
CHORUS PT RO HR

THERMO ICE Wi-Fi - de encastrar
THERMO ICE Wi-Fi - cu montaj încastrat
THERMO ICE Wi-Fi - ugradbeni

GW 16 972CB
GW 16 972CN
GW 16 972CT
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1  Saída NC
 Ieşire NÎ

  Izlaz NC

2  Saída NA
 Ieşire ND

  Izlaz NA

3  Comum saídas
 Ieşiri comune

  Zajednički izlazi

4  Comum entradas
 Intrări comune

  Zajednički ulazi

5  Entrada auxiliar para contacto sem potencial
 Intrare auxiliară pentru contact fără potenţial

  Pomoćni ulaz za kontakt bez potencijala

6  Entrada para sensor de temperatura externa
 Intrare pentru senzor de temperatură exterioară

  Ulaz za senzor vanjske temperature

7  Alimentação 12-24Vac/dc
 Alimentare 12-24Vca/cc

  Napajanje 12-24 V ac/dc

8  Alimentação 12-24Vac/dc
 Alimentare 12-24Vca/cc

  Napajanje 12-24 V ac/dc 
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Engate
Cuplare
Stavljanje
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Skidanje

F

B
PORTUGUÊS

 - A segurança do aparelho só é garantida com a seguindo as instruções de segurança 
e de utilização; portanto, é necessário conservá-las. Assegure-se de que estas ins-
truções sejam recebidas pelo instalador e pelo utilizador final.

 - Este produto destina-se apenas ao uso para o qual foi expressamente concebido. 
Qualquer outra utilização deve ser considerada indevida e/ou perigosa. Em caso de 
dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica (SAT) da GEWISS.

 - O produto não deve ser modificado. Qualquer modificação anula a garantia e pode 
tornar o produto perigoso.

 - O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decor-
rentes de utilização indevida ou incorreta e do produto adquirido ou de qualquer 
violação do mesmo.

 - Ponto de contacto indicado em cumprimento da finalidade das diretivas UE apli-
cáveis:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

O símbolo do caixote de lixo móvel, afixado no equipamento ou na emba-
lagem, indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido 
separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador 
deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha sele-
tiva adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um 

novo produto. Nas superfícies de venda com, pelo menos, 400 m², é possível entregar 
gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos a eliminar com dimensão infe-
rior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar início à reciclagem, ao trata-
mento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis 
efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos 
materiais dos quais o aparelho está composto. A Gewiss participa ativamente das 
operações que favorecem a reutilização correta, a reciclagem e recuperação dos apa-
relhos elétricos e eletrónicos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

n. 1 THERMO ICE Wi-Fi de encastrar (incluindo placa e suporte de fixação)
1 Manual de instalação

EM RESUMO

O THERMO ICE Wi-Fi permite gerir a temperatura do ambiente no qual está instalado. 
A regulação da temperatura é efetuada comandando, per meio do relé local, a ele-
troválvula de aquecimento/arrefecimento. O dispositivo é capaz de gerir os sistemas 
de aquecimento/arrefecimento de duas vias (lógica comum), fornecido com apenas 
um relé de saída.
O termóstato pode funcionar em modalidade “crono” (automática) para gerir de forma 
autónoma o sistema de termorregulação de acordo com o perfil horário programado. 
Os perfis horários são definidos com base semanal. para cada dia da semana é pos-
sível programar um perfil horário de forma independente, com uma resolução de 30 
minutos e sem limite de variações diárias. A programação do perfil horário deve ser 
necessariamente efetuada utilizando a respetiva App para dispositivos com sistema 
operacional Android ou iOS, disponíveis nas respetivas stores.
Os valores de setpoint utilizados pelo termóstato são memorizados no dispositivo e po-
dem ser modificados utilizando o menu local ou à distância utilizando a App específica.
O termóstato prevê:
•  2 tipos de funcionamento: aquecimento e arrefecimento, com algoritmos de controlo 

independentes;
•   5 modalidades de funcionamento: OFF (antigelo/proteção altas temperaturas), Eco-

nomy, Precomfort e Comfort e Automática;
•  4 temperaturas de regulação para o aquecimento (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, 

