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Descripción Función Smart

FUNCIÓN SMART





























VISUALIZAÇÃO

A partir do ecrã normal, uma vez acesa, dando o botão "+/-" e entra no modo Modo de visualização os dados de 
configuração do termo. É exibido por pressionando +/- em:

-Temperatura de Aquecimento instantâneo, com o dia ea hora
-Temperatura de Programação A e hora de início. Piscando sector vermelho.
-Temperatura de Programação A e hora do fim. Sector vermelho fixo.
-Temperatura de Programação B e hora de início. Piscando sector laranja.
-Temperatura de Programação B e hora do fim. Sector laranja fixo.
-Temperatura de Programação C e hora de início. Piscando sector amarelo.
-Temperatura de Programação C e hora do fim. Sector amarelo fixo.
-Temperatura de Funcionamento Nocturno e hora de início. Piscando lua azul.
-Temperatura de Funcionamento Nocturno e hora do fim. Lua azul fixa.

NOTA
-Em SET, MODE e Visualizaçao, para retornar à tela principal, ou terminar a sequência inteira ou desligar e ligar 
o termo.

Função “Antigelo”
É uma função intrínseca do Termo.
Se por alguma circunstância de localização, por exemplo zonas frias, uso de fim-de-semana, etc. a temperatura 
interior da água chegar a 5 º C, o termo pôr-se-ia a aquecer até chegar aos 10 º C.
Este funcionamento automático de prevenção contra congelação ocorre sempre que o termo esteja logicamente 
alimentado a 230 V.

FUNÇAO SMART
O aquecedor eléctrico por defeito tem a função "Smart" descativada.
Esta função se ativa pulsando a tecla "SET" durante 3 s.; uma vez confirmada a ativação, a luz indicadora       
piscará durante 4 s num ciclo e logo manterá piscando até que a função se cancele.
A função se descativa repetindo os passos anteriores; uma vez que se confirma a desativação, a luz indicadora 
deixará de piscar.

Descriçao Função Smart
A função "Smart" consiste num software de autoaprendizagem do consumo do usuário, o qual permite que a 
perda de calor se reduza ao mínimo e a poupança de energia se maximize.
O software "Smart" consiste num período de aprendizagem duma semana quando o aquecedor eléctrico 
começa a operar à temperatura marcada no aquecedor e registra a demanda de energia do usuário. Desde a 
segunda semana para a frente o processo de aprendizagem continua com o fim de aprender as necessidades 
do usuário em mais detalhe e cambia a temperatura cada hora para adaptá-la à demanda real com o fim de 
melhorar a poupança de energia. O software"Smart"ativa o aquecimento da água durante o tempo determinado 
automaticamente pelo próprio aquecedor em função do consumo do usuário. Durante o dia, quando não haja 
demanda de água, o aquecedor ainda garante uma reserva de água quente a 45 ºC.
Com o fim de garantir o funcionamento inteligente adequado, se recomenda não desconectar o aquecedor da 
rede eléctrica.

Código de Avarias
O Visor do Painel de Controlo indica com um sinal de alarme a presença de uma Avaria.
Também sinaliza um código de avaria de acordo com a identificação seguinte.

      



















Fabricado en China · Fabricado em China
05-2017


