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1. Обща информация и безопасност
•












Неправилното свързване на стайния
панел с контролера на котела може да
доведе до повреда и на двете
устройства.
Монтажът трябва да бъде извършен от
квалифициран техник.
Вземете
допълнителни
предпазни
мерки за предотвратяване ефектите
от неизправностите на контролера и
софтуера, които могат да доведат до
загуба на оборудването и опасни
последици, напр. замръзване на вода
в хидравличната система.
Потребителското
ръководство
за
стайния панел е допълнение към
документацията на контролера.
Потребителят трябва да се запознае
внимателно с ръководството (ние не
носим
отговорност
за
щети,
причинени поради неспазване на
ръководството).
Запазете ръководството за бъдещи
справки.

•

•

чрез
тъч
панелa
на
екранa
за
дистанционно управление.
Датчикът
за
външна
температура
позволява отчитане и програмиране на
температурата с точност до 0.1°C.
Може да бъде програмиран за срок от 7
дни с точност до 0,5 ч., което се равнява
на 48 промени на температурата за един
ден.
Може да работи в комплект от макс. 3
идентични стайни термостата с функция
за промяна настройките на параметрите
между
тези
панели
и
отделна
визуализация на дисплея.

Стайният термостат може да се използва в
домакинства или подобна среда, както и в
малки промишлени сгради.
3. Функциониране
3.1 Функциониране на термостата
Устройството разполага с дисплей с тъч
панел.

За избор на позиция от менюто, натиснете
съответстващите символи върху дисплея

Използвани символи:

Някои от символите са:

Допълнителни съвети и информация

Избор на главно Меню;
Увеличаване/намаляване
стойността на избрания параметър;

Важна информация, която може да
бъде решаваща при евентуални щети или
заплаха за живота/здравето.

Превъртане
на
параметри нагоре/надолу

Приложим стандарт: WEEE 2002/96/EC
(Наредба за електрическо и електронно
оборудване)

списъка

с

Изход от избрана позиция в Меню
или отмяна на настройка на параметър;
Връщане към основен екран;
Вход в позиция от менюто или
потвържаване настройката на избрания
параметър;

2. Приложение

Информация,
позиция от менюто;

Стайният панел:
• Основно
изпълнява
функцията
на
програмируем стаен термостат;
• Контролира температурата в помещенията
по лесен начин;
• Изпълнява функцията на допълнителен
контролен панел за контролера на котела;
показва всички параметри на контролера
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касаеща

избрана

3.2

Основен екран

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Текуща външна температура (налична
само при свързан към контролера датчик
за външна температура).
Текущо ниво на гориво в шнека.
Текуща
зададена
температура
в
помещението.
Брой
налични
основни
екрани
с
индикация кой е показан.
Индикатор за зададена дневна или
нощна температура.
Достъп до основно Меню.

3.3 Работни режими

Меню → Работен режим → ...........

1. Устройство, избрано от потребителя.
2. Текуща измерена темп. в помещението
3. Работен режим на термостата

3.3.1 График
Зададената температура на помещението е
определена в съответствие с времеви
график.
Предварително зададена нощна
температура
Предварително

(икономичен)
или
зададена
дневна

температура
(комфорт) се настройват в
следното меню: Температурни настройки
→
Нощна
температура/Дневна
температура
символ, появяващ се на екрана.
3.3.2 Икономичен
Контролерът
работи
с
постоянна
Предварително зададена температура на
режим Икономичен, която може да бъде
настроена в следното меню: Температурни
настройки → Нощна температура
символ, появяващ се на екрана.
4. Сигнализиране за активен термостат
(отопление).
5. Символ на избраното устройство:

3.3.3 Комфорт
Контролерът
работи
с
постоянна
Предварително зададена температура на
режим
Комфорт:
Температурни
настройки → Дневна температура
символ, появяващ се на екрана.
3.3.4 Извън къщи
Настройката на текущата температура може
да
бъде
заменена
за
предварително
програмиран срок от 1÷60 ч. с температура
на режим Икономичен, чрез настройка в
следното меню: Температурни настройки
→ Нощна температура

6. Часовник и ден от седмицата
7. Бутон за смяна на основен екран.
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Температурни
настройки
→
Противозамръзване
Активирането на този режим ще доведе
допълнително до настройка на контролера
на предварително зададената температура
на БГВ на 8°C.

