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Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych zaleceń dotyczących montażu i uruchomienia.
Instalacja i eksploatacja powinna byc przeprowadzona w oparciu o uznane zasady techniki. 
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Użycie niezgodne z przeznaczeniem oraz wprowadzanie niedozwolonych zmian podczas
montażu prowadzi do wyłączenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
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1. Budowa i funkcje

1.1 Budowa

1.1.1 Moduł przyłączeniowy

1  Transformator 230 / 24 V AC
2  Moduł przyłączeniowy
3  LEDy
4  Przyciski użytkowe
5  Zaciski przyłączeniowe

6  Prowadnice
7  Karta mini SD
8  Wejście RJ-12 dodatkowej anteny
9  Wejście RJ-45 LAN

Rys. 1/2: Budowa modułu przyłączeniowego na podstawie modelu 4-kanałowego
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1  Wyświetlacz
2  Przyciski czujnika
3  Otwarcie obudowy
4  Czujnik IR (dotyczy modelu termostatu z czujnikiem temperatury podłogi)

1.1.2 Termostat

Rys. 3: Budowa termostatu pokojowego Touchline

 

proponowanych urządzeń. Poprzez zoptymalizowany ksztalt obudowy
termostaty TOUCHLINE łączą w sobie ponadczasowy, eksluzywny wygląd,

Termostaty mierzą temperaturę pomieszczeń za pomocą wbudowanego
niklowanego czujnika temperatury. Zintegrowane, dotykowe przyciski 
w panelu obudowy dają możliwość wprowadzania zmian i ustawiania
poszczególnych Parametrow, jak np. wartość temperatury, wartości graniczne 
i programy czasowe.
Moduł posiada wyjścia zabezpieczone przed zwarciem, tryb Stand-by oraz 
osobne przekaźniki do podłączenia pompy i regulacji ogrzewania.

System jest wyposażony w autodiagnostykę i wskaźniki błędów na wyświetlaczu.
Test połączenia radiowego urządzeń można sprawdzić w łatwy sposób 
i upewnić się o poprawnym wprowadzeniu funkcji.
Istnieje wiele kombinacji adresowania termostatów i modułu. Można np. przypisać
kilka termostatów do jednego modułu, a radiowo w ramacj jednego systemu
można połączyć do max 3 modulów.

Nowy system regulacji ogrzewania płaszczyznowego w jakości PREMIUM
stanowią innowacyjne modele termostatów i modulu Roth EnergyLogic 
TOUCHLINE. Design i panel dotykowy wyznaczają nowe standardy jakości 

zapewniając jednocześnie  niezwykły komfort i łatwość użytkowania.

Regulacja siłownikami odbywa się poprzez On/Off lub modulację szerokości 
impulsu (PWM).

 F1.2   unkcje

Zintegrowany wyłącznik pompy z funkcją blokowania (karta modułu pompy)
kontroluje pracę pompy.

 

Przyłączenie pompy

 

Touchline
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Komfort przebywania przy nieznacznym zużyciu energii zapewniony jest
poprzez funkcję Programu czasowego indywidualnej temperatury na każdy
dzień tygodnia. Termostat posiada możliwość przechowywania 3 Programów 
czasowych - wybór wspólnej temperatury dla wszystkich dni tygodnia,

temperatury dla każdego dnia tygodnia oddzielnie.
Dodatkowo do wejścia "Eco (N/R)" można podłączyć zewnętrzny przełącznik
zegarowy. Poprzez zewnętrzny sygnał można redukować ustawioną temperaturę
na każdym termostacie o 3 K lub więcej.

 

Tryb chłodzenia można aktywować poprzez zewnętrzny sygnał np. z pompy
ciepła lub inne urządzenie przełączające.
Do aktywacji funkcji można wykorzystać potencjalnie wolne wejście "C/O" lub 
"24...230 V TB/C/O". Opcjonalnie poprzez potencjalnie wolne wyjście sygnał
C/O może zostać dalej przekazany do urządzenia chłodzącego.
Tryb chłodzenia można aktywować poprzez termostat z funkcją Master - główny
lub poprzez każdy dowolny temrostat.

 
 

W celu zapobiegania blokowaniu się pompy i zaworów, raz w tygodniu
aktywowana jest funkcja antyblokady. Funkcja zostaje uruchomiona wtedy,
gdy w jednym wyjściu przez okres tygodnia nie był kierowany sygnał.
W funkcji antyblokady pompa zostaje uruchomiona na czas 3 minut.
Siłowniki w każdym kanale zostają "pobudzone" i uruchomione do pracy na
20 minut. Pompa i siłowniki dzialają niezależnie.

Tryb oszczędzania energii
(Opuszczanie trybu)

Tryb chłodzenia

Funkcja antyblokady pompy 
i zaworów

wybór różnej temperatury dla weekednu i dni roboczych oraz wybór różnej

 

W przypadku, gdy pomiędzy termostatami i modułem zaniknie sygnał
na 30 minut, kanały modułu przełączą się na tryb awaryjny.
Siłowniki zostaną włączone na 30% czasu standardowego i wyłączone 
na 70% czasu. Definicja czasu standardowego jest z góry ustalona 
w algorytmie regulacji. Diody LED kanałów zaczną migać. Na wyświetlaczu
termostatu pojawi się komunikat trybu awaryjnego z symbolem ostrzeżenia.
Dla prawidłowego zadzialania trybu awaryjnego, moduł musi być podłączony
do zasilania z zabezpieczeniem przed spięciem np. od wyladowań.

 

Termostat mierzy temperature pomieszczeń. Temperatura jest ustawiana
bezpośrednio na termostacie. Temperatura pomierzona i temperatura
ustawiona przekazywane są do modułu co 10 minut. Przy zmianie wartości,
nowa nastawa i pomierzona temperatura przekazywane są natychmiast
do modułu. Celem sktutecznej regulacji temperatury do dyspozycji są
3 różne algorytmy regulacji, jak również zoptymalizowana regulacja
silownikami. Regulacja może się odbywać poprzez On/Off lub dwie
regulacje szerokości impulsu PWM z możliwościa wyboru różnych okresów.
Przy regulacji On/Off i różnicy temperatur powyżej 0,5 K, ogrzewanie zostaje
włączone lub wyłączone. Gdy wymagana wartość leży powyżej pomierzonej
temperatury, zawory zostaną otwarte. W przypadku, gdy wymagana wartość
leży poniżej wartości pomierzonej, zawory zostaną zamknięte.

Tryb awaryjny

Regulacja temperatury

Touchline
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Przy regulacji PWM czas otwarcia i zamknięcia zaworów jest kalkulowany
z różnicy temperatur pomiędzy wartością wymaganą a rzeczywistą.
Im większa rożnica, tym większy jest czas do otwarcia i zamknięcia zaworów.

 

 Zoptymalizowany rodzaj regulacji siłownikami to jeden ze sposobów
do uzyskania oszczędności w zużyciu energii. Najpierw siłowniki kontrolowane są 
w określonym czasie w sposób ciągły. Następnie siłowniki są sterowane poprzez
sygnal Puls/Pause, przez co wymagana jest mniejsza ilość energii.

Każdy kanał tworzy własny obwód regulacji. Gdy termostat jest przypisany 
do kilku kanałów modułu, kanały te zostają pogrupowane w jednym obwodzie
regulacji.

 
 

Termostat z wbudowanym czujnikiem IR temperatury podłogi daje gwarancje
utrzymania komfortowej temperatury podłogi.
W normalnych warunkach temperatura pomieszczenia jest regulowana
w zakresie wartości temperatury wymaganej i pomierzonej.
Gdy aktualna temperatura pomieszczenia znajduje się powyżej wymaganej
wartości, regulacja komfortu podłogi zostanie włączona.

Regulacja temperatury
poprzez czujnik IR 
temperatury podłogi
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1.3 Obsługa
1.3.1 Moduł przyłączeniowy

1  Przyciski użytkowe
2  LEDy

Rys. 4: Przyciski użytkowe modułu i diody LED

 
 

System Przypisanie kilku (max 3) modulow przylaczeniowych
do jendnej strefy. Dodatkowo mozna zintegrowac I/O-Boxen
i czujniki zewnetrzne do jednego Systemu

Master Definiowanie modułu Głównego Master w Systemie 
z kilkoma modułami. Należy zdefiniować jeden moduł Master
na jeden System. Fabrycznie zdefiniowany jest każdy
moduł jako Podrzędny Slave
 Patrz str. 35, pkt. 4.1.6

Przypisanie kilku kanałów modułu do jednej strefy lub do max
trzech stref

• Adresowanie temostatu i modułu przyłączeniowego
• Usuwanie adresowania

Przyciski użytkowe

Przyciski użytkowe Opis

Moduł główny

Strefy

Kanały

Touchline
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•

System:  •

Master: •
•

LED Power  
•
•
•

•
•

Funkcja LED "C/O" wyjście jest zależne od konfiguracji
Parametru P-51.  Patrz opis Parametrów str. 68.
• Funkcja "kocioł" aktywna: przy: zapotrzebowaniu na ciepło
• Funkcja "C/O" aktywna: przy zapotrzebowaniu chłodzenia

Power:  • przy: włączonym zasilaniu 
• wyl.: przy wylaczonym zasilaniu
• przy: potencjalnie wolny C/O-kontakt zamknięty

(tryb chłodzenia aktywny) 
• przy: TB ograniczniku temp.-c/o 24...230V wejście aktywne

(skonfigurowane jako C/O-input)) 
• przy: przełączeniu poprzez termostat na grzanie/chłodzenie

(C/O-Output aktywne) 

% rH: • przy: aktywnej opcji punktu rosy tylko w trybie chłodzenia
• miga: TB ogranicznik temp. aktywny tylko w trybie grzania

• przy: siłowniku NO (normalnie zamknięty)
• wył.: siłownik (normalnie zamknięty)

CH 1– CH 12: • przy: postępującym adresowaniu kanału i aktywnym wyjściu
• miga: przy zakończonym adresowaniu Kanału
• miga, następnie szybko miga: ostrzeżenie odpowiednio

usunąć
• miga szybko: kanał w trybie awaryjnym
Liczba kanałów jest zależna od wariantu modułu.

 

OpisDiody LED

Bezpiecznik:
LED czerwony

LED żółty

LED zielony

Strefa,

miga równocześnie
Pompa:
LED zielony

LED zielony
C/O wyjście

LED zielony

Chłodzenie:
LED niebieski

LED czerwony

NO: LED żólty

LEDy zielone

przy: Uszkodzonym bezpieczniku 2 AT

przy: Komunikacji między dwoma lub trzema modułami

przy: Moduł został skonfigurowany jako MASTER - GŁÓWNY
wył.: Moduł został skonfigurowany jako SLAVE - PODRZĘDNY

niebieski (chłodzenie):
czerwony (% rH):
zółty (NO)

strefa 1
strefa 2
strefa 3

przy: Pompa włączona
wyl.: Pompa wylaczona

Diody LED
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1.3.2 Termostat

Rys. 5: Wyświetlacz i przyciski termostatu

1. Informacje ogólne, takie jak stan baterii, tryb oszczędzania energii, alarmy
punktu rosy i kontaktu z oknem, połączenie bezprzewodowe, alarm generalny, 
blokowanie przycisków, programy czasowe dla dni tygodnia.

2. Zadana temperatura i rzeczywista wartość, czas, program czasowy, temperatura wewnętrzna,
zewnętrzna i podłogi.

3. Tekst pomocy dla konfiguracji parametrów.
4. Tryby pracy.
5. Wartość zadana, godzina i data i zmiany innych wartości, wybór programów czasowych
6. Zatwierdzanie zmienionych wartości, zatwierdzanie wyboru.
7. Anulowanie: aktualnego parametru lub wyjście z menu.
8. Aktywacja trybu menu, wybór menu i parametrów.

 

2 s:

 

 
•
•

•

 

 
•
•

Opis

zmiana wartości

aktywacja obsługi poprzez każdy przycisk 2 s

przycisk wyboru:
aktywacja menu
Wybór trybu pracy. Tryby pracy: ochrona przed mrozem,
tryb zredukowany, tryb normalny, programy czasowe
grzanie lub chłodzenie
Wybór parametrów

zachowywanie wartości w pamięci
zatwierdzanie wyboru

Przyciski
Przyciski

Touchline
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Przyciski Opis

10 s:   

 

5 s: +  
�
�

5 s: +  
 

Przyciski termostatu

Zmiana czasu

Rezygnacja

Programowanie (adresowanie)
Testowanie poprawności programowania

Blokowanie/odblokowanie obsługi

 

Symbole  
 

Symbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�
�

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,  

 

 

 

 

 

 

Opis

Wymienić baterie

Zużycie energii
Alarm tempertaury punktu rosy (tylko z przyłączonym 
wskaźnikiem punktu rosy)
Kontakt z oknem (tylko przy opcjonalnym wyposażeniu)

Sygnal radiowy

Utrata sygnału radiowego

Alarm generalny

Blokada obsługi

Dni robocze

Weekend

Czas i data
Programy czasowe

Aktualna temperaura

Temperatura pomieszczenia

Temperatura podłogi (tylko dla wariantu termostatu IR)

Temperatura zewnetrzna (tylko przy opcjonalnym wyposazeniu)

Wyłączona (ochrona przed mrozem)

Tryb nocny
Tryb normalny

Programy czasowe z zegarem zewnętrznym

Programy czasowe 1, 2 lub 3

Tryb chłodzenia

Blokada trybu chłodzenia
Tryb grzania

Tryb automatyczny: grzanie  i chłodzenie

Symbole wyświetlacza termostatu
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Wskaźniki

Wskaźniki Stand-by Wskaźniki obsługi

Rys. 6: Wskaźniki wyświetlacza termostatu
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Rys. 7: Montaż modułu przyłączeniowego
 

 

 

 

 

2. Montaż
2.1 Moduł przyłączeniowy

wymiary patrz strona 95, pkt. 13.2.1

WSKAZÓWKA
Gdy planowane jest podłączenie sieciowe poprzez modem PowerLAN, 

zalecamy połączyć moduł i modem poprzez gniazdo zasilające podwójne.

