
1

T13FHL-7(EN) 
Thermostat digital
FLEXICEL HZ

435-140-07

Guia de instalação e usuário
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Línguas
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T13FHL-7 (EN) é um termostato digital de aparência elegante 
desenhado para sistemas de aquecimento eletrónicos de pi-
sos, que pode utilizar-se de forma simples com uma discagem 
livre a 360º para selecionar as opções do menu e também au-
mentar ou reduzir o programa de temperatura que necessite.

Introduçao

Especificações técnicas
Tensão de operação: 100-240VCA 50/60HZ
Carga máxima: 250VCA 16A
Limite de temperatura ambiente: 5ºC (41ºF) ~ 35ºC (95ºF)
Limite de temperatura do piso: 5ºC (41ºF) ~ 45ºC (113ºF)
Temperatura ambiente de funcionamento: 0ºC (32ºF) ~ 
50ºC (122ºF)
Temperatura ambiente de transporte: -10ºC (14ºF) ~ 60ºC 
(140ºF)
Precisão: ±1ºF ou ±0.5ºC
Medidas: 86 mm (comprimento) x 86 mm (altura) x 18 mm 
(profundidade)
Cor: Branco
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1.  Instalação

a. Instalar 
la tampa 

b. Colocar los parafusos c. Instalar o termostato

1. Retirar a tampa frontal pressionando ligeiramente a patilha de 
libertação na parte traseira inferior do termostato (ver 1). Também 
pode usar uma chave de fenda para liberar a tampa, mas com cuida-
do. Depois remova a armação.

2. Conecte os cabos debaixo dos botões dos terminais da base de 
potência utilizando o esquema de ligação apropriado. Ver o diagrama 
de ligação seguinte.

3. O cabo do sensor de piso deve instalar-se no bloco dos terminais 
(ver o diagrama de ligação) no tipo de controlo do sensor de piso ou 
misturando os tipos de controlo de sensor, ao contrario o termostato 
apagará a saída de aquecimento e o ecrã mostrará E2 que indica pro-
blema de sensor de piso.

4. Pressionar a base de potência dentro da caixa da parede (caixa 
não incluída).

5. Utilizando os parafusos de montagem, colocar a base de potência 
na parede. Coloque um nível contra a parte inferior da base, ajustar 
até nivelar e logo de seguida clicar nos botões. (Nivelar é unicamente 
para a aparência e não afetará o funcionamento do termostato).

6. Colocar a tampa frontal da base de potência colocando-a em cima.
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Cuidado:

· O elemento 1-2: conectados ao sensor de piso.

· Elemento 3: Sinal piloto de cabo

· O elemento 4-5: conectados à carga térmica.

· O elemento 6-7: N: Cabo neutro; L: Cabo de 
                                baixa tensão.

Diagrama de ligaçao
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2.  Introdução de segurança

2.1 Primera puesta en funcionamiento

Por favor tenha em conta as seguintes instruções:

-  Não cobrir o termostato, isto prejudicará a capacidade do 
termostato de medir e ajustar a temperatura ambiente corre-
tamente.

-  Não derrame nenhum tipo de líquido dentro do termostato. 
Não abrir, desmontar ou manipular o termostato de nenhuma 
maneira.

- Se o termostato está instalado num sitio frequentado por 
crianças, por favor utilizar o modo de bloqueio infantil.

- A instalação do termostato deve realizar-se depois de ler to-
das as instruções.

Quando abre o termostato pela primeira vez, será neces-
sário proceder aos seguintes ajustes:

Ajuste de data

Ajuste de hora

Modo de ajuste

Tensão de carga

Carga de energia
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2.2 Descrição

1). Botão ON/OFF: Pressionar o botão do canto superior di-
reito do termostato para ativá-lo ; com um clique prolongado 
apagará o termostato ou em modo frio quando está em funcio-
namento; pressionar brevemente para voltar atrás ao interface 
de operação principal em qualquer operação de ajustes.

2). Botão ‘Atrás’: Pressione o botão giratório no canto superior 
esquerdo do termostato para regressar ao menu em modo de 
funcionamento do programa.

3). Botón OK: Botão de confirmação.

4). Botão giratório: girar para a direita para aumentar, para 
a esquerda para baixar, converter em modo manual quando o 
programa estiver em funcionamento, girar livremente para se-
lecionar as opções do menu.