Tantigelo);
•  4 temperaturas de regulação para o arrefecimento (Teconomy, Tprecomfort, Tcom-

fort, Tproteção_altas_temperaturas);
•  2 tipos de controlo: modalidade HVAC ou Setpoint;
•  algoritmos de controlo para sistemas de 2 ou vias: 2 puntos ON/OFF ou proporcional 

PI com controlo PWM;
•  1 saída do relé com contacto NA/NC, utilizável pelo termóstato para o comando da 

eletroválvula do aquecimento e do arrefecimento;
•  1 entrada para contacto livre de potencial para função de contacto de janela;
•  1 entrada para sensor NTC de temperatura externa (p. ex: sensor de proteção para 

aquecimento no piso).

O termóstato é equipado com display retroiluminado de LEDs brancos com áreas sen-
síveis retroprojetadas na placa de vidro. O dispositiva necessita de uma alimentação 
externa de 12-24Vac/dc e dispõe de um sensor integrado para a deteção da tempera-
tura ambiental, de um sensor de proximidade para a ativação da retroiluminação para 
quando o utilizador aproxima-se do dispositivo e de um módulo Wi-Fi que permite o 
controlo à distância por meio da App específica.

ELEMENTOS DE COMANDO E VISUALIZAÇÃO (FIGURA C)

Comandos touch retroiluminados
1  Tecla SET: entrada na modalidade de configuração dos parâmetros
2  Tecla MODE: seleção da modalidade de funcionamento ou confirmação dos valores
3  Seleção das páginas (em funcionamento normal) ou dos parâmetros (na modalida-

de configuração dos parâmetros)

Slider circular touch retroiluminado
4  Slider com rolagem circular para a seleção do valor a atribuir ao parâmetro sele-

cionado. O guia da luz circular que ilumina a área de rolagem assume uma cor 
diferente durante a fase de ativação do aquecimento (vermelha) ou com base na 
função desempenhada pelo parâmetro que está a ser modificado (azul)

Display com retroprojeção
5  Display para a visualização de: temperatura ambiente/setpoint (°C/°F), hora e parâ-

metros de funcionamento
6 Modalidades de funcionamento: antigelo/proteção altas temperaturas
7 Modalidades de funcionamento: economy
8 Modalidades de funcionamento: precomfort
9 Modalidades de funcionamento: comfort
10 Modalidades de funcionamento: automática
11 Forçagem temporária do setpoint: ativa
12  Tipo de funcionamento: aquecimento
13 Tipo de funcionamento: arrefecimento
14 Não utilizado
15 Nível do sinal Wi-Fi ricebido

INSTALAÇÃO

POSICIONAMENTO CORRETO
Para a deteção correta da temperatura do ambiente a controlar, o termóstato não deve 
ser instalado em nichos, perto de portas ou janelas, ao lado de radiadores ou ar condi-
cionado e não deve ser afetado por correntes de ar e iluminação solar direta. (figura D)

MONTAGEM
A montagem do termóstato pode ocorrer tanto em caixa de encastrar retangular de 3 
lugares (p. ex.: GW24403) quanto em caixa quadrada ou redonda (p. ex.: GW24231, 
GW24232) graças ao suporte de fixação em metal fornecido. (figura E,F).

CONEXÕES ELÉTRICAS
A figura B mostra o esquema das conexões elétricas.
Ligue a alimentação, as eventuais entradas e o contacto de saída aos terminais com 
parafuso localizados na parte de trás do termóstato (figura A).

COMPORTAMENTO NA QUEDA E NO RESTABELECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO

Na queda da alimentação o dispositivo não efetua alguma ação. Quando do resta-
belecimento da alimentação, o termóstato reativa as condições anteriores à queda.
O termóstato está equipado com um sistema de armazenamento de energia para a 
manutenção do horário em caso de falta de alimentação (máx. 1h) .Após a queda e 
o subsequente restabelecimento da alimentação, o contacto do relé no interior per-
manece aberto.

MANUTENÇÃO

O dispositivo não necessita de manutenção. Para uma eventual limpeza, utilize um 
pano seco.

FUNÇÃO LIMPEZA
Esta função permite inibir temporariamente o display para permitir a limpeza da placa 
de vidro sem que sejam efetuadas modificações involuntárias. A função pode ser ati-
vada/desativada segundo o procedimento a seguir.