Type

1CY
EN 60730 10-85%RH

 

Rys. 8: Umieszczenie modułu w szafce rozdzielacza
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2.2 Termostat Touchline

 
 

Warunki zabudowy Miejsce montażu termostatu Touchline powinno spełniać następujace warunki:

• Ściana wewnętrzna
•    z dala od wpływu promieni słonecznych
• z dala od drzwi wejściowych
• z dala od źródeł wilgoci
• z dala od kropel wody
• z dala od źródeł ciepła takich jak kominek, grzejnik, telewizor, czy urządzeń 

elektrycznych
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Rys. 9: Wskazówki zabudowy

wymiary patrz str. 85, pkt. 10.3.1

 

 

Otwieranie obudowy 
termostatu

► Przytrzymać mocno obudowę termostatu jedną ręką

► Otworzyć pokrywę śrubokrętem krzyżakowym 5 mm jak na schemacie

► Zdjąć pokrywę
 

 

Uwaga na możliwe uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego 

– Podczas otwierania przytrzymać mocno obudowę
– Obudowę termostatu z czujnikiem IR temperatury podłogi

otwierać zgodnie z rysunkiem 
 

 

UWAGA

otwierania

Touchline
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 Rys. 10: Otwieranie obudowy termostatu
 

Montaż obudowy ► Zamontować tylną część obudowy na ścianie poprzez załączone kołki i śruby 
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Rys. 11: Montaż tylnej części obudowy na ścianie
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Rys. 12: Wkładanie baterii

 

 

Możliwe uszkodzenie czujników przycisków w panelu obudowy

Czujniki przycisków kalibrują się automatycznie na panelu obudowy podczas 
wkładania baterii
– Podczas wkładania baterii nie dotykać sensorów przycisków w panelu obudowy
– W przypadku, gdy przyciski nie dzialają należy wyjąć baterie i włożyć je ponownie

 

UWAGA

 

Zamykanie obudowy
termostatu 
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 Rys. 13: Zamykanie obudowy termostatu
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2.3 Termostat Touchline 230 V

 

 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Uszkodzenie izolacji lub poszczególnych komponentów urządzenia
może stwarzać zagrożenie.
- Przy uszkodzeniu izolacji przewodów elektrycznych natychmiast odłączyć urządzenie

i przeprowadzić stosowną naprawę.

- Prace elektryczne należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

- Przed przystąpieniem do jakichkoliwek prac przy urządzeniu należy bezwzględnie 
odłączyć zasilanie! 

- Podczas wymiany bezpiecznika na nowy zwrócić uwagę na odpowiednią wartość
natężenia prądu.

- Chronic od kurzu i wilgoci.
Wilgoć i pył mogą spowodować zwarcie. 

 
►  Otworzyć termostat  patrz str. 16
►  Zamontować tylną część obudowy termostatu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie wyjmować bezpiecznika.

4

3

4 mm

2

2

4

5

1
42

 

►

230 V~

21

LN

 

Rys. 15: Zamykanie panelu obudowy

Prosimy zamknąć panel obudowy termostatu patrz str. 18

Rys. 14: Zamykanie obudowy termostatu

 

Touchline



20 P100011293 B
 
 

 

3. Podłączenie elektryczne

3.1 Bezpieczeństwo użytkowania

 

 

 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Uszkodzenie izolacji lub poszczególnych komponentów urządzenia

może stwarzać zagrożenie.

- Przy uszkodzeniu izolacji przewodów elektrycznych natychmiast odłączyć 

urządzenie i przeprowadzić stosowną naprawę.

- Prace elektryczne należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

- Przed przystąpieniem do jakichkoliwek prac przy urządzeniu należy bezwzględnie 

odłączyć zasilanie! 

- Podczas wymiany bezpiecznika na nowy zwrócić uwagę na odpowiednią wartość 
natężenia prądu.

- Chronić od kurzu i wilgoci.

Wilgoć i pył mogą spowodowaćc zwarcie.

- Nie wyjmować bezpiecznika.

Touchline
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3.2 Moduł przyłączeniowy

3.2.1 Schemat elektryczny
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Rys. 16: Schemat elektryczny

  

3.2.2 Podłączenie elektryczne

Zdemontować obudowę ► zgodnie z poniższym schematem
 

1

B
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18
5

click 2

4
3  

Rys. 17: Demontaż obudowy
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Przyłączenie
transforamtora

► Przyłączyć transformator do zacisków wejściowych 24 V.

 
 

Możliwe uszkodzenia na skutek nieprawidłowego podłączenia!

-  Przy niewłaściwym połączeniu funkcje urządzenia mogą działać 
nieprawidłowo.

-  Każdy moduł przyłączeniowy musi być wyposażony w oddzielny transformator.

 
 

 

B
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24V 01 02

 

 Rys. 18: Przyłączenie transformatora
 

 

 

Wyjście 24 V służy wyłącznie jako napięcie podtrzymujące np. do zasilania
kontrolera punktu rosy lub jako sygnał zasilający dla wejścia TB-ogranicznika
temperatury.

 

 UWAGA

 

 WSKAZÓWKA

Touchline
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Możliwe zagrożenie przez napięcie w zaciskach 01 do 06! 

-  Odłączyć urządzenie od zasilania. 

 
 

Przyłączenie przewodów ► Zastosować śrubokręt płaski do otwarcia zacisku

► Włożyć przewód do zacisku
► Wcisnąć przewód do odpowiedniej prowadnicy
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Rys. 19: Przyłączenie przewodów

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przyłączenie pompy 230 V ► Podłączyć pompę do zacisków 03 i 04.
► Styki: 230 V 4 A, 1 A przełączanie indukcyjne
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Rys. 20: Przyłączenie pompy, 230 V
 

 

Pompa jest spowalniania przy każdej nastawie  po 2 minutach.

 

 WSKAZÓWKA
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Wyjście „c/o out� konfigurowane dla trybu chłodzenia (C/O: przełączanie)
lub uruchomienie palnika.

► Podłączyć agregat chłodniczy lub palnik do zacisków 05 i 06.  
System regulacji należy konfigorwać za każdym razem zgodnie z przeznaczeniem.
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Rys. 21: C/O- lub wyjście palnika, 230 V 
 

Kontakt 05 / 06  zamknięty: chłodzenie lub palnik WŁĄCZONY   EIN
  otwarty: chŁodzenie lub palnik  WYŁĄCZONY   AUS

 

1 Agregat chłodniczy lub palnik

 

Przyłączenie siłowników
zaworu rozdzielacza

► Podłączyć siłowniki do następujacych zacisków:
–

–

–

Styki: 230 V 4 A, 1 A przełączanie indukcyjne

wariant modułu 4-Kanal: zaciski 21 do 32 dla max 6 siłowników
wariant modułu 8-Kanal: zaciski 21 do 52 dla max 12 siłowników
wariant modułu 12-Kanal: zaciski 21 do 72 dla max 18 siłowników

palnika, zestyk bezpotencja-
C/O- lub wyjście
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Rys. 22: Przyłączenie siłowników zaworu rozdzielacza
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trybu chłodzenia

►
 

B
12

18
8_

24

24V

01 0224V

1

24 V
c/o in

230 V

TB

 

Rys. 23: Wejście TB sterowane napięciem 24 V z modułu przyłączeniowego
 

 

1 np. pompa ciepŁa

 

Wejście TB konfigurowane dla C/O sygnału 24 V lub 230 V. 
Poprzez C/O sygnał można przełączyć tryby pracy - grzanie na chłodzenie.

Przyłączyć C/O sygnał do zacisków 01 i 02.

Wejście TB - do aktywacji

Napięcie WYŁĄCZONE AUS: chłodzenie WYŁĄCZONE AUS

Zacisk 01 napięcie WŁĄCZONE EIN: chłodzenie WŁĄCZONE EIN
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1 np. pompa ciepła Terra Compact
 

 

Nie zamieniać podłączenia zacisków 01 (L) i 02 (N)!

-  Prawidłowo podłączyć "fazę (L)" i "zero (N). Faza (L) do zacisku 01,  

 

 

 UWAGA

Rys. 24: Wejście TB sterowane napięciem 230 V

-  Przy niewłaściwym połączeniu funkcje urządzenia mogą działać 
nieprawidłowo.

zero (N) do zacisku 02.

 

Napięcie WYŁĄCZONE AUS: chłodzenie WYŁĄCZONE AUS

Zacisk 01 napięcie WŁĄCZONE EIN: chłodzenie WŁĄCZONE EIN

 

Touchline
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Wejście TB-ogranicznika
ogranicznika temperatury

Wejście TB-ogranicznika temperatury do monitorowania temperatury można 
wykorzystać do podłączenia zewnętrznego ogranicznika max temperatury podłogi.
► Przyłączyć sygnał ogranicznika temperatury do zacisków       i       .01  02
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Rys. 25: Wejście TB-ogranicznika temperatury do monitorowania temperatury
 

Napięcie na zacisk 01  EIN/WŁĄCZ: wszystkie zawory zamknięte
        AUS/WYŁ:  zawory są sterowane w zależności od potrzeb
 

 

Wymagany dodatkowy ogranicznik zewnętrzny

Funkcja zabezpieczająca monitorowania temperatury musi być dodatkowo
zabezpieczona poprzez zewnętrzny ogranicznik temperatury, który wyłączy 
pompę. Należy się wyposażyć w dodatkowy zewnętrzny ogranicznik
temperatury. Poprzez ogranicznik temperatury na zacisku 01 sygnał zostanie
wprawdzie przekazany na kolejne zamknięcie wszystkich zaworów, ale

to gwarancji zabezpieczenia przed wpływem wysokiej temepratury.NIE ZAPEWNI . 
– Stosować tylko dopuszczone w budownictwie ograniczniki temperatury.
– Zwracać uwagę na wartości max dopuszczalnej temperatury zasilania 

zgodnie ze wskazówkami producenta okładziny podłogowej.
 

 

 UWAGA

do monitorowania 
temperatury

 

Wejście C/O do aktywacji
trybu chłodzenia poprzez 
zestyk

► Przyłączyć pompę ciepła lub inne urządzenie do zacisków      i       .09 10
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Rys. 26: Wejście C/O - zestyk
 

Zaciski 09 / 10, zewnętrzny zestyk zamknięty:       chłodzenie EIN/WŁĄCZ
offen/otwarty: chłodzenie AUS/WYŁĄCZ

Touchline
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Wejście Eco do trybu
nocnego poprzez
zestyk bezpotencjałowy

► Przyłączyć kontakt przełącznika zegarowego lub modemu do zacisków     
07 i       .08
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Rys. 27: Wejście Eco, zestyk bezpotencjałowy
 

zaciski 07 / 08, zestyk    zewnętrzny   zamknięty:     tryb nocny
otwarty: tryb normalny

 

%rH-wejście jako opcja
do monitorowania wilgoci
w trybie chłodzenia

► Przyłączyć czujnik wilgoci do zacisków      i        poprzez 1 2
24 V zacisk podtrzymujący napięcie w module przyłączeniowym. 

► Przyłączyć wyjście przełącznika czujnika wilgoci w zaciskach modułu          
4 6      i       do zacisków      i       .11 12

%
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Rys. 28: Wilgoć-wejście
 

zaciski 11 i 12,  zestyk zamknięty:  max dopuszczalna wilgoć przekroczona, chłodzenie aus/wyłącz
zestyk otwarty: max dopuszczalna wilgoć nie została przekroczona, 

 

1 czujnik wilgoci Roth z funkcją kontroli (Nr katalogowy: 1135000327)    

chÿłodzenie w razie potrzeby ein/wÿÿłącz

 

Touchline
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przyłączenie sieci LAN
► Przyłączyć kabel sieciowy zgodnie z poniższym schematem

 

RJ-45 RJ-12 mini SD
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RJ-12

RJ-45

Mini SD

RJ-12

RJ-45

Mini SD

1.) PowerLAN

2.) LAN Router

3.) WLAN Router

LAN OPCJA:

 

Rys. 29:  Przyłączenie sieci LAN

do obsługi termostatu z komputera

 
 

Montaż obudowy ► Nałożyć panel obudowy zgodnie z poniższym schematem.
► Podłączyć wtyczkę transformatora do gniazdka zasilania.
► Na module powinna zaświecić się dioda LED Power.

3.2.3 Przyłączenie sieci LAN
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Rys. 30: Montaż panelu obudowy modułu i przyłączanie zasilania

Touchline
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1 2 Power

 
4. odłączyć od modułu zasilanie
5. podłączyć kabel od routera do wejścia RJ45 w module

Czynności poprzedzające uruchomienie aplikacji do sterowania z komputera

6. przyłączyć zasilanie do modułu

 7. moduł zaprogramować jako GŁÓWNY - MASTER, przytrzymać przycisk Taste Master na 12 sek
8. LED Master musi świecić się stale.
Sprawdzenie: LED Power i Master świecą się, 
LEDy poniżej kabla zasilającego świecą się.

 

 

 

 

 

 

2. Otworzyć dowolną przeglądarkę internetową.
3. Pobrać instalkę Java. www.java.com/pl/download/

9. Zainstalować router wg załączonej instrukcji routera. Zalogować się.

po ok 10 sek pojawi się strona startowa aplikacji urządzenia Touchline

  

 . 

 

   

11. Wybrać wersję językową (uwaga brak PL)
Wprowadzić hasło, ustawienie fabryczne "1234", potwierdzić Enter
uwaga: hasło można zmienić wyłącznie poprzez iPhone App (opcja dostępna od 2013)
12. Nacisnąć Anmelden     

 

 

Obsługa aplikacji Touchline

1. W ustawieniach można wprowadzić nowe nazwy pomieszczeń.
 Numery ID można odczytać z menu Termostatu P08
Pod nazwami pomieszczeń widoczne są temperatury.
Uwaga: wartości aktualizowane są co 10 min.
Po wybraniu pomieszczenia można zmienić tempertaurę.

1. Zainstalować na komputerze Java (jeśli jest już na komputerze przejść do kroku 4).

10. Po zalogowaniu do routera wpisać w pasku przeglądarki komputera:
http://roth-xxxxxx (gdzie xxxxxx to 6 ostatnich znaków z adresu MAC z etykiety modułu z tyłu obudowy)

3.2.4 Sterowanie termostatami z komputera
 

Touchline
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4 Pierwsze uruchomienie i obsługa

Schemat postępowania
podczas pierwszego

Pierwsze uruchomienie systemu regulacyjnego poprzedzają następujące czynności:
► Adresowanie/programowanie kanałów modułu przyłączeniowego

i termostatów.
► Testowanaie adresowania.
► Ustawienie na termostacie aktualnego czasu i daty.

► Ustawianie parametrów pracy modułu przyłączeniowego i termostatów.
 

