
 

 

 

 

DB-682 

 

EMISSOR TÉRMICO – MANUAL DE 

INSTRUÇÕES 

 

 

 



Por favor leia este manual cuidadosamente 

antes de usar.  

 

 

O ecrã possui uma luz de fundo. Ela irá desligar após 1 minuto de não 

pressionar em nenhum botão. Irá voltar a ligar na eventualidade de 

pressionar em qualquer botão. 

O produto tem um botão de função de bloqueio automático. Os botões 

ficarão bloqueados ( ) depois de 1 minuto de não pressionar em 

nenhum botão.  

Para desbloquear: pressione   e    ao mesmo tempo. 

 

 

 

I．SALVAGUARDAS IMPORTANTES 

 

Quando usar um produto elétrico, precauções básicas de segurança devem ser sempre observadas, 

incluindo o seguinte:  

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.  

 

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou ferimentos:  

1. O produto é para ser utilizado para uso doméstico e comercial apenas.   

2. Ligue o produto a uma fonte de energia de fase única AC com a voltagem especificada no produto.  

3. De forma a evitar o sobreaquecimento não cubra o aquecedor. 

4. Precaução é necessária quando qualquer aquecedor é utilizado por ou perto de crianças, pessoas 

inválidas ou idosas e sempre que o aquecedor é deixado a funcionar sem presença.  

5. O aquecedor não deve ser localizado imediatamente debaixo de uma tomada 

6.  Não coloque o cabo de ligação debaixo de um tapete, carpete, ou algo semelhante. Coloque o cabo 

longe de áreas propensas a ser tropeçado.  



7. Não coloque o produto a funcionar com o cabo de ligação danificado, ou tomada, ou se verificar 

mau-funcionamento se tiver caído, ou danificado de qualquer maneira.  

8. Se o cabo de ligação estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, o seu agente de 

serviço, ou qualquer outra pessoa similarmente qualificada de forma a evitar acidente.  

9. Use o aquecedor numa área bem-ventilada. Não insira ou permita que objetos estranhos entrem 

em qualquer abertura de ventilação ou exaustão. Para prevenir um possível incêndio, não bloqueie as 

entradas de ar ou aberturas de exaustão. 

10. Não use em superfícies suaves, onde as aberturas e entradas podem ser bloqueadas. Use numa 

superfície plana e seca, apenas.  

11. Não coloque este aquecedor perto de materiais inflamáveis, superfícies ou substâncias, pois pode 

aumentar o risco de incêndio. Mantenha os materiais acima descritos numa distância de pelo menos 1 

metro da frente do aquecedor e mantenha-os longe dos lados e parte de trás do aquecedor. 

11. Não use o aquecedor em áreas onde petróleo, tinta ou outros líquidos inflamáveis estão 

armazenados, como por exemplo: garagens ou oficinas, pois podem sair do interior do aquecedor 

faíscas quentes.  

12. Não use este aquecedor em proximidade com chuveiros, banheiras ou piscinas (distância de 6m) 

no modo de chão. Nunca coloque o aquecedor de uma forma que esteja sujeito a cair numa banheira 

ou qualquer tipo de armazenamento com água.   

13. Nunca toque no aquecedor com mão molhada. O aquecedor deve ser instalado de forma a que não 

consiga ser tocado por uma pessoa que esteja a utilizar a banheira ou chuveiro (distância de 6m).  

14. Este aquecedor está quente quando estiver a ser utilizado. Para evitar queimaduras ou ferimentos 

não deixa a pele entrar em contacto com as superfícies quentes. 

16. Antes de mover o aquecedor, por favor desligue-o da fonte de energia e deixe-o arrefecer. Se 

providenciado, utilize as pegas quando mover o produto. 

17.  Por favor tenha atenção se tiver outros produtos em uso no mesmo circuito elétrico pois pode 

ocorrer sobrecarga.  

18. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, 

sensoriais ou físicas reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenha sido dada 

supervisão ou instruções acerca do uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.   

19. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.  