Ativação:
•  toque simultaneamente durante pelo menos 3 segundos o setor superior do slider 

circular e a tecla Mode.
•  espere que seja emitido um bip breve e uma intermitência do slider circular touch.
•  aguarde até aparecer no display a contagem regressiva (30 seg.) durante a qual é 

possível limpar o espelho.

Desativação:
•  aguarde que a contagem regressiva reinicialize.

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS

Informações detalhadas sobre a configuração dos parâmetros do THERMO ICE Wi-Fi, 
sobre a configuração de rede e configuração da conta do utilizador para a utilização da 
APP estão contidas no respetivo Manual de Programação (www.gewiss.com).

DADOS TÉCNICOS

Alimentação 12-24Vac/dc

Absorção de alimentação máx. 4,5 W (12-24Vac)
máx. 3,6 W (12-24Vac)

Elementos de comando 3 comandos touch
1 slider circular touch

Entradas 1 entrada para contacto sem potencial para contacto 
de janela (comprimento máximo dos cabos 10 m)
1 entrada para sensor de temperatura externa 
(tipo NTC 10K, ex. GW 10 800)

Saídas 1 relé com contacto NA/NC sem potencial

Corrente máx. de comutação 5A (cosφ=1), 250V ac

Elementos de visualização 1 display retroiluminado com LED

Elementos de medida 1 sensor de temperatura integrado
intervalo de regulação: +5 °C ÷ +40 °C
intervalo de medida: 0 °C ÷ +60 °C
resolução da medição: 0,1 °C
precisão da medição: ±0,5 °C entre +10 °C e 
+30 °C

Elementos de comunicação Módulo rádio Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n

Intervalos de regulação das 
temperaturas

T antigelo: +2 ÷ +7 °C
T proteção altas temperaturas: +30 ÷ +40 °C
Outros setpoints: +5 ÷ +40 °C

Ambiente de utilização Interno, locais secos

Temperatura de funcionamento -5 ÷ +45 °C

Temperatura de armazenamento -25 ÷ +70 °C

Humidade relativa Máx. 93% (não condensante)

Conexões elétricas Terminais com parafuso, secção máx. cabos: 2,5 
mm2

Grau de proteção IP20

Dimensão Fundo: 2 módulos CHORUS
Placa: 123,2x95,2x10,7 mm

Referências normativas EN 300 328, EN 301 489-1EN 301 489-17,
EN 60730-2-7, EN 60730-2-9

GEWISS declara que as aparelhagens rádio GW16972CB, GW16972CN e GW16972CT  
estão conformes com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de 
conformidade UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.gewiss.com

ROMÂNĂ

 - Siguranţa dispozitivului este garantată doar prin respectarea instrucţiunilor de sigu-
ranţă şi de utilizare; aşadar, asiguraţi-vă că le aveţi întotdeauna la îndemână. Asigu-
raţi-vă că instrucţiunile sunt furnizate instalatorului şi utilizatorului final.

 - Produsul este destinat doar utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. 
Orice altă utilizare este considerată improprie şi/sau periculoasă. În cazul în care 
aveţi nelămuriri, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.

 - Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanţia şi poate face 
ca folosirea produsului să prezinte riscuri.

 - Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de uti-
lizările improprii, greşite sau eventualele modificări aduse produsului achiziţionat.

 - Punct de contact indicat pentru îndeplinirea obiectivelor directivelor şi regulamentelor 
UE aplicabile:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul 
că, la sfârşitul vieţii sale utile, produsul trebuie eliminat separat de cele-
lalte deşeuri. La sfârşitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredinţeze pro-
dusul unui centru de reciclare diferenţiată corespunzător sau să îl retur-
neze distribuitorului dacă achiziţionează un produs nou. În cazul 

distribuitorilor cu o suprafaţă de vânzare de cel puţin 400 m², este posibilă încredinţa-
rea gratuită a produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligaţia de a 
efectua o achiziţie. Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat în vede-
rea reciclării, tratării şi eliminării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efec-
telor potenţial negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii şi promovează reu-
tilizarea şi/sau reciclarea materialelor din care este realizat echipamentul. GEWISS 
participă în mod activ la activităţile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea şi 
recuperarea echipamentelor electrice şi electronice.