4.1 Adresowanie/programowanie kanałów

 Podczas adresowania przypisujemy termostat radiowy do poszczególnego kanału
modułu przyłączeniowego.
Pomiędzy modułem i termostatami możliwe jest utworzenie następujących kombinacji:

• przypisanie termostatu do jednego kanału
• przypisanie termostatu do kilku kanałów
• przypisanie kilku termostatów do jednego kanału
• można przyporządkować do 3 modułów w jednym systemie radiowym

• przypisanie kilku kanałów do jednej strefy

 

 

• Do jednego modułu przyłączeniowego 4-, 8- lub 12-kanałowego można 
przyporządkować max 20 termostatów radiowych.

• Do jednego kanału modułu można przyporządkować 1 termostat radiowy oraz 5 
5 kolejnych termostatów pracujących w trybie czujnika. Termostaty zanim zostaną 
przypisane do kanału modułu, muszą zostać zdefinowane jako Sensor - czujnik.

• Na każdy jeden moduł przyłączeniowy można utworzyć max 3 Strefy.

 

  

Do jednego modułu przyłączeniowego można przypisać max 20 termostatów.
W przypadku, gdy istnieje potrzeba zastosowania więcej niż 20 termostatów,
należy zestawić kilka modułów. 
Np. konfigurujemy dwa moduły 4- i 12- kanałowy. W ten sposób istnieje 
możliwość podłączenia do max 40 termostatów radiowych.

 

uruchomienia

 WSKAZÓWKA
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Przykład Do Kanału radiowego CH 1 można przyporządkować  jeden termostat.
► Nacisnąć na module            .

CH 1.

► Dioda LED przy kanale           miga.  CH 1

► Na termostacie przycisnąć jednocześnie przycisk        i         na 5 sekund.

► Na module świeci się dioda LED CH 1.

► Po upływie 5 sekund dioda LED            przestaje świecić.CH 1

CH 1 
 
 

► Wyświetlacz termostatu został aktywowany (aktywacja wyświetlacza w trybie pracy).

Do Kanału CH 1 modułu został zaprogramowany termostat.

 

4.1.2 Programowanie kilku kanałów do termostatu

Przykład

►

►

► CH 2 . 

►

►

► CH 2. 

►

►

 

 

 

  

 

 

WSKAZÓWKA

Gdy zaistnieje potrzeba dioda LED            może świecić się nadal.

 Pojawia się symbol     , wartości migają. Można wykonać ustawienia wartości.

Do Kanałów radiowych CH 1 i CH 2 można przyporządkować jeden termostat.

Nacisnąć na module 
Dioda LED przy kanale           miga.  CH 1

Przycisnąć na module 
Dioda LED przy kanale           miga.  CH 2

Na termostacie przycisnąć jednocześnie przycisk        i         na 5 sekund.

Na module świecą się diody LED CH 1 i 

Po upływie 5 sekund diody LED           i              przestają się świecić.CH 1 CH 2

Do Kanałów CH 1 i CH 2 modułu został zaprogramowany termostat.
 Pojawia się symbol     , wartości migają. Można wykonać ustawienia wartości.

Można wybrać zadane kanały i przypisać dowolną kolejność programowania.

4.1.1       Programowanie pojedynczego kanału do termostatu

CH 1
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 W przypadku zaprogramowania kilku termostatów do jednego modułu
w trybie czujnika, mierzone tempertaury są uśredniane przez wewnętrzny 

 

 

 

Zanim kolejne termostaty zostaną przypisane do modułu, w pierwszej kolejności
termostat należy ustawić w tryb czujnika SENS.

Do jednego kanału radiowego można przypisać max 5 termostatów w trybie
czujnika SENS.
Gdy termostat został przypisany do jednego kanału, adresowanie pozostałych
trybu SENS również zostanie przepisane.

Poprzez Parametr P-24 można przywrócić termostaty do ustawień
fabrycznych.         Patrz Opis Parametrów P-24, opcja "4", str. 59.
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czujnik temperatury.

4.1.3     Programowanie jednego kanału do jednego termostatu 
i do kilku kanałów w trybie SENS - czujnika

 

Przykład Kanał modułu CH 1 do uśrednienia wartości temperatury może przyjąć

 

programowanie pierwszego
termostatu

► Pierwszy termostat zaprogramować zgodnie z pkt. 4.1.1 str. 31.

 

drugi termostat,
 ustawienie
trybu czujnika SENS

► Na termostacie przycisnąć jednocześnie przyciski       i           na  10 sekund.

► Na wyświetlaczu pojawi się symbol"_ _ _ _"      wskazaniem ciągłym na 5 sekund, 
a następnie migającym na kolejne 5 sekund.

► Na wyświetlaczu pojawi się komunikat SENS.
 

 

Dla termostatu w trybie SENS przyciski  i         są nieaktywne.
Wartość temperatury można ustawiać wyłącznie na termostacie oznaczonym 

Zmiany parametrów można dokonać poprzez przycisk      . 

 
 

programowanie drugiego

temperatury

► Na module przycisnąć przycisk CH 1. 

► Dioda LED           miga.CH 1

► Na drugim termostacie przycisnąć jednocześnie przyciski        i       na 5 sekund.
► Na module świeci się LED CH 1. 

► Po 5 sekundach dioda LED           przestaje się świecić.CH 1

►

Do Kanału CH 1 przyporządkowany jest drugi czujnik temperatury.
Do kanału można przyporządkować do 4-ech czujników temperatury.
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 kilka termostatów. 

trybem pracy Bedienmodus.

 Pojawia się symbol     , wartości migają. Można wykonać ustawienia wartości.

termostatu jako czujnik

"_ _ _ _"
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Termostat z czujnikiem IR może zostać również skonfigurowany jako
"czujnik temperatury". W trybie czujnika temperatury wszystkie
pomierzone temperatury pomieszczeń zostają uśrednione poprzez 
wewnętrzny czujnik. Natomiast pomierzona temperatura podłogi poprzez
czujnik IR nie zostaje uśredniona.  

 
 

 Termostat z trybie czujnika może zostać przywrócony do trybu termostatu 
poprzez funkcje przywracania "Termostat radiowy".

 

 

 

Termostat pracujący w trybie czujnika, który chcemy przywrócic do trybu 
"zwykłego" termostatu, musi w pierwszej kolejności zostać przypisany
do kanału w module.

 
 

Wariant  A ► Wybrać Menu serwisowe poprzez Parametr P-24, opcja 4.       Patrz
Opis parametrów P-24, str. 59
Termostat zostal przywrócony do ustawień fabrycznych.
Przypisanie termostatów i czujników radiowych zostanie usunięte.

 

Wariant B ► Usunąć adresowanie termostatów na podstawie str. 34, pkt. 4.1.5.

► Wykonać następujące czynności:
– Nacisnąć na termostacie przycisk      na 5 sekund.

– Zaczekać 10 minut.

► Na wyświetlaczu pojawi się komunikat             i symbol          .SENS

► Nacisnąć na termostacie przyciski       i         równocześnie na 10 sekund.

►    "_ _ _ _" .

Termostat można ponownie skonfigurować.
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Na wyświetlaczu pojawi się
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4.1.4 Testowanie zaprogramowanych kanałów

 Podczas testu adresowania upewniamy się, czy moduł i termostaty zostały 
poprawnie przyporządkowane.
► Na wyświetlaczu termostatu pojawia się symbol     .

Termostat jest przypisany do modułu.
► Na  termostacie przycisnąć jednocześnie przyciski       i       na 5 sekund.

Do czasu, gdy na module świeci się dioda LED, na wyświetlaczu termostatu
pokazuje się komunikat "Pair" - "Test".

► Na module świeci się dioda LED przyporządkowanego kanału.
Gdy termostat jest przyporządkowany do kilku kanałów, diody LED tych kanałów
świecą się na module.

► Dioda LED, ewentualnie diody gasną po 5 sekundach.
Adresowanie zostało przetestowane.

 

 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol      , jest to informacja, że brakuje 
połączenia radiowego pomiędzy termostatem i modułem.

możliwe usterki patrz str. 76, pkt. 7.2.
 

 

4.1.5 Usuwanie programowania

Przykład Przyporządkowanie termostatu do kanału można usunąć.

► Na module nacisnąć bez przerywania przycisk CH 1 na 12 sekund.

► Po 2 sekundach dioda LED miga przez 5 sekund.
► Dioda LED CH 1 miga szybciej przez kolejne 5 sekund.
► Dioda LED CH 1 gaśnie.
► Po max 10 minutach na wyświetlaczu termostatu pojawi się symbol

 "_ _ _"

Można natychmiast się upewnić, czy usuwanie programowania zakończyło się 
sukcesem poprzez wykonanie testu programowania.
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i oznaczenie
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 4.1.6 Konfigurowanie kilku modułów przyłączeniowych

 W ramach jednego Systemu można przyporządkować kilka modułów 
przyłączeniowych. Jeden System może zawierać max 3 moduły.
W tym celu jeden moduł należy zdefiniować jako glowny Master.
Wszystkie moduły są fabrycznie ustawione jako podrzędne SLAVE.

 

 

 

Zanim termostat zostanie przypisany do modułu, w pierwszej kolejności
modul należy zdefiniować jako Master główny.
W innym wypadku wszystkie ustawienia mogą zostać utracone.

 
 

Definiowanie modułu
jako główny MASTER

►Nacisnąć na module przycisk MASTER na min 10 sekund.

► Po chwili dioda LED MASTER miga przez 5 sekund.
► Dioda LED MASTER miga szybciej przez kolejne 5 sekund.
► Po upływie 2 sekund dioda LED MASTER świeci się. . 

 

Przyporządkowanie modułu
podrzędnego SLAVE
do modułu MASTER

► Dioda LED MASTER świeci się.
► Nacisnąć na module głównym MASTER przycisk System do momentu, 

aż dioda LED System zaświeci się.
► Nacisnąć na module podrzędnym SLAVE przycisk System do momentu,

aż dioda System LED zaświeci się.
► Po zakończonym adresowaniu

– na module podrzędnym Slave świeci się dioda LED System  

– na module głównym MASTER dioda LED System zmienia się
z migającej aż do wyłączenia.

– na module głównym Master dioda LED System świeci się do momentu,
gdy zostanie wykonana pierwsza definicja modułu Slave

 
 

do wspólnego systemu

 WSKAZÓWKA

 
 

Testowanie adresowanych
modułów: podrzędnego
SLAVE i głównego MASTER

Gdy obie diody LED System świecą się, moduł podrzędny SLAVE
przyporządkowany jest do modułu głównego MASTER

 

 

 

Kolejny test nie jest wymagany. Jeśli istnieje potrzeba sprawdzenia 
adresowania, na module który został zdefiniowany jako Master główny,
można zmostkować zaciski 09 i 10 (wejście C/O).
Moduł Master główny przełączy się na tryb chłodzenia i przekaże
sygnał na moduły Slave podrzędne. Po max 3 minutach zaświeci się
dioda LED "Cool" na niebiesko.

 
 
 

Usuwanie adresowanych
modułów: SLAVE
i MASTER

► Przycisnąć na module przycisk MASTER na 10 sekund.
► Po chwili dioda LED MASTER  miga przez 5 sekund. 
► Dioda LED MASTER miga szybciej przez kolejne 5 sekund. 
►Na module głównym MASTER diody LED MASTER i System gasną.

Na module podrzędnym SLAVE gaśnie dioda LED System. 
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Do modułu Master głównego należy przyłączać wszystkie centralne
komponenty, jak np. pompa obiegowa, sterownik kotła, sygnał C/O pompy
ciepła. Do modułów "Slaves" podrzędnych można ewentualnie
przyłączyć tylko lokalną pompę obiegową.
 Ustawienie w menu serwisowym odpowiednich Parametrów P-51, P-61,
P-62 i P-63 odbywa się na podstawie Opisu Parametrów str. 68, pkt. 5.3.6
i str. 70, pkt. 5.3.7.

 

 

4.2 Strefy

Przypadki stosowania
Stref - Zone

Na każdy jeden moduł przyłączeniowy można utworzyć 3 Strefy.
Wyróżniamy Strefy w następujacych przypadkach:
• Wewnątrz jednej Strefy można zastosować ten sam Program czasowy

dla trybu "Off (ochrona przed mrozem)", "Eco", "tryb normalny".
Prełączenie można przeprowadzić na każdym urządzeniu osobno.

• Jeden termostat ma przypisany priorytet przełączenia między trybem grzania
i chłodzenia. Przełączenie zostanie przekazane do wszystkich termostatów
w tej strefie.   Patrz Opis Parametrów P-51, str. 68.

• Jednemu termostatowi przypisano funkcję Master główny. Termostat ten posiada
następujące możliwości:
–  zmiana trybu pracy
–  zmiana Programów czasowych przynależnego modułu
–  wybór trybu grzania lub chłodzenia dla całej instalacji
 Patrz Opis Parametrów P-48, str. 67.

• Termostaty mogą mieć ustawione te same wartości.
 Patrz Opis Parametrów P-46, str. 66.
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4.2.1 Tworzenie stref, przyporządkowanie kanałów do stref

 

 

W poniższym przykładzie zostały utworzone trzy Strefy. Można jednak 
utworzyć jedną lub dwie Strefy lub jeden termostat umieścić poza strefą.

Strefy można utworzyć tylko wtedy, gdy termostaty zostały przypisane 
do modułu. W każdym  czasie można przypisać kolejne termostaty do modułu
i następnie przypisać je do strefy.

 

 

► Nacisnąć na module przycisk          Zone/Strefa.

► Zielona dioda LED            miga.Power

► Świeci się niebieska dioda LED pierwszej strefy, a diody LED Kanałów       ,CH
które nie zostały przyporządkowane, migają.

► Nacisnąć przycisk         dla Kanałów, które chcemy przyporządkowaćCH
do pierwszej strefy.

► Diody LED przyporządkowanych Kanałów świecą się.
 

►

►  Czerwona dioda LED drugiej strefy świeci się, a diody LED Kanałów       ,CH
które nie zostały przyporządkowane, migają.

►

►
 

►

►

►

►
 

Zakończenie tworzenia stref ►
► Diody LED stref znikną. Zaświeci się zielona dioda LED            .Power

Moduł jest w trybie pracy. Strefy zostały utworzone.
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 Nacisnąć na module przycisk           po raz drugi.Zone

 Nacisnąć przycisk         dla Kanałów, które chcemy przyporządkowaćCH
do drugiej strefy.

 Diody LED przyporządkowanych Kanałów świecą się.

 Nacisnąć na module przycisk           po raz trzeci.Zone

 żółta dioda LED trzeciej strefy świeci się, a diody LED Kanałów       ,CH
które nie zostały przyporządkowane, migają.

