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1. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Cyfrowy termostat zegarowyRAMSES® 813 top i odbiornik REC 1 868 MHz (1 kana³owy) wzglêdnie REC 2 868 MHz (2 - kana³owy) s¹ przeznaczone do bezprzewodowego regulowania temperatury pomieszczenia. Termostat zegarowy
RAMSES® 813 top steruje zdalnie w zale¿noci od czsu i temperatury
pomieszczenia odbiornikiem REC 1 lub REC 2. Sosowany mo¿e byæ jedynie w
pomieszczeniach suchych, w warunkach zanieczyszczeñ typowych dla pomieszczeñ
mieszkalnych.
Odbiornik instaluje siê w pobli¿u urz¹dzenia elektrycznego o maksymalnym poborze
pr¹du 6A, jak np: elektrycznego zaworu mieszajacego.
Urz¹dzenie elektryczne bêdzie za- i wy³¹czane w zale¿noci od przenoszonego
zdalnie sygna³u steruj¹cego z termostatu. Przy dwukana³owym odbiorniku dwa
urz¹dzenia elektryczne mog¹ byæ oddzielnie prze³¹czane.
Do stosowania zgodnie z przeznaczeniem nale¿y tak¿e dotrzymywanie wskazañ
monta¿u i obs³ugi. Ka¿de inne u¿ywanie oznacza u¿ytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem. Za powsta³e w wyniku tego szkody wytwórca nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoci.

2. Wskazówki bezpieczeñstwa
Pod³¹czenie i monta¿ wykonany mo¿e byæ jedynie
przez kwalifikowanego elektryka. Przestrzegaæ
nale¿y ka¿dorazowo obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych i przepisów bezpieczeñstwa. Ingerencje i zmiany w urz¹dzeniu prowadz¹ do wyganiêcia
roszczeñ gwarancyjnych.
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Opis i monta¿
3.1 Widok urz¹dzenia
REC 1/ REC 2

RAMSES® 813 top

Odchylana pokrywa
Wskazanie dnia tygodnia
(1 = poniedz., 2 =
wtorek, itd.)

Wskanik wielofunkcyjny,
np. Temp.
pomieszczenia, 20,0°C"
Wskazanie aktywnego
programu PARTY lub
ECO.
Wskazywanie potrzeby
wymiany baterii
Wskazanie faz ³¹czeñ
Przycisk RESET

Wskanik symboli
wskazuj¹cych poziom
programu (po³o¿enia
prze³¹cznika pokrêtnego MENU)

A

wstêpny wybór ³¹czeñ
kana³ 1

B

wskanik stanu kana³ 1

C

wskanik wysterowania
jakoci odbioru sygna³u

D

miejsce pod³¹czenia
anteny

E

wskanik stanu kana³ 2
(tylko REC 2)

F

wstêpny wybór ³¹czeñ
kana³ 2 (tylko REC 2)

Symbol sygna³u zdalnego przekazywania
Przyciski dla zmian +/Prze³¹cznik pokrêtny
wyboru programu
Przycisk OK (Nastawy
/ Wybór lub
potwierdzenie programu)
Przycisk ESC (przerwanie wprowadzania
danych programu).
Przycisk INFO dla
przegl¹du nastawieñ
Pojemnik na bateriê
Dla otwarcia
poci¹gn¹æ do przodu
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3.2 Monta¿ i pod³aczenia

3.2.1 Termostat RAMSES® 813 top

Monta¿ nacienny
Urz¹dzenie mo¿emy umieciæ na cianie
wewn¹trz pomieszczenia dzieki mo¿liwoci
monta¿u tylnej czêci termostatu w wybranym
miejscu lub przy zastosowaniu dostarczonej
razem z urz¹dzeniem stopki mo¿na je dowolnie ustawiaæ w pomieszczeniu mieszkalnym.

Wersja na cianê

4. Uruchomienie i obs³uga

REC 1/ REC 2

4.1 REC 1/ REC 2

Przy uruchomieniu RAMSES® 813 top
nale¿y postêpowaæ zgodnie z rozdzia³em
od 4.1 do 4.5

4.1.1. Ustawienie anteny
Warunek: urz¹dzenie REC 1/ REC 2 jest
pod napiêciem. Dla optymalnego odbioru
antena musi byæ ustawienia pionowo. W
niewielu wyj¹tkowych przypadkach mog¹
byæ odbierane równie¿ sygna³y zak³ócaj¹ce z otoczenia. Tak jak silne s¹ zak³ócenia - tyle rozb³ynie diod (LED). W takim
przypadku nale¿y nakierowaæ antenê tak
aby jak najmniej diod siê zawieci³o.