CONŢINUTUL PACHETULUI

1 buc. termostat ICE Wi-Fi cu montaj încastrat (dotat cu ramă şi suport de fixare)
1 manual de instalare

PE SCURT

Termostatul ICE Wi-Fi permite gestionarea temperaturii mediului în care este instalat. 
Reglarea temperaturii este efectuată comandând, prin intermediul releului local, elec-
trovalva sistemului de încălzire/răcire. Dispozitivul poate gestiona sisteme de încălzire/
răcire cu două căi (logică comună), având în dotare un singur releu de ieşire.
Termostatul poate funcţiona în modul „crono” (automat) pentru a gestiona în mod 
autonom sistemul de reglare a temperaturii conform profilului orar programat. Profi-
lurile orare sunt definite săptămânal; Pentru fiecare zi a săptămânii, puteţi programa 
un profil orar independent, cu rezoluţie de 30 minute şi fără limită de variaţii zilnice. 
Programarea profilului orar trebuie să fie efectuată doar prin intermediul aplicaţiei afe-
rente pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android sau iOS, disponibile în 
magazinele de specialitate.
Valorile de referinţă utilizate de termostat sunt memorate pe dispozitiv şi pot fi mo-
dificate prin intermediul meniului local sau de la distanţă, prin intermediul aplicaţiei 
speciale.
Termostatul este prevăzut cu:
•  2 tipuri de funcţionare: încălzire şi răcire, cu algoritmi de control independenţi;
•  5 moduri de funcţionare: OPRIT (protecţie la îngheţ/protecţie la temperaturi înalte), 

Economic, Preconfort, Confort şi Automat;
•  4 temperaturi de reglare pentru încălzire (Teconomic, Tpreconfort, Tconfort, Tantiîn-

gheţ);
•  4 temperaturi de reglare pentru răcire (Teconomic, Tpreconfort, Tconfort, Tprotec-

ţie_la_temperaturi_înalte);
•  2 tipuri de control: mod HVAC sau Punct de referinţă;
•  algoritmi de control pentru instalaţii cu 2 căi: 2  puncte PORNIRE/OPRIRE sau PI 

proporţional cu comandă PWM;
•  1 ieşire prin releu cu contact ND/NÎ, care poate fi utilizată de la termostat pentru 

comandarea electrovalvei şi a instalaţiei de răcire;
•  1 intrare pentru contact fără potenţial pentru funcţia de contact fereastră;
•  1 intrare pentru senzorul NTC de temperatură exterioară (de exemplu: senzorul de 

protecţie pentru încălzirea prin pardoseală).

Termostatul este prevăzut cu afişaj retroiluminat cu LED-uri albe, cu zone sensibile 
retroproiectate pe rama din sticlă. Dispozitivul necesită o alimentare externă de 12-
24 c.a./c.c. şi dispune de un senzor integrat pentru detectarea temperaturii mediului, 
de un senzor de proximitate pentru activarea retroiluminării la apropierea utilizatorului 
de dispozitiv, precum şi de un modul Wi-Fi care permite controlul de la distanţă prin 
intermediul aplicaţiei dedicate.

ELEMENTE DE COMANDĂ ŞI VIZUALIZARE (FIGURA C)

Comenzi tactile retroiluminate
1  Tasta SET: intrare mod setare parametri
2  Tasta MODE: selectarea modului de funcţionare sau confirmarea valorilor
3  Selectarea paginilor (în modul de funcţionare normală) sau a parametrilor (în modul 

de setare a parametrilor)

Cursor circular ecran tactil retroiluminat
4  Cursor cu derulare circulară pentru selectarea valorii care urmează să fie atribuită 

parametrului selectat. Lumina de ghidare circulară care luminează zona de derulare 
capătă o culoare diferită în timpul fazei de activare a încălzirii (roşu) sau pe baza 
funcţiei îndeplinite de parametrul în curs de modificare (albastru)

Afişaj cu retroproiectare
5  Afişaj pentru vizualizarea: temperaturii ambiante/valorii de referinţă (°C/°F), a orei 