 Nacisnąć przycisk         dla Kanałów, które chcemy przyporządkowaćCH
do trzeciej strefy.

 Diody LED przyporządkowanych Kanałów świecą się.

 Nacisnąć na module przycisk           po raz czwarty.Zone

Tworzenie trzeciej strefy

Tworzenie drugiej strefy

Tworzenie pierwszej strefy
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 Usuwanie odpowiedniego kanału ze Strefy 

►Nacisnąć na module przycisk            tak długo, aż dioda LED Zone Zone
kanału, który chcemy usunąć, zaświeci się.

►

► Nacisnąć przycisk kanału, który chcemy usunąć ze strefy.
► Odpowiednia dioda LED miga. Kanał już więcej nie zostanie przyporządkowany

do strefy.
► Powtórzyć czynności, gdy istnieje konieczność usunięcia kolejnych

przyporządkowań.

 

 

 

Gdy przy pierwszym naciśnięciu przycisku Zone diody LED migają

 
 

 ► Nacisnąć na module przycisk Zone do czasu, aż dioda LED zaświeci się 

– Strefa 1: dioda LED świeci na niebiesko
–

–

► Diody LED kanałów, którym przypisano strefy, świecą się.
► Nacisnąć wszystkie przyciski kanałów, których diody LED świecą się. 

► Powtórzyć czynności w przypadku, gdy istnieje potrzeba usunięcia kolejnych stref.
Gdy wszystkie strefy zostaną usunięte, moduł przechodzi w standardowy tryb pracy.
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Strefa 2: dioda LED świeci na czerwono
Strefa 3: dioda LED świeci na żółto

Diody zacznają migać. Strefy zostały usunięte.

w wybranym miejscu strefy Zone.

dla wszystkich kanałów, należy przyjąć że strefy w tym przypadku nie zostały utworzone.

– Strefa 1: dioda LED świeci na niebiesko
–

–

Strefa 2: dioda LED świeci na czerwono
Strefa 3: dioda LED świeci na żółto

Diody LED kanałów, którym przypisano strefy, świecą się.

4.2.2 Usuwanie jednego kanału ze strefy

4.2.3 Usuwanie stref

Touchline



39
 
 

 

4.3 Ustawianie wartości

4.3.1 Ustawianie temperatury pomieszczenia 

 Termostat w trybie gotowości Stand-by.
► Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

► Wyświetlacz przechodzi do trybu pracy. Wartość temperatury miga.
► Nacisnąć       lub       celem ustawienia zadanej wartości temperatury.

► Nacisnąć      , celem zatwierdzenia wartości.

– Jeśli przyciski nie są używane przez 5 sekund, nowa wartość temperatury
zostanie automatycznie przyjęta.

– Nacisnąć      , aby anulować. 
Zmiana wartości temperatury nie zostanie zachowana.

► Jeśli przyciski nie są używane, termostat przechodzi w tryb gotowości Stand-by.

 

4.3.2 Ustawianie temperatury podłogi

 Opcja ustawienia temperatury podłogi jest dostępna wyłącznie dla modelu
IR termostatu.

►

►

► Nacisnąć przycisk         na 5 sekund do momentu wejścia do menu 
użytkownika. Na wyświetalczu pojawi się komunikat        .P01

► Nacisnąć przycisk     .
► Na wyświetlaczu pojawi się wartość 

►

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–

–

–

► Na wyświetlaczu pokaże się menu użytkownika.

 

Termostat w trybie gotowości Stand-by.

Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.
Wyświetlacz przechodzi do trybu pracy. Wartość temperatury miga.

Na wyświetalczu pojawi się komunikat        .P02

Nacisnąć przycisk     .
dla temperatury i symbol      .
Nacisnąć       lub       celem ustawienia zadanej wartości temperatury.

Nacisnąć przycisk     , celem zatwierdzenia nowej wartości.
Na wyświetalczu pojawi się komunikat        .P03

Nacisnąć przycisk     , żeby anulować nową wartość.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat        .P02

Jeśli przyciski nie są używane, termostat przechodzi po upływie 1 minuty 
w tryb gotowości Stand-by.
Zmiana wartości temperatury podłogi nie zostanie zachowana.
Nacisnąćc przycisk     .
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Jeśli w trybie wskazywania Stand-by poprzez Parametr P-01 została
wybrana opcja "wartość rzeczywista", w pierwszych 4-ech sekundach 
wyświetli się wartość rzeczywista czujnika IR (temperatury podłogi).
Następnie wyświetli się wartość rzeczywista czujnika temperatury
pomieszczenia. Gdy dla Parametru P-01 została wybrana opcja "czujnik IR",
wartości zostaną pokazane w odwrotnej kolejności.
Temperatura podłogi jest mierzona przez całe 3 minuty. Wyświetlane wartości 
oraz wartości zastosowane w module są uśredniane z ostatnich trzech pomiarów.

 

 

4.4 Wybór trybu pracy

 Termostat umożliwia ustawienie w następujacyh trybach pracy:

 

Symbol Opis

 WYŁ Aus (ochrona przed mrozem) 

 tryb nocny

 tryb normalny dzienny

 Programy czasowe „Pro1�, „Pro2� i „Pro3� 

 tryb chŁodzenia (aktywny, gdy termostat posiada 
zadany priorytet) 

 Tryb grzania (aktywny, gdy termostat posiada
zadany priorytet) 

 AUTO tryb chłodzenia automatycznego
(tryb nie może zostać zmieniony poprzez termostat, 
gdy wejście "C/O" posiada zadany priorytet)

Tabela 7: możliwe tryby pracy
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Wybór trybu pracy
►

►

► Nacisnąć krótko przycisk     . Symbol       miga.

►

► Nacisnąć przycisk        tak dlugo, aż  symbol wybranego trybu pracy zacznie 

► Nacisnąć przycisk     , celem zatwierdzenia trybu pracy.
– Jeśli przyciski nie są używane, po upływie 10 sekund czynność

zostanie automatycznie przerwana. Wyświetlacz przechodzi w tryb 
gotowości Stand-by. Nowy tryb pracy nie zostanie uwzględniony.

– Nacisnąć przycisk      , żeby anulować. Nowy tryb pracy nie zostanie 

Termostat w trybie gotowości Stand-by.
Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

Wyświetlacz przechodzi do trybu pracy. Wartość temperatury miga.

Nacisnąć krótko przycisk     , żeby zmienić symbol kolejnego trybu pracy. 
Symbol kolejnego trybu pracy miga.

migać.

zachowany.
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Można zmienić ustawienie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia tylko 
wtedy, gdy termostat posiada priorytet wobec wejścia C/O.

Gdy termostat został zdefiniowany jako Master główny, tryb grzania 
i chłodzenia można przełączyć tylko poprzez termostat.

 Ustawienie wybranych Parametrów można wykonać na podstawie Opisu
Parametrów str. 67, pkt. 68.

 
 

Wybór Programów 
czasowych i ich zmiana

 Patrz str. 43, pkt. 4.6.

 

 

 

Gdy Program czasowy jest uruchomiony, można dokonać szybkiego 
przełączenia w "tryb normalny", "tryb nocny" i "Aus (ochrona przed mrozem)".
Podczas następnego punktu przełączeniowego Programu czasowego, 
program czasowy jest ponownie aktywny. Jeśli wybrano tryb pracy "Aus 
(ochrona przed mrozem"), podczas następnego punktu przełączeniowego
tryb "Aus (ochrona przed mrozem") pozostanie nadal aktywny.
Gdy chcemy stale obslugiwać termostat manualnie, Program czasowy
musi zostać wylaczony.
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 WSKAZÓWKA
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4.5 Ustawianie czasu i daty

Podczas pierwszego Celem poprawnego funkcjonowania instalacji, zaleca się ustawienie aktualnego 
czasu i daty dla każdego modulu.
Podczas adresowania pierwszego termostatu do modułu, ustawienie aktualnego 
czasu i daty wywoływane jest automatycznie.
Należy anulować czynność, gdy podczas adresowania kolejnego termostatu
pojawi się ponowne ustawianie czasu i daty.

► Wartość godziny miga.
► Nacisnąć przycisk       lub        , celem ustawienia aktualnej wartości

godziny.
► Nacisnąć przycisk      . Wartość minut miga.
► Wprowadzić minuty, rok, miesiąc i dzień wg wskazówki

powyżej jak dla godziny.
► Po wprowadzeniu aktualnego dnia przycisnąć przycisk      .

Wyświetlacz przechodzi w tryb pracy. 
 

ustawianie i kontrola
czasu i daty

W razie konieczności czas i datę można bezpośrednio ustawić na termostacie.

►

► Wyświetlacz przejdzie w tryb pracy. Wartość temperatury miga.
► Nacisnąć przycisk       na 5 sekund. Wartość godziny miga.

►

►

►

►

uruchomienia

Termostat w trybie gotowości Stand-by.

Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

Nacisnąć przycisk       lub        , celem ustawienia aktualnej wartości
godziny.
Nacisnąć przycisk      . Wartość minut miga.
Wprowadzić minuty, rok, miesiąc i dzień wg wskazówki
powyżej jak dla godziny.
Po wprowadzeniu aktualnego dnia przycisnąć przycisk      .
Wyświetlacz przechodzi w tryb pracy. 

Gdy istnieje konieczność - 
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4.6 Programy czasowe

4.6.1 Przegląd trzech programów czasowych

 Moduł przyłączeniowy zapewnia pracę w trzech programach czasowych, które
można zmieniać za pomocą termostatu.
• I: Jeden profil dla wszystkich dni tygodnia

Symbol profilu: 1  2  3  4  5  6  7  
Dostępne są trzy punkty przełączeniowe.

• II: Jeden profil dla dni roboczych i jeden profil dla weekendu
1  2  3  4  5 weekend: 6  7  

Dla każdego dnia roboczego oraz dla weekendu dostępne są
trzy punkty przełączeniowe.

• III: Jeden profil na każdy dzień tygodnia osobno
1 , wtorek 2  –...  sobota 6 , niedziela 7  

Dla każdego dnia dostępne są trzy punkty przełączeniowe. 
 

Program czasowy I obejmuje tylko jeden profil. Profil jest identyczny
dla każdego dnia tygodnia. Poprzez program czasowy II można zaprogramować
różny czas dla dni roboczych i i dla weekendu. Największy wybór zapewnia 
program czasowy III. Tutaj można wybrać różne profile czasowe dla każdego dnia.

Symbol profilu: dni robocze

Symbol profilu: poniedziałek

 

 

 

Punkt włłączeniowy jest definiowany: jeden punkt włączeniowy składa się
zawsze z dwóch punktów przełączeniowych. Dla każdego punktu przełączeniowego 
należy ustawić czas. Dla pierwszego punktu przełączeniowego ustawia się
czas zmiany "tryb nocny " w "tryb normalny". Punkt przełączeniowy na wyświetlaczu
zawiera symbol      . Dla drugiego punktu przełączeniowego ustawia się
czas zmiany "tryb normalny" w "tryb nocny". Punkt przełączeniowy
na wyświetlaczu zawiera symbol    .

 
 

 
 WSKAZÓWKA

4.6.2 Objaśnienie "punkt włączeniowy", "punkt przełączeniowy"
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02:00 04:00 06:00 08:00 12:0010:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

1 1 2 2

00:00 24:00

1

3 6

2 4 5

B
xx

xx
1

 

Rys. 31: Objaśnienie "punkt włączeniowy" i "punkt przełączeniowy"

1 pierwszy punkt przełączeniowy "tryb nocny"      "tryb normalny"

3 pierwszy punkt włączeniowy




6 pierwszy punkt włączeniowy

2 pierwszy punkt przełączeniowy "tryb normalny"      "tryb nocny"

4 drugi punkt przełączeniowy "tryb nocny"      "tryb normalny"
5 drugi punkt przełączeniowy "tryb normalny"      "tryb nocny"

 

4.6.3 Ustawienie fabryczne programów czasowych

06:00...23:00 OFF –

06:00...08:30 16:30...23:00

06:00...23:00 OFF

06:00...08:30 11:30...13:30

06:00...23:00 00:00...00:00

00:00...00:00

00:00...00:00

00:00...00:00

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

02:00 04:00 06:00 08:00 12:0010:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

1 1 2 2

OFF

OFF

16:30...23:00

A

A

B

A

B

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

00:00 24:00

B
xx

xx
x2

06:00...08:30

06:00...08:30

06:00...08:30

06:00...08:30

06:00...23:00

11:30...13:30

11:30...13:30

11:30...13:30

11:30...13:30

16:30...23:00

16:30...23:00

16:30...23:00

16:30...23:00

e.g.
06:00...14:00

e.g.
17:00...22:00

 

Rys. 32: Ustawienie fabryczne programów czasowych
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Dla programu czasowego Pro1 przy drugim punkcie przełączeniowym
fabrycznie wyświetli się komunikat OFF. Trzeci punkt przełączeniowy
nie będzie już więcej wyświetlany. Gdy drugi punkt przełączeniowy zostanie 
ustawiony, przy trzecim punkcie przełączeniowym wyświetli się komunikat OFF.

 
 

 

Różnica temperatur między "trybem normalnym" i "trybem nocnym" może
zostać ustawiona indywidualnie dla każdego termostatu. Nastawa 
fabryczna wynosi 3 K.
W ustawieniu nocnym przy aktywnym trybie pracy na wyświetlaczu
pojawi się temperatura "trybu normalnego". Należy zwrócić uwagę, gdy
chcemy zmienić wartość w trybie nocnym, że wyświetlana wartość
wymaganej temperatury będzie pomniejszona o wartość obniżenia.

 Patrz Opis Parametrów P-44, str. 65.
 

 WSKAZÓWKA

 WSKAZÓWKA

 

4.6.4 Wybór programu czasowego

W trybie pracy "Programy czasowe" można wybrać 3 programy I, II lub III.
Poszczególne programy na wyświetlaczu oznaczane są symbolami

, , lub . Gdy jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się symbol     
OFF

 
i komunikat        , oznacza to, że zaden program czasowy nie jest aktywny.
Symbol bez komunikatu          oznacza, że wejście "ECO" modułu OFF
przyłączeniowoego jest aktywne. 

►

►

► Nacisnąć krótko przycisk        , celem wybrania trybu pracy "Programy czasowe".
Symbol trybu pracy        miga.

