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Tryby pracy
Termostat może pracować w czterech trybach.
• Pomieszczenie: wewnętrzny czujnik temperatury mierzy temperaturę pomieszczenia.
Termostat reguluje tę temperaturę za pomocą podłączonego odbiornika ciepła.

Programowalny termostat z ekranem
dotykowym i przewodem sterowniczym
Instrukcja obsługi

13:21

Odace

21 .5
°C

WTH-10
Nr art. S52R508

• Podłoga: czujnik podłogowy mierzy temperaturę podłogi. Termostat reguluje tę temperaturę za pomocą systemu ogrzewania podłogowego.
• Dwufunkcyjny: wewnętrzny czujnik monitoruje temperaturę pomieszczenia i reguluje
ją za pomocą podłączonego systemu ogrzewania. Jednocześnie czujnik podłogowy
monitoruje temperaturę podłogi i ogranicza ją do wcześniej zadanej wartości maksymalnej („max temp”).
Tryb ten jest szczególnie zalecany w przypadku parkietu i laminowanych okładzin podłogowych wrażliwych na temperaturę.
• PWM: modulator szerokości impulsów (PWM) włącza i wyłącza ogrzewanie w regularnych odstępach czasu. W trybie modulacji szerokości impulsów (PWM) można ustawić
żądaną temperaturę za pomocą wartości PWM (zob. „Ustawianie wartości PWM”).
Czujnik podłogowy nie działa w tym trybie pracy. Osiągnięto wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu.
Zewnętrzna redukcja temperatury

Zachowanie bezpieczeństwa

¼

We wszystkich trybach pracy istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika
lub sterownika czasowego w celu redukcji temperatury (TR). Zewnętrzne sterowanie temperaturą ma wówczas pierwszeństwo nad sterowaniem wewnętrznym. Wejście TR może
być również wykorzystywane do różnych funkcji zgodnie ze specyfikacją „PilotWire”:
Półfala

Funkcja

Brak

Bez redukcji

Ryzyko poważnego uszkodzenia mienia i obrażeń ciała, np. z powodu pożaru lub porażenia prądem wynikającego z wadliwej instalacji elektrycznej.

Obydwie

Redukcja

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy
osoba przeprowadzająca instalację może udowodnić posiadanie podstawowej
wiedzy w następujących dziedzinach:

Dodatnia

Regulator wyłączony

Ujemna

Ochrona przed zamarzaniem

Obydwie (impuls krótki)

Ustawienie -1°C

Obydwie (impuls długi)

Ustawienie -2°C

NIEBEZPIECZEŃSTWO

• Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych

Wyświetlacz

09:01

• Łączenie kilku urządzeń elektrycznych
Takie umiejętności i doświadczenie zwykle posiada jedynie wykwalifikowany specjalista, który przeszedł szkolenie w dziedzinie technologii instalacji elektrycznych.
Jeśli te wymogi minimalne nie zostaną spełnione lub zostaną w jakikolwiek sposób
zlekceważone, użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała.

¼

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.
Wyjścia mogą się znajdować pod napięciem, nawet gdy urządzenie jest wyłączone. Przed przystąpieniem do pracy na podłączonym odbiorniku należy zawsze
przerwać obwód zasilający na bezpieczniku.

Instalacja termostatu
Miejsce montażu termostatu i czujnika podłogowego

B

A

E

Spis treści

F

1m

1,5 m

• Montaż okablowania elektrycznego

1m

min. ø10 mm

Działanie i montaż
• Opis termostatu
• Montaż termostatu
Obsługa

D
C

• Wyświetlacze i elementy obsługowe
• Uruchomienie
• Obsługa termostatu
• Zmiana ustawień podstawowych
Dodatek
• Zachowanie podczas awarii zasilania i przywrócenia zasilania/zasilania rezerwowego
• Co robić w przypadku problemów?
• Dane techniczne

Tryb pracy „pomieszczenie” lub dwufunkcyjny
W trosce o niezawodność działania termostatu przy wyborze miejsca montażu należy
wziąć pod uwagę następujące czynniki:
A Minimalna wysokość instalacji: 1,5 m nad podłogą.
B Nie należy instalować zbyt blisko okien, drzwi lub otworów wentylacyjnych.