şi a parametrilor de funcţionare
6 Moduri de funcţionare: antiîngheţ/protecţie la temperaturi ridicate
7 Moduri de funcţionare: economic
8 Moduri de funcţionare: preconfort
9 Moduri de funcţionare: confort
10 Moduri de funcţionare: automată
11 Forţare temporară valoare de referinţă: activă
12  Tipul funcţionării: încălzire
13 Tipul funcţionării: aer condiţionat
14 Neutilizat
15 Nivelul semnalului Wi-Fi primit

INSTALARE

POZIŢIONAREA CORECTĂ
Pentru detectarea corectă a temperaturii mediului care trebuie controlat, termostatul 
nu trebuie să fie instalat în nişe, în apropierea uşilor sau ferestrelor, lângă calorifere 
sau aparate de aer condiţionat şi nu trebuie să intre în contact cu curenţi de aer şi cu 
lumina directă a soarelui. (figura D)

MONTARE
Montarea termostatului poate avea loc atât într-o doză cu montaj încastrat dreptun-
ghiulară cu 3 posturi (de exemplu, GW24403), cât şi într-o doză pătrată sau rotundă 
(de exemplu, GW24231, GW24232) datorită suportului de fixare metalic din dotare. 
(figurile E,F).

CONEXIUNI ELECTRICE
Figura B prezintă schema conexiunilor electrice.
Conectaţi alimentarea, eventualele intrări şi contactul de ieşire la bornele cu şurub 
aflate pe partea din spate a termostatului (figura A).

COMPORTAMENT LA CĂDEREA ŞI LA RESTABILIREA ALIMENTĂRII

La căderea alimentării, dispozitivul nu îndeplineşte nicio funcţie. La restabilirea alimen-
tării, termostatul reactivează condiţiile anterioare căderii.
Termostatul este dotat cu un sistem de acumulare a energiei pentru menţinerea pro-
gramului în caz de întrerupere a alimentării (max. 1 oră). În urma întreruperii alimen-
tării şi la următoarea restabilire a alimentării, contactul releului din margine rămâne 
deschis.

ÎNTREŢINERE

Dispozitivul nu necesită întreţinere. Pentru curăţare, folosiţi o lavetă uscată.

FUNCŢIA DE CURĂŢARE
Această funcţie permite dezactivarea temporară a afişajului pentru a permite curăţarea 
ramei din sticlă, fără a fi efectuate modificări involuntare. Funcţia poate fi activată/
dezactivată procedând după cum urmează.

Activare:
•  atingeţi simultan timp de cel puţin 3 secunde sectorul superior al cursorului circular 

şi tasta Mode.
•  aşteptaţi emiterea unui semnal sonor scurt şi clipirea cursorului circular al ecranului 

tactil.
•  aşteptaţi ca pe afişaj să apară numărătoarea inversă (30 sec.) în timpul căreia este 

posibilă curăţarea ramei.

Dezactivare:
•  aşteptaţi ca numărătoarea inversă să ajungă la zero.

SETAREA PARAMETRILOR

Informaţii detaliate privind setarea parametrilor termostatului Wi-Fi, configuraţia de 
reţea şi setarea contului de utilizator pentru utilizarea aplicaţiei pot fi găsite în manualul 
de programare aferent (www.gewiss.com).

DATE TEHNICE

Alimentare 12-24 Vca/cc

Absorbţie alimentare max. 4,5 W (12-24 Vca)
max. 3,6 W (12-24 Vcc)

Elemente de comandă 3 comenzi tactile
1 cursor circular ecran tactil

Intrări 1 intrare pentru contact fără potenţial sau contact 
fereastră (lungime cabluri de maxim 10 m)
1 intrare pentru senzorul de temperatură exterioară 
(de tip NTC 10K, de exemplu, GW 10 800)

Ieşiri 1 releu cu contact ND/NÎ fără potenţial

Curent maxim de comutare 5 A (cosφ=1), 250 Vca

Elemente de vizualizare 1 afişaj retroiluminat cu LED-uri

Elemente de măsurare 1 senzor de temperatură integrat
interval de reglare: +5 °C ÷ +40 °C
interval de măsurare: 0 °C ÷ +60 °C
rezoluţie de măsură: 0,1 °C
precizie de măsurare: ±0,5 °C între +10 °C şi 
+30 °C

