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Ustaw wartość za pomocą        lub       . Naciśnij    . (wartość domyślna: 5°C).

Ustaw wartość bieżącej różnicy temperatur za pomocą         lub        i naciśnij    .

Ref.ª 21233 / 45233 S - Termostat z pilotem zdalnego sterowania na podczerwień

OPIS

Pozwala na kontrolowanie systemu ogrzewania lub chłodzenia, w zależności od wymaganej temperatury.

Temperatura pomieszczenia / Czujnik temperatury podłogi °C

Wybrana temperatura

Ogrzewanie / chłodzenie WŁĄCZ

Zegar (15 min.)

Wybór sterowania przez czujnik temperatury podłogi

Obniżenie temperatury / Redukcja wartości

WŁĄCZ/WYŁĄCZ i zegar

Zwiększenie temperatury / Zwiększenie wartości

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1. WŁĄCZ/WYŁĄCZ
  Naciśnij przycisk    . 

Uwaga: Po wyłączeniu, urządzenie ustawia tryb "anty zamarzanie".

2. Zwiększanie / zmniejszanie temperatury
  Naciśnij          lub         .

3. Aktywowanie zegara
  Naciśnij przycisk TIMER (zegar) przez 5 sekund.
  Wybierz okres 15 do 90 minut, naciskając         lub      . Naciśnij przycisk TIMER (zegar) w celu potwierdzenia.

4. Wizualizacja temperatury podłogi / obecność czujnika temperatury podłogi (SrP)
  Naciśnij jednocześnie      i       .

5. FUNKCJE ZAAWANSOWANE (tylko podczas instalacji)
  Naciśnij jednocześnie         i          przez 5 sekund.

 – Wprowadź hasło (pass):
 –

–

–

Wciskaj         aż na wyświetlaczu pojawi się 05. Naciśnij    .
 – Wybór trybu pracy “Ogrzewanie”(      ) lub “chłodzenie” (      ):

          lub         . Naciśnij        (ustawienie fabryczne      ).
 – Ustawienie wartości wybieralnej temperatury minimalnej (Tmin) i wartości wybieralnej temperatury

maksymalnej (Tmax)
     lub         . Naciśnij      (ustawienie fabryczne Tmin = 10°C; Tmax = 35°C).

 – Ustawienie temperatury mierzonej względem rzeczywistej temperatury (Cal):
 –

 – Ustawienie temperatury przeciw zamarzaniu (Ant):
 –

PL



WŁAŚCIWOŚCI

  16A - 230V ~ - 50 / 60Hz.
  Temperatura pracy: od -10 °C a + 45 °C.
  Zakres temperatur odczytów: -9 °C 35 °C.
  ZEGAR od 15 do 90 minut (w odstępach co 15 minut).
  Możliwość kontroli przez pilot zdalnego sterowania na podczerwień (nr ref. 81902).
  Możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi (ref. 81950), z automatycznym rozpoznawaniem.

 – Ustawienie temperatury czujnika temperatury podłogi (STP):
 – Ustaw wartość za pomocą         lub       . Naciśnij    . (wartość domyślna: 35°C).

 – Wybór trybu regulacji temperatury:
F - WŁĄCZ (temperatura kontrolowana wyłącznie przez czujnik temperatury podłogi);
F - WYŁĄCZ (sterowane przez czujnik temperatury pokojowej i ograniczone przez czujnik
temperatury podłogi), gdy czujnik nie jest podłączony, na wyświetlaczu pojawia się “             ”F ErrS

 – Ustaw wartość za pomocą         lub        . Naciśnij     . (wartość domyślna: OFF - wyłączony)
 – Wyjdź z menu dla zaawansowanych funkcji (OUT - wyjście):

 – Naciśnij przycisk    ..

6. RESET - ustawienie fabryczne
  Naciśnij równocześnie trzy klawisze przez 5 sekund, aż wyświetlacz zgaśnie. 

7. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ
  pilot zdalnego sterowania na podczerwień (ref. 81902) umożliwia kontrolowanie funkcji termostatu

i funkcji i poleceń rolety EFAPEL z pilotem zdalnego sterowania na podczerwień
 

UWAGA: 1) Jeżeli urządzenie wskazuje “ ErrS ” oznacza to, że informacja została utracona z czujnika.
Konieczne jest sprawdzenie stanu czujnika i jego połączenia. Jeśli instalacja ma czujnik temperatury
podłogi, należy zresetować urządzenie (6).
2) Jeżeli symbol “ogrzewanie”(       ) / “chłodzenie”(       ) jest włączony, termostat włączy
system “ogrzewania” / ”chłodzenia”. Gdy symbole migają, system kontroluje zmiany temperatury.

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień - ref. 81902 (sprzedawany oddzielnie)   

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

ZEGAR

Zwiększenie temperatury

Zmniejszenie temperatury

Przyciski poleceń do sterowania roletami



 

1) Ogrzewanie 2) Chłodzenie

Czujnik temperatury
podłogi

EFAPEL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu lub produktów znajdujących się w nim bez uprzedzenia.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt EFAPEL.

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Czujnik temperatury
podłogi