20. O emissor encontra-se equipado com elementos de aquecimento em cerâmica.  

 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

 



II．ESPECIFICAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

III．CARACTERÍSTICAS 

 
1. Configuração aquecimento 

2. Proteção sobreaquecimento  

3. Com ecrã digital 

4. Configuração da temperatura da divisão  

5. Sensor temperatura divisão  

6. Relógio digital, calendário semanal digital  

7. Modo múltiplo: modo de programa diário, modo de programa semanal, modo de uso livre 

8. Função frio  

9. Montagem de parede 

 

 

 

IV． INSTALAÇÃO 

 

Usado montado na parede:  

Cuidado: assegure-se que mantém uma distância de, pelo menos, 30cm entre o 

aquecedor, chão, paredes, etc. Quando perfurar os buracos, verifique antes que não 

existe cabelagem ou tubagem atrás.  

 

MODELO ELEMENTOS TAMANHO VOLTAGEM POTÊNCIA 

DB-682-4 4 480X80X580MM ~230V/50HZ 600W 

DB-682-6 6 640X80X580MM ~230V/50HZ 900W 

DB-682--8 8 800X80X580MM ~230V/50HZ 1500W 

DB.-682-10 10 960X80X580MM ~230V/50HZ 1800W 



 

 

 

A. Imagem (1) & (2), fixe os ganchos de plástico na parte de trás do emissor pelo botão de 

contra rotação.  

B. Imagem (3) & (4), use um parafuso para fixar o suporte de suspensão.  

C. Imagem (5) & (6), assegure-se de que o lado A está virado para cima & lado B está para 

baixo para o suporte de suspensão. Não coloque o suporte de suspensão na direção errada. 

D. Imagem (5) & (6), coloque o suporte de suspensão na parede como se fosse uma régua 

(por favor assegure-se que os buracos estão num nível paralelo), use um marcador para 

delinear a posição dos buracos e perfure as paredes com uma broca 8mm. 

E. Imagem (7), insira na parede as peças de plástico e aperte o suporte de suspensão na 

parede com parafusos.  

F. Imagem (8), insira cuidadosamente o a parte de baixo do aquecedor primeiro, no suporte, 

depois em seguida, use o corpo do aquecedor para pendurá-lo no suporte e prenda-o 

pendurado com um revestimento por parafuso. 

CUIDADO: Antes de ligar o aquecedor, tenha a certeza que está corretamente montado. Se não estiver 

paralelo ao chão, problemas técnicos podem ocorrer.  



 

V．Painel de controlo e Ecrã LCD  
 

Painel de controlo: 

 

Existe um total de 5 botões no painel de controlo como seguinte:  

 ------Botão Energia e Standby  

 

------Configuração data e horas; Configuração temporizador; Altera o modo  

 

------Selecione o modo funcionamento; configurar 

programa  

 

------Aumentar 

 

------Diminuir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecrã: 

 

 

 

 

 

 

 



1. Relógio   

2.  Data   

3. Número do programa  

4.Configuração temperatura  

5. Conforto   

6. ECO 

7.Anti-congelamento 

8. Standby   

9. Bloqueio   

10. Aquecimento ligado  

11. Selecione programa   

12. Temporizador 

13. Configuração 24 horas   

14. Escala tempo  

 

VI．Modos 
 

Existem 3 modos:  

Uso livre/modo manual    , Programa diário   ~   e Modo semanal . 

 

1. Modo uso livre  ( ): Inclui modo normal e  modo temporizador ; 

 

2. Modo diário (  ~ ): Existe um total de 9 programas diários.  

 

Cada programa é uma combinação de 3 modos:  



Conforto é representado por (  E  ),  

Económico é representado por (  E  ) 

Frio é representado por (  e vazio). 

Cada dia (24hours) é dividido igualmente em 24 segmentos. Cada segmento é preenchido com um bloco 

de conforto, económico ou modo frio que combinam e formam e programa diário.  

Todas as configurações para o programa diário vão ser guardadas na memória do produto. Se um 

programa diário for selecionado, ele irá repeti-lo todos os dias.  

 

3. Modo semanal: 

 

Selecionar um programa diário (dos programas diários P1-P9) para todos os dias numa semana para 

combinar e formar o programa semanal.   

 

 

VII. Como usar: 
 

1 Ligar 

Ligue à fonte de energia e no produto. Na primeira vez o ecrã surgirá como seguinte:  

 

 

 

 

 

 

Pressione  , e depois o símbolo   vai desaparecer e o aquecedor irá entrar em modo livre 

(nota: o produto entra sempre em uso livre normal desde modo standby).  

 

 

 

 



2-1 Programa livre  

 

Na primeira vez a usar, o ecrã irá aparecer como seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-1 Configuração relógio  

 

Pressione o botão   e as horas irão piscar, depois pode usar ou  para selecionar a hora 
pretendida (0 ~ 23). 