► Nacisnąć krótko przycisk       , do momentu aż symbol        zacznie migać.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat        .OFF

► Nacisnąć przycisk  lub         , celem wybrania programu czasowego I, II lub III., 
Po każdym wyborze na wyświetlaczu pojawi się komunikat                     lubProI , ProII
ProIII . 

► Nacisnąć przycisk        , celem zatwierdzenia programu czasowego.

–

–

 

Termostat w trybie gotowości Stand-by.

Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

Wyświetlacz przejdzie w tryb pracy. Wartość temperatury miga.

Jesli przyciski nie są używane, po upływie 10 sekund czynność
zostanie automatycznie przerwana. Wyświetlacz przechodzi w tryb 
gotowości Stand-by. Nowy tryb pracy nie zostanie uwzględniony.
Nacisnąć przycisk      , żeby anulować. Nowy program nie zostanie 
zachowany.
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4.6.5 Zmiana programu czasowego
 

Przełączanie czasów punktów włączeniowych musi zachodzić w ustalonej kolejności:

Punkt przełączeniowy
Włączenie Periode 1  reduziert  normal 
   normal  reduziert 
Włączenie Periode 2  reduziert  normal 
   normal  reduziert 
Włączenie Periode 3  reduziert  normal 
   normal  reduziert 

 

Punkty przełączeniowe można dowolnie  przesuwać, ale nie mogą na siebie
nachodzić. Np. drugi punkt przełączenia "tryb nocny"          "tryb normalny" 

 "tryb normalny".

Dla północy pojawia się komunikat "00:00" jako początek dnia i "24:00"
jako koniec dnia.

 

 WSKAZÓWKA

nie może znajdować się przed pierwszym punktem przełączeniowym "tryb nocny"

Czasy przełączeniowe jednego punktu nie mogą też znajdować się pomiędzy 
czasami przełączeniowymi innych punktów włączeniowych.

 

02:00

02:00

04:00

04:00

06:00

06:00

08:00

08:00

12:00

12:00

10:00

10:00

14:00

14:00

16:00

16:00

18:00

18:00

20:00

20:00

22:00

22:00

1

1

1

1

2

2

2

2

00:00

00:00

24:00

24:00

b

c

B
xx

xx
1

02:00 04:00 06:00 08:00 12:0010:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

1 2 21

00:00 24:00

a

 

Rys. 33: Prawidłowe i nieprawidłowe ustawienia czasów programowych

a Ustawienie poprawne: Punkty przełączeniowe są w ustalonym porządku. 
b Nieprawidłowe ustawienie: Punkty przełączeniowe pierwszego punktu włączeniowego leżą pomiędzy punktami

przełączeniowymi pierwszego punktu włączeniowego.
c Nieprawidłowe ustawienie: Punkt przełączeniowy drugiego punktu włączeniowego leży przed punktem włączeniowym

pierwszego punktu włączeniowego. Pierwszy i drugi punkt nakladają się.
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Wybór programu 
czasowego do zmiany

Program czasowy Pro1 może zostać zmieniony.

►

►

► Nacisnąć przycisk       na 5 sekund, aż pojawi się menu użytkownika.
Wyświetlacz wskazuje       .P01

► Nacisniąć krótko przycisk      trzy razy, do momentu aż wyświetlacz wskaże        .P04
► Nacisnąć przycisk     . Wyświetlacz pokaże komunikat           .

Symbol          miga oraz pojawiają się wszystkie dni tygodnia.
1  2  3  4  5  6  7

► Nacisnąć przycisk        lub       , w przypadku gdy istnieje potrzeba wyboru innego 
(Pro2)programu czasowego 2             lub 3            .(Pro3) 

► Nacisnąć przycisk       , celem zatwierdzenia wyboru programu czasowego.

Termostat w trybie gotowości Stand-by.
Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

Wyświetlacz przejdzie w tryb pracy. Wartość temperatury miga.

 

Przykład Nastawa fabryczna pierwszego programu czasowego może zostać zmieniona.
 

Punkty przełączeniowe Nastawa fabryczna Zmiana

1. punkt przełączeniowy
„tryb nocny�   „tryb normalny� 

06:00 06:00 


23:00 09:00 


OFF 16:00 


OFF 22:00 

Tabela 8: Przykład zmiany pierwszego programu czasowego
 

02:00 04:00 06:00 08:00 12:0010:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

1 1

00:00 24:00

02:00 04:00 06:00 08:00 12:0010:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

1 2 21

00:00 24:00

a

b

B
xx

xx
1

c

 

Rys. 34: Zmiana pierwszego programu czasowego

a Nastawa fabryczna
b Nowe ustawienie zgodnie z powyższym przykładem
c W tym przykładzie trzeci punkt przełączeniowy może być ustawiony w obszarze zaznaczonym na kolor szary.
 

(bez możliwości zmiany)

1. punkt przełączeniowy
 „tryb normalny� „tryb nocny� 
2. punkt przełączeniowy

„tryb nocny�  „tryb normalny� 
2. punkt przełączeniowy
 „tryb normalny� „tryb nocny� 
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Program czasowy Pro1 - 
zmiana pierwszego

Wybrany jest program czasowy          . Nastawa fabryczna może zostać zmieniona.Pro1

 ► Nacisnąć przycisk       . Wyświetlacz wskaże godzinę pierwszego punktu
przełączeniowego  "tryb nocny" - "tryb normalny" 
Godzina           miga.  Pojawia się symbol     .06:00

 ► Nacisnąć przycisk       . Wyświetlacz wskaże godzinę pierwszego punktu
przełączeniowego "tryb normalny" - "tryb nocny".
Godzina            miga. Pojawia się symbol      .23:00

 ► Nacisnąć przycisk       , celem ustawienia nowej godziny           .09:00

 ► Nacisnąć przycisk        , celem zachowania zmiany pierwszego punktu 

Godzina punktu przełączeniowego "tryb nocny" - "tryb normalny" nie została
zmieniona. Godzina punktu przełączeniowego "tryb normalny" - "tryb nocny"
została zmieniona na 08:30.

punktu
przełączeniowego

przełączeniowego.

 

Ustawianie drugiego
punktu

► Wyświetlacz wskazuje komunikat        .  Drugi punkt przełączeniowy OFF

 ► Nacisnąć przycisk        , celem ustawienia nowej godziny           .16:00
Godzina drugiego punktu przełączeniowego "tryb nocny" - "tryb normalny"
została zmieniona na  16:00. Pojawia się symbol      .

 ► Nacisnąć przycisk      . Wyświetlacz wskazuje godzinę drugiego punktu
przełączeniowego "tryb normalny" - "tryb nocny". Godzina           miga.16:00
Pojawia się symbol     .  

 ► Nacisnąć przycisk       , celem ustawienia nowej godziny           .22:00 

 ►
przełączeniowego.

Godzina drugiego punktu przełączeniowego "tryb normalny" - "tryb nocny"
została zmieniona na 23:00. Pojawia się symbol     .

przełączeniowego

Nacisnąć przycisk       , celem zachowania drugiego punktu

nie jest zajęty.

 

Ustawianie trzeciego  

 

 

 

W Programie czasowym Pro1, aby przy trzecim punkcie przełączeniowym 
pojawił się komunikat OFF, wcześniej należy ustawić drugi punkt 
przełączeniowy.

 
 

 ►

► Wykonać następujace czynności:
– Nacisnąć przycisk     , celem ustawienia nowej godziny trzeciego punktu

przełączeniowego "tryb nocny" - "tryb normalny".
Dla powyższej konfiguracji oba czasy przełączeniowe mogą być ustawione
w przedziale od 23:00 h do 24:00 h. Inne godziny są dostępne w momencie, 
gdy zostanie przeniesiony drugi punkt przełączeniowy. 

– Nacisnąć przycisk     . Wyświetlacz wksaże         . Symbol          miga Pro2
oraz ukazuja sie wszystkie dni tygodnia                         .1  2  3  4  5

 WSKAZÓWKA

punktu
przełączeniowego

Wyświetlacz wskazuje komunikat        .  Drugi punkt przełączeniowy nie jest zajęty.OFF
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Program czasowy Pro2 ►

– Nacisnąć przycisk      , tak aby ominąć Program          .Pro2
Przejść bezpośrednio do Programu          .Pro3

– Nacisnąć przycisk       , aby opuścić Program           . Pro2 
Wyświetlacz wskaże        .P-04

– Nacisnąć przycisk        , celem konfiguracji          .Pro2

► Po naciśnięciu przycisku       , na wyświetlaczu pojawiają się symbole
wszystkich dni roboczych                .1  2  3  4  5

► Ustawić punkt włączeniowy dla dni roboczych wg opisu powyżej.
► Na wyświetlaczu pojawia się symbol dla weekendu            .6  7

► Ustawić punkt włączeniowy dla weekendu.
Program czasowy           został ustawiony.Pro2

 

Program czasowy Pro3 ► Postępować wg instrukcji dla "Program czasowy Pro2".

Przy programie czasowym           istnieje możliwość ustawienia punktów Pro3

 

 

 

Aby usunąć jeden punkt przełączeniowy, oba punkty przełączeniowe
należy ustawić na tą samą wartość. W pierwszej kolejności należy
usunąć trzeci punkt przełączeniowy. Następnie można usunąć drugi 
punkt nastawy. Gdy w pierwszej kolejności usuniemy drugi punkt nastawy,
trzeci punkt zostanie usunięty automatycznie.
Nie używanie przycisków termostatu przez okres 1 minuty spowoduje, że
termostat przejdzie w tryb uśpienia. Termostat przejdzie w tryb uśpienia
również wtedy, gdy Programy czasowe nie zostaną kompletnie
skonfigurowane. Zmiany przeprowadzone w Programie czasowym
nie zostaną zachowane.

 

 
4.6.6 Przywrócenie fabrycznych programów czasowych

 Poprzez Parametr         można przywrócic  konfiguracje programów czasowych P-05

 

 WSKAZÓWKA

Wykonać następujace czynności:

włączeniowych indywidualnie dla każdego dnia tygodnia.

do ustawień fabrycznych.
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4.7 Wskaznik eco

 Wskaźnik "eco" pokazuje względne zuyżcie energii w systemie.
Wskażnik "eco" jest podzielony na 5 zakresów.
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wskazania "eco" jest zależne od następujących

• wartości
• aktualnej temperatury pomieszczenia
•  trybu pracy
•  przy urządzeniach grzewczych i chłodzących: ustawienia histerezy

 

Symbol Opis

 
„eco”-poziom 1: relatywnie niewielkie zapotrzebowanie
energii, wysoka wydajność energii

 
„eco”-poziom 5: relatywnie wysokie zapotrzebowanie
energii, niska wydajność energii

Tabela 9: wskaźniki eco
 

Wysoka wydajność energii Przeprowadzić następujące czynności dla zwiększenia efektywności wydajności energii
► Zredukować wartość temperatury pomieszczenia i ewentualnie wartość

min temp. podłogi.
► Zastosować program czasowy i dopasować go do specyfiki przebiegu dnia.

► Przy urządzeniach grzewczych i chłodzących: ustawić największą histerezę.
► Użyć dodatkowe wyposażenie "Universal I/O Box" dla optymalnego

sterowania pompą ciepla.
 

punktów:

,

4.8 Blokada/odblokowywanie obsługi

Blokada obsługi ► Nacisnąć na termostacie równocześnie przyciski       i      na 5 sekund. 

► Wyświetlacz pokaże symbol       . Możliwość obsługi jest zablokowana.
 

Odblokowanie obsługi ► Nacisnąć na termostacie równocześnie przyciski       i       na 5 sekund. 

► Wyświetlacz nie pokazuje juz więcej symbolu      . Obsługa jest odblokwana.

 

 

 

4.9 Przywracanie wartości ustawienia fabrycznego (Reset) 

  Patrz Opis parametrów P-24, str. 72.
 

Przywracanie fabrycznych
ustawień poprzez
moduł (reset)

► Nacisnąć na module przycisk                i                równocześnie na 10 sekund.Master System 

► Po krótkim czasie dioda LED               i                miga przez 5 sekund.Master System
► Diody LED          i         migają szybciej przez kolejne 5 sekund.Master System
► Diody LED              i               na module przestają się świecić.Master System
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4.10 Update oprogramowania karty mini SD

B
12

18
9

2A T
c/o in

230 V

TB

c/o out

230V

eco c/o in %H system

+ B A

CH 1 CH 3 CH 4

24V 24V

CH 2

24V 24V 24V 24V
230V

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 3229 3024V24V

RJ-45 RJ-12 mini SD

 

Rys. 35: karta mini SD

1 przyłączenie sieci LAN, RJ-45
2 przyłączenie anteny, RJ-12
3 karta mini SD
 

 ► Odłączyć zasilanie, dioda LED Power zostaje wyłączona.
► Wymienić kartę SD.
►  Przyłączyć ponownie zasilanie, dioda LED Power świeci się.
►  Bootloader z nowym oprogramowaniem wystartuje automatycznie.

 

 
 

Standardowo nie wymaga się przeprowadzania update'u oprogramowania,
aby system poprawnie funkcjonował.
Jeśli jednak po instalacji lub po pierwszym uruchomieniu planowana jest
rozbudowa instalacji, np. wprowadzenie drugiego modułu przyłączeniowego,
który będzie radiowo współpracował z już istniejącym modułem,  zaleca się
aby oba oprogramowania dwóch urządzeń doprowadzić do takiego samego stanu,
korzystając z oprogramowania urządzenia, które jest najnowsze w instalacji.
Możliwe jest wykonanie downgrad'u - przywrócenia stanu oprogramowania 
z czasu dostarczenia fabrycznego.
Aktualny stan oprogramowania można załadować ze strony internetowej Roth
www.roth-werke.de

 

 WSKAZÓWKA
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5 Opis parametrów

 Menu podzielone jest na menu użytkownika i menu serwisowe. Menu
użytkownika jest dostępne bez ograniczeń. Natomiast menu serwisowe
jest dostępne poprzez kod wejścia.

 

Parametry można zmieniać tylko poprzez termostat, który obecnie
został ustawiony. Gdy jednocześnie na innym termostacie próbuje się
ustawić Parametry, na wyświetlaczu krótkotrwale pojawi się symbol       .

