
Programowalny termostat 
do ogrzewania i klimatyzacji
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Lokalizacja
Ponieważ czujnik temperatury znajduje się w urządzeniu, termostat 
należy montować:

 – w miejscu dostępnym na ścianie, na wysokości 1,50 m,

 –  z dala od źródeł ciepła (kominków, bezpośredniego światła 
słonecznego) i przeciągów (okna, drzwi).

WAŻNE

Nie instaluj termostatu na ścianie zewnętrznej ani w pomieszcze-
niu nieogrzewanym (np. w garażu itp.). 

ok. 1,50 m

min. 20 cm
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Mocowanie
Za pomocą wkrętaka podważ pokrywę.

Wyjmij baterie dostarczone w urządze-
niu (za pomocą wkrętaka).

Podłącz przewody obwodu sterowania 
(patrz następny rozdział), a następnie umieść termostat na ścianie.

Przymocuj go za pomo-
cą wkrętów i kołków 
lub włóż do skrzynki 
naściennej ( , rozstaw 
osiowy 60 mm).

Przegródki ( ), które można usunąć za pomo-
cą szczypiec służą jako przejścia przewodów.

Włóż baterie, pamiętając o prawidłowym 
układzie biegunów.

AUTO

PROG

1  2  3

2

2

AUTO

PROGPRO
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Podłączanie pompy ciepła

1 2 3
R C T

Podłączenie
termostatu
do pompy ciepła

Termostat nie steruje przełączaniem
trybu pracy pompy.

Heat 
Pompa

Przedstawione schematy zostały dla większej przejrzystości
uproszczone. Urządzenia zabezpieczające i inne wymagane
przez normy akcesoria nie zostały pokazane.
Przestrzegaj normy UTE C15-100 i zasad sztuki. Urządzenia
podłączone lub znajdujące się w pobliżu nie mogą powodować
nadmiernych zakłóceń (dyrektywa 2004/108/WE).

Rozruch
Obróć pokrętło do położenia „Wyłączenie” 
i naciśnij prawy przycisk na 5 sekund, do 
momentu wyświetlenia wskazania C100 
x:xx (menu serwisowe zarezerwowane  
dla instalatora).

Naciśnij przycisk [OK]. 
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie 
CF01.

5 s
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CF01 – korekta pomiaru temperatury w pomieszczeniu

W przypadku różnicy temperatury wskazywanej przez termometr 
i temperatury zmierzonej i wyświetlanej przez urządzenie, menu 
to umożliwia zmianę ustawień czujnika 
temperatury tak, by skompensować tę 
różnicę (w zakresie –4 ÷ +4°C co 0,1°C).

Dokonaj wyboru naciskając przyciski 
[+] lub [–], a następnie naciśnij przycisk 
[OK], by zatwierdzić i przejść do następ-
nego menu.

CF02 –  opcja wyświetlania temperatury w trybie  
automatycznym

Dokonaj wyboru naciskając przyciski 
[+] lub [–], a następnie naciśnij przycisk 
[OK], by zatwierdzić i przejść do następ-
nego menu.

Wyświetlana temperatura

   Ciągłe wyświetlanie  
temperatury w pomieszczeniu

   Ciągłe wyświetlanie  
temperatury zadanej
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CF03 – wybór trybu pracy

Wybór trybu pracy

  Wł./wył. regulacji

  Regulacja P.I. grzejnika przez 15 min.

  Regulacja P.I. grzejnika przez 30 min.

  Regulacja P.I. grzejnika przez 45 min.

  Regulacja P.I. grzejnika przez 60 min.

   Regulacja P.I. ogrzewania podłogowego 
przez 30 min.

   Regulacja P.I. ogrzewania podłogowego 
przez 60 min.