Pressione outra vez, e os minutos irão piscar. 

Use ou  para selecionar o minuto (0 to 59);   

Pressionar   outra vez, vai fazer a data piscar, depois use  ou  para selecionar a data.  

 

(1-Segunda, 2-Terça, 3-Quarta, 4-Quinta, 5-Sexta, 6-Sábado, 7-Domingo);   

 

Finalmente pressione  para confirmar e termina a configuração.  

 
 

Se não pressionar em nenhum botão, a configuração será concluída automaticamente em 5 segundos.  

 

2-1-2 Configuração temperatura 

 

Pressione  ou  para configurar a temperatura pretendida e neste momento a temperatura 
começa a piscar. 

Pressione ou  para configurar a temperatura pretendida.   

Temperatura ajustável:  10 ℃ ~ 35 ℃. 



Se nenhum botão for pressionado, a configuração irá ser guardada automaticamente depois de 5 

segundos.  

 

2-1-3 Configuração temporizador (modo temporizador) 

 

Pressione   durante 3 segundos até que    símbolo surgir.  

 

Ao mesmo tempo no relógio irá surgir 00:00 e começa a piscar.   

Isto significa que a configuração do temporizador começa como seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione ou  para configurar a duração do temporizador, cada vez que pressionar o botão 

ele irá mudar meia hora (30 minutos).  

A duração mais longe é 24 horas. 

Quando o temporizador terminar, o produto irá entrar em modo standby . 

 
 

Pode também configurar as horas e temperatura como 2-1-1 e 2-1-2. 

Para sair do modo temporizador: pressione  durante 3 segundos até o símbolo   

desaparecer.  

O produto irá automaticamente voltar ao modo livre normal.  

(Nota: Depois do produto sair do programa livre (entre o dia, o programa da semana ou o modo de 

espera) e, em seguida, retorne ao programa gratuito, a unidade sempre entrará no modo normal livre 

primeiro. O modelo de temporização original será cancelado automaticamente. 

 



 

 

2-2 Selecione o modo funcionamento 

 

Pressione o  para entrar na seleção do programa (Nº programa começa a piscar) para entrar na 
seleção do programa.  

Pressione   ou   para selecionar o modo funcionamento:  

 

,   ~ ,   

Depois pressione  para confirmar.  

O produto irá continuar a funcionar de acordo com a nova seleção do programa.  

 

Nota: Durante este período, se nenhum botão for pressionado, a seleção irá ficar completa 5 segundos 

depois.  

 

2-3 Programa diário 

 

Programa diário tem 3 modos de trabalho: 

 

Modo conforto :(  e conteúdo do programa exibido como ), Intervalo ajustável 10 ℃ ~ 35 ℃; 

Modo económico: (  e conteúdo do programa exibido como ), Intervalo ajustável 10 ℃ ~ 35 ℃;  

A temperatura não deve ser mais elevada do que a de conforto.  

Modo frio: (  e o ecrã fica vazio), 7 ℃ está fixo. 

 

Se um programa diário for escolhido, o produto irá repetir o programa todos os dias. 

 

Programa diferente usado pela primeira vez como seguinte:  

P1：   P2：  



P3：   P4：  

P5：   P6：  

P7：   P8：  

P9：  

2-3-1 Configuração das horas  

Tal como 2-1-1, o produto irá automaticamente ajustar para as horas correntes e funcionar 

normalmente. 

 

2-3-2 Configuração temperatura  

 

Pressione  durante 3 segundos até o símbolo   começar a piscar, ao mesmo tempo a 
temperatura original de conforto irá piscar.  

Pressione ou   para configurar a temperatura de conforto pretendida.  



Pressione  para confirmar, e o   símbolo irá começar a piscar, a temperatura original em 
modo económico começa a piscar. 
 

Pressione o ou  para configurar a temperatura de modo económico pretendida.   

Use  para confirmar a configuração da temperatura e o produto irá voltar ao modo conforto. 

A temperatura irá ser mantida na memória.  

 

2-3-3 Configurar o programa diário  

 

Alterar um programa pré-definido para os horários definidos  

Pressione o  para escolher o programa  ~   que quer configurar.  

 

Depois pressione    durante 3 segundos a configuração do programa e neste momento o   
irá surgir no ecrã. 

