti                                       
         hőfokot. Tároljuk az adatot a  gombbal. 

4      A  „lekérdezés/másolás” gombot lenyomva tartva elérhetjük a hőmérséklet korrekciós módot 
5      A 7 nap program másolás móddal egy adott nap periódusait és a hozzájuk tartozó 

hőmérsékleteket bármely másik napra átmásolhatjuk. 

 
„MANU” módban nyomjuk le a  gombot, majd a „▲” és „▼” gombok lenyomásával állítsuk be 

a kívánt napot. Nyomjuk le a  gombot a másoláshoz, majd a „▲” és „▼” gombok 

lenyomásával állítsuk be a kívánt napot, ahova másolni akarunk. A bemásolás a gombbal 
végrehajtható 

6 Lekérdezés funkcióban ellenőrizhetjük a beállításokat bármely napban. 

        „MANU” módban a   gombbal lépjünk a lekérdezésbe, majd a „▲” és „▼” gombok            

        lenyomásával állítsuk be a kívánt napot. Nyomjuk meg a gombot, mellyel az első beállított       
        időperiódusba lépünk. 

        Nyomjuk meg a gombot,,mellyel megszakítjuk a „MANU” módot. A  gomb lenyomásával    
        sorban a 2-6 időperiódusok hőmérsékletét  kérdezhetjük le. 
 7.     A gombot 3 mp-ig lenyomva tartva Celsiusból Fahrenheitbe és vissza léphetünk. 
 

Időleges hőmérséklet beállítása 
A „▲” és „▼” gombok lenyomásával – az adott időperiódusban  - a hőmérséklet felülírható a normál 
működés alatt. Ha ezután 5 mp-ig nem teszünk semmit az ideiglenes hőmérséklettel működik a 
termosztát. 

Állandó hőmérséklet felügyelet 
Amennyiben az érzékelt hőmérséklet 0,5 fokkal alacsonyabb a beállítottnál, a termosztát 5 percenként 
parancs jelet ad a fűtés megindítására. Ha a hőmérséklet 0,5 fokkal magasabb a beállítottnál, a 
termosztát 5 percenként parancs jelet ad a fűtés leállítására. 



Felszerelés 
Az elemek elhelyezése: 

Pattintsuk le a felső fedelet, helyezzük be a 2db  AAA alkáli elemet, majd pattintsuk helyére a fedelet. 
Falra erősítés és vezetékezés 

A fedlapot lepattintva az alul-felül  lévő furatokon tudjuk rögzíteni a termosztátot egy  csavaros 65-ös 
dobozhoz. 
A vezetékeket a rajz szerint kell bekötni, úgy , hogy a terhelést ( nagyobb teljesítmény esetén a 
mágneskapcsolót ) a „ Valve” helyére kötjük a „0” ágba. A maximális terhelhetőség 250VAC  8A 
Fűtés esetén a COM-NO pontokra, míg hűtés esetén a COM-NC  pontokra 
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