Dla bezpieczeñstwa
Nale¿y sprawdziæ jakoæ odbioru.
Idealna wysokoæ monta¿u: ok. 1,5 m
Wersja wolnostoj¹ca
Jeli zastosujemy stopkê, regulator mo¿e pracowaæ stoj¹c np: na biurku.

REC 1 (1- kana³)
REC 2 (2- kana³)

Nale¿y unikaæ ustawienia w miejscach takich
jak: gzymsy okienne, witryny, piece kaflowe,
telewizory, komputery lub inne urz¹dzenia
emituj¹ce ciep³o.
Wersja wolnostoj¹ca

3.2.2 Przyk³ad pod³¹czeñ
RAMSES® 813 top

REC 1 (1- kana³owy)
Pod³¹czenie na zaciskach 1, 2, 3

Wskazówka:
W pomieszczeniu, w którym stoi urz¹dzenie
bêdzie mierzona temperatura i regulowana
zgodnie z zaprogramowanymi danymi, dlatego nale¿y unikaæ nieumylnego przenoszenia
go, np: przez dzieci, do innego pomieszczenia. W takim wypadku nie mo¿na wykluczyæ
b³ednego zachowania regulatora.

REC 2 (2- kana³owy)
Pod³¹czenie 1 kana³owe na
zaciskach 1, 2, 3.
Pod³¹czenie 2 kana³owe na
zaciskach 4, 5, 6.
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Wskazówka: nie k³aæ anteny przy rurach
wodnych i przewodach elektrycznych.
Jeli jest to konieczne mo¿na antenê
umocowaæ za³¹czonym klipem.

4.1.2 Optymalizacja jakoci odbioru.
Kana³/ kana³y odbiornika musz¹ byæ w
pozycji AUS (Wy³.), to znaczy przynale¿ne
wskaniki stanu (diody) musz¹ byæ w
pozycji AUS (Wy³).
Pod³¹czenie RAMSES 813 top do napiêcia, nastawienie jêzyka, czasu i daty w
rozdzia³ach 4.2.1 do 4.2.4

- Ustawiæ pokrêt³o na MENU
- Wybraæ przyciskami
i
"SERVICE" (przycisk OK do wywo³a
nia MENU - SERVICE)
- Wybraæ "TEST HF" i potwierdziæ OK
Teraz termostat nadaje przez 15 min. W
regularnych odstêpach co 3 sekundy.
Wskanik regulacji na odbiorniku i
wskanik stanu kana³u zgodnie z tym
taktem rozb³yskuje. Podczas fazy
testowej mo¿na zoptymalizowaæ tylko
miejsce ustawienia regulatora i jakoæ
odbioru. Przekanik nie bêdzie
prze³¹cza³.
Ustawiæ regulator w wybranym miejscu.
Optymalny odbiór ma miejsce kiedy
wszystkie diody rozb³ysn¹ przy
przesy³aniu sygna³u. W tym powinna
rozb³ysn¹æ co najmniej jedna zielona.
Przerwanie przed czasem: nacisn¹æ
przycisk ESC i przestawiæ pokrêt³o w
inne po³o¿enie.
W przypadku RAMSESA 813 top set 2
dla obu termostatów nale¿y oddzielnie
sprawdziæ i zoptymalizowaæ jakoæ
odbioru.
W przypadku problemów z jakoci¹
odbioru mo¿na poprawiæ go za pomoc¹
dodatkowo dostarczanej anteny prêtowej.

4.1.3 Wstêpny wybór ³¹czeñ REC 1/
REC 2

4.1.5 Kasowanie kodowania
-> przytrzymaæ mocno przycisk C1 (C2)
w REC 1 (lub REC 2) przez ok. 10 sek.
Dioda C1 (C2) wieci siê i ganie po 3
sek..
Kodowanie jest skasowane

Kana³ C1 za-/ wy³¹czyæ
® nacisn¹æ krótko (ok. £ 1 sek.) na przycisk C1
Kana³ C2 za-/ wy³¹czyæ (tylko REC 2)
® nacisn¹æ krótko (ok. £ 1 sek.) na przycisk C2

Test
-> wykonaæ funkcj¹ "CODIERUNG"
(kodowanie) na termostacie nr 1.
Wskanik wysterowania zawieci siê.
Dioda przy C1 (C2) nie powinna ju¿
wiêcej siê zawieciæ.
Ewentualnie powtórzyæ proces.