5). Botão ‘Menú’: pressione brevemente a opção de menu 
dentro da interface de execução do programa; Pressione para 
retornar rapidamente à interface de operação principal sempre 
que você fizer qualquer configuração.

5
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2.3 Modo de operação

O modo de ajuste de fabricação é o modo de operação, pode 
também selecionar outros modos de operação segundo as 
seguintes instruções.

- Modo de operação do programa 
No modo de operação do programa, o termostato será executado 
de acordo com a programação prevista.      
 
- Modo de espera temporário
No modo de operação temporária, a nova temperatura será manti-
da somente até o próximo período de tempo programado comece.
 
- Modo de espera permanente
No modo de operação permanente, a nova temperatura será man-
tida até que se modifique manuelmente.

- Modo decomutação
Na interface de operação principal, gire o botão de ajuste para 
ajustar a temperatura temporária / permanente que você precisa. 
Se você deseja cancelar esses dois modos, pressione o botão Vol-
tar, então uma opção aparecerá no ecrã, escolha “YES”, pressione 
“OK”.

2.4 Modo protección contra heladas

Pressione o botão ‘ON / OFF’ no canto superior direito do termos-
tato, não solte-o até que o ecrã indique uma mensagem, escolha o 
que deseja fazer. No modo de proteção contra gelo, o ecrã indicará 
a imagem abaixo.
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3.1 Programação

3.  Opção de menu

Girar o botão para selecionar os dias (segunda-feira - domingo) 
que quer editar, premir o botão “OK”, girar o botão para sele-
cionar “NEXT”, premir o botão “OK” outra vez, começar a pro-
gramação da temperatura e da hora. Se quiser cancelar a data 
selecionada, pressionar o botão “OK” outra vez.

Existem no total 6 períodos de tempo num dia, levantar-se de 
manhã e sair de manhã, voltar a casa ao medio dia, sair à tarde, 
voltar a casa à noite e dormir.

3.1.1 Ajuste do programa

* A terceira opção “Enable” permite habilitar ou desativar a programação.
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Pode fazer a mesma programação para os 7 dias (de segun-
da-feira a domingo) ou fazer uma programação diferente 
para cada dia.
Quando termina a programação de um dia, a zona ficará a 
azul, significa que não se pode voltar a programar.

* Mo: Segunda-feira, Tu: Terça-feira, We: Quarta-feira, Th: Quinta-feira, Fr: Sexta-feira, Sa: Sá-

3.1.2 Consultar o programa

Girar o botão para selecionar o dia que quer consultar, por
exemplo: segunda-feira - domingo, premir o botão “OK”.
Se quiser voltar ao menu anterior, premir o botão “EXIT”.
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3.2 Histórico de uso de energía

3.3 Ajustes por férias

O histórico indica o resumo do consumo de energia e de tempera-
tura durante os períodos de programação, tais como: hoje ‘Today’, 
ontem Yesterday’, esta semana ‘Week’, este mês ‘Month’ e este
ano ‘Year’.
Girar o botão para selecionar o período de tempo que quer consul-
tar, premir o botão “OK” dentro do ecrã do diagrama.
O diagrama indica o resumo do consumo de energia do período 
selecionado. Premir o botão “EXIT” de novo para a opção de pe-
ríodo de tempo.

Pode selecionar o modo férias, durante a sua ausência será pro-

gramado para ter baixas temperaturas para economizar energia.

No modo férias, o ecrã indicará

Premir o botão “OK” para programar a data de modo férias, co-

meça a piscar o ano (cuidado que a data está indicada com o ano/

mês/dia); girar o botão para estabelecer o ano, premir o botão 

“OK” e o mês começa a piscar; girar o botão para programar a 

data; pressionar o botão “OK” e a seguir prima o botão “NEXT” 

dentro da programação da data de fim de férias.

Programar a data de fim de férias da mesma forma que a data inicio 

de férias. 

Finalmente, girar o botão para programar a temperatura do pro-

grama férias e premir o botão “OK”.

Esta temperatura vai manter-se sempre até à data de fim do modo 

de férias.
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3.4 Programação

3.4.1  Configuração do ecrã

- Luminosidade
Girar o botão para selecionar a luminosidade do ecrã LCD entre 1 
(mais escuro) e 6 (mais brilhante). O programa por defeito de fun-
cionamento de retroiluminação é 6, e em posição de espera é 1.