Programowalny termostat z ekranem dotykowym i przewodem sterowniczym (zwany dalej
termostatem) służy do regulacji temperatury pomieszczenia i/lub podłogi. Urządzenie
obsługiwane jest za pomocą wyświetlacza dotykowego.
Termostat można podłączyć do systemu elektrycznego ogrzewania podłogowego, grzejników lub przełączanych napędów zaworów.
Termostat posiada zegar tygodniowy z programatorem umożliwiającym samodzielne
ustawienie programu. Można też wybrać jeden z trzech gotowych programów tygodniowych. Dostępne są różne tryby ogrzewania z poszczególnymi nastawami temperatury:
tryb komfortowy, tryb ekonomiczny i tryb ochrony przed zamarzaniem.

D Nie należy zakrywj i instalować za zasłonami.

Tryb pracy „podłoga” lub dwufunkcyjny
E Wybierz miejsce w odległości co najmniej 1 m od ściany lub drzwi.
Czujnik zamontuj pośrodku pętli ogrzewania podłogowego (zob. rysunek).
F Umieść czujnik podłogowy w rurce z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej
10 mm.
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Opis termostatu

C Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i światła lamp.
Nie należy instalować nad grzejnikami lub innymi źródłami ciepła.

Podłączenie termostatu

Wybór „Gotowe programy tygodniowe”

L
N
B

A

A Zewnętrzny wyłącznik/zewnętrzny sterownik czasowy (TR) lub „PilotWire”

A Dowolne konfigurowanie programu tygodniowego

B Odbiornik ciepła/napędy
zaworów

C Rodzina

B Praca

2

1

3

D Dom weekendowy

C Czujnik podłogowy
Ustawienia podstawowe 2/4 / ustawienie domyślne A
N

N

L

L

A Menu „Zakres temperatury pomieszczenia” (blokada PIN)

SENSOR

-t

B

max
min

B Menu „Zakres temperatury podłogi” (blokada
PIN)

C

C

max
min

D

cal

C Menu „Kalibracja czujnika” (blokada PIN)
D Menu „Tryby pracy” (blokada PIN)
Czerwona kropka w miejscu czujnika wskazuje
aktualnie wybrany tryb pracy (tu: dwufunkcyjny).
Ustawienia temperatury

Montaż termostatu i elementów przykrywających

A Minimalna i maksymalna temperatura pomieszczenia (+5°C, +35°C) / +5°C, +30°C

1 Zamontuj termostat w puszce podtynkowej.
2 Wcisnij ramkę na wkład, tak aby zaskoczyły zatrzaski.

B Minimalna i maksymalna temperatura podłogi (+5°C, +50°C) / +5°C, +40°C

max

max

C Kalibracja czujnika temperatury pomieszczenia (od -3°C do +3°C) i czujnika podłogowego (od -9°C do +9°C)

min

min

cal
cal
al

Wybór trybu pracy

13:21

A Pomieszczenie
Aktywny jest tylko wewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia

21 .5
°C

PWM

B Podłoga
Aktywny jest tylko czujnik podłogowy
C Dwufunkcyjny
Aktywne są oba czujniki: temperatury pomieszczenia i podłogowy
D PWM
Modulator szerokości impulsów: włączanie i
wyłączanie ogrzewania w regularnych odstępach czasu

Wyświetlacze i elementy obsługowe
A Wyświetlacz

A

B Przycisk wyboru

Ustawienia podstawowe 3/4 / ustawienie domyślne A

C Kursor

A Typ czujnika podłogowego (blokada PIN)
Wartość rezystancji wbudowanego czujnika w Ω
w temp. 25°C: 2 k, 10 k, 12 k, 15 k, 33 k, 47 k

D Przyciski nawigacji
• Krótkie naciśnięcie:
zmiana krokowa
C
• Naciśnięcie i przytrzymanie:
zmiana płynna

D

Poszczególne elementy wyświetlacza
Zależnie od dokonanych wyborów i poziomu nawigacji na wyświetlaczu mogą pojawić się
następujące symbole:
Wybór trybu ogrzewania / ustawienie domyślne

A

B

C

D

B Tryb komfortowy / +21°C
D Tryb ochrony przed zamarzaniem / +7°C

C Wyjście przekaźnika (blokada PIN)
Styk normalnie otwarty (NO w kolorze zielonym)
Styk normalnie zamknięty (NC w kolorze zielonym)
D Czas letni/zimowy (CEST)
kolor zielony: funkcja aktywna, kolor biały: funkcja
nieaktywna
Ustawienia podstawowe 4/4 / ustawienie domyślne A

B

A

B

C

A

B

C

A Blokada PIN
Wymagane wprowadzenie kodu PIN (PIN: 5)
Autoryzacja ważna aż do wyjścia z ustawień podstawowych

Symbol zewnętrznej redukcji temperatury (strzałka):
temperaturę ustawiono przez wejście TR.