Kana³ ZA£.:
Dioda C1/ C2 wieci.

4.1.6 Nowe kodowanie

4.1.4 Sprawdzanie kodowania

W jednym pomieszczeniu mieszkalnym
mo¿emy wzajemnie zastosowaæ kilka
urz¹dzeñ, które na siebie wzajemnie nie
bêd¹ negatywnie oddzia³ywaæ

Urz¹dzenie nadawcze i odbiorcze s¹ ju¿
fabrycznie dostrojone i zakodowane
Test kana³u 1 (np.: pomieszczenia 1)
znajdujemy siê w kontakcie wzrokowym
z urz¹dzeniem steruj¹cym REC 1/ REC
2.
-> wybraæ "CODIERUNG w menu
SERWICE RAMSES 813 top nr 1 i
potwierdziæ przyciskiem OK.
Dioda kana³u 1 i wskanik wysterowania
na krótko zawiec¹ siê.

Kodowanie kana³u 1 (np.:
pomieszczenie 1)
-> nacisn¹æ przycisk C1 z REC 1 (REC
2) przez ok. 5 sek. Dioda przy C1 wieci
siê przez ok. 10 sek. W ci¹gu tego
czasu funkcja "CODIERUNG" musi byæ
wykonywana na termostacie.
Wskanik wysterowania na odbiorniku
na krótko zawieca siê.

Test kana³u 2 (np.: pomieszczenie 2)
(mo¿liwy tylko przy REC 2)

4.1.7 Postêpowanie w przypadku
zak³óceñ
Krótkotrwa³e zak³ócenie funkcji
sterowania:
stan ³¹czenia przekanika nie bêdzie
mia³ wp³ywu poniewa¿ rozkazy ³¹czenia
zostan¹ wys³ane wielokrotnie.
Awaria nadajnika:
Odbiornik przechodzi po dwóch w tryb
awaryjny, przekanik ³¹czy cyklicznie: 2
min ZA£, 8 minut WY£.
Awaria zasilania:
Przekanik przechodzi w stan
spoczynku. Ostatni stan ³¹czenia
pozostaje zapamiêtany i po powrocie
zasilania od nowa zacznie dzia³aæ. Po
najpóniej 30 min. Przekanik podejmuje swój prawid³owy stan ³¹czenia.
Przeprowadzenie RESET-u
Po w³o¿eniu baterii (w przypadku
przekroczenia rezerwy czasu wymiany
baterii 10 min) nale¿y przeprowadziæ
resetowanie. W tym celu otwieramy
pokrywê i naciskamy ostro zakoñczonym przedmiotem przycisk RESET
(patrz rys.)

Przycisk RESET

Test: kiedy funkcja "CODIERUNG" jest
na nowo wykonywana, dodatkowo
wieci siê oprócz wskanika wysterowania tak¿e wskanik stanu kana³u.

-> wybraæ "CODIERUNG" w menu
SERVICE RAMSES® 813 top nr 2 i
potwierdziæ przyciskiem OK.
Dioda kana³u 2 i wskanik wysterowania
na krótko zawiec¹ siê.
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Kodowanie kana³u 2 (np.:
pomieszczenia 2)
-> Naciskaæ przycisk C2 z REC 2 (np.:
pomieszczenie 2) przez ok. 5 sek. Dioda
C2 pulsuje przez ok. 10 sek. W ci¹gu
tego czasu funkcja CODIERUNG" musi
byæ wykonana na termostacie.

Os³onê pojemnika baterii
ci¹gn¹æ do przodu.