 

5.1 Przegląd parametrów

Menu użytkowe  

 WSKAZÓWKA

 

Parametr Opis

P-01 ustawianie wyświetlacza Stand-by: wartość temp. lub czas

P-02 ustawianie min temperatury podłogi
Opcja aktywna tylko dla modelu termostatu z czujnikiem IR

P-03 ustawianie ograniczenia zadanej temperatury

P-05 przywracanie programów czasowych do ustawień fabrycznych

P-06 wyświetlacz w trybie gotowości Standby modus
(tryb max oszczędzania baterii)

P-07 aktywacja/deaktywacja dźwięku przycisków

P-08 ID-Numer termostatu w instalacji

P-09 ID-Numer modulu przyłączeniowego w instalacji

zmiana programów czasowych

 

Menu serwisowe  
 

P-20 
Parametry ogólne

Parametr Opis

 aktywacja poprzez service kod, ustawienie fabryczne "1234"

 P-21 wyświetlanie wersji oprogramowania termostatu

 P-22 wyświetlanie wersji oprogramowania modułu

 P-23 wyświetlanie biezacego stanu modułu przyłączeniowego
oraz I/O-Box 

 przywracanie parametrów do ustawień fabrycznych

 

P-SE

P-24
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P-30 
Parametry wspólne
dla wszystkich modeli

Parametr Opis

 P-31 Zwiększanie wartości zadanej temperatury

 P-32 Zadanie temperatury funkcji ochrony przed mrozem

 P-33 

 P-34 Zadanie wartości histerezy przełączenia grzanie/chłodzenie

 P-35 Zmiana kodu serwisowego dla service menu

 P-36 Zmiana kodu dostępu dla budynków użyteczności publicznej

 P-37 Aktywacja/deaktywacja funkcji "wakacje/ferie zimowe"

 

P-40  
Parametry dla
poszczególnych

Parametr Opis

 P-41 Kompensowanie wpływu temperatury ściany na termostat

 P-42 
Tylko dla modelu termostatu z czujnikiem IR

 P-43 Zadanie max wartości temp. podłogi

 P-44 Zadawanie spadku temperatury dla funkcji "Eco"

 P-45 Blokada chłodzenia lub/i aktywacja/deaktywacja bypassu,
np. dla pompy ciepła

 P-46 Aktywacja/deaktywacji funkcji "zadana temperatura" wspólna 
wewnątrz jednej strefy  

 P-47 Aktywacja blokady dla budynków użyteczności publicznej i hoteli

 P-48 Aktywacja/deaktywacja funkcji modulu głównego Master 
dla jednego termostatu

termostatów

Zadanie jednostki temperatury

termostatów

Kompensowanie temperatury podłogi

Tylko dla modelu termostatu z czujnikiem IR

P-50  
Parametry dla urządzeń

Parametr Opis

 P-51 Priorytet przełączania "grzanie/chłodzenie" 

 P-52 Funkcja "optymalny program czasowy" aktywacja/deaktywacja

 P-53 Ustawianie komunikacji pomiędzy modułami
Opcja: radiowo lub BUS
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P-60  
Parametry regulacyjne

Parametr Opis

 P-61 konfiguracja wejścia ECO lub N/R

 P-62 konfiguracja wejścia C/O w TB ograniczniku temp.

 P-63 sterowanie pracą pompy lokalnej lub wybór poprzez moduł 
Master (tylko przy komunikacji między modułami).

 P-64 wybór modelu siłownika NC lub NO

 P-65 

 P-66 aktywacja funkcji "optymalne sterowanie siłownikiem"

 P-67 wybór pierwszej kontrolowanej podłogi

 

wybór algorytmu regulacji

 

5.2 Menu użytkownika

Wywołanie menu
►

►

► Nacisnąć przycisk      na 5 sekund. Wyświetlacz wskaże komunikat          .P01

► Wykonać następujące czynności:
–  Nacisnąć przycisk     , celem zatwierdzenia Parametrów.

–  Nacisnąć przycisk      , celem wybrania Parametru        .P02

► Nacisnąć przycisk       lub      , celem ustawienia wybranych parametrów.

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania wprowadzonych zmian.

Wyświetlacz wskaże następny Parametr         .Pxx
–  Nacisnąć przycisk     , zeby anulować.

Wyświetlacz wskaże ponownie wybrany Parametr.
–  W momencie, gdy żaden przycisk nie będzie używany, termostat

przejdzie automatycznie w tryb uśpienia. Zmienione Parametry
nie zostaną zapamiętane.

► Nacisnąć przycisk       , żeby opuścić Menu. Zmiany zostaną
przesłane do modułu.
Wyświetlacz zmieni się w tryb obsługi. Temperatura miga.

 

użytkownika

Termostat w trybie gotowości Stand-by.

Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

Wyświetlacz przejdzie w tryb pracy. Wartość temperatury miga.
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Parametr Opis

P-01  Ustawić tryb gotowości Stand-by.
� nastawa fabryczna: temperatura pomieszczenia

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      lub     , żeby zmienić wskazanie temperatury podłogi,

temp. zewn. i godziny.
Temperatura podłogi i temp. zewn. dostępne są wyłącznie dla wybranych
modeli termostatu i z dodatkowym wyposażeniem.

► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się           .P-02

P-02 

 IR 
 

Zadawanie wartości min temperatury podłogi.
� nastawa fabryczna: 15 °C 
� zakrkes regulacji: 15 –30 °C 
� skok: 0.5 °C 

Obsługa
► Nacisnąć przycisk        lub      , żeby zadać wartość.
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się         .P-03 

P-03  Ograniczenie temperatury pomieszczenia
� Nastawa fabryczna

–  max temperatura: 30 °C 
–  min temperatura: 5 °C 

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         (Hi: high/wysoki)Hi30
► Nacisnąć przycisk      lub       do ustawienia górnej wartości ograniczenia.
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat           (Lo: low/niski).Lo05
► Nacisnąć przycisk      lub       do ustawienia dolnej wartości ograniczenia.
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat          .P-04 

P-04  Zmiana programów czasowych

Obsługa
 Patrz str. 46, pkt. 4.6.5.

P-05  Przywracanie programów czasowych do ustawień fabrycznych

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         dla Programu 1.Pro1

► Nacisnąć przycisk      lub      , celem wybrania pomiędzy programami czasowymi
Pro1 , Pro2  lub         .Pro3

► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat       .no
► Nacisnąć przycisk       lub      , żeby wybrać pomiędzy opcją        i         .no yes  

► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat          .P-06 

tylko odpowiedni 
model termostatu
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Parametr Opis

P-06  Wyświetlacz w trybie gotowości Stand-by (tryb max oszczędzania baterii).

Pojawi się tylko symbol "niskiego stanu baterii" przy wskaźniku stanu baterii.

� ustawienie fabryczne: opcja "On"/"włącz."
� Opcje

–  On/włącz.: normal, jak określono poprez Parametr P-01.
–  Off/wył.: brak wyświetlenia (tryb max oszczędzania baterii)

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu na krótko pojawi się komunikat      diSP 

On a następnie        /włącz.
► Nacisnąć przycisk      lub      , celem wybrania opcji        /włącz. lub       /wył.On Off
►

 Nacisnąć przycisk        . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat        .P-07 

P-07  Aktywacja lub deaktywacja dźwięku przycisków.
� ustawienie fabryczne: opcja "On"/"włącz".
� Opcje

–  On/włącz.: aktywacja
–  Off/wył.: deaktywacja

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat        .On 
► Nacisnąć przycisk       lub      , celem wybrania opcji       lub      .On Off
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         .P-08 

P-08  Wyświetlenie Numeru ID termostatu
Numer ID jest konieczny, gdy korzystamy z aplikacji Web.

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się Numer ID.
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         .P-09

P-09  

►

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat           (powrót P-SE
do Servicemenu).

Tabela 10: Menu użytkownika

Wyświetlenie Numeru ID modułu
Numer ID jest konieczny, gdy korzystamy z aplikacji Web.
Obsługa

 Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się Numer ID.

Zeby zminimalizować zużycie baterii, można wyłąćzyć wyświetlacz.
.
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5.3 Menu serwisowe

5.3.1 Wywołanie menu serwisowego

P-SE  Dostęp do Menu serwisowego  jest zabezpieczony kodem serwisowym. 
Kod dostępu można zmienić poprzez Parametr P-36.        Patrz opis 
Parametrów str. 62.

 

 Termostat w trybie gotowości Stand-by.
► Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.

► Wyświetlacz przejdzie w tryb obsługi. Wartość temperatury miga.
► Nacisnąć przycisk       na 5 sekund, aby wejść do menu użytkownika.

Wyświetlacz pokaże komunikat       .P01
► Naicskać przycisk        tak dlugo, aż na wyświetlaczu pojawi się

P-SEkomunikat          .
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się          .0000
► Za pomocą przycisków      i      wprowadzić kod serwisowy. Fabryczny kod

skonfigurowany jest na          . Potwierdzić każdą ustawioną pozycję kodu 1234
przyciskiem     .

► Przy poprawnie ustawionym kodzie dostępu na wyświetlaczu pojawi się
P-20komunikat        . Przy blędnie ustawionym kodzie pojawi się         .P-SE

  

5.3.2 Wybór grupy parametrów

 ► Nacisnąć przycisk         , celem wybrania grupy parametrów P-20, P-30,
P-40, P-50 lub P-60, np.        .P-30

► Nacisnąć przycisk      , celem zatwierdzenia wybranej grupy P-30.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         .P-31

► Nacisnąć przycisk      , celem wybrania jednego Parametru z całej 
grupy Parametrów P-30. Nacisnąć przycisk      np. dwukrotnie,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat        .P-33

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk     , celem zatwierdzenia swojego wyboru.
–  Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się parametr         .P-34  

► Nacisnąć przycisk       lub       , celem ustawienia nowej wartości 
wybranego Parametru.

►

–  Nacisnąć przycisk        , celem zachowania zmiany.
Na wyświetlaczu pojawi się następny Parametr        .Pxx

–  Nacisnąć przycisk         , żeby anulować w razie potrzeby.
Zmiany nie zostaną zachowane. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie
wybrany Parametr.

► Nacisnąć przycisk      , celem opuszczenia grupy Parametrów.
Na wyświetlaczu pojawi się następna grupa parametrów, tu np.        .P-40

 Wykonać jedną z następujących czynności:
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► Nacisnąć przycisk      , żeby opuścić Menu. Zmiany zostaną wysłane 
do modułu. Wyświetlacz przejdzie w tryb obsługi. Wartość temperatury
miga.

 

5.3.3 P-20 �Parametry ogólne"   

 

 

Parametr Opis

P-21  Wyświetla wersję oprogramowania termostatu.

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.

► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         .P-22

P-22  

►

►

P-23  Wyświetla aktualny status modułu.
� Opcje:

–  0: bez błędu
–  1: Alarm modułu, aktywne wejście TB ogranicznika temp.
–  2: Alarm zewnętrznego sygnału I/O-Box
–  3: Błąd modułu u I/O-Box

► Nacisnąć przycisk      . Gdy nie ma błędu, na wyświetlaczu pojawia się
0komunikat    . W przypadku wystąpienia błędu pojawia się     ,    lub    i symbol1, 2 3

ostrzeżenia.
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         .P-24

Wyświetla wersję oprogramowania modułu.
Obsługa

 Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.
 Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat         .P-23

Obsługa
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Parametr Opis

P-24  Parametr do przywracania ustawień fabrycznych.
Wartości ustawień Parametru są częściowo przechowywane w module

 

 

Gdy termostat i moduł nie zostały przyporządkowane, Parametr należy przywrócić 
do ustawień w dwóch krokach.
W pierwszej kolejności dla Parametru P-24 wybrać  Opcję "1" i następnie
Opcję "3".
 

� Opcje:
–  0: nie aktywny, nie wykonano czynności reset
–  1: przywracanie modułu do stanu fabrycznego. Przypisanie termostatów 

i modułu nie zostanie usunięte.
–  2: przywracanie modułu do stanu fabrycznego. Przypisanie termostatów,

modułu i wyposażenia zostanie usunięte.
–  3: Termostat przywrócić do ustawień fabrycznych. Przypisany termostat 

lub radiowy czujnik temperatury nie zostanie utracony.

–  4: Termostat przywrócic do ustawień fabrycznych. Przypisany termostat lub
radiowy czujnik temperatury zostanie utracony.

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się    .0
► Nacisnąć przycisk       lub      , celem wybrania opcji.
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się        .no
► Nacisnąć przycisk      lub      , celem wybrania pomiędzy opcjami       lub       .no yes

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , żeby zachować zmiany. Na wyświetlaczu

pojawia sie następny Parametr         .P-21
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

Tabela 11: Menu serwisowe - P-20 "Parametry ogólne"

WSKAZÓWKA

 i częściowo  w termostacie.
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5.3.4 P-30 �Przyporządkowane Parametry dla wszystkich

 Zmiany poszczególnych Parametrów są przesyłane do termostatów
poprzez moduł.

W przypadku termostatów, które znajdują się w trybie Stand-by, przesyłanie
zmian może potrwać do 10 minut. Gdy termostat zostanie aktywowany, 
wprowadzone zmiany parametrów nastąpią natychmiast.

 

Parametr Opis

P-31  Skok zmiany wartości zadanej temperatury.
� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje:

–  0: 0.5 K (1 F) 
–  1: 0.1 K (0.2 F) 
–  2: 0.2 K (0.4 F) 

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk        lub      , celem wybrania opcji     lub     .1 2  
► Wykonać jedną z następujących czynności:

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-32

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

P-32  Ustawianie temperatury ochrony przed zamarzaniem.
Gdy mierzona temperatura spadnie poniżej tej temperatury, ochrona przed 
zamarzaniem zostanie aktywowana.
� Nastawa fabryczna: 8.0 °C 
� Zakres nastawy: 3–13 °C 

Obsługa
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się       .8.0
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany wartości.
► Wykonać jedną z następujących czynności:

termostatów".

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-33

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.
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Parametr Opis

P-33  Ustawianie jednostki temperatury.
� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

– 0: °C 

– 1: F 

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się      .0
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem wybrania Opcji    .1
► Wykonać jedną z następujących czynności:

P-34  Ustawianie wartości histerezy dla przełączenia grzanie/chłodzenie.
Gdy moduł przełącza się pomiędzy trybem pracy "grzanie" i "chłodzenie",
ustawiona histereza aktywowana jest automatycznie.
Wartość histerezy zostaje dodana do wartości temperatury trybu grzania.
Temperatura na wyświetlaczu uwzględnia zatem wartość histerezy.
� Obliczanie:  wartość "chłodzenia" = wartość "grzania" + histereza
� Przykład:

wartość "grzania" = 21 °C (wartość pokazana w trybie grzania)
histereza = 2 K 

� Wynik: wartość "chłodzenia"� = 21 °C + 2 K = 23 °C. (wartość pokazana 
w trybie chłodzenia)

Wartość histerezy można ustawić wyłącznie w trybie pracy "Heizen/grzanie".
Ustawienie wartości w trybie pracy "Kuhlen/chłodzenie" powoduje, że wartość 
 

� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

–  0: 2 K 
–  1: 4 K 
–  2: 6 K 
–  3: 0 K, deaktywacja histerezy

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się      .0 
► Nacisnąć przycisk        lub      , celem wybrania Opcji    ,    lub     .1 2 3  
►

 

 WSKAZÓWKA

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-34

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-35

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

 Wykonać jedną z następujących czynności:

się dubluje.
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Parametr Opis

P-35  Zmiana kodu serwisowego dla Menu serwisowego.
� Nastawa fabryczna: 1234 

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się            .1234
► Nacisnąć przycisk      lub      , celem zmiany kodu serwisowego.