B Pole wyboru zaznaczone
B

C

D

A Data i godzina / 01.01.2015, 12:00

D Jasność wyświetlacza (od 15% do 100%) / 30%
Jasność ekranu podstawowego

NO/NC
NO

B Ochrona zaworu
kolor zielony: funkcja aktywna, kolor biały: funkcja
nieaktywna

Ustawienia podstawowe dotyczące obsługi

Symbol trybu ręcznego (dłoń): ustawienie wprowadzono ręcznie.

C Menu „Gotowe programy tygodniowe”

D

B Wyjście z ustawień podstawowych

C Tryb ekonomiczny / +19°C

B Nastawy trybu ochrony przed zamarzaniem (od
+5°C do +21°C) i trybu ekonomicznego (od +5°C
do +50°C)

10k

C

A Przedział efektywności energetycznej
Okres obliczeniowy efektywności energetycznej
w dniach / 1 d, 7 d, 30 d

A Tryb automatyczny
Aktualnie ustawiony program tygodniowy

Ustawienia podstawowe 1/4 / ustawienie domyślne A

B

1

C Pole wyboru niezaznaczone
Błędy
A Wewnętrzne przegrzanie termostatu
(> +85°C)
B Niewykryto czujnika temperatury pomieszczenia
C Niewykryto czujnika temperatury podłogi
Wszystkie symbole błędów są w kolorze żółtym.
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B

Uruchamianie

Obsługa termostatu

Pierwsze uruchomienie termostatu

Układ elementów obsługowych

Po podłączeniu termostatu na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy.
Przycisk
dotykowy

Menu można otworzyć z każdego okna ekranu podstawowego.

Wyświetlacz

C

> 2 sec

B

09:01

21 .0

01.01.2015

D

12:00

> 2 sec

D Ustawienia podstawowe

A

Ustawienie temperatury w trybie komfortowym

2 Przyciskiem wyboru zatwierdź zadaną wartość i
przejść do kolejnej.
Po zatwierdzeniu ostatniej wartości ustawienia zostają zapisane.

|

Termostat uruchamia się z ustawieniami domyślnymi:

Ogrzanie podłogi lub pomieszczenia do żądanej temperatury może zająć kilka godzin. Dlatego przed podwyższeniem temperatury należy chwilę odczekać.

Ustawianie nastawy temperatury

• Tryb ogrzewania „komfortowy”
• Tryb pracy „pomieszczenie”
Jeśli czujnik podłogowy jest podłączony, zostaje on automatycznie wykryty i termostat
przechodzi w tryb pracy „podłoga”. Następnie pojawia się ekran podstawowy termostatu.

|

Sprawdź także następujące ustawienia:
• Tryb pracy: dwufunkcyjny tryb pracy zawsze ustawiać ręcznie. W razie późniejszej zmiany konfiguracji czujnika tryb pracy nie przełącza się automatycznie; należy go ustawić ręcznie.
• Typ czujnika podłogowego: aby zapewnić prawidłową regulację temperatury,
w ustawieniach podstawowych należy zawsze wybrać podłączony czujnik podłogowy.
• Wszystkie ustawienia domyślne wybierane automatycznie przy pierwszym włączeniu urządzenia można później zmieniać w menu „Ustawienia podstawowe”.

Ekran podstawowy posiada trzy różne okna, zmieniające się kolejno co 10 sekund. Wyświetlane są aktualne ustawienia oraz zmierzone wartości.
W górnym wierszu każdego okna wyświetlany jest aktualny czas. Czerwona linia poniżej
ekranu oznacza, że aktualnie działa ogrzewanie.
A Temperatura
Zmierzona aktualna temperatura

09:01

21 .0

1 Przejść do ekranu nastawy temperatury:
Nacisnąć jeden z przycisków nawigacji.
Nastawa temperatury pomieszczenia lub podłogi jest
pokazywana na wyświetlaczu z zielonym podkreśleniem.

2 Obniżyć (-) lub zwiększyć (+) wartość nastawy w
krokach co 0,5 K za pomocą przycisków nawigacji
(zakres w trybach pomieszczenia i dwufunkcyjnym: od 5°C do 35°C, zakres w trybie podłogi: od
5°C do 50°C).

3 Zatwierdzić nową nastawę przyciskiem wyboru.
Pojawi się ekran podstawowy. Jeśli zmierzona temperatura jest niższa od nowej nastawy, włączy się
ogrzewanie. Podczas grzania na wyświetlaczu widoczne jest czerwone podkreślenie.

A

°C

B Informacja o efektywności energetycznej
Liczba godzin grzania w wybranym przedziale
efektywności energetycznej

|

Przycisk
dotykowy

Żądana nastawa temperatury pomieszczenia w trybie komfortowym jest pokazywana na wyświetlaczu.