P.I. : regulacja proporcjonalno-całkowa

Dokonaj wyboru naciskając przyciski [+] lub [–], a następnie naci-
śnij przycisk [OK], by zatwierdzić i przejść do następnego menu.
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CF04 – histereza sterowania
Dostęp do tego menu jest możliwy tylko 
jeżeli CF03 = 0.
Możliwość regulacji w zakresie  
0,2 ÷ 2°C co 0,1°C.
Przesunięcie jest symetryczne.
Przykład:
Ustawienie = 0,4°C.
Przesunięcie = –0,2 ÷ +0,2°C
Dokonaj wyboru naciskając przyciski [+] lub [–], a następnie naci-
śnij przycisk [OK], by zatwierdzić i przejść do następnego menu.

CF05 –  praca ekonomiczna w trybie 
chłodzenia

Praca ekonomiczna 
w trybie chłodzenia

  Wyłączenie

  Sterowanie przez termostat

Dokonaj wyboru naciskając przyciski [+] lub [–], a następnie naci-
śnij przycisk [OK], by zatwierdzić i przejść do następnego menu.

Aby wyjść z trybu rozruchu, obróć pokrętło.
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Przywracanie ustawień początkowych
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, 
możesz wykonać ogólne resetowanie:
 –  ustawień instalatora (nieaktywne 

– szary kolor czcionki w menu 
rozruchowym),

 – zadanych temperatur,
 – programu domyślnego.

Obróć pokrętło w położenie  
„Wyłączenie” i naciśnij lewy przycisk 
na 10 sekund, do momentu wyświetlenia 
napisu „init”.

Naciśnij przycisk [OK], by potwierdzić lub [C], by anulować.

Nastąpi powrót do wyświetlania trybu wyłączania.

10 s
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Ustawianie czasu
Obróć pokrętło w położenie .
Miga wskazanie dnia.
Dokonaj wyboru naciskając przyciski [+] 
lub [–], a następnie naciśnij przycisk [OK], 
by zatwierdzić i przejść do następnego 
ustawienia.
Powtórz te same czynności dla godziny 
i minut.
Aby wyjść z trybu ustawień, obróć pokrętło.

Zmiana trybu pracy 
ogrzewanie/chłodzenie
Aby przełączyć z trybu ogrzewania w tryb 
chłodzenia, z trybów ,  lub automa-
tycznego, naciśnij przycisk [HEAT/COOL] 
(ogrzewanie/chłodzenie) na 3 sekundy.
Termostat nie steruje przełączaniem trybu 
pracy pompy.
Przełączenie należy wykonać ręcznie.

Ustawianie temperatur (wartości zadane)
Ustawianie ochrony przez zamarzaniem ( )
Obróć pokrętło w położenie .
Tryb ogrzewania: ustawienia w zakresie 5 ÷ 15°C (domyślnie 7°C)

Dzień

Godzina Minuty
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Tryb chłodzenia: termostat nie steruje pompą ciepła, tryb ochrony 
przed zamarzaniem wymaga wyłączenia systemu i ręcznego prze-
łączenia termostatu i pompy ciepła w tryb ogrzewania.
Aby wyjść z trybu ustawień, obróć pokrętło.

Ustawienia trybu ekonomicznego ( )
Obróć pokrętło w położenie .
  Tryb ogrzewania: ustawienia w zakresie 10 ÷ 30°C 

(domyślnie 16°C)
  Tryb chłodzenia: ustawienia w zakresie 18 ÷ 35°C 

(domyślnie 28°C)
Dokonaj wyboru naciskając przyciski [+] lub [–].
Aby wyjść z trybu ustawień, obróć pokrętło.
Ustawianie temperatury zadanej w trybie ekonomicznym w trybie 
chłodzenia jest możliwe tylko, jeżeli parametr CF05 = 1 – patrz 
menu „Rozruch”.

Jeżeli parametr CF05 = 0, na ekranie wyświetlany jest symbol  
„----”.

Ustawienia trybu komfortowego ( )
Obróć pokrętło w położenie .
  Tryb ogrzewania: ustawienia w zakresie 10 ÷ 30°C 

(domyślnie 20°C)
  Tryb chłodzenia: ustawienia w zakresie 18 ÷ 35°C 

(domyślnie 24°C)
Dokonaj wyboru naciskając przyciski [+] lub [–].
Aby wyjść z trybu ustawień, obróć pokrętło.
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Programowanie
Podczas rozruchu, dla wszystkich dni tygodnia przyjmowany jest 
program „Tryb komfortowy od 6:00 do 23:00”.  
Aby zmienić program, obróć pokrętło do położenia „PROG”.

