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D10 - Digitális szí es éri tőképer yős szoba ter osztát
A D
digitális ter osztát elsősorban elektromos és vizes
fűtésre dszerek vezérlésére szolgál. Nag éretű, .
olos
szí es
éri tőképer ő
kö
e
kezelhető
grafikus
kezelőfelületet iztosít. A készüléke
külö öző
elv
beállítása lehetséges.
Öt előre eállított üze
ód segít az ideális beállítások
megválasztásában. Az 5+1+1 napra programozható heti
eállításo
elül tová i
iklusidő és hozzáre delhető
hő érsékletérték teszi a sza ál ozást rugal assá.
A ki- és ekap solások az előre eállított progra auto atika
szerint történnek. A ter osztát a valós szo ahő érséklet és a
ért értékek közötti fi o ha golást előre
eállított
algoritmusok szerint állapítja meg.
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Háro
külö öző
hő érsékletérzékelési
eállítás ól
választhatu k: . Csak a szo ahő érséklet sza ál ozása a
termosztát beépített sze zoro keresztül . Csak a fűtött felület
hő érsékleté ek sza ál ozása a ter osztát külső sze zoro
keresztül . A levegő hő érsékleté ek sza ál ozása a fűtött
felület hő érsékleté ek li itálása ellett.

TERMÉK JELLEMZŐK
4.3 colos színes érintőképer ős űködtetés
Elektro os fűtésre dszerekhez Ma . A terhelésig

Előre eépített progra
ódok: Ko fortfűtés,
Takarékos-, Parti-, Nyaralás- és Programmód
5+1+1 napos heti programozhatóság
Külső és eépített sze zorválasztási lehetőség
Elérhető elvek: A gol, Fra ia, Né et, Holla d
Dátu és időpo t egjele ítés
Hő érsékletkali rálás
Túlmelegedés elleni védelem
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Hálózati feszültség: 230V, 50 Hz
Terhelés: 16A (Max)

0

Állítható hő érséklet tartomány: 5~35 C
Üze i hő érséklet tarto á : ~
Érzékelők: NTC 9
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Kapcsolási pontosság: ± 0.5 C
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NYELVVÁLASZTÁS
TÚLMELEGEDÉS
ELLENI VÉDELEM
KOMFORT MÓD
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Termosztát be/kikapcsolása
Üzemmód kiválasztása
Beállítások kiválasztása
Hő érséklet sökke tése léptetés
beállításoknál)
Hő érséklet övelése léptetés
beállításoknál)
Külső urkolat hő érséklet
Aktuális levegőhő érséklet
0
Kívá t hő érséklet tarto á : -35 C

Grafikus hő érséklet visszajelzés
Választott üzemmód megjelenítése
Aktuális idő kijelzés és belépés
programozáshoz
A hét adott napját jeleníti meg
Fűtés üze e
Üzemmód megjelenítése
Dátu és idő eállítása
Az 5+1+1 üzemmód részleteinek
megjelenítéséhez
Ko fortfűtés, Takarékos-, Parti-,
Nyaralás- és Programmód
hő érsékletei ek eállítására
A kijelző elvé ek ódosítása
Hő érsékletek alsó és felső
határértékeinek meghatározása
Az üzemmódhoz rendelt
hő érséklete üze el
Az üzemmódhoz rendelt
hő érséklete üze el
Az üzemmódhoz rendelt
hő érséklete üze el
Az üzemmódhoz rendelt
hő érséklete üze el
Az üzemmódhoz rendelt programozott
értékeket követi napközi ciklusok és a
hét napjai szerint
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PROGRAM ÜZEMMÓD SZERKESZTÉSE

GYÁRI ÉRTÉKEK MÓDOSÍTÁSA

Nyomja meg a MENU,
majd a Programüzem(16)
gombot. Megjelennek a
iklusidők vala i t az
azokhoz
rendelt
hő érsékletek. Bár el
oszlop érintésekor azok
szerkeszthetővé vál ak.

A ter osztát kikap solását OFF követő
ásodper e elül
o ja eg és tartsa o va
ásodper ig a kijelző al felső
sarkán található Óra(11) gombot. Az értékek módosításához
használja a << vagy >> gombokat, az oldalak között a „Pre
és „Next gombokkal léphet.
Menu

Leírás

Tartomány

01

Temp. Offset - szenzorkalibrálás

-8 C ~ +8 C

02

Példa: amennyiben a
vasár api iklusidőket
szeretné módosítani,
érintse meg a Sun.
(Vasárnap) oszlopot,
majd a
és
gombokkal léptetheti
az értékeket.
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A MENU gomb megnyomása
után válassza a Dátum /
Időpo t
go ot
ajd
állítsa e az aktuális időt és
napot.
Az
értékek
módosítása után válassza az
APPLY gombot a beállítások
mentéséhez.
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0 C~3 C

Set Point Max. – max állítható
hő érséklet
Set Point Min. – min. állítható
hő érséklet
NTC Select(Internal, External) szenzorválasztás
Low Protection Max. – Max.
fagyvédelem érték
Low Protection Min. – Min.
fagyvédelem érték
High Protection Max. – Max.
túlmelegedés érték
High Protection Min. – Min.
túlmelegedés érték
Backlight off Time - háttérvilágítás
késleltetés
Min.Backlight Brightness – min.
háttérvilágítás
Relay Delay Time – kapcsolási
késleltetés
Relay Output – kapcsolás
Normál/inverz
Restore – gyári értékek visszaállítása
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DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

0

Dead Zone - hiszterézis

03

A Su . Vasár ap oszlop a
iklusidő választható. Az aktuális
iklusidőt az
iko jelzi. A iklusidők között a al oldali
gombokkal válthat. A ciklus kiválasztása után az óra (H) perc (M)
és hő érséklet értékeket a ellettük található go okkal
módosíthatja. Az értékek módosítása után válassza az APPLY
gombot a beállítások mentéséhez.
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0

0

0
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5 C ~ 35 C
5 C ~ 35 C
I only, E only, I & E, I
or E
0
0
5 C ~ 10 C

0

0

0

0

0

0

5 C ~ 10 C
5 C ~ 90 C
5 C ~ 90 C
3s ~ 180s
1% ~ 100%
0s ~ 250s
Normal(NO);
Inverted(NC)
<< or >>

BEKÖTÉSI RAJZ

BEÉPÍTETT PROGRAMMÓDOK SZERKESZTÉSE
A MENU gomb megnyomása
után válassza az Üzem(17)
gombot , ezután válthat az
üzemmódok
között
és
állíthatja a hozzá tartozó
hő érsékletet. Az értékek
módosítása után válassza az
APPLY gombot a beállítások
mentéséhez.

BESZERELÉS

TÚLMELEGEDÉS ELLENI ÉS FAGYVÉDELEM A
MENU gomb megnyomása

Csavarhúzó segítségével válassza le a hátlapot, majd a bekötési
rajz szerint csatlakoztassa a vezetékeket. A hátlapot rögzítse
csavarokkal a falon az ábrán látható módon, végül helyezze
vissza az előlapot a hátlapra.

után
válassza
a
Túlmelegedés(19) gombot.
Ezután állíthatja be a
fűtőfelület a i u és a
helyiség minimum elvárt
hő érsékletét. Az értékek
módosítása után válassza az
APPLY gombot a beállítások
mentéséhez.

1.
2.

NYELVVÁLASZTÁS
A MENU gomb megnyomása
után válassza a
Nyelv
választás(18)
gombot. A
felsorolt nyelvek
közül
választhat. Kiválasztás után
válassza az APPLY gombot a
beállítások mentéséhez.
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