4.2

Wk³adanie lub wymiana
baterii

Baterie u¿ywane w urz¹dzeniu nale¿y
wymieniaæ co ok. 1,5 roku i od razu
obie. U¿ywamy do tego celu wy³¹cznie
baterii 1,5 V typ AA, Alkaline. Przy instalacji i wymianie baterii zwracamy uwagê
na prawid³ow¹ biegunowoæ (patrz rys.).
Je¿eli zdarzy siê nam w³o¿yæ baterie
zu¿yte, zostanie to pokazane za pomoc¹
pulsowania symbolu baterii na wywietlaczu (patrz rys. na str. 2)

3. Wskanik prze³¹cza siê automatycznie do ustawieñ czasu zegarowego
Wskazówka: Zmiana jêzyka mo¿e
nast¹piæ równie¿ w menu SERVICE
(patrz str. 11)

3. Po ustawieniu czas, automatycznie
przechodzimy do nastawienia daty:
najpierw rok, potem miesi¹c i dzieñ.
Ka¿de ustawienie zatwierdzamy przyciskiem OK.
JAHR
OK
2004

4.4 Ustawienie czasu
zegarowego/ daty

MONAT

Przyciskiem ESC mo¿na ka¿dorazowo
wróciæ do poprzedniego kroku programu
aby skorygowaæ wprowadzone ustawienia.

TAG

02

09

STUNDE
0:00
lub

ustawiamy aktu-

4.5 Wybór profilu temperatury.

najpierw ustawiamy prawid³ow¹ godzinê
i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK,

4.3 Wybór jêzyka
1. Wywietlacz po zresetowaniu
automatycznie pokazuje funkcjê wyboru
jêzyka.
2. Przyciskami lub wybieramy
¿¹dany jêzyk. Jêzyki bêd¹ce do dyspozycji ukazywane s¹ kolejno. Wybór
zatwierdzamy przyciskiem OK.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
ITALIANO
ESPANOL
AL

2. Przyciskami
alny czas:

STUNDE
15:00

OK

4. Automatycznie przechodzimy do
ustawienia, np.: wskazania temperatury
zadanej.
Wskazówka: czas zegarowy oraz data
przestawiane mog¹ byæ tak¿e w menu
SERVICE (patrz str. 11). Równie¿ tam
mo¿na przestawiæ czas letni na zimowy i
odwrotnie.

1. Ustawienia czasu pokazywane s¹ na
wywietlaczu.

Os³onê pojemnika baterii
ci¹gn¹æ do przodu.

OK

4.5.1

Program P1 (ustawienie sta³e)

Temp. komfortowa: Pn - Pt od godz.
6.00 do 8.00 oraz 16.00 do 22.00 i Sb Nd od godz. 7.00 do 23.00. Pomiêdzy
tymi godzinami temperatura obni¿ona.
4.5.3 Program P3 (dowolnie programowany)
P3 jest programem, który u¿ytkownik
mo¿e indywidualnie zaprogramowaæ. W
stanie fabrycznym program ten nie jest
zaprogramowany . Programowania patrz
str. 8
4.5.4 Stale Komfort
Temperatura pomieszczeñ ustawiona
jest stale na zaprogramowan¹ temperaturê komfortow¹. Obni¿enie nie
nastêpuje.
4.5.5

Stale Obni¿ona

Temperatura pomieszczeñ ustawiona
jest stale na zaprogramowan¹ temperaturê obni¿on¹.
4.5.6 Ochrona przed
zamarzaniem

OK

Termostat pokojowy w³¹cza siê tylko
wtedy, gdy temperatura obni¿a siê
poni¿ej zaprogramowanej temperatury
ochronnej przed zamarzaniem.

nastêpnie ustawiamy minuty i
potwierdzamy przyciskiem OK.

OK

MINUTE
15:34

4.5.2 Program P2 (dowolnie programowany)

OK

Temp. komfortowa: Pn - Pt od godz.
6.00 do 8.00 oraz 16.00 do 22.00 i Sb Nd od godz. 7.00 do 23.00. Pomiêdzy
tymi godzinami temperatura obni¿ona.
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4.6 Przegl¹danie aktualnej
temperatury pomieszczenia
oraz ustawieñ - przycisk INFO
Przyciskiem INFO wywietlamy aktualn¹
temperaturê pomieszczeñ oraz ustawienia jakie zosta³y dokonane na

prze³¹czniku pokrêtnym.
1. Naciskamy przycisk INFO: przez ok. 3
s. pokazywana jest na wy-wietlaczu
aktualna temperatura pomieszczenia.
Aby kontynuowaæ przegl¹danie nale¿y
wcisn¹æ ponownie przycisk INFO.
2. W ten sposób po kolei uzyskujemy
informacje o :
- temperaturze pomieszczenia,
- chwilowo aktywnej temperaturze
zadanej,
- nastawionej dacie i godzinie,
- czasie ³¹czeñ ustawionego programu
(informacja widoczna tylko
przy odchylonej pokrywie). Zaprogramowane na sta³e profile temperatur
i czasy ³¹czeñ opisane s¹ w rozdz. 4.5
- ustawieniach wywietlacza, (tzn. jakie
aktualnie informacje
pokazywane s¹ na wywietlaczu).
3. Przegl¹d informacji jest zakoñczony.
Wskazania zmieniaj¹ siê automatycznie
do stanu wyjciowego.

