
TERMOSTATO 

SK305 - TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF C/TELA DE TOQUE DIGITAL 

LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA 

“ A temperatura ideal todos os dias ” 

 

 

DENOMINAÇÃO DO MODELO 

ESPECIFICAÇÕES 

Consumo <1,5W 

Faixa de ajuste: 5 ° a 35 °C  

Precisão temperatura: ± 1 ° C 

Erro de tempo: <1% 

 Luz de fundo Azul  

Corrente de carga <1A 

Display: LCD de caracteres grandes 

Fonte de Alimentação: 220VAC ± 10% 50-60 Hz 

Dimensões: 86 × 86 × 13mm (L/A/P) 

Estojo: ABS Retardador de Chamas 

DA/DB: Controle de válvula motorizada (DA: Controle 2-fios N.C. válvula FCU; DB controle 3-fios válvula FCU) venti-

lador com 3 velocidades; quando a temperatura atinge o setpoint, ira fechar a válvula motorizada com o ventilador 

em movimento. 

MONTAGEM 

1. O termostato é embutido, uma caixa traseira ideal de 45mm de profundidade deve ser afundada na parede antes da instalação. 

2. A instalação deve ser realizada por um eletricista qualificado. 

3. Escolha um local com cerca de 1,5 m acima do chão com boa circulação de ar. 

4. Para evitar choque elétrico e evitar danos ao condicionador de ar e ao termostato, desconecte da fonte de alimentação antes de 

começar o trabalho. Isto pode ser feito na caixa de fusíveis, no disjuntor ou no aparelho. 

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES 

 

SK305B 

Para controle bobina ventilador 

 

SK305DA/DB 

Controlar bobina de ventilador,  válvula 
motorizada com 3 fios 

 

SK305DA/DB 

Controlar bobina de ventilador,  válvula 
motorizada com 2 fios 

Termostatos digitais LCD, o chip de controle de microcomputador padronizado mais avançado e 
internacional, mede a temperatura interna pelo sensor de alta precisão NTC embutido.              
Pode sempre comparar com a temperatura de ajuste e regular automaticamente a entrada de ar de 
aquecimento/arrefecimento ou ligar/desligar a válvula motorizada, de modo a manter o espaço a 
uma determinada temperatura. 

 
 

 

 



 

SK305F 

Controlar atuador de damper de 2 posi-
ção 

 

SK306F 

Controlar O 30 60 90 atuador de damper  

 

(SK 305) 

 

(Botões) 
Ligar/Desligar                          

Ajuste velocidade ventilador 

Aumenta a TEMP ou ajustar o valor do modo de trabalho 

Diminua a TEMP ou ajustar o valor do modo de trabalho 

Modo 

(Funções) 
1. Configuração de temperatura 

pressione 

Definir temperatura + 

Definir temperatura - 

2. Configuração de resfriamento/aquecimentoventilação 

Pressione o 
botão para 
alternar entre o 
modo Cool/Heat/
Vent. 

3. Cconfiguração da velocidade do ventilador. 

Se você pressionar o botão ,ele alternará respectivamente a velocidade automática, 

alta, média e baixa  

No estado de modo automático, os termostatos compararão a temperatura ambiente 
interna com a própria temperatura de configuração. Em seguida, ele ajusta 
automaticamente a velocidade do ventilador com base nele. 

4. Configuração para LIGAR/DESLIGAR tempo de alimentação.  

Desligamento do temporizador: Pressione o botão por 3 segundos e em seguida 

ou para configurar o temporizador OFF, será confirmado  

automaticamente 5 segundos depois. 

Ligar o temporizador: Depois de desligar o temporizador de configuração. aperte o botão 

brevemente e em seguida, pressione ou para configurar o temporizador ON,  

ele será confirmado automaticamente 5 segundos depois. 

(Configuração do Parâmetro) 
Modo de bloqueio de botão: ligue o termostato, mantenha os botões pressionados 

e até exibir o ícone na tela. 

Desligue o termostato e continue pressionando botão por 3 segundos e vá para a configuração de parâmetros. 

Em seguida, pressione brevemente botão para mudar o menu. E pressione 
e ajuste para o valor correto. 

Será confirmado automaticamente 5 segundos depois 



1. Calibração do Sensor: A palavra "RT" desaparece e, em seguida, pressione 
e para ajustar ao valor correto. 

A faixa de calibração do sensor -9°C - 9°C (o melhor valor padrão -1°C) 

2. Reinicie a configuração: Se a configuração temperatura ≥ temperatura ambiente + reiniciar temperatura no modo  

de aquecimento, ele irá parar o aquecimento. A faixa de temperatura de reinício é de 1°C a 5°C. O valor padrão é 1°C. 

3. Modo de limitação de resfriamento: A faixa de configuração é de 5°C a 35°C. O valor padrão é 5°C. Após abrir o 
modo de limitação de temperatura, o usuário não pode configurar a temperatura necessária inferior ao valor de 
temperatura de limitação de resfriamento. 

4. Modo de limitação de calor: A faixa de configuração é de 5°C a 35°C. O valor padrão é 35°C. Após o modo de 
limitação de temperatura aberta, os usuários não podem configurar a temperatura necessária superior ao valor de 
temperatura de limitação de calor. 

5. Desligar a função de memória: "ON" significa abrir a função. "OFF" significa fechar a função. O valor padrão é 
"ON" 

6. Proteção de baixa temperatura: "ON" significa abrir a função. "OFF" significa fechar a função. O valor padrão é 
"OFF". Quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C, os termostatos entrarão no modo de aquecimento e 
pararão de funcionar até atingir 5°C. 

7. O modo de funcionamento do ventilador       é "00" (ventilador e válvula param de funcionar ao mesmo tempo).                             
é "01". (a válvula fecha mas o ventilador continua funcionando) A válvula padrão é "00". 

(Instruções de instalação) 

Passo 1: Abra a 
placa de controle; 
use uma chave de 
fenda de 3,5mm de 
largura ao longo da 
informações do slot 
para 4mm 

Passo 2: Puxe-o 
ligeiramente para 
cima para abrir o 
gancho 

Passo 3: remova o cabo Passo 4: Conecte o fio. 

Passo 5: Fixe com dois 
parafusos na caixa de 
passagem. 

Passo 6: Instale o fio 
da placa de controle. 

Passo 7: Pendure os 
dois ganchos em ângulo 
de 30 graus, deve 
pendurá-los no lugar. 

Passo 8:    Pressione 
levemente os cantos 
inferiores, bloqueie a 
chapa e finalize a 
instalação. 
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(Cuidados) 

Por favor, conecte os fios em estrita conformidade com o diagrama de fiação de instalação; 

Por favor, instale um termostato corretamente em estrita conformidade com o diagrama de 
instalação; 

Não puxe o cabo com força, pois pode danificá-lo; 

Não aperte o LCD nem arranhe a superfície do LCD durante a instalação; 

Durante a instalação, não bata esses componentes eletrônicos na placa de circuito e não deixe 
cair ou deforme a tampa traseira. 

Se linhas de plástico rígido forem usadas durante a instalação, primeiro dobre-as em um ângulo 
apropriado; 

Não o deixe cair na lama de construção. 

(Serviço de garantia e suporte de vendas) 

O serviço de garantia é de 12 meses a partir da data de compra, sendo 3 meses pela empresa e 9 meses pelo 
fabricante. Os produtos de nossa empresa podem desfrutar ao longo da vida de acordo com os regulamentos. 
Nossa empresa fará uma certa cobrança ao serviço fora do período de garantia ou qualidade do produto. 