 

 Irá surgir até a configuração estar completa, e o aquecimento irá parar durante a configuração.  

 

A data não surge e a hora é 00:00.  

A marca   começa a piscar rapidamente.  

O primeiro segmento do programa selecionado, como o seguinte (quando o programa diário 
selecionado é P1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 começa o modo,            para conforto              Económico         vazio para o modo frio 

Depois pressione (para a frente), ou  (para trás) para copiar o modo em todos os 

segmentos.  

Finalmente pressione  para confirmar o programa e sair da configuração do programa.  

  Vai desaparecer e a unidade volta ao seu modo de funcionamento normal.  

O novo programa será mantido na memória e substituído pelo programa original.  

 

2-4 Programa semanal  

 

Pode selecionar o programa semanal de acordo com 2-2.  

O primeiro uso será como o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-1 Configuração horas  

 

Tal como as 2-1-1, depois a unidade irá automaticamente para as horas atuais e a funcionar de 

acordo.  

 

2-4-2 Configuração temperatura 

 

Tal como 2-3-2. 

 

2-4-3 Configurar o programa semanal  



Pressione durante 3 segundos   de forma a entrar a configuração do programa semanal, a hora e 

o modo de funcionamento deixam de ser demonstrados, e   surge. 

 É demonstrado até a configuração estar terminada, a unidade pára de aquecer 
durante a configuração.  

  

A marcação de segunda-feira irá começar a piscar, o nome do programa irá também começar a piscar 

(o conteúdo do programa em questão irá surgir também).   

O ecrã mostra o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

Pressione  ou  para selecionar o programa diário desde P1~P9 para a segunda-feira (1). 

 

Pressione para confirmar e automaticamente entra no programa de terça-feira (2). 

Com o mesmo método pode selecionar um programa diário para cada dia da 

semana. 

Finalmente pressione  para completar as configurações do programa semanal.  

 

Depois o símbolo  irá desaparecer e o produto irá funcionar de acordo com o novo programa 

semanal.  

Nota: Configurações podem ser terminadas a qualquer altura durante a configuração.  

O novo conteúdo será guardado.  

 

3 Função janela aberta: 

O seu radiador encontra-se equipado com a função janela aberta.  



Quando abrir a janela, no local onde se encontra o radiador, um sensor deteta a queda abrupta da 

temperatura. O radiador desliga automaticamente e o símbolo  , pisca no seu ecrã.  

O radiador reinicia automaticamente depois de 10 minutos.  

No entanto, poderá reiniciar o radiador manualmente antes dos 10 minutos ao pressionar o botão 

“ ” do radiador. O símbolo “FO” desaparece do ecrã. 

 

3-1 Iniciar a Função: 

 

1- Pressione  uma vez. Usando os botões   e  , escolha  entre 

pressione  uma vez para confirmar a escolha.  

2- Uma vez que o programa janela aberta, surge o seguinte ecrã:  

OF significa “função não operando” 

Usando os botões   e , para mudar OF em ON, (ON significa “em funcionamento”) 

A função janela aberta estará operacional.  

Pressione  uma vez para validar a sua escolha. Sem pressionar o botão   durante 5 

segundos, a função é validada automaticamente. 

 

4  Configurações por defeito F 

 

O produto tem a configuração por defeito como seguinte:  

 

Data: 1 (segunda-feira)  

 



Relógio: 00:00  

 

Modo frio: 7 ℃ 

 

Modo temperatura livre: 10 ℃ 

 

Conforto: 22 ℃  

Económico: 17 ℃  

 

Programa Semanal: 1 ~ 5 (Seg-Sex): P1 

 

6 (Sábado): P2 

7 (Domingo): P3 

Nota: Quando pressionar  para ligar, a unidade irá ligar às configurações de fabrico.  

 

Conforto Modo frio 

Económico 

Configuração por Defeito 



4  Outras notas 

 

1. O ecrã tem uma luz azul. Ela irá desligar após 1 minuto de não pressionar em nenhum botão. 

ligará se pressionar em algum botão.  

2. A unidade tem uma função de bloqueio de botões. Os botões estarão bloqueados ( ) 

depois de 1 minuto se não pressionar em nenhum botão.  

Para desbloquear: pressione  e   ao mesmo tempo.  

 

3. As horas serão reiniciadas para 00:00 se desligar o aquecedor da fonte de energia ou se 

houver um corte de energia.  