4.7 Czasowe zmienianie temperatury zadanej
Funkcj¹ t¹ mo¿emy przejciowo
zmieniæ temperatury wynikaj¹ce z programu. Zmieniona temperatura zadana
nie zostaje zapisana trwale, pozostaje
nastawiona tylko do nastêpnej zmiany
temperatury wynikaj¹cej z programu
(np. z temperatury komfortowej do obni¿onej).
Wskazówka:
gdy nastawiony jest jeden z programów
"STALE KOMFORT", "STALE OBNI¯ONA" lub OCHRONA PRZED
ZAMARZANIEM". Zmiana temperatury

- LOESCHEN (KASOWANIE): przez
naciniêcie przycisku OK program
urlopowy zostanie skasowany.

pozostaje nastawiona, a¿ do zmiany
programu
1. Naciskamy przycisk lub . Na
wywietlaczu pokazuje siê nastawiona
temperatura zadana,
2. Przyciskami
lub zmieniamy
zadan¹ temperaturê.
3. Po ok. 3 s. wywietlacz automatycznie wraca do stanu wyjciowego, a
termostat reguluje temperaturê do
zadanej.

4.8

Po skasowaniu programu mo¿emy
zaprogramowaæ nowy program
urlopowy patrz rozdz. 5.1 str. 7) lub
nastawiæ na prze³¹czniku pokrêtnym
¿¹dany profil temperatur (program
pracy automatycznej), patrz rozdz. 4.5
str.5

4.9

Wczeniejsze zakoñcze
nie programu urlopowego,
przegl¹danie lub kasowanie

Za pomoc¹ tej funkcji, mo¿na, w razie
potrzeby, wy³¹czyæ wykonywanie aktualnego programu na okrelony czas, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 23h i 50 min.

W celu wczeniejszego zakoñ-czenia
programu urlopowego nale¿y go skasowaæ.

4.9.1 Nastawa programu PARTY/ ECO
1. Przyciski i wciskamy równoczenie i
trzymamy je przez ok. 2 s.

Wskazówka: nastawa programu
urlopowego opisana jest w roz. 5.1 na
str 7.

2. Na wywietlaczu poka¿e siê napis
DAUER i pulsuj¹cy zegar. Naciniêcie
w ci¹gu 3 s jednego z przycisków lub
spowoduje ustawienie czasu trwania
¿¹danego zadania, krokowo co 10 min.
3. Po 3 s wskazania na wywietlaczu
zmieni¹ siê - pojawi siê napis
KOMFORT lub ABSENK. W ci¹gu 3 s
przyciskiem lub mo¿emy wybraæ
temperaturê komfortowa lub obni¿on¹.
4. Po kolejnych 3 s. wskazania wywietlacza zmieniaj¹ siê automatycznie. Na
ekranie wywietlana jest teraz wybrana
temperatura z dopiskiem PARTY (przy
temperaturze komfortowej) lub ECO
(przy temperaturze obni¿onej).

1. Odchylamy pokrywê, a prze³¹cznik
pokrêtny ustawiamy w pozycji MENU.
2. Przyciskami lub wybieramy
funkcjê FERIEN: zatwierdzamy przyciskiem OK.
3. Przyciskami
lub wybieramy
¿¹dan¹ funkcjê: zatwierdzamy przyciskiem OK.
- ABFRAGEN (PRZEGL¥D): przez
ponowne naciniêcie przycisku OK uzyskamy informacje o nastawie
zapisanego programu urlopowego tzn.
czas rozpoczêcia, czas zakoñczenia,
temperaturê. Informacje wywietlane
s¹ w podanej kolejnoci.