Elemente de comunicare Modul radio Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Intervale de reglare a tempe-
raturilor

T antiîngheţ: +2 ÷ +7 °C
T protecţie la temperaturi înalte: +30 ÷ +40 °C
Alte puncte de referinţă: +5 ÷ +40 °C

Mediu de utilizare În interior, în locuri uscate

Temperatură de funcţionare -5 ÷ +45 °C

Temperatură de depozitare -25 ÷ +70 °C

Umiditate relativă Maxim 93% (fără condens)

Conexiuni electrice Borne cu şurub, secţiune maximă cabluri: 2,5 mm2

Grad de protecţie IP20

Dimensiune Partea inferioară 2 module Chorus
Ramă: 123,2x95,2x10,7 mm

Referinţe normative EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17,
EN 60730-2-7, EN 60730-2-9

GEWISS declară că echipamentul radio de tipul GW16972CB, GW16972CN și 
GW16972CT este în conformitate cu prevederile Directivei 2014/53/UE. Textul complet 
al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: 
www.gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì  -  monday ÷ friday
+39 035 946 260

sat@gewiss.com
www.gewiss.com24h

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com
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PT Siga as instruções e guarde-as para entrega ao utilizador final. Evite qualquer uso indevido, violações e modificações. Cumpra com os regulamentos em vigor em matéria de sistemas
RO Respectaţi instrucţiunile şi păstraţi-le pentru a le pune la dispoziţia utilizatorului final. Evitaţi orice utilizări improprii, intervenţii neautorizate sau modificări. Respectaţi normele în vigoare în materie de instalaţii.
HR Slijedite upute i čuvajte ih za krajnjeg korisnika. Izbjegavajte nepravilnu uporabu, neovlašteno rukovanje i izmjene. Poštujte važeće propise za uređaje

HRVATSKI

 - Sigurnost uređaja je zajamčena samo uz razumijevanje uputa za sigurnost i korište-
nje; stoga ih je potrebno sačuvati. Osigurajte da ove upute dobiju instalater i krajnji 
korisnik.

 - Ovaj proizvod treba koristiti samo za one svrhe za koje je izričito namijenjen. Svaka 
druga uporaba smatra se nepravilnom i/ili opasnom. U slučaju sumnje obratite se SAT 
Servisu za tehničku podršku GEWISS.

 - Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve izmjene. Bilo kakva izmjena poništava jamstvo 
i može učiniti proizvod opasnim.

 - Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete zbog nepravilnog i pogreš-
nog korištenja te neovlaštenih izmjena proizvoda.

 - Kontaktna točka navedena je skladu s ciljevima primjenjivih direktiva i uredbi EU:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Znak prekrižene kante za smeće, kada je postavljen na opremu ili pakira-
nje, označava da se proizvod za odlaganje mora odvojiti od ostalog otpada 
na kraju svog životnog vijeka. Po završetku uporabe korisnik proizvod 
mora odložiti u odgovarajući centar za reciklažu ili vratiti prodavaču prili-
kom kupovine novog proizvoda. Kod trgovina čija je prodajna površina 

najmanje 400 m² možete besplatno, bez obveze kupnje, predati proizvode za zbrinja-
vanje čije su dimenzije manje od 25 cm. Odgovarajuće zbrinjavanje otpisane opreme 
za recikliranje, oporabu i ekološki prihvatljivo odlaganje pridonosi u sprječavanju mo-
gućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje i promiče ponovnu upotrebu i/ili reciklira-
nje materijala za izradu opreme. Tvrtka GEWISS aktivno sudjeluje u aktivnostima koje 
promiču ispravnu ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu električne i elektroničke 
opreme

SADRŽAJ PAKIRANJA

kom. 1 THERMO ICE Wi-Fi ugradbeni (uključujući pokrov i nosač za pričvršćivanje)
kom. 1 Priručnik za instalaciju