 

4. Este aquecedor inclui um sistema de proteção de sobreaquecimento que desliga o 

aquecedor quando algumas partes ficam excessivamente quentes.  

5.  irá apenas surgir quando a unidade está a aquecer.  

 

6. A unidade entra sempre em modo livre quando sai do modo standby.  

 

8. A unidade irá retornar ao seu último modo quando for desligado e ligado.  

VIII. MANUTENÇÃO 

 

VIII. MANUTENÇÃO 

1. Remova a ficha da tomada e deixe o aquecedor arrefecer antes de o limpar. 

2. Limpe a superfície externa do aquecedor ocasionalmente com um pano macio e húmido (sem pingar) 

e seque a superfície externa antes de ligar o aquecedor. 

 

ATENÇÃO: 

 

Não mergulhe o aquecedor em água. 

Não use produtos químicos de limpeza como detergentes e abrasivos. Não permita que o interior se 

molhe, pois isso pode criar choques. 



3. A poeira acumulada pode ser removida do aquecedor com um pano macio e seco. 

4. Para armazenar o aquecedor, coloque o aquecedor de volta na sua embalagem original e guarde-o 

em local limpo e seco. 

5. Em caso de mau funcionamento ou se tiver alguma dúvida, não tente reparar o aquecedor sozinho, 

isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico. 

 

 

IX. CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS 

Este produto é marcado CE para denotar a conformidade com as Diretivas 73/23 / EEC (Baixa Tensão) 

e 89/336 / EEC (Compatibilidade Eletromagnética), conforme alterada. 

Resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Por 

favor recicle onde existem instalações próprias. Consulte a sua autoridade local ou 

revendedor para obter informações sobre reciclagem. 

 

 

 

 

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o 

produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final. 

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico. 

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer 

uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) deve ser 

apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em 

garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação. 

 

A garantia não se aplica nos seguintes casos: 

• Caso o aparelho esteja partido; 



• Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado 

de acessórios 

• Uso de força ou danos causados por forças exteriores 

• Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável 

ou em não conformidade com as instruções de instalação; 

• Desmontagem parcial ou completa do aparelho 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação requisitada para aquecedores elétricos de interior  

 



 

Modelo: DB-682-4  
 

Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade 

Saída de calor    

Tipo de entrada de calor, para 
armazenamento elétrico 

    

aquecedores de ambiente locais 
apenas (selecione um) 

      

Saída de calor 
nominal  Pnom 0,60 kW 

controlo manual de carga 
térmica, com 

Não 
termostato integrado 

     

      

Saída de calor mínimo  

   

controlo manual de carga 
térmica com controlo de   

Pmin 0,60 kW  temperatura da divisão Não 

(indicativo)    
Feedback 

 

     

      

Saída de calor 
máximo contínuo 

   

controlo de carga de calor 
eletrônico  

Pmax,c 0,60 kW 
com sala e / ou temperatura 
exterior Não 

    

 
 

     

      

Consumo de 
eletricidade auxiliar    saída de calor assistida por 

ventilador Não 

 

   

     

      

Saída de calor 
nominal  

elmax N/A kW 

Tipo de saída de calor / temperatura 
ambiente 

 
controlo (selecione um)  

    

Saída de calor mínimo  

elmin N/A kW 

saída de calor de estágio 
único e não Não 

 
   

controle de temperatura 
ambiente  

Modo standby elSB N/A kW 

Dois ou mais estágios 
manuais, não 

Não 
controle de temperatura 
ambiente      

      

    
com sala de termostato 
mecânico 

Não     

Controlo temperatura      

      



 

  

 
com temperatura ambiente 
eletrónica 

Não   ao controlo 

      

    

controlo temperatura 
ambiente eletrônica 

Não      mais temporizador dia 
     

      

    

controlo temperatura 
ambiente eletrônica 

Sim      mais temporizador semanal 
     

      

    

Outras opções de controlo (várias 
seleções possíveis) 

      

    

controlo de temperatura 
ambiente, com 

Não     detecção de presença 
     

      

    

controle de temperatura 
ambiente, com 

Sim     detecção de janela aberta 
     

      

    
com opção de controlo de 
distância Não 

    
com controlo de partida 
adaptativo Não 

    
com limitação do tempo de 
trabalho Não 

    com sensor de bolbo preto Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: DB-682-6 
 