Program PARTY/ ECO

Program PARTY/ ECO aktywny jes
przez nastawiony czas.
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4.9.2 Zakoñczenie przed czasem programu PARTY/ ECO
Aby zakoñczyæ program PARTY/ ECO
równoczenie naciskamy przyciski i na
ok. 2 s. do momentu zmiany na wywietlaczu. Po 3 s. - do kolejnej zmiany na
ekranie, program PARTY/ ECO jest
zakoñczony, a napis PARTY lub ECO
znikn¹ z wywietlacza.

5 Programowanie
Wskazówka: programy P1 oraz P2 s¹
fabrycznie zaprogramowane i nie
mog¹ byæ zmieniane.
5.1 Nastawienie programu
urlopowego
Przez nastawienie programu urlopowego
mo¿ecie wy³¹czyæ nastawiony profil
temperatury pracy automatycznej na
dowolny okres czasu.
Wskazówka: przyciskiem ESC mo¿na
przerwaæ programowanie w ka¿dym
momencie.
1. Pokrywa powinna znajdowaæ siê w
pozycji odchylonej, a przycisk pokrêtny
w pozycji MENU.
2. Przyciskami lub wybieramy
funkcjê FERIEN i zatwierdzam operacjê
przyciskiem OK.
Wskazówka: gdy program urlopowy
zosta³ ju¿ wczeniej wprowadzony
mo¿na wybraæ, czy chcemy go
przegl¹dn¹æ, czy skasowaæ. By móc
wprowadziæ nowy program urlopowy
nale¿y poprzedni skasowaæ. Patrz
rozdz. 4.8. str. 6.

3. Je¿eli do pamiêci urz¹dzenia nie
zosta³ wprowadzony ¿aden program
wakacyjny, to przyciskami
lub
wprowadzamy datê pocz¹tku i koñca
urlopu, wprowadzaj¹c kolejno: rok,
miesi¹c, dzieñ oraz godzinê. Ka¿de
wprowadzenie danej potwierdzamy przyciskiem OK. Wywietlacz przeskakuje
automatycznie dalej.
Wskazówka: Data koñca urlopu nie
mo¿e byæ taka sama lub wczeniejsza
jak data pocz¹tku. W przypadku wyst¹pienia takiej pomy³ki na ekranie pojawi
siê napis: FEHLER. W takim wypadu
programowanie musimy zacz¹c od
pocz¹tku.
4. Wybieramy odpowiedni¹ temperaturê
- komfortow¹, obni¿on¹ lub ochronê
przed zamarzaniem, potwierdzamy przyciskiem OK
5. Program urlopowy zosta³ wprowadzony i zostanie aktywowany o nastawionym czasie.
6. Prze³acznik pokrêtny ustawiamy,
z powrotem, na ¿¹dany program
i zamykamy klapê.
7. W trakcie trwania programu
urlopowego na wywietlaczu pokazuje
siê wartoæ temperatury zadanej, a w
linii tekstu napis: FERIEN.
Wskazówka: przegl¹danie, kasowanie
lub zakoñczanie programu urlopowego
opisane jest w rozdz. 4.8 str.6.

5.3 Program P3

5.2 Zmiana nastaw wartoci dla
temperatury zadanej

5.3.1 Przegl¹d menu Programu

Dla ustawienia profili temperatur
poszczególnych programów wybieraæ
mo¿na miêdzy trzema wartociami temperatur: temperatura komfortowa, temperatura obni¿ona oraz temperatura
ochrony przez zamarzaniem. Wartoci te
zaprogramowane s¹ fabrycznie, jednak
mo¿na je dowolnie zmieniaæ.
1. Otwieramy pokrywê urz¹dzenia, a
prze³¹cznik pokrêtny ustawiamy w pozycji: MENU.
2. Za pomoc¹ przycisków
lub
wybieramy funkcjê SOLLTEMP.
Potwierdzamy przyciskiem OK.
3. Na wywietlaczu pokazana zostaje w
pierwszej kolejnoci temperatura komfortowa. Za pomoc¹ przycisków lub
dokonujemy kolejno zmian temperatury
komfortowej, obni¿onej i ochrony przed
zamarzaniem. Za ka¿dym razem
wprowadzon¹ wartoæ zatwierdzamy
przyciskiem OK. Wskazania na wywietlaczu przeskakuj¹ automatycznie dalej.