Ekran podstawowy

C Tryb ogrzewania
Tryb z określoną nastawą, w jakim aktualnie działa
ogrzewanie (tu: tryb komfortowy)
Symbol dłoni widniejący obok symbolu trybu
oznacza, że tryb ogrzewania został wybrany ręcznie (tryb ręczny), a ogrzewanie nie jest sterowane
programem tygodniowym. Tryb ten jest stosowany
aż do przywrócenia trybu automatycznego.

B Wybór trybu ogrzewania
C Program tygodniowy

°C

1 Zmniejsz (-) lub zwiększ (+) wartość w pozycji kursora za pomocą przycisków nawigacji.
Krótkie naciśnięcie przycisku: krokowa zmiana
wartości
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku: płynna
zmiana wartości

A Nastawa temperatury/
PWM

09:01

09:01

15h

Wyświetlacz

09:01

21 .5
21 .5
23.0
°C

°C

°C

23.0 09:01
21 .5
°C

°C

Ustawianie wartości PWM

B

C

Dla jak najdłuższego zachowania sprawności wyświetlacza obraz nieznacznie porusza się co 4 godziny (funkcja ochrony ekranu przed wypaleniem).

Modulator szerokości impulsów (PWM) włącza i wyłącza ogrzewanie w regularnych odstępach czasu. W trybie modulacji szerokości impulsów (PWM) można ustawić żądaną temperaturę
za pomocą wartości PWM. Wartość pojawia się na wyświetlaczu zamiast nastawy temperatury (zob. „Ustawianie nastawy
temperatury”).
Wartość PWM oznacza procent czasu grzania w powtarzających się przedziałach 10-minutowych.

09:01
PWM

50%

Przykład:
0%: ogrzewanie trwale wyłączone
50%: ogrzewanie działa przez 5 minut, a następnie wyłącza się na 5 minut
100%: ogrzewanie jest trwale włączone

|

Termostat automatycznie powraca do ekranu podstawowego bez zapisywania
zmian, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne dane przez 15 sekund.
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Ustawienie daty i godziny

Wybór trybu ogrzewania

Tworzenie nowej fazy grzewczej
Przycisk
dotykowy

Wyświetlacz

1 Otwórz menu wyboru trybu ogrzewania
Nacisnij krótko przycisk wyboru.

1 Dodaj nową fazę grzewczą:
Wybierz i aktywuj funkcję „Dodaj fazę grzewczą”
D.

09:01

Wyświetlą się cztery następujące tryby ogrzewania
(od lewej strony do prawej):
- Tryb automatyczny
- Tryb komfortowy
- Tryb ekonomiczny
- Tryb ochrony przed zamarzaniem
Aktualnie wybrany tryb ogrzewania jest oznaczony
zielonym kursorem (tu: tryb automatyczny z programowaniem trybu ekonomicznego w bieżącym punkcie w czasie).

09:01

3 Zapisz tryb ogrzewania i powróć do ekranu podstawowego:
Naciśnij przycisk wyboru.
Symbol dłoni widniejący obok symbolu trybu komfortowego oznacza, że tryb został wybrany ręcznie.

|

Po aktywowaniu funkcji PWM wybór trybu ogrzewania jest niedostępny.

Ustawianie programu tygodniowego
Program tygodniowy to harmonogram faz grzewczych w trybach ekonomicznym i komfortowym obejmujący cały tydzień. Każdy czas przełączenia fazy grzewczej określa się dla
poszczególnych dni lub grupy dni.
Dostępne są trzy gotowe programy tygodniowe (zob. „Możliwe ustawienia/gotowe programy tygodniowe”), w których można wprowadzać tymczasowe zmiany. Ustawienia wprowadzone przez użytkownika będą zapamiętane tylko do momentu wyboru innego
programu tygodniowego. Oprócz tego można utworzyć dowolnie konfigurowany własny
program tygodniowy stosownie do potrzeb. W chwili uruchomienia wybrany zostaje dowolnie konfigurowany program tygodniowy bez zapamiętanych faz grzewczych.

Informacje w poszczególnych wierszach:
A Dni tygodnia (pn–nd = 1–7)
kolor zielony: aktywne, kolor czerwony:
nieaktywne

1 Wybierz fazę grzewczą:
Za pomocą funkcji przewijania E wybierz fazę
grzewczą, która ma zostać zmieniona (zob. „Nawigacja w programie tygodniowym”).