След активиране на режима, трябва да се
зададе продължителността в диапазон от
1÷60 ч., с увеличение от 1 час. След този
период,
контролерът
преминава
към
режимът, в който е бил преди режим Извън
къщи.

символ, появяващ се на екрана.

символ, появяващ се на екрана.

3.3.9 Приоритет БГВ
Този режим осигурява еднократен приоритет
на БГВ. След активиране на режима, трябва
да се зададе продължителността в диапазон
от 1÷60 ч., с увеличение от 1 час. По време
на действие на режима, зададените в
графика намалявания на темп. през нощта
за БГВ и циркулационната помпа ще бъдат
неактивни.

3.3.5 Проветряване
Изборът на този режим ще доведе до
затваряне
на
смесителните
клапи
и
изключване на циркулационните помпи от
контролера на котела за срок от 1÷60 мин.
След активиране на режима, трябва да се
зададе продължителността в диапазон от
1÷60 мин., с увеличение от 1 мин. След
този период, контролерът преминава към
режимът, в който е бил преди режим
Проветряване.

3.4 График

символ, появяващ се на екрана.
Менюто
дава
възможност
за
програмиране на времеви графици за стайни
термостати, БГВ и работа на циркулационна
помпа
на БГВ. Възможно е задаване на
графици за всеки ден поотделно, с точност
до 0,5 ч. (48 промени на температурата за 1
ден). Контролерът позволява задаване на
две температурни нива: дневно (комфорт) и
нощно (икономичен).

3.3.6 Парти
Настройката на текущата температура може
да
бъде
заменена
за
предварително
програмиран срок от 1÷48 ч. След
активиране на режима, трябва да се зададат
желаната температура и продължителност в
диапазон от 1÷60 ч., с увеличение от 1
час.
След
този
период,
контролерът
преминава към режимът, в който е бил
преди режим Парти.

Настройването на графиците се извършва в :
Меню → График → …
• Изберете ден от седмицата, за който
ще бъде зададен/променен графикът.
• Ще се покаже прозорец за корекция
на графика.

символ, появяващ се на екрана.
3.3.7 Ваканция
Настройката на текущата температура може
да бъде заменена с постоянна температура
за предварително програмиран срок от
1÷60 дни. Тази функция е полезна, в
случай на екскурзия. След активиране на
режима, трябва да се зададат желаната
температура и продължителност в диапазон
от 1÷60 дни., с увеличение от 1 ден. След
този период, контролерът превключва на
режимът, в който е бил преди режим
Ваканция. Активирането на този режим ще
доведе допълнително до настройка на
контролера на предварително зададената
температура на БГВ на 8°C.

1-ред на времевия период, 2- настоящ
коригиран времеви период, 3 – нощна темп.
4- дневна темп. 5,7 – избор на времеви
период, 6 – избор на темп., 8 – въвеждане
на графици в меню копиране.
За задаване на необходимия времеви
период:

символ, появяващ се на екрана
3.3.8 Противозамръзване
Контролерът работи с постоянна зададена
температура
в
следното
меню:
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•

С помощта на бутоните < , >,
настройте индикатор “2” на началeн
час на времевия период;

•

С помощта на бутон
, задайте
температура
за
режим
комфорт
(дневна) или икономичен (нощна);
С помощта на бутоните < , >,
настройте индикатор “2” на краен час
на времевия период;

•

•
•

•

Следните позиции в менюто: Котел,
БГВ, Лято/Зима и Вкл./Изкл. на
котел са опционални и налични
само в случай на свързан стаен
термостат Room Control TOUCH с
контролер със съвместим софтуер.
3.10
Екран
за
дистанционно
управление
на
контролера
на
котела.

Натиснете бутон
за завършване
настройката на времевия период;
Горепосочените действия могат да
бъдат извършени за друг времеви
период, ако е необходимо.