rozdz. 5.3.2
rozdz. 5.3.3
rozdz. 5.3.4

4. Po temperaturze ochrony przed
zamarzaniem zakoñczone jest nastawianie temperatur zadanych. Na wywietlaczu pojawia siê napis ENDE, a po 3 s
wywietlacz automatycznie wraca do
pozycji wyjciowej.
5. Przestawiæ prze³¹cznik pokrêtny na
¿¹dan¹ pozycjê i zamkn¹æ pokrywê.
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5.3.2

Sporz¹dzanie nowego profilu P3

Wskazanie wolnych
miejsc pamiêci
z powrotem
5.3.3

Przegl¹d profili temperatury P3
z powrotem
Brak programu w pamiêci
patrz 5.3.1

5.3.4

Przez naciskanie klawiszy OK lub
pokazywane s¹ kolejno wszystkie
czasy ³¹czeñ. Gdy osi¹gniêty
zostanie ostatni czas ³¹czenia
danego dnia, pokazywane s¹ czasy
³¹czeñ nastepnego dnia, itd.

Kasowanie profili temperatury

z powrotem

patrz
5.3.5

patrz
5.3.6
9

z powrotem
patrz 5.3.1

5.3.5

Pokazywanie pojedynczych czasów ³¹czeñ, kasowanie

1. Pokaz czasów ³¹czeñ
Brak programu w pamiêci

z powrotem
patrz 5.3.1

Wykaz czasów ³¹czeñ

Czasy ³¹czeñ zostaj¹ po
kolei wywietlane.
Nastêpny czas ³¹czenia
wywietlany jest po
wciniêciu

z powrotem
patrz 5.3.1

2. Kasowanie ¿¹danych czasów ³¹czeñ
Kasowanie
wskazanego
czasu ³¹czeñ
- nacisn¹æ OK
5.3.6

czas ³¹czenia zostaje kasowany,
nastêpny pokazywany.

Kasowanie ¿¹danych czasów ³¹czeñ
z powrotem

Brak programu w pamiêci

patrz 5.3.1
z powrotem
patrz 5.3.1
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W celu przerwania przebiegu
kasowania nacisn¹æ przycisk
ESC.

5.4

Nastawy serwisowe

5.4.1

Przegl¹d menu SERVICE

5.4.2

patrz
patrz
patrz
patrz

Wybór wariantu wywietlacza (DISPLAY)

Wybieranie wariantu nastêpuje za pomoc¹
przycisków
lub . Potwierdziæ przyciskiem
OK, przerwaæ przyciskiem ESC.

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

Wskazówka: Nastawa fabryczna - w tabeli na szarym tle.

T = linia tekstu
N = wskanik numeryczny

Przegl¹d informacji o prog.

Pozycja prze³¹cznika pokrêtnego

lub

- wersja

- wersja

Czas - zegar
Temp. zadana
Temp. fabryczna
Nazwa programu

Tabela: Przegl¹d informacji wywietlanych dla ró¿nych wariantów
DISPLAY-a
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5.4.3

Wybór jêzyka

5.4.5

Dopasowanie zachowania regulatora

W³aciwoci regulatora PD
Przy dopasowanych uk³adach grzewczych regulator PD odznacza siê
krótkimi czasami wyregulowania, ma³ymi przeregulowaniami,
a przez to wysok¹ dok³adnoci¹ regulacyjn¹.
z powrotem

W³aciwoci regulatora histerezy
Przy przewymiarowanych lub niedowymiarowanych uk³adach grzewczych, regulator histerezy wyró¿nia siê nisk¹ czêstoci¹ ³¹czeñ i ma³ymi odchyleniami temperatury.

patrz 5.4.1

Jêzyk wybieramy za pomoc¹
przycisków
lub ,
potwierdziæ przyciskiem OK,
przerwaæ ESC.
5.4.4

Nastawa z uwzglêdnieniem miejsca monta¿u

Przy niekorzystnych warunkach w miejscu zabudowy (monta¿ na cianie zewnêtrznej, kominowej itp.) wyst¹piæ mog¹ ró¿nice temperatur miêdzy pomiarem temperatury przez termostat
pokojowy, a faktyczn¹ temperatur¹ pomieszczenia. Ró¿nica ta mo¿e by skorygowana.
Przyk³ad: Ró¿nica miêdzy wartoci¹ zmierzon¹ a regulowan¹ temperatur¹ wynosi 20C. Temperatura pomieszczenia regulowana jest o 20C za wysoko. Wartoæ korekcji 20C.