Przycisk
dotykowy

>2s

Wyświetlacz

09:01

21 .5 00:00
°C

1 2 34567

A
B
C

Edycja ustawień

Funkcje:
A Wyjdź z menu
B Zmień fazę grzewczą
C Usuń fazę grzewczą

10:30

12:1 1203 4 5 6 7
12:10

Przycisk
dotykowy

Wyświetlacz

1 2 34567

12:10

Po naciśnięciu przycisku nawigacji kursor przeskoczy na następny dzień tygodnia, a po jego zatwierdzeniu przyciskiem wyboru kursor przeskoczy na
czas przełączania.
2 Zmień czas przełączania:
Zwiększ (+) lub zmniejsz (-) czas w godzinach krokami co godzinę oraz w minutach krokami co 10
minut. Każdą wprowadzoną wartość zatwierdź
przyciskiem wyboru.

1 2 34567

12:10

Po pierwszym zatwierdzeniu kursor przeskoczy w
pole minut, a po drugim zatwierdzeniu przeskoczy do
wiersza trybu ogrzewania.

1 2 34567

16:00

3 Ustaw tryb ogrzewania:
Zmień aktywny tryb ogrzewania (kolor zielony) za
pomocą przycisków nawigacji. Zmianę zatwierdź
przyciskiem wyboru.

1 2 34567

16:00

Ustawienia zostają zapisane. Ponownie pojawi się
menu „Program tygodniowy”.

C Menu operacyjne

3 Aktywowuj wybraną funkcję:
Nacisnij przycisk wyboru.

Wyświetlacz

1 2 34567

1 Aktywowuj dni tygodnia:
Dezaktywowuj (-) lub aktywowuj (+) dni, w których
faza grzewcza ma być wykorzystywana (kolor zielony/tu wytłuszczony) lub nie (kolor czerwony) i zatwierdź przyciskiem wyboru.

Usuń fazy grzewczej

1 2 34567

14:20

1 2 34567

2 Otwórz menu ustawień fazy grzewczej:
Wybierz i aktywuj funkcję „Zmień fazę grzewczą”
B.

B Tryb ogrzewania i czas przełączania
2 Wybierz żądaną funkcję:
Używając przycisków nawigacji, ustaw kursor na
żądanej funkcji.

Przycisk
dotykowy

Otworzy się ekran ustawień fazy grzewczej.

Termostat automatycznie powraca do ekranu podstawowego bez zapisywania
zmian, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne dane przez 15 sekund.

Na ekranie pojawi się informacja o zapisanej fazie
grzewczej aktywnego programu tygodniowego (tu:
brak zapisanych faz grzewczych).

12:00

3 Zmień ustawienia
(zob. „Edycja ustawień”).

|

1 Otwórz menu „Program tygodniowy”:
Nacisnij i przytrzymaj przycisk wyboru na ekranie
podstawowym.

1 2 34567

Otworzy się ekran ustawień fazy grzewczej.

Zmiana fazy grzewczej

Wyświetlacz

1 2 34567

2 Wprowadź ustawienia
(zob. „Edycja ustawień”).

2 Wybierz tryb ogrzewania:
Używając przycisków nawigacji, ustaw kursor na
żądanym trybie ogrzewania (tu: tryb komfortowy).

Nawigacja w programie tygodniowym

Przycisk
dotykowy

00:00

1 Wybierz fazę grzewczą:
Za pomocą funkcji przewijania E wybierz fazę
grzewczą, która ma zostać usunięta (zob. „Nawigacja w programie tygodniowym”).

A B CDE

2 Usuń fazę grzewczą:
Wybierz i aktywowuj funkcję „Usuń fazę grzewczą”
C.
Wyświetli się następna zapisana faza grzewcza.

Przycisk
dotykowy

Wyświetlacz

1 2 34567
1 2 34567

10:30

12:1 1203 4 5 6 7

22:00

D Dodaj nową fazę grzewczą
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E Przewijaj między fazami grzewczymi

Wyjście z menu

Przycisk
dotykowy

1 Wybierz i aktywuj funkcję „Wyjdź z menu” A.

Wyjście z menu

Wyświetlacz

Wyświetlacz

1 Przejdź do ostatniej strony ustawień podstawowych 4/4 i wybierz kursorem symbol wyjścia.

1 2 34567

Pojawi się ekran podstawowy.

Przycisk
dotykowy

22:00

22:00

21 .0

2 Nacisnij przycisk wyboru, aby powrócić do ekranu
podstawowego.

4/4

09:01

21 .0

°C

|

°C

Zmiana ustawień podstawowych

Termostat automatycznie powraca do ekranu podstawowego bez zapisywania
zmian, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne dane przez 1 minutę.