Każdą cyfrę zatwierdzić przyciskiem        .   

Zeby zapobiec niechcianemu dostępowi osób postronnych do ustawień parametrów,
zalecamy zmianę kodu serwisowego i zachowanie go w bezpiecznym miejscu.

P-36  Zmiana kodu dostępu w budynkach użyteczności publicznej
Kod dostępu dla budynków użyteczności publicznej jest niezależny od kodu
dostępu dla menu serwisowego. Kod dostępu jest aktywny tylko wtedy, gdy
aktywowany jest Parametr P-47.
� Nastawa fabryczna: 1234 

Obsługa:
►

►

Zalecamy zmienić kod wejścia, żeby uniknąć niechcianego dostępu dla osób 
postronnych.

  

 
 

 

 WSKAZÓWKA

 

 WSKAZÓWKA

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-36
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujacych czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-37
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

 Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się            .1234
 Nacisnąć przycisk      lub      , celem zmiany kodu serwisowego.

Każdą cyfrę zatwierdzić przyciskiem        .   

.
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Parametr Opis

P-37  Aktywacja lub deaktywacja funkcji "wakacje/ferie zimowe" .
W przypadku, gdy czas ustawiany jest za pośrednictwem interfejsu LAN, 
automatyczne przestawienie musi zostać deaktywowane.
� Nastawa fabryczna: Opcja„0� 
� Opcje: 

–  0: aktywacja
–  1: deaktywacja

Obsługa:

► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się           .P-40

Tabela 12: Menu serwisowe- P-30 "Parametry przyporządkowane do wszystkich termostatów"

 

5.3.5 P-40 �Parametry indywidualne dla poszczególych termostatów"

Parametr Opis

P-41  Kompensowanie wpływu temperatury ściany na pracę termostatu
Aktualna temperatura wyświetlana  jest po uwzględnieniu kompensacji.
� Nastawa fabryczna: 0 K 
� Zakres nastawy: – 3 – +3 K 
� Skok: 0.1 K 

Obsługa:

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-31
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się      .0
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem wybrania Opcji    lub     .10

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-42
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się      .0
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem zmiany wartości.
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Parametr Opis

P-42 

 IR 
 

Kompensowanie temperatury podłogi
Parametr może zostać ustawiony wyłącznie dla wersji termostatu z czujnikiem IR. 
� Nastawa fabryczna: Opcja 0
� Opcje: 

–  0: Nastawa standardowa 
–  1: uśredniona kompensacja
–  2: wysoka kompensacja

P-43 

 IR 
 

Ustawianie max temperatury podłogi
Nastawa zapewnia, że ustawiona wartość temperatury podłogi nie zostanie 
przekroczona.

 

 
Zwracamy jedank uwagę, że opcja nastawy nie służy jako ogranicznik temperatury 
podłogi. Nie ponosimy odpowiedzialnosci w przypadku zbyt wysokiej temperatury 
lub zastosowania wadliwych komponentów w instalacji. Stosowne bezpieczeństwo 
można uzyskać stosując zewnętrzny ogranicznik temperatury (STB).

 

� Nastawa fabryczna: 35 °C 
� Zakres nastawy: 26–35 °C 
� Skok: 1 K 

Obsługa:

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-43
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się      .0
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem wybrania Opcji    lub     .10

Obsługa:

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-44
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się      .0
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem wybrania Opcji    lub     .10

UWAGA
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Parametr Opis

P-44  Ustawianie spadku temperatury dla Funkcji "Eco".
Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest odwrotnością tej Funkcji.        Patrz
Opis Parametrów P-32, str. 60.
Niezależnie od ustawionej temperatury, temperatura spadku nie schodzi poniżej 11 °C 
i nie przekracza 21 °C. Ograniczenie ustawione jest automatycznie.

� Nastawa fabryczna: 3 K pomiędzy ustawioną wartością
� Zakres nastawy: 0 – + 10 K 
� Skok: 1 K 

Obsługa
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się    . 3
► Nacisnąć przycisk      lub      , celem zmiany wartości.

P-45  Blokada chłodzenia i/lub Bypass aktywacja lub deaktywacja, np. przy pompie ciepła.

� Przy zastosowaniu w wysokich temperaturach, np. w instalacjach solarnych,
zalelcamy nie aktywować funkcji "Bypass grzanie".
W wyniku alarmu ogranicznik temperatury nie wykona zamknięcia kanału modułu.

� Przy pompie ciepła lub w przypadku, gdy pompa ciepła nie jest zabezpieczona
przed wzrostem ciśnienia, zalecamy aby ewentualnie w jednym pomieszczeniu 
wydzielić dwa obiegi z funkcją Bypass.

 

� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

Aktywowanie funkcji jest możliwe tylko dla przyporządkowanych termostatów.

–  0: Bypass nieaktywny, Chłodzenie nieaktywne
–  1: Bypass „grzanie" aktywne, Chłodzenie nieaktywne
–  2: Bypass „Chłodzenie" aktywne, Blokada chłodzenia nieaktywna
–  3: Bypass „grzanie" i Bypass "Chłodzenie" aktywne, Blokada chłodzenia 

–  4: Bypass nieaktywny, Blokada chłodzenia aktywna
–  5: Bypass „grzanie" aktywny, Blokada chłodzenia nieaktywna

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się    .0 
► Nacisnąć przycisk       lub      , celem zmiany opcji    ,    ,    ,        lub     .1 2 3 4 5

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-45
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

 

 WSKAZÓWKA

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-46
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wysświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

nieaktywna
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Parametr Opis

P-46  Takie same wymagania wartości w obrębie jednej Strefy.
 Patrz również str. 87, pkt. 11.
Gdy Funkcja jest aktywna, wszystkie przyporządkowane termostaty w ramach
jednej strefy posiadają identyczne wartości. Opcja jest wymagana np. w przypadku
dużych pomieszczeń z różnymi obiegami grzewczymi.
Funkcja musi zostać aktywowana na każdym jednym termostacie, na którym
chcemy zastosować tą samą wartość. Gdy Strefa nie została utworzona,
Parametr ten nie ma wpływu na pracę regulacji.
� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

–  0: deaktywacja
–  1: aktywacja

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się    .0 
► Nacisnąć przycisk       lub      , celem wybrania opcji     lub     .0 1

P-47  Włączenie/wyłączenie blokady dla budynków użyteczności publicznej.
� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

–  0: deaktywacja blokady
–  1: aktywacja blokady dla budynków użyteczności publicznej

Wszystkie przyciski są zablokowane. Przy naciśnięciu przycisku      ,
wymagane będzie wprowadzenie kodu dostępu dla budynku użyteczności          

publicznej. Patrz         Opis Parametrów P-36, str. 62.
–  2: aktywacja blokady dla hoteli

Wszystkie przyciski poza       i      są zablokowane. Poprzez przyciski
i można w dalszym ciągu zmieniać wartość.

Przy naciśnięciu     , wymagane będzie wprowadzenie kodu dostępu dla 
budynku użyteczności publicznej.       Patrz Opis Parametrów P-36, str. 62.

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się    .0 
► Nacisnąć przycisk       lub      , celem wybrania opcji     ,     lub      .0 , 1 2  

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-47
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:
–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 

następny Parametr         .P-48
–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu

ponownie pojawi się wybrany Parametr.

Touchline
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Parametr Opis

P-48  Aktywacja lub deaktywacja funkcji termostatu głównego Master.
Na każdy moduł lub na każdą strefę można zdefiniować jeden termostat jako
główny Master. Poprzez taki termostat można zmieniać tryb pracy "Aus/wył. (ochrona 
przed zamarzaniem", "tryb nocny", "tryb normalny" i programy czasowe w obszarze
jednej instalacji.
Tryby pracy mogą zostać kolejno zmieniane również przez każdy lokalny
termostat. Gdy termostaty ustawimy w funkcji Master do zmiany trybów pracy,
lokalne ustawienia zostaną rozprogramowane.
Gdy poprzez Parametr P-51 zdefiniujemy termostat jako Priorytet do przełączenia
"grzanie/chłodzenie", tryby można przełączać centralnie lub lokalnie.       Patrz
Opis Parametrów P-51, str. 68.



Na wyświetlalczu termostatu z funkcją Master pojawi się Opcja    .1

� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

–  0: deaktywacja
–  1: aktywacja

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem zmiany opcji  1   lub  2 .

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się          .P-50

Tabela 13: Menu serwisowe - P-40 "Indywidualne Parametry dla poszczególnego termostatu"

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-49

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:
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5.3.6   Parametry specjalne

Parametr Opis

P-51  Priorytet przełączania "grzanie/chłodzenie" i wyjście dla "grzanie/chłodzenie" 
lub sterowanie kotłem.

 

 
Gdy pomiędzy modułami zostanie wybrany rodzaj komunikacji radiowej, dla
prawidłowego działania instalacji, Parametr P-51 dla wszystkich modułów
należy ustawić poprzez termostat identycznie.

 

Gdy została wybrana opcja "0" lub "1" urządzenie grzewcze lub chłodzące przejmie główną
funkcję regulacji i włączy grzanie lub chłodzenie w zależności od potrzeb. Termostat
i moduł nie bedą miały żadnego wpływu na regulację.
Gdy zostanie wybrana opcja "2", grzanie lub chłodzenie może być sterowane
z dowolnego termostatu. Wejście "grzanie/chłodzenie" w module nie mają żadnego
wpływu na tryb pracy. Dodatkowo jest możliwe, aby termostat ustawić wtedy 
jako Master główny.
 Patrz Opis Parametrów P-48, str. 67.

 

� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

 0: C/O-wejście i C/O-wyjście mają Priorytet na module
–  1: Sterowanie kotłem i wejście C/O na module mają Priorytet.

Wyjście C/O skonfigurowane do sterowania kotłem wyłącza się natychmiast,
gdy pobór ciepła nie jest wymagany. Przy przełączeniu na Funkcję chłodzenia,
wyjście to pozostaje nieaktywne.

–  2: Przełączenie grzanie/chłodzenie może zostać wywołane tylko
z termostatu. W trybie pracy "chłodzenie" wyjście C/O na module

P-52  Aktywacja funkcji "zoptymalizowane programy czasowe"
Poprzez aktywną funkcję "zoptymalizowane programy czasowe", osiągana jest 
w wybranych czasach ustawiona temperatura. Zeby uzyskać wymaganą wartość 
temperatury, należy aktywować tryb grzania lub chłodzenia przed zadanym czasem 

� Nastawa fabryczna: Opcja„0� 
� Opcje: 

–  0: nieaktywna
–  1: aktywna

 

 UWAGA

Obsługa:
► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem zmiany opcji  0, 1   lub  2 .

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-52

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

jest aktywne.

ich włączenia.

► Wykonać jedną z następujacych czynności:

.
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Parametr Opis

P-52 (kontynuacja) Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem wybrania Opcji     lub     .0 1

P-53  Ustawianie komunikacji radiowej lub BUS pomiędzy modułami
Definiowanie, czy komunikacja między modułami ma się odbywać radiowo czy 
przeowodów BUS. Radiowo można tworzyć kombinacje 3 sztuk modułów.
Poprzez BUS można tworzyć kombinacje max 16 modułów. 
Wewnątrz jednego Systemu nie można łaczyć kombinacji komunikacji.
 Patrz str. 87, pkt. 11
� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

–  0: Komunikacja poprzez radio aktywna, komunikacja porpzez BUS nieaktywna
–  1: Komunikacja porpzez BUS aktywna, komunikacja poprzez radio niekatywna
–  2: komunikacja poprzez radio i BUS niekatywna

Obsługa:

► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się         .P-60

Tabela 14: Menu serwisowe - P-50 "Parametry specjalne"

► Nacisnąć przycisk       . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk       lub     , celem zmiany opcji  0, 1   lub  2 .

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-51

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-53

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

 

Touchline

opcja polaczenia 16 modulow
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5.3.7 P-60   "Parametry regulacji"  

Parametr Opis

P-61  Konfiguracja wejścia ECO lub wejścia-N/R.
Za pomocą wejścia ECO można sterować trybem pracy wszystkich termostatów 
poprzez włącznik lub Modem-SMS.
Wejście ECO daje również możliwość przełączenia modułu z trybu chłodzenia.

Gdy wejście ECO zostanie aktywowane, na wyświetlaczu pojawi się Symbol      .
� Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
� Opcje: 

–  0: N/R-wejście nieaktywne. Program czasowy ma priorytet, gdy poprzez
termostat został wybrany Program czasowy.

–  1: ECO-wejście ma największy priorytet i przełącza instalacje w tryb obniżania.
Tryb pracy i wartości  mogą być zmieniane. Do czasu, gdy wejście 
ECO jest aktywne, program czasowy termostatu jest niekatywny.
Tak długo, jak wejście ECO będzie aktywne, wszystkie funkcje Programów
czasowych są do dyspozycji.

–  2: ECO-wejście ma największy priorytet i przełącza instalacje w tryb obniżania.
Tryb pracy i wartości  mogą być zmieniane. Do czasu, gdy wejście ECO 
jest aktywne, program czasowy termostatu jest niekatywny.
Tak dlugo, jak wejście ECO będzie aktywne, wszystkie funkcje termostatu
są do dyspozycji (oprócz Programów czasowych). 

–  3: ECO-wejście ma największy priorytet i przełącza instalacje w tryb chłodzenia.
Wartości i tryb pracy mogą być zmieniane. Do czasu, gdy wejście ECO
jest aktywne, program czasowy termostatu jest niekatywny.
Tak długo, jak wejście ECO będzie aktywne, wszystkie funkcje programów 
czasowych są do dyspozycji.