Miga wskazanie 1. przedziału czasowego.

Tryb ekonomiczny
przez 1 godzinę

Tryb komfortowy
przez 1 godzinę

Przejście do następnej
zmiany programu

Potwierdzenie
i przejście do
następnego dnia

1. przedział
czasowy

Dzień
Np.:

tryb ogrzewania

Profil
programu

Sprawdzany
przedział
czasowy

Po zakończeniu programowania trybu ogrzewania można przejść 
do programowania trybu chłodzenia.

Szybkie programowanie

Aby zastosować ten sam program dla następnego dnia, naciśnij 
przycisk [OK] na około 3 sekundy do momentu, aż wyświetlony 
zostanie program następnego dnia.

Aby wyjść z trybu programowania, obróć pokrętło.
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Tryb automatyczny
Obróć pokrętło w położenie AUTO.

Tryb
nieobecności

Tryb komfortowy lub manualny
ekonomiczny (do zmiany programu)

Tryb manualny ustawiania temperatury
(od 30 minut do 72 godzin)

Godzina

Bieżący tryb
(np. komfortowy)

Dzień

Tryb zapotrzebowania
na ogrzewanie

Mierzona
temperatura

Podczas rozruchu wyświetlana jest zadana temperatura.

Aby wyświetlić temperaturę mierzoną przez termostat, naciśnij 
przycisk [i] (nad wskazaniem °C wyświetlany jest symbol ).

•  Sposób wyświetlania temperatury można zmienić  
(menu rozruchowe CF02):

 – tryb automatyczny: temperatura mierzona,
 – naciśnięcie przycisku [i]: temperatura zadana.
•  Jeżeli nie chcesz korzystać z programu, możesz przejść do 

ciągłego trybu ekonomicznego (pokrętło w położeniu ), 
ciągłego trybu komfortowego ( ) lub ciągłego trybu ochrony 
przez zamarzaniem ( ).



- 15 -

Tryb nieobecności
Tryb ten służy do ustawiania temperatury 
(5 ÷ 15°C) na okres od 1 do 365 dni.

W trybie automatycznym (AUTO) naciśnij 
przycisk [ ].
Miga wskazanie liczby dni.

Za pomocą przycisków [+] lub [–] ustaw 
liczbę dni.

Przykład: wyjeżdżając 10 stycznia i wra-
cając 19 stycznia, ustaw 9 dni.
Praca w trybie automatycznym zostanie 
wznowiona 19 stycznia o godzinie 00:00.
Zatwierdź przyciskiem [OK].
Miga wskazanie temperatury.
Za pomocą przycisków [+] lub [–] ustaw 
temperaturę.
Zatwierdź przyciskiem [OK].
Aby anulować tryb nieobecności (np. 
w przypadku wcześniejszego powrotu), 
naciśnij przycisk [C] lub obróć pokrętło.

W trybie chłodzenia, włączenie trybu nieobecności powoduje wyłą-
czenie pompy ciepła. Nie można ustawić temperatury.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol „----”.
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Tryb manualny

(  ) na okres, który można ustawić 
od 30 minut do 72 godzin.

Tryb ten służy do ustawienia określonej 
temperatury przez określony okres.

W trybie automatycznym (AUTO) naciśnij 
przycisk [  ].

Miga wskazanie czasu trwania trybu 
manualnego.

Za pomocą przycisków [+] lub [–] ustaw 
żądany okres (np. 1,5 godziny).

Zatwierdź przyciskiem [OK].

Miga wskazanie temperatury.

Za pomocą przycisków [+] lub [–] ustaw 
temperaturę.

Zatwierdź przyciskiem [OK].