Zależnie od ustawienia można zmieniać wartości, wybierając ikony bądź wybierając ikony
i zmieniając odpowiednie wartości.
Zmiana wartości

Zmiana ustawień podstawowych

1 Otwórz ustawienia podstawowe:
Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski nawigacji jednocześnie.
Pojawi się pierwsza z czterech stron. Zielony kursor
wskazuje pierwsze możliwe ustawienie „data/godzina” na pierwszej stronie.

Przycisk
dotykowy

>2s

1 Zmniejsz (-) lub zwiększ (+) wartość za pomocą
przycisków nawigacji.

Wyświetlacz

12:30

Po zatwierdzeniu ostatniej wartości ustawienia zostają zapisane. Wyświetlacz powraca do bieżącej strony
ustawień podstawowych.

09:01

21 .0

1/4
/4
1

°C

2 Wybierz stronę ustawień podstawowych:
Rozpoczynając od dołu/prawej ikony, otworzyć następną stronę przyciskiem nawigacji (+).

Wybór ikony

1/4

Przycisk
dotykowy

1 Wybierz program tygodniowy:
Używając przycisków nawigacji, ustaw kursor na
żądanym programie tygodniowym.

1/4
1

1

2 Zatwierdź przyciskiem wyboru.
max
min

2

Wyświetlacz powraca do bieżącej strony ustawień
podstawowych.

B

max
min

3
1/4
/4
1

2/4

Strony ustawień podstawowych (możliwe ustawienia od lewej strony do prawej):

Wyświetlacz

Gotowe programy tygodniowe (przykład)

A

Rozpoczynając od góry/lewej ikony, otworzyć poprzednią stronę przyciskiem nawigacji (-).

cal

A Data/godzina, nastawy trybu ogrzewania, gotowe programy tygodniowe, jasność wyświetlacza

C

10k

Wybór ikony i zmiana wartości

3/4

B Zakres temperatury pomieszczenia, zakres
temperatury podłogi, kalibracja czujnika, tryby
pracy

NO/NC
NO
/NC

Przycisk
dotykowy

Wyświetlacz

Nastawy trybu ogrzewania (przykład)

C Typ czujnika podłogowego, ochrona zaworu,
wyjście przekaźnika, czas letni/zimowy
(CEST)

Kursor wskazuje pierwszy symbol (tu: tryb ochrony
przed zamarzaniem).

4/4

1 Zmienić odpowiednią wartość za pomocą przycisków nawigacji.

D

D Przedział efektywności energetycznej, wyjście

2 Przyciskiem wyboru zatwierdzić zadaną wartość i
przejść do kolejnego symbolu (tu: tryb ekonomiczny).

3 Otworzyć dane ustawienie:
Przyciskami nawigacji przemieścić kursor na dane
ustawienie.
Zatwierdzić przyciskiem wyboru.
Z kodem PIN E:
Ze względów bezpieczeństwa niektóre ustawienia
są zabezpieczone kodem PIN. Autoryzacja pozostaje ważna aż do wyjścia z ustawień podstawowych.
Wprowadzić kod PIN (5) za pomocą przycisków
nawigacji.
Potwierdzić wprowadzony kod przyciskiem wyboru.

01.01.2015

2 Przyciskiem wyboru zatwierdź zadaną wartość i
przejdź do kolejnej.

1

lub

Wyświetlacz

Data/godzina (przykład)

Nawigacja po ustawieniach podstawowych
Wybór ustawienia

Przycisk
dotykowy

E

1/4
/4

07
18

°C
°C

1/4
1

Po zatwierdzeniu ostatniej wartości ustawienia zostają zapisane. Wyświetlacz powraca do bieżącej strony
ustawień podstawowych.

1

|

F

Termostat automatycznie powraca do ekranu podstawowego bez zapisywania
zmian, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne dane przez 1 minutę.

0

07
18

°C
°C

E

Bez kodu PIN F:
Nie ma potrzeby wprowadzania kodu PIN dla ustawień podstawowych.
Pojawi się okno ustawienia.
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lub

Opcje ustawień
3

Ustawienia podstawowe 1/4
B Nastawy trybu ochrony przed zamarzaniem i
trybu ekonomicznego

A

07
18

B

01.01.2015

12:30

C Gotowe programy tygodniowe (zob. „Krzywa
programu tygodniowego”)
Do wyboru są trzy domyślne programy tygoC
D
dniowe. Programy domyślne ułatwiają wydaj1
ne ogrzewanie przy różnych sposobach
użytkowania. Można wprowadzać w nich
2
3
zmiany, ale nie da się ich trwale zmodyfikować. Po ponownym wybraniu programu nie
są w nim uwzględnione poprzednio wprowadzone zmiany. Oprócz tego można skonfigurować i wybrać własny program tygodniowy. Taka konfiguracja zostaje zapamiętana nawet w razie zmiany programu.