–  4: ECO-wejście ma największy priorytet i przełącza instalacje w tryb chłodzenia.
Tryb pracy i wartości mogą być zmieniane. DO czasu, gdy wejście ECO 
jest aktywne, Program czasowy termostatu jest niekatywny.

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    ,   ,   ,    lub    .0 1 2 3 4

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-62

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

Tak długo, jak wejście ECO będzie aktywne, wszystkie funkcje termostatu
są do dyspozycji (oprócz Programów czasowych). 
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Parametr Opis

P-62  Konfigurowanie C/O w wejściu TB-ogranicznika temperatury
Wejście TB wykrywa napięcie pomiędzy 24 V i 230 V.
• C/O w wejściu TB: Tak długo, jak będzie wykrywane napięcie, moduł

przełączy instalację w tryb chłodzenia. Gdy została wybrana komunikacja radiowa 
między modułami, sygnał do pozostałych modułów dotrze w max czasie 3 minut.
Należy zwrócić uwagę na schemat nr 24, str. 25. "Faza" i "zero" muszą być 
podłączone zgodnie ze schematem. Nie wolno zamieniać kolejności podłączeń.

• Wejście TB do monitorowania temperatury na zasilaniu: Gdy 
temperatura wody zasilającej zostanie przekroczona, termostat zabezpieczający
wyłączy pompę i przekaże dalej sygnał do modułu. Ze względu na naturlaną
cyrkulację, woda może nadal krążyć w obiegu. 

Wejście TB nie może służyć jako ogranicznik temperatury zabezpieczającej.

Gdy kanał radiowy został skonfigurowany jako Bypass, kanał ten nie zostanie 
zamknięty przy aktywnym wejściu TB.

 

• Nastawa fabryczna: Opcja „2� 
• Opcje: 

–  0: Wejście TB zostało skonfigurowane do monitorowania temperatury.
Wejście jest aktywne, pompa zostanie natychmiast wyłączona a sygnał
zamknięcia zostanie przekazany do siłowników. Przy aktywnym wejściu 
dioda LED na module świeci się na czerwono, a na termostacie wyświetla się
sygnał ostrzegawczy.

–
Wejście jest aktywne, pompa nie zostanie wyłączona, mimo że sygnał
zamknięcia zostanie przekazany do siłowników. Przy aktywnym wejściu
dioda LED na module świeci się na czerwono, a na termostacie wyświetla się
sygnał ostrzegawczy.

–  2: Wejście C/O jest przełącznikiem grzanie/chłodzenie i jako dodatkowe
wejście C/O. Tak długo, jak wejście będzie katywne, moduł przełączy się 
na chłodzenie. Wyjście C/O jest aktywne.

 

 

 

 
UWAGA

 

 WSKAZÓWKA

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    ,   ,    lub    .0 1 2 3

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-63

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

 1: Wejście TB zostało skonfigurowane do monitorowania temperatury.
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Parametr Opis

P-63  Wybór sterowania praca pompy "lokalnie" lub poprzez "moduł Master"

Parametr może zostać skonfigurowany, gdy kilka modułów komunikuje się
radiowo lub poprzez BUS.

• Nastawa fabryczna:
• Opcje:

–  0: Wyjście pompy jest skonfigurowane jako pompa lokalna. Pompa
zostanie włączona tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba.

–  1: Wyjście pompy jest aktywne tylko na module Master. Tak długo, jak
w ramach jednego Systemu modułów będzie istniała potrzeba, wyjście pompy
na module Master zostanie włączone.

P-64  Wybór opcji siłownika NC/bezprądowo-zamknięty lub NO/bezprądowo-otwarty
Dla siłowników, które otwierają zawory przy doprowadzonym napięciu, wybrać opcję
 „NC� (normally closed). Dla siłownikow, które zamykają zawory przy doprowadzonym
napięciu, wybrać opcję "NO (normally open)".
• Nastawa fabryczna: Opcja �0” 
• Opcje:

–  0: normally closed NC bezprądowo-zamknięty
–  1: normally open NO bezprądowo-otwarty

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    ,   lub    .0 1 2

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-64

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    lub    .0 1

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-65

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

Touchline
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Parametr Opis

P-65  Wybór algorytmu regulacji
Możliwe są trzy algorytmy regulacji, które zapewniają skuteczność samego sterowania 
jak również optymalnego sterowania siłownikami. Dla opcji "Optymalne sterowanie 
siłownikami służy Parametr P-66.
Można wybrać spośród następujących algorytmów: On/Off-regulacja, PWM-regulacja
w kombinacji z pompą ciepła i układami bezwładnymi (powolna reakcja) oraz 
PWM-regulacja ogrzewania podłogowego z układami średniej bezwładności, 
np. konwekcja ogrzewania ściennego. Aby zaoszczędzić energię lub w razie potrzeby,
sterowanie pompą może zostać zwolnione przy każdym ustawieniu dopiero
po 2 minutach.
• Nastawa fabryczna: 0 
• Opcje: 

–  0: On/Off-regulacja
Jeśli różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a wymaganą jest większa 
niż 0,5 K, ogrzewanie zostanie włączone. Gdy różnica wyniesie mniej niż 0,5 K,
ogrzewanie zostanie włączone. On/Off-regulacja jest idealnym rozwiązaniem 
dla ogrzewania podłogowego z wysoką temperaturą zasilania. Czas reakcji
wynosi 5 minut.

–  1: PWM-regulacja w określonym czasie 20 minut
Ten rodzaj regulacji jest idealny dla ogrzewania podłogowego w komibinacji
z pompą ciepła i z niską temperaturą zasilania. Czas reakcji wynosi 20 minut.

–  2: PWM-regulacja w określonym czasie 12 minut
Ten rodzaj regulacji jest idealny przy konwekcji ogrzewania ściennego.
Czas reakcji wynosi 12 minut.

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    ,   lub    .0 1 2

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-66

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:
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Parametr Opis

P-66  Aktywacja funkcji "Optymalne sterowanie siłownikiem"
Zoptymalizowane sterowanie siłownikiem jest specjalnie opracowane, aby
oszczędzać energię. 

Na początku siłowniki są kontrolowane w podanym czasie w 100%.
Następnie w zależności od wybranej opcji oraz temperatury otoczenia, siłowniki
są sterowane poprzez sygnał puls/pause. Pozwala to na nieznaczne  zużycie 
energii.

Zalecamy, aby przy temperaturze otoczenia siłowników poniżej 10 °C, funkcje 
"Optymalne sterowanie siłownikiem" deaktywować.

 

• Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
• Opcje: 

–  0: deaktywacja, temperatura otoczenia leży poniżej 10 °C
–  1: optymalne sterowanie aktywne, temperatura otoczenia leży w przedziale 

ca. 10 °C do max 25 °C 
–  2: optymalne sterowanie aktywne, temperatura otoczenia leży w przedziale

ca. 25°C do max 50 °C 

P-67  Wybór kontroli wygrzewania dla nowego ogrzewania podłogowego
Dla nowo zainstalowanego ogrzewania podłogowego zalecamy, aby wykonać 
powolne wygrzewanie.
Czas wygrzewania wynosi 36 godzin i jest podzielony na 3 etapy
• 1. etap 12 godzin przy temp. 7 °C  
• 2. etap z temperatura 12 °C 
• 3. etap z temperatura 15 °C 
Gdy temperatura pomieszczenia wzrośnie powyżej wartości danego etapu,
zawory zostaną zamknięte.
• Nastawa fabryczna: Opcja „0� 
• Opcje: 

–  0: Start-up-deaktywacja trybu. 
–  1: Start-up-aktywacja trybu.

Gdy ten Parametr zostanie wybrany, tryb może zostać deaktywowany
poprzez termostaty lub Reset na module. Przy braku napięcia tryb Start-up 
zostanie przerwany i będzie kontynuowany, gdy napięcie powróci.

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    ,   lub    .0 1 2

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
następny Parametr         .P-67

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

 

 WSKAZÓWKA
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Parametr Opis

P-67 (kontynuacja) 

► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się          .P-60
Postępować kolejno, gdy pozostały czas do trybu Start-up chcemy zredukować 
lub tryb Start-up chcemy deaktywować.
► Nacisnąć na termostacie dowolny przycisk na 2 sekundy.
► Wyświetlacz przejdzie w tryb obsługi. Wartość temperatury miga.
► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas do włączenia

trybu Star-up. Nacisnąć przycisk       , żeby zmienić standardowe wskaźniki.

► Nacisnąć przycisk      , żeby ograniczyć pozostały czas. Przy wartości 0 godzin
tryb Start-up zostanie deaktywowany.

► Nacisnąć przycisk      . Na wyświetlaczu pojawi się       .no
► Nacisnąć przycisk      lub      , żeby wybrać opcję       lub         .no yes

–  Wybrać opcję      , żeby tryb Start-up kontynuować.no
–  Wybrac opcję       , żeby zatwierdzić przerwanie trybu Start-up.yes

► Nacisnac przycisk     . Wyswietlacz przejdzie w standardowy tryb wskazywania.

Tabela 15: Menu serwisowe - P-60 "Parametry regulacji" 

 

Czyszczenie Termostat czyścić suchą szmatką. 
Nie stosować żrących lub ściernych środków czyszczących.

 

Konserwacja Dla modułu przyłączeniowego i termostatów radiowych nie wymaga się 
prowadzenia czynności konserwacyjnych.

 

Obsługa
► Nacisnąć przycisk     . Na wyświetlaczu pojawi się     .0 
► Nacisnąć przycisk      lub     , celem zmiany opcji    lub    .0 1

–  Nacisnąć przycisk       , celem zachowania zmian. Na wyświetlaczu pojawi się 
ponownie Parametr         .P-61

–  Nacisnąć przycisk      , żeby anulować w razie potrzeby. Na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wybrany Parametr.

► Wykonać jedną z następujących czynności:

6 Czyszczenie i konserwacja
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7 Usuwanie usterek

 
W poniższych tabelach opisane są możliwe zakłócenia oraz sposoby 
rozwiązywania problemów w urządzeniach regulacji radiowej Touchline.

 

7.1 Moduł przyłączeniowy

dioda LED „bezpiecznik� • wymienić bezpiecznik
(2 A T)

• sprawdzić połączenia
elektryczne

elektryk

didoa LED kanału CH miga brak sygnału radiowego
między termostatem
i modułem przyłączeniowym

• przypisać termostat
do modułu/adresowanie

instalator

Tabela 16: Usterki modulu

 

7.2 Termostat radiowy

 

  
– – – – 

 

Bateria całkowicie zużyta.
Połączenie radiowe między
termostatem i modułem
przyłączeniowym nie będzie
juz zapewnione.

 Err1 

brak sygnału radiowego
między termostatem
i modułem przyłączeniowym
od 30 minut

Awaria zasilania w module przyłączyć ponownie
napięcie

 

 

   

Usterka/Wyświetlenie Możliwa przyczyna Usuwanie Wykonać przez 

świeci na czerwono
bezpiecznik wadliwy

bezpiecznik wadliwy

elektryk

elektryk

bateria prawie zużyta wymienć baterie użytkownik

natychmiast wymienić baterie użytkownik

Usterka/Wyświetlenie Możliwa przyczyna Usuwanie Wykonać przez 

• wymienić bezpiecznik
(2 A T)

•
elektryczne

 sprawdzić połączenia
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 Err2 

 Err3 

nie można zachować 
zmienionych wartości
Parametrów
 

 Err4 

wadliwy czujnik IR

 czujnik IR zostal uszkodzony zastosować nowy termostat

  punkt rosy przekroczony sprawdzic temp. zasilania
urządzenia chłodzącego,

 
krótkotrwałe wyświetlenie

inny termostat jest w trybie
Menu użytkowego
lub Menu serwisowego

Poprzez przycisk
termostat wprowadzić

 

w tryb uśpienia

Tabela 17: Usuwanie zakłóceń w termostacie radiowym
 

 

7.2.1 Zakłócenia "brak sygnału radiowego"   

 ► Zakłócenie usunąć na podstawie "Tabeli 17".
► Wykonać jedną z następujących czynności:

– Nacisnąć dowlony przycisk na termostacie na 2 sekundy.
Wyświetlacz przejdzie w tryb obsługi.

– Lub zaczekać do momentu, aż wszystkie połączenia termostatów
z modułem zostaną odbudowane. Po ponownym przyłączeniu zasilania
proces przywracania sygnału trwa ok. 1 godziny.

 

Usterka/Wyświetlenie Możliwa przyczyna Usuwanie Wykonać przez 

brak sygnału radiowego
między termostatem
i modułem przyłączeniowym
od 30 minut

bezpiecznik wadliwy • wymienić bezpiecznik
(2 A T)

• sprawdzić połączenia

Awaria zasilania w module przyłączyć ponownie
napięcie

elektryk

zbyt słaba bateria wymienić baterie użytkownik

z czujnikiem IR
instalator

ewentualnie ją podwyższyć

Awaria zasilania w module

bezpiecznik wadliwy

przyłączyć ponownie
napięcie

• wymienić bezpiecznik
(2 A T)

• sprawdzić połączenia

elektryk

elektryk

elektryk

instalator

instalator
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7.2.2 Wymiana baterii w termostacie

 

 

Aby zapewnić sobie długie użytkowanie termostatów radiowych,
zalecamy stosować baterie alkaliczne odpowiedniej jakości.

 
 

 Podczas wymiany baterii adresowanie i ustawienia termostatu zostają zachowane. 
Adresowanie i ustawienia są do dyspsozycji po max 10 minutach
od przekazania ponownego sygnału radiowego.

 

 ► Otworzyć termostat.       Patrz również str. 16

► Wymienić baterie. Stare baterie zanieść do punktu zbierania zużytych baterii.
► Zamknąć obudowę termostatu. 
 Patrz również str. 18, rys. 12.

 
 

7.3 FAQs 

FAQ Wskazówka

Dlaczego wymaga się, aby podać
datę i czas przy aktywacji termostatu?

Podczas adresowania pierwszego termostatu do modułu wyświetla się 
zapytanie o datę i czas. Zapytanie można pominąć.
Jego wyświetlenie powtarza się do czasu, aż jedno ustawienie daty i czasu 
zostanie ustawione. Wprowadź raz datę  i czas .        Patrz str. 42, pkt. 4.5.

Przyciski na panelu obudowy
termostatu nie działają prawidłowo.

Wyjąć baterie i włożyć je ponownie. Przyciski kalibrują się automatycznie.
Przy wkładaniu baterii zawrócić uwagę, aby nie dotykać przycisków.
Alternatywnie można odczekać 4 minuty, aż wykona się następna
automatyczna kalibracja