Ако контролера на котела е оборудван със
стандартен контролен панел (версия с бутон),
панелът Room Control TOUCH ще покаже
точно графично изображение на главния
екран на контролера (дистанционен екран).
Позицията на менюто се избира чрез

Натиснете бутон
за показване на
прозорец за копиране на графика за
друг ден от седмицата.

натискане на <|
| > на екрана. От
съобръжения за безопасност, не всички
позиции от менюто на контролера ще бъдат
налични.

3.5 Температурни настройки

3.11 Известяване
контролера

Позволява промяна на предварително
зададените стайни температури:

за

аларми

на

Стайният
термостат
показва
аларми,
предавани от контролера на котела, за
които известява чрез звуков сигнал.
Докоснете екрана за изключване на активна
аларма. Тя обаче няма да бъде изтрита. От
съобръжения за сигурност, алармата може
да бъде изтрита само от контролера.

•

Дневна температура (комфорт),
• Нощна температура (икономичен),
• Противозамръзване.

3.6 Котел
Котел – позволява дистанционен
достъп до менюто на контролера на котела,
към който е свързан стайния термостат.
Възможни са преглед и корекция на всички
параметри и аларми в контролера.

3.12

Настройки

Меню → Настройки → ………

3.7 БГВ

3.12.1 Хистерезис

БГВ
–
позволява
предварително
задаване на температура и работен режим
на БГВ.

Параметърът определя хистерезиса на
стайната температура. Котелът започва да
загрява, когато стайната температура падне
под предварително зададената температура
минус хистерезиса. Загряването ще бъде
преустановено
при
достигане
на
предварително зададената температура.

3.8 Лято/Зима
Лято/Зима – позволява промяна на
работен режим “Лято/Зима” в контролера на
котела.
3.9 Вкл./Изкл. на котела

3.12.2 Температурна корекция

Вкл./Изкл. на котела
–
позволява
дистанционно активиране или деактивиране
на контролера на котела чрез стайния
термостат.

Позволява въвеждане на корекция на
измерената от термостата температура в
диапазон от -4.0°C до +4.0°C.
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3.12.3 Яркост на дисплея

• Калибриране на дисплея
калибриране на дисплея.

–

позволява

3.12.8 Звук

Позволява отделно задаване яркост на
подсветката на дисплея в [%] за дневни
(6:00-22:00),
нощни
(22:00-6:00)
или
текущи настройки.

Включване/изключване на звуковата
сигнализация за аларми и известия от
контролера.

3.12.4 Промяна на език

3.12.9 Часовник
Позволява промяна
стайния термостат.

на

езика

на
Настройка на текущо време. Панелът
притежава
функция
за
времева
синхронизация с други стайни термостати и
контролера на котела.

3.12.5 Родителски контрол

Функцията се самоактивира след
няколко
минути
на
неактивност.
До
часовника върху дисплея, се появява символ

Синхронизацията ще стартира когато
времевата
разлика
между
термостати/контролер надвиши 10
сек.

. Натиснете върху дисплея и задръжте за
няколко
секунди,
за
да
отключите
термостата.

Промяната на времето от термостата на една
стая ще доведе до промяна на времето и на
останалите панели, както и на контролера.
Панелът,
свързан
към
източник
на
захранване, получава настройка на времето
от контролера на котела.

3.12.6 Актуализиране на софтуера

Позволява актуализиране на софтуера
чрез microSDHC карта (поставена в слота
на
термостата)
за
всички
свързани
устройства:
контролер,
допълнителни
модули,
контролни
панели
и
стайни
термостати.

Програмираният
график
функционира на база вътрешна
памет на стайния термостат и няма
да бъде изтрит при липса на
захранване.

3.12.7 Сервизни настройки

3.12.10 Дата

Настройка на текуща дата. След
настройка, денят от седмицата ще се зададе
автоматично. Функцията за синхронизация
се прилага и тук, и работи по подобен начин
както при времевата синхронизация.

За задаване на настройките е
необходимо да въведете сервизна
парола.
• Режим “Хотел” – забранява възможността
за редактиране на настройките на други
стайни термостати и достъпа до това меню
на устройството. Потребителят може само
да извършва основни настройки.
• Видимост на друг панел – позволява
видимост и редактиране на устройството
от други страйни термостати.
• Възобновяване на фабрични настройки –
позволява възобновяване на фабрични
настройки.