°C

2

3

4

5

6

7 B
22:00

Ustawienia podstawowe 2/4
A Zakres temperatury pomieszczenia (blokada
PIN)

A

max

C Kalibracja czujnika
Wskazanie mierzonej wartości temperatury
pomieszczenia i podłogi można korygować
w górę lub w dół.

35
05
0.2
0.0

°C

B

max

°C

min

C
cal
al

D Tryby pracy (blokada PIN)
Po wstępnej konfiguracji automatycznej
wszelkie zmiany w trybie pracy należy wprowadzać ręcznie. Tryb dwufunkcyjny i tryb
PWM ustawia się zawsze ręcznie.

cal
al

min

35
05

°C
°C

D

PWM

Ustawienia podstawowe 3/4

Wykres pokazuje krzywą temperatury w ciągu dnia:
A Temperatura
B Czas w godzinach lub w dniach (od poniedziałku do niedzieli = 1–7)
C Krzywa temperatury w weekend (linia kropkowana)
D Krzywa temperatury w dni robocze (linia ciągła)
E Wzrost temperatury (optymalny punkt startowy)
Wyższa nastawa temperatury jest osiągana w zadanym punkcie w czasie. Grzanie
rozpoczyna się z odpowiednim wyprzedzeniem. Termostat automatycznie zapamiętuje czas potrzebny do ogrzania do zadanej temperatury.
F Obniżenie temperatury
Temperatura jest obniżana w zadanym punkcie w czasie, aż osiągnie niższą nastawę temperatury po upływie czasu stygnięcia.
Dowolne konfigurowanie programu tygo- A
dniowego:
25
Można korzystać z trybu komfortowego i trybu
ekonomicznego w celu ustawienia krzywej
20
temperatury odpowiadającej potrzebom użytkownika.

A Typ czujnika podłogowego (blokada PIN)
Wybór wartości rezystancji podłączonego
czujnika (w temp. 25°C). Wartość zostanie
wyświetlona w menu. Nieprawidłowo wybrany czujnik nie będzie prawidłowo regulował
temperatury. Temperatura rzeczywista może
wówczas przekraczać ustawioną temperaturę maksymalną i doprowadzić do uszkodzenia okładziny podłogowej.

A

B

10k
C

NO NC

D

C

E

B Ochrona zaworu (zabezpieczenie przed zacięciem)
Zawór zostaje całkowicie otwarty na 4 minuty raz w tygodniu (we wtorki o godz. 10).
Ochronę zaworu aktywuje się przez zaznaczenie pola wyboru. Symbol zostanie podświetlony na zielono w menu.

D Czas letni/zimowy (CEST)
Aktywacja automatycznej zmiany czasu na czas środkowoeuropejski letni i zimowy
przez zaznaczenie pola wyboru. Symbol zostanie podświetlony na zielono w menu.

F

Ustawienia podstawowe 4/4
06:00

14:00

22:00

B

Przedział efektywności energetycznej (okres monitorowania)
Godziny działania ogrzewania są sumowane dla każdego przedziału
czasowego, wskazując zużycie energii na ogrzewanie. Można wybrać
przedział czasowy wynoszący 1 dzień, 7 dni lub 30 dni.

C
E

F

06:00

D

30d
0d

E

14:00

W przypadku awarii zasilania wyświetlacz gaśnie. Bieżące ustawienia termostatu zostają
zapisane trwale, tymczasowo na okres 2 dni lub nie zostają zapisane wcale:

F

22:00

• Zapis trwały: nastawa temperatury w trybie komfortowym, ręczny wybór trybu, programowanie tygodniowe, wszystkie ustawienia podstawowe

B

• Zapis tymczasowy : ustawienia daty i godziny
• Brak zapisu: licznik efektywności energetycznej
Po przywróceniu zasilania obowiązuje następny czas przełączania w programie tygodniowym.

A

Ogrzewanie działa w trybie komfortowym co- 25
dziennie w godz. 6-22, natomiast w nocy w
trybie ekonomicznym.
20

1d 7d

Zachowanie podczas awarii zasilania i przywrócenia zasilania/
zasilania rezerwowego

Program tygodniowy „Praca”:

A
25
W nocy ogrzewanie działa w trybie ekonomicznym. Rano temperatura wzrasta, aż do
osiągnięcia nastawy temperatury komfortowej
20
o godz. 6 (optymalny start). O godz. 8 temperatura zostaje obniżona do nastawy temperatury ekonomicznej. W godz. 17-22
15
ogrzewanie znów działa w trybie komfortowym.