Nastawa przyciskiem lub
0,20C ... 5,00C

Nastawa przyciskiem lub
0,20C ... 1,00C

5...30

0,10C ... 0,20C

Wartoæ nastawy korekty od -30C...+30C,
wybieramy za pomoc¹ przycisków
lub
potwierdziæ przyciskiem OK, przerwaæ ESC.

z powrotem
patrz 5.4.1
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lub automatycznie
po 6 s.

5.5

Czas zegarowy letni/ zimowy

Nastawiæ czas i datê: godzina,
minuta, rok, miesi¹c, dzieñ.
Oznaczenia patrz str.4

Wskazówka: Czas prze³¹czenia na czas
zimowy przejêty zostaje z czasu letniego, np.
z powrotem z godz. 3.00 na godz. 2.00.

Rozpoczêcie
czasu letniego miesi¹c

Koniec tygodnia
w ramach miesi¹ca

Godzina prze³¹czenia np. godz.
2.00 na godz 3.00

Rozpoczêcie
czasu zimowego
- miesi¹c

Koniec tygodnia
w ramach miesi¹ca
z powrotem do
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6.

Konserwacja i obs³uga

Termostaty zegarowe s¹ bezobs³ugowe. Urz¹dzenie nale¿y czyciæ
wy³¹cznie such¹ szmatk¹ lub te¿
wilgotn¹ miêkk¹, ale nie w³ochat¹.
Woda nie mo¿e dostaæ siê do wnêtrza
urz¹dzenia.
Baterie nale¿y wymieniaæ regularnie
co ok. 1,5 roku. Stosowane mog¹ byæ
tylko baterie nowe 1,5 V typu AA,
Alkaline. Wymieniamy od razu dwie
baterie.

7.

Utylizacja

8. Dane techniczne

7.1

Utylizacja baterii

Typ regulatora:

TRS Typ 2B nach EN 60730-1:1991

Dok³adnoæ chodu:

± 1 sek. na dzieñ przy 20°C

Dok³adnoæ regulacji:

±0,2K

Zakres pomiaru temperatury:

0°C bis 50°C, odchylenia 0,1 °C

Zakres nastawy temperatury:

6°C bis 30°C w krokach co 0,2°C

Perioda regulacji:

5 bis 30 Min. (PD-regulator)

Rozdzielczoæ regulacji:

± 0,2 K bis ± 5 K (PD-regulator)

Histereza ³¹czeñ:

± 0,2 K bis ± 1,0 K (regulator histerezy)

Miejsca pamiêci

22 zmiany temperatur, programowalny dla
Pn -Pt, Sb - N, ka¿dy dzieñ lub dla oddzielnych dni

Klasa ochronnoci:

II wg EN 60730-1

Stopieñ ochrony:

IP 20 wg EN 60529-1

Baterie:

230 V~ ± 10 %; 240 V~ + 6 %, - 14 % 50 do
60 Hz

Rezerwa chodu:

5 godz.

Zu¿yte baterie musz¹ byæ zebrane
zgodnie z krajowymi przepisami (np. w
odpowiednich sk³adnicach). Nie wyrzucaæ zu¿ytych baterii do mietnika.

7.2

Utylizacja urz¹dzeñ

W przypadku koñca ¿ywotnoci termostat musi zostaæ fachowo zdemontowany i zgodnie z krajowymi
przepisami usuniêty (zutylizowany).
W razie w¹tpliwoci, nale¿y siê skonsultowaæ z w³aciwym urzêdem.

Dystrybucja Polska Po³udniowa:

Baterie:
Rezerwa chodu przy wymianie baterii:

PPUH EL-TEAM sp. z o.o.
Aleja M³odych 26-28
41-106 Siemianowice l.
tel. /32/ 204 36 28, 229 03 71
fax /32/ 220 00 05

REC 1/ REC 2 (868 MHz)
Styki:
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2 x ogniwa Alkaline 1,5 V, Typ AA
10 minut
prze³¹czny, bezpotencja³owy, ma³e napiêcie, maks. 6A/ 250 V~ na kana³

Klasa ochronnoci:

II wg EN 60730-1

Stopieñ ochrony

IP 20 wg EN 60529-1

Napiêcie pracy

230V/ 50 Hz