- Idioma
Girar o botão para selecionar o idioma de funcionamento que 
prefere. Há 2 idiomas disponivéis (Inglês, Chinês). O ajuste pre-
determinado é o inglês.

- Unidade de temperatura
Girar o botão para selecionar “ ºC ” ou “ ºF “ segundo a sua 
preferência. Por defeito será “ ºC”.

- Formato de hora
Girar o botão para selecionar o formato da hora (relógio de 12 
horas ou relógio de 24 horas). Por defeito será 12 horas.
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3.4.2  Configuração de data

Premir “OK” dentro da opção da data, o ano começará a piscar, girar o 

botão para programar, premir “OK” e depois o mês começará a piscar, 

girar o botão para programar e premir “OK”. Agora a data piscará, 

girar o botão para programar e premir “OK”. Voltar a premir o botão 

para editar a programação da hora (hora, minutos e segundos).

A hora por defeito é 2012.01.01, 12:00AM.

3.4.3  Bloqueio infantil

O bloqueio infantil utiliza-se para bloquear o ecrã para evitar modi-

ficações erradas por engano. Girar o botão para selecionar “ON”, o 

símbolo aparecerá em cima no ecrã, se necessitar desconectar girar o 

botão para seleccionar ‘‘OFF’’. O modo defeito é ‘‘ON’’.

3.4.4  Ajuste de instalação

Seleccionar o modo de controlo
Girar o botão para selecionar o modo de controlo (‘mode’), existem 3 
modos: Modo sala (‘room’), modo piso (‘floor’) e modo sala com limite 
de piso (‘All’). O modo de fábrica é modo sala com limite de piso.

Modo de temperatura de sala:
O termostato utilizará a temperatura indicada desde o sensor da sala 
(dentro do comando do termostato) para decidir se é necessário o 
aquecimento para chegar ao valor nominal.

Modo de temperatura do piso:
O termostato utilizará a temperatura indicada desde o sensor do piso 
para decidir se é necessário o aquecimento para chegar ao valor no-
minal.

Modo sala com limite de piso:
O termostato utilizará a temperatura indicada desde o sensor da sala 
para decidir se o aquecimento é necessário para chegar ao valor no-
minal. De qualquer forma, se a temperatura do piso estiver acima do
limite programado (veja o 3.4.4.3), então o aquecimento irá suspen-
der-se até que a temperatura do piso chegue abaixo do limite.
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3.4.4.2  Programação do sensor de piso

Programar o tipo de sensor de piso:
O termostato é compatível com esses sensores de piso:
NTC10K, NTC15K e NTC100K.
Por defeito será NTC10K. O sensor será incluído (veja a foto)

Programar o desvio de temperatura:
Caso a temperatura da sala não esteja confortável pode pro-
gramar o desvio de temperatura, o limite máximo do desvio 
de temperatura é de -4ºC ~ 4ºC.
Por defeito será 0ºC.

3.4.4.3 Limite de temperatura do piso
Para proteger o piso de danos, deverá programar o limite 
máximo de temperatura do piso, girar o botão para programar 
a temperatura segundo o tipo de material do piso. Por defeito, 
a temperatura do piso é de 35ºC (20~70ºC opcional).
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3.4.4.4 Ajuste de carga

Configurar a tensão de carga
Girar o botão para selecionar a tensão de carga.
Temos as opções seguintes: 100-120V, 220-240V.

Configurar a potência de carga
Girar o botão para selecionar a potência de carga.
Temos as opções seguintes: 100-1700W, 100-3500W.

3.4.4.5 Alterar o valor predeterminado de fábrica

Pressionar o botão de RESET, isto reiniciará o termostato 

com os valores predeterminados de fábrica. Pressionar 

‘‘YES’’ para confirmar.

4.  Mensagem de erro

Código de erro:

- E1 a piscar no ecrã: Corte circuito do sensor de piso de 
tipo F ou AF. O termostato desconecta todas
as saídas.

- E1 a piscar no ecrã: Corte circuito do sensor de piso de 
tipo F ou AF. O termostato desconecta todas
as saídas.

- E3 a piscar no ecrã: Corte circuito do sensor da sala. O 
termostato desconecta todas as saídas.

- E4 a piscar no ecrã: O sensor da sala está avariado. O 
termostato desconecta todas as saídas.
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www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (Under Floor)

FLEXICEL HZ (Heat Zone)

 

  Certificate Nº : SEM15079248S 

Certificate Nº : SEM15079248 
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