Aby anulować tryb manualny, naciśnij 
przycisk [C] lub obróć pokrętło.

Tryb manualny staje się
trybem bieżącym.
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Tryb wyłączania
Aby wyłączyć ogrzewanie (np. w lecie).

Obróć pokrętło w położenie .

Termostat podaje temperaturę mierzoną 
w pomieszczeniu.

Wymiana baterii
Od momentu pojawienia się symbolu 
poziomu naładowania baterii, masz około 
3 miesiące na ich wymianę (2 baterie 
alkaliczne 1,5 V typu LR03 lub AAA).

Przestrzegaj następujących środków 
ostrożności:
–  podczas wkładania baterii do urządze-

nia pamiętaj o prawidłowym układzie 
biegunów +/–,

–  nie usuwaj zużytych baterii do miejsc niedozwolonych (chroń 
środowisko oddając baterie do odpowiedniego punktu zbiórki 
odpadów),

– nie ładuj baterii,
–  masz około 45 sekund na wymianę baterii przed zresetowaniem 

ustawień czasu (w przypadku przekroczenia tego czasu, godzina 
i data są resetowane).

Mierzona temperatura

Symbol poziomu
naładowania baterii
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Dane techniczne
•  Zasilanie z 2 baterii alkalicznych 1,5 V typu LR03 lub AAA  

(w zestawie), czas pracy przy normalnym użytkowaniu ponad  
2 lata.

• Izolacja klasy II

• Sygnał wyjściowego na styku przełączania maks. 2 A, 230 V

• Działanie typu 1.C (obniżenie napięcia w sieci)

•  Wbudowane sterowanie proporcjonalne z podstawą czasową  
15 min lub regulacja wł./wył.

• Wymiary: 135 × 81 × 20 mm 

• Stopień ochrony: IP 30

• Montaż naścienny lub w obudowie montażowej

• Instalacja w otoczeniu o normalnym poziomie zanieczyszczeń

• Temperatura przechowywania: –10 ÷ +70°C

• Temperatura pracy: 0 ÷ +40°C
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Pomoc
Celem niniejszego rozdziału jest pomoc w szybkim rozwiązywaniu 
problemów najczęściej spotykanych podczas obsługi urządzenia.
W przypadku wątpliwości, jeżeli problem nie został rozwiązany lub 
jeżeli nie znajduje się na liście, skontaktuj się z instalatorem.

Brak jakichkolwiek wskazań na wyświetlaczu urządzenia 
pomieszczeniowego.
Brak zasilania.
Sprawdź baterie (i kierunek biegunów).

Wyświetlana temperatura nie jest zgodna z temperaturą zmie-
rzoną w pomieszczeniu za pomocą termometru.
Patrz menu CF01 podczas rozruchu.

System ogrzewania/klimatyzacji jest wyłączony.
Pokrętło znajduje się w położeniu , PROG lub .
Ustaw pokrętło w innym położeniu.

Na wyświetlaczu wyświetlane są 4 kreski „----”. Urządzenie 
jest wyłączone.

3 możliwości:
 – funkcja nieobecności ustawiona w trybie chłodzenia,
 –  brak regulacji temperatury w trybie ekonomicznym trybu 

chłodzenia (menu CF05, rozruch),
 –  tryb ochrony przed zamarzaniem w trybie chłodzenia (patrz 

„Ustawienia temperatury)”.
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Termostat nadal żąda ogrzewania, mimo osiągnięcia zadanej 
temperatury.

To nie jest usterka, ale sposób pracy związany z zastosowaną 
regulacją. Praca jest ograniczana w czasie i nie prowadzi do nad-
miernego zużycia energii.
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Urządzenie zgodne z wymaganiami dyrektyw
2004/108/WE (zgodność elektromagnetyczna)

i 2006/95/WE (bezpieczeństwo urządzeń niskonapięciowych)

Biorąc pod uwagę zmiany norm i urządzeń, dane techniczne podane w treści i na rysunkach niniej-
szego dokumentu nie są wiążące do momentu ich potwierdzenia przez nasz  serwis.
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