UKRATKO

THERMO ICE Wi-Fi omogućuje upravljanje temperaturom u prostoru u koji je monti-
ran. Do podešavanja temperature dolazi davanjem naredbi elektroventilu za grijanje/
hlađenje putem lokalnog releja. Ovaj uređaj može upravljati dvosmjernim sustavima 
za grijanje/hlađenje (zajednička logika), a opremljen je samo jednim izlaznim relejem.
Termostat može raditi u “crono” načinu rada (automatskom) za autonomno upravljanje 
sustavom termoregulacije sukladno programiranom vremenskom profilu. Vremenski 
profili određuju se na tjednoj bazi; za svaki dan u tjednu možete programirati jedan 
neovisni vremenski profil s razlučivošću od 30 minuta bez ograničenja u dnevnim vari-
jacijama. Programiranje vremenskog profila provodi se putem odgovarajuće aplikacije 
za mobilne uređaje s operativnim sustavom Android ili iOS, dostupne u odgovarajućim 
web trgovinama.
Postavne vrijednosti koje koristi termostat spremljene su na uređaju i mogu se promije-
niti putem lokalnog izbornika ili daljinski odgovarajućom aplikacijom.
Termostat ima:
•  2 vrste rada: grijanje i hlađenje, s neovisnim kontrolnim algoritmima;
•  5 načina rada: OFF (protiv smrzavanja/zaštita od visokih temperatura), Economy, 

Precomfort, Comfort i Automatski;
•  4 temperature za regulaciju grijanja (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, Tantigelo);
•  4 temperature za regulaciju hlađenja (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, Tprotezio-

ne_alte_temperature);
•  2 vrste kontrole: HVAC ili Setpoint (postavna vrijednost);
•  kontrolne algoritme za dvosmjerne sustave: 2 točke ON/OFF ili proporcionalni PI s 

PWM kontrolom;
•  1 izlaz na relej s kontaktom NA/NC, kojega termostat koristi za upravljanje elektro-

ventilom za grijanje i hlađenje;
•  1 ulaz za kontakt bez potencijala, za funkciju kontakta prozora;
•  1 ulaz za NTC senzor vanjske temperature (npr.: zaštitni senzor za podno grijanje).

Termostat je opremljen zaslonom s bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem s prikazom 
aktivnih područja na staklenom pokrovu. Uređaju je potrebno vanjsko napajanje od 
12 - 24 V ac/dc, a raspolaže jednim integriranim senzorom za prikaz temperature 
prostora, jednim senzorom za blizinu kojim se aktivira osvjetljenje kod približavanja 
korisnika uređaju i jednim Wi-Fi modulom koji omogućava daljinsko upravljanje putem 
odgovarajuće aplikacije.

UPRAVLJAČKI ELEMENTI I ELEMENTI PRIKAZA (SLIKA C)

Pozadinski osvijetljene komande na dodir
1  Tipka SET: ulaz za podešavanje parametara
2  Tipka MODE: odabir načina rada ili potvrda vrijednosti
3  Odabir stranice (u uobičajenom radu) ili parametra (kod odabira postavki parameta-

ra)

Kružni osvijetljeni klizač na dodir
4  Kružni klizač za odabir vrijednosti koju treba dodijeliti odabranom parametru. Kružni 

svjetlosni vodič koji osvjetljava područje poprima različitu boju tijekom faze uklju-
čivanja grijanja (crvenu) ili sukladno funkciji koju provodi parametar koji se upravo 
mijenja (plavu)

Osvijetljeni zaslon
5  Zaslon za prikaz: temperature prostora/postavne temperature (°C/°F), sata i radnih 

parametara
6 Način rada: protiv smrzavanja/zaštita od visokih temperatura
7 Način rada: economy
8 Način rada: precomfort
9 Način rada: comfort
10 Način rada: automatski
11 Privremena prisilna postavna vrijednost: aktivna
12  Način rada: grijanje
13  Način rada: hlađenje
14 Ne koristi se
15 Razina prijema Wi-Fi signala

POSTAVLJANJE

PRAVILNO POSTAVLJANJE
Za točno mjerenje temperature prostora koji kontrolira, termostat se ne smije montirati 
u niše, u blizini vrata ili prozora, pored grijaćih tijela ili klimatizacije i ne smije biti na 
udaru propuha i na direktnoj sunčevoj svjetlosti. (slika D)

MONTAŽA
Termostat se može montirati bilo u pravokutnu priključnu kutiju s 3 mjesta (npr.: 
GW24403) bilo u kvadratnu ili okruglu kutiju (npr.: GW24231, GW24232) zahvaljujući 
metalnom nosaču za pričvršćivanje koji se dostavlja uz uređaj. (slika E,F).