3.12.11 Панел

Позволява задаване на индивидуален
адрес и наименование на панела.
•
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Адрес на панела – Потребителят може да
избере адреси 1,2 или 3. Този параметър
позволява промяна на адреса на стайния
панел, в случай на няколко стайни
панела свързани с контролера.

За правилно функциониране на
системата,
трябва
да
бъдат
зададени различни адреси за
различните стайни панели.
• Наименование – потребителят може да
наименова панелите, в съответствие с
вида на стаята, напр. таван, всекидневна,
и
др.
Това
улеснява
определяне
местоположението на панела в сградата и
промяна на зададена температура в
отдалечена стая. Зададеното име ще бъде
също видимо и на панeлите в другите
стаи.
Избраният Адрес на панела (при свързани
2 или 3 панела), е изобразен на главния
екран като
(също и с цифри 2, 3).
Името е изобразено (на другите панели
също) в горната лента на екрана (вляво).
3.12.12 Информация
Информация относно версията на
софтуера,
използвана
в
стайните
термостати
на
контролера
и
допълнителните модули.
Препоръчва се използването на
една и съща версия на софтуера
за
всички
свързани
стайни
термостати.
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4 Монтаж

4.4 Описание на монтажните дейности

4.1 Технически данни

• Пробийте отвори в стената (използвайте
дюбели, в случай на зидария) и завийте
винтовете. Разстоянието между отворите е
обозначено върху задната страна на
стайния термостат (90х43 мм.).
• С помощта на проводник, свържете
термостата/термостатите с контролера на
котела , тъй като той играе ролята на
източник на ел. захранване.
• Окабеляването може да бъде вградено
или външно по стената.
• Проводникът не трябва да бъде полаган
заедно с кабелите на ел. мрежата в
сградата, а също и не трябва да бъде в
близост
до
устройства
със
силно
електромагнитно поле.

Ел. захранване
Клас на защита
Работна темп./зададена
темп.
Отчитане на
темп./диапазон на
регулиране
Хистерезис
Относителна влажност
Дисплей
Размери
Тегло
Стандарти
Клас на софтуера

+12VDC/150mA
IP20
0..50/0..65 °C
0..50/5..35 °C
0.2..5 °C
5 - 85%, без
конденз
графичен, тъч
148x97x23 мм.
0.2 кг.
PN-EN 60730-29
PN-EN 60730-1
А

4.2 Условия на експлоатация
• Устройството не трябва да се излага на
прякото
въздействие
на
атмосферни
условия (дъжд, слънце) и на вибрации посилни от обичайните по време на
транспортиране.
• Устройството не трябва да се използва
при условия на кондензация на пара и
трябва да бъде защитено от вода.
• Температурата
на
съхранение
и
транспортиране не трябва да надвишава
диапазона от -15....+65°C.
• Устройството може да се монтира само в
сухи жилищни помещения.
4.3 Изисквания за монтаж
Препоръки:
1. Термостатът е предназначен за стенен
монтаж в помещения.
2. Монтирайте термостата на височина
прибл. 1,5 м. от пода.
3. Избягвайте силно изолирани части с лоша
циркулация
на
въздух,
близо
до
нагревателни уреди и в пряка близост до
врати и прозорци, тъй като отчитането на
температурата се повлиява от външните
условия.
4. Термостатът трябва да бъде монтиран от
квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност за
причинени щети поради неспазване на
препоръките в настоящото ръководство.
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4.5 Ел. свързване с модул на контролер

4.5.1 Свързване с ecoMAX800P1, P2, D1,
D2 и ecoMAXX800R2, T2

Препоръчителното захранващо напрежение
на стайния термостат е +12VDC.

Всички стайни термостати 1,2,3 изискват
използването на допълнителен адаптор с
напрежение +12VDC, I≥0.5A.