D

C Zmiana wyjścia przekaźnika (blokada PIN)
Opcje do wyboru: styk normalnie otwarty (NO) lub styk normalnie zamknięty (NC).
Wybór zostanie podświetlony na zielono w menu.

15

W nocy ogrzewanie działa w trybie ekonomicznym, a w dzień w trybie komfortowym. W
dni robocze nastawa temperatury komfortowej
osiągana jest o godz. 6; ponowne obniżenie
temperatury następuje po godz. 22. W weekend ogrzewanie działa w trybie komfortowym
od godz. 8 do północy.

2

F

15

B Zakres temperatury podłogi (blokada PIN)

Zmniejszona jasność wyświetlacza przedłuża jego trwałość użytkową.

Program tygodniowy „Rodzina”:

E

17:00

Krzywa programu tygodniowego

1

C
D

1

D Jasność wyświetlacza
Regulacja jasności wyświetlacza. Podczas wprowadzania ustawień wyświetlacz zawsze działa z maksymalną jasnością (100%). Zmiany jasności wyświetlacza stają się
skuteczne po upływie ok. 1 minuty.

Przykład:

W weekend (od piątku, godz. 17 do niedzieli,
godz. 22) ogrzewanie działa w trybie komfor20
towym, a w dni robocze (od niedzieli, godz. 22
do piątku, godz. 17) w trybie ekonomicznym.

°C

30%

|

A
25

C D
E

F

15
06:00

14:00

22:00

B
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A Data/godzina

Program tygodniowy
„Dom weekendowy”:

Co robić w przypadku problemów?
Podłączony odbiornik nie grzeje
• Jeśli używany jest zewnętrzny sterownik czasowy, sprawdź napięcie sterujące.
• Sprawdź zasilanie i połączenia.
• Wyłącz termostat, a następnie włącz go ponownie.
• Sprawdź ustawienie temperatury maksymalnej. Wartość może być zbyt niska.
Komunikaty błędów
Wewnętrzne przegrzanie termostatu (> +85°C)
• Sprawdź limity obciążenia i połączenia.
Niewykryto czujnika temperatury pomieszczenia
• Wewnętrzny czujnik w termostacie może być uszkodzony. Konieczna wymiana termostatu przez elektryka.
Niewykryto czujnika temperatury podłogi
• Sprawdź wybrany tryb pracy.
• Sprawdź podłączenie czujnika podłogowego. Czujnik podłogowy jest niepodłączony, wadliwy lub doszło do jego zwarcia. Konieczne prawidłowe podłączenie lub wymiana czujnika przez elektryka.
Usunięcie błędu (komunikat błędu znika)
• Nieprawidłowe ustawienie: Wyłączyć komunikat błędu, naciskając dowolny przycisk.
Pojawi się ekran podstawowy. Korekcja ustawienia w menu ustawień podstawowych.
• Błąd sprzętowy: skontaktuj się z elektrykiem.
Wyświetlacz jest pusty
• Sprawdź zasilanie.
• Wyłącz termostat, a następnie włącz go ponownie.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe:

230 V AC, 50 Hz

Napięcie znamionowe na wejściu zewnętrznym (TR):

230 V AC

Znamionowe obciążenie rezystancyjne:

2300 W (~10 A)

Znamionowe obciążenie indukcyjne:

1 A, cos φ = 0,6

Tryb pracy:

1C

Stopień ochrony obudowy:

IP 20

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe/zabezpieczenie przed przegrzaniem:

Elektroniczne

Znamionowe napięcie udarowe:

4 kV

Temperatura pracy:

od -10°C do +35°C

Zakres ustawień
Temperatura pomieszczenia:

od +5°C do +35°C

Temperatura podłogi:

od +5°C do +50°C

Dokładność wyświetlania:

0,5°C

Zaciski przyłączeniowe:

maks. 1 x 2,5 mm² lub 2 x 1,5 mm²

Zakres kalibracji czujnika temp. pomieszczenia:

od -3°C do +3°C

Zakres kalibracji czujnika podłogowego:

od -9°C do +9°C

Działanie z czujnikami zewnętrznymi w temp.
25°C:

NTC 2 k, 10 k, 12 k, 15 k, 33 k, 47 k

Schneider Electric Industries SAS
W razie pytań natury technicznej prosimy o kontakt z krajowym centrum obsługi klienta.
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www.schneider-electric.com