ELEKTRIČNI SPOJEVI
Na slici B prikazana je shema električnih spojeva.
Spojite napajanje, eventualne ulaze i izlazni kontakt na stezaljke s vijcima koje se nalaze 
na stražnjoj strani termostata (slika A).

PONAŠANJE KOD NESTANKA I POVRATKA NAPAJANJA

Kod nestanka napajanja, uređaj ne provodi nikakvu radnju. Po povratku napajanja, ter-
mostat ponovno aktivira uvjete koji su bili aktivni prije nestanka napajanja.
Termostat je opremljen sustavom akumulacije energije radi održavanja rasporeda u 
slučaju nestanka napajanja (maks. 1h). Nakon nestanka i kasnijeg povratka napajanja, 
kontakt releja na uređaju ostaje otvoren.

ODRŽAVANJE

Uređaju nije potrebno nikakvo održavanje. Za eventualno čišćenje koristite suhu krpu.

FUNKCIJA ČIŠĆENJA
Ova funkcija omogućava privremeno onemogućavanje zaslona radi provođenja čišćenja 
staklenog pokrova bez slučajne provedbe nekih izmjena. Funkcija se uključuje/isključu-
je sukladno sljedećem postupku.

Uključivanje funkcije:
•  istovremeno dodirnite i držite najmanje 3 sekunde gornji dio kružnog klizača i tipku 

Mode.
•  pričekajte dok ne čujete kratki zvučni signal i vidite da treperenje kružnog klizača.
•  pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže odbrojavanje unatrag (30 sek.) tijekom kojeg 

možete očistiti pokrov.

Isključivanje funkcije:
•  pričekajte da odbrojavanje dođe do nule.

POSTAVLJANJE PARAMETARA

Detaljne informacije o postavljanju parametara uređaja THERMO ICE Wi-Fi, o konfigu-
raciji mreže i postavljanju korisničkog računa za uporabu aplikacije nalaze se u odgova-
rajućem Priručniku za programiranje (www.gewiss.com).

TEHNIČKI PODACI

Napajanje 12-24 V ac/dc

Potrošnja energije maks. 4,5 W (12-24 V ac)
maks. 3,6 W (12-24 V dc)

Elementi upravljanja 3 komande na dodir
1 kružni klizač na dodir

Ulazi 1 ulaz za kontakt bez potencijala, za funkciju kontakta 
prozora(duljina kabela maks. 10 m)
1 ulaz za senzor vanjske temperature 
(tip NTC 10K, npr. GW 10 800)

Izlazi 1 relej s kontaktom NA/NC bez potencijala

Maksimalna struja komutacije 5 A (cosφ=1), 250 V ac

Elementi vizualnog prikaza 1 zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem

Mjerni elementi 1 integrirani senzor temperature
interval regulacije: +5 °C ÷ +40 °C
interval mjerenja: 0 °C ÷ +60 °C
razlučivost mjerenja: 0,1 °C
točnost mjerenja: ±0,5 °C između +10 °C i +30 °C

Komunikacijski elementi Radio modul Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n

Intervali regulacije temperature T protiv smrzavanja: +2 ÷ +7 °C
T zaštite od visokih temperatura: +30 ÷ +40 °C
Ostale postavne vrijednosti: +5 ÷ +40 °C

Prostor Unutarnji, suhi prostor

Radna temperatura -5 ÷ +45 °C

Temperatura skladištenja -25 ÷ +70 °C

Relativna vlažnost Maks. 93 % (nekondenzacijska)

Električni spojevi Stezaljke s vijcima, maksimalni presjek kabela: 
2,5 mm2

Stupanj zaštite IP20

Dimenzije Donji dio: 2 modula Chorus
Pokrov: 123,2x95,2x10,7 mm

Norme i propisi EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17,
EN 60730-2-7, EN 60730-2-9

Gewiss izjavljuje da su radijski artikli šif. GW16972CB, GW16972CN i GW16972CT 
sukladni Direktivi 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave dostupan je na sljedećoj 
internetskoj adresi: www.gewiss.com