Термостатът може да бъде захранен
с +5÷12V. Въпреки това, не се
препоръчва, заради загуба на
напрежение при дълги проводници.
За свързване към клемите на модула на
контролера е необходим 4-жилен кабел с
макс. дължина 30 м. и сечение на
проводника ≥0.5 мм2. Изходите за сигнал се
намират на задната страна на панела.

Уверете се, че полюсите са
свързани правилно. Неправилното
свързване може да доведе до
повреда на устройството.
В
зависимост
от
вида
на
управление на котела, стайният
термостат може да бъде директно
захранен
от
клемите
на
контролера. Може да се използва
и адаптор с напрежение +12VDC,
I≥0.5A.
В зависимост от софтуерната
версия на контролера, той може
да бъде свързан с 1 до макс. 3
стайни термостата Room Control
TOUCH.
В следващите точки се описва свързването
на стаен термостат/термостати Room Control
TOUCH към различни серии контролери.
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4.5.2 Свързване с ecoMAX800 P3, D3 и
ecoMAXX800 R3, T3

Ако контролерът на котела е с контрол панел
ecoTOUCH (цветен, с тъч панел), модулът му
може да захранва директно само един
термостат Room Control TOUCH (клема 31).
За захранване на втория и третия термостат,
трябва да се използва допълнителен адаптор
с напрежение +12VDC, I≥0.5A.

Модулът на контролера може да
захранва до два цветни тъч
панела едновременно.
Ако контролерът на котела е със стандартен
контрол панел (версия с кръгъл бутон),
модулът му може да захранва директно два
термостата Room Control TOUCH (клема 31).
За захранване на третия термостат, трябва
да се използва допълнителен адаптор с
напрежение +12VDC, I≥0.5A.

4.5.3 Свързване с R.Control
И трите термостата изискват използването на
допълнителен
адаптор
с
напрежение
+12VDC, I≥0.5A
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4.5.4 Свързване с S.Control

Ако контролерът на котела е с контрол панел
ecoTOUCH (цветен, с тъч панел), модулът му
може да захранва директно само един
термостат Room Control TOUCH (клема 40).
За захранване на втория и третия термостат,
трябва да се използва допълнителен адаптор
с напрежение +12VDC, I≥0.5A.

Модулът на контролера може да
захранва до два цветни тъч
панела едновременно.
Ако контролерът на котела е със стандартен
контрол панел (версия с кръгъл бутон),
модулът му може да захранва директно два
термостата Room Control TOUCH (клема 40).
За захранване на третия термостат, трябва
да се използва допълнителен адаптор с
напрежение +12VDC, I≥0.5A.
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4.5.5 Свързване с ecoMAX860P1, D1

Ако контролерът на котела е с контрол панел
ecoTOUCH (цветен, с тъч панел), модулът му
може да захранва директно само един
термостат Room Control TOUCH (клема 46).
За захранване на втория и третия термостат,
трябва да се използва допълнителен адаптор
с напрежение +12VDC, I≥0.5A.

Модулът на контролера може да
захранва до два цветни тъч
панела едновременно.
Ако контролерът на котела е със стандартен
контрол панел (версия с кръгъл бутон),
модулът му може да захранва директно два
термостата Room Control TOUCH (клема 46).
За захранване на третия термостат, трябва
да се използва допълнителен адаптор с
напрежение +12VDC, I≥0.5A.
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4.5.6 Свързване с ecoMAX860P2, D2

Ако контролерът на котела е с контрол панел
ecoTOUCH (цветен, с тъч панел), модулът му
може да захранва директно само един
термостат Room Control TOUCH (клеми G4).
За захранване на втория и третия термостат,
трябва да се използва допълнителен адаптор
с напрежение +12VDC, I≥0.5A.

Модулът на контролера може да
захранва до два цветни тъч
панела едновременно.
Ако контролерът на котела е със стандартен
контрол панел (версия с кръгъл бутон),
модулът му може да захранва директно два
термостата Room Control TOUCH (клеми G4).
За захранване на третия термостат, трябва
да се използва допълнителен адаптор с
напрежение +12VDC, I≥0.5A.

5.Регистър на измененията
Версия 1.1 – промяна на оформлението и
наименованието на устройството – Room
Control TOUCH
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