Item Símbolo Valor 
Unid
ade Item 

Unidad
e 

Item    

Tipo de entrada de calor, para 
armazenamento elétrico 

Saída de calor    

aquecedores de ambiente locais 
apenas (selecione um) 

      

 

Saída de calor 
nominal  Pnom 0,90 kW 

controlo manual de carga 
térmica, com 

Não termostato integrado 
     

      

 

Saída de calor mínimo  

   

controlo manual de carga 
térmica com controlo de   

Pmin 0,90 kW  temperatura da divisão Não 

    

feedback 

 

(indicativo) 
    

      

 

Saída de calor 
máximo contínuo 

   

controlo de carga de calor 
eletrônico  

Pmax,c 0,90 kW 
com sala e / ou temperatura 
exterior Não 

    

 
 

     

      

Consumo de 
eletricidade auxiliar    saída de calor assistida por 

ventilador Não 
    

     

      

Consumo de 
eletricidade auxiliar 

elmax N/A kW 

Tipo de saída de calor / temperatura 
ambiente 

 
controlo (selecione um)  

    

 elmin N/A kW 

saída de calor de estágio único e 
não Não 

Saída de calor 
nominal     

controle de temperatura 
ambiente  

 elSB N/A kW 

Dois ou mais estágios manuais, 
não 

Não 
controle de temperatura 
ambiente Saída de calor mínimo      

      

    com sala de termostato mecânico 

Não     

      

      



 

  

 
com temperatura ambiente 
eletrónica 

Não   ao controlo 

      

    

controlo temperatura ambiente 
eletrônica 

Não      mais temporizador dia 
     

      

    

controlo temperatura ambiente 
eletrônica 

Sim      mais temporizador semanal 
     

      

    

Outras opções de controlo (várias 
seleções possíveis) 

      

    

controlo de temperatura 
ambiente, com 

Não     detecção de presença 
     

      

    

controle de temperatura 
ambiente, com 

Yes     detecção de janela aberta 
     

      

    
com opção de controlo de 
distância Não 

    
com controlo de partida 
adaptativo Não 

    
com limitação do tempo de 
trabalho Não 

    com sensor de bolbo preto Não 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: DB-682-10 
 

Item Symbol Value Unit Item Unit 



Item    

Tipo de entrada de calor, para 
armazenamento elétrico 

Saída de calor    

aquecedores de ambiente locais 
apenas (selecione um) 

      

 

Saída de calor 
nominal  Pnom 0,90 kW 

controlo manual de carga 
térmica, com 

Não termostato integrado 
     

      

 

Saída de calor mínimo  

   

controlo manual de carga 
térmica com controlo de   

Pmin 0,90 kW  temperatura da divisão Não 

    

feedback 

 

(indicativo) 
    

      

 

Saída de calor 
máximo contínuo 

   

controlo de carga de calor 
eletrônico  

Pmax,c 0,90 kW 
com sala e / ou temperatura 
exterior Não 

    

 
 

     

      

Consumo de 
eletricidade auxiliar    saída de calor assistida por 

ventilador Não 
    

     

      

Consumo de 
eletricidade auxiliar 

elmax N/A kW 

Tipo de saída de calor / temperatura 
ambiente 

 
controlo (selecione um)  

    

 elmin N/A kW 

saída de calor de estágio único e 
não Não 

put    

controle de temperatura 
ambiente  

In standby mode elSB N/A kW 

Dois ou mais estágios manuais, 
não 

Não 
controle de temperatura 
ambiente      

    

Tipo de saída de calor / 
temperatura ambiente  

 

    controlo (selecione um) 

Não     com sala de termostato mecânico 

      

      

     Não 



  

com temperatura ambiente 
eletrónica 

    ao controlo  

     

Não     controlo temperatura ambiente 
eletrônica 

 mais temporizador dia      

      

     

Yes     controlo temperatura ambiente 
eletrônica      

      

    

Outras opções de controlo (várias 
seleções possíveis) 

      

    

controlo de temperatura 
ambiente, com 

Não     detecção de presença 
     

      

    

controle de temperatura 
ambiente, com 

Sim     detecção de janela aberta 
     

      

    
com opção de controlo de 
distância Não 

    
com controlo de partida 
adaptativo Não 

    
com limitação do tempo de 
trabalho Não 

    com sensor de bolbo preto Não 

 


