
 

 

 TH1110DV1009/Uترموستات مدل 

 

 ی است.غیر قابل برنامه ریز از نوع TH1110DV1009/Uترموستات مدل 

 

 ویژگی ها:

 نمایشگر خوانا و دارای نور مناسب. 

 .دمای محیط در تمام زمان نمایش داده می شود 

  دما با تماس یک نقطه.تنظیم 

 محافظ کمپرسور داخلی 

  : آمپر 1تا  0.02  / ولت 24ولتاژ 

  : میلیمتر ضخامت 28میلیمتر عرض /  74میلیمتر ارتفاع /  120ابعاد 

 

دمای محیط معموالً نمایش داده می شود. برای مشاهده دمای  TH1110DV1009/Uترموستات مدل در 

ثانیه نشان داده  5را یکبار فشار دهید. دمای تعیین شده به مدت  Downیا  Upتعیین شده، کلیدهای 

 خواهد شد.
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 TH1110DV1009/Uترموستات مدل پاسخ مشکالت رایج 

دارای مشکل و خطا می باشد، لطفاً پیشنهادات زیر را دنبال  TH1110DV1009/Uترموستات مدل اگر 

 نمایید. بیشتر مشکالت به راحتی و به سرعت تصحیح خواهد شد.

اگر صفحه نمایش سفید 

 باشد

ترموستات مدل قطع کننده مدار را چک کنید و در صورت نیاز 

TH1110DV1009/U .را مجدداً راه اندازی نمایید 

 کلید سیستم سرمایشی و گرمایشی روشن است.اطمینان حاصل کنید 

 اطمینان حاصل کنید باتری آلکاالینی درست نصب شده باشد.

سیستم سرمایشی و 

گرمایشی پاسخی نمی 

 دهد

سوئیچ سیستم را بر روی گرما تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید دما 

 بیش تر از دمای درون محیط باشد.

تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید دما سوئیچ سیستم را بر روی سرما 

 کم تر از دمای درون محیط باشد.

 دقیقه برای پاسخ سیستم منتظر بمانید. 5

تنظیمات دما تغییر نمی 

 کند

اطمینان حاصل کنید که دمای سرمایشی و گرمایشی در مقداری قابل 

 قبول تنظیم شده باشد.

 سانتی گراد( درجه 32تا  5/4درجه فارنگهایت ) 90تا  40گرما:  -

 درجه سانتی گراد( 37تا  10درجه فارنگهایت ) 99تا  50سرما:  -

 Cool onیا  Heat onکلید 

 چشمک بزند

دقیقه جهت راه اندازی مجدد  5محافظ ترموستات درگیر است. به مدت 

 به صورت ایمن صبر نمایید.

Heat on  نمایش داده

 شود

دما را باالتر از دمای سوئیچ سیستم را روی گرما تنظیم کنید و سطح 

 اتاق تنظیم کنید.

Cool on  نمایش داده

 شود

سوئیچ سیستم را روی سرما تنظیم کنید و سطح دما را کمتر از دمای 

 اتاق تنظیم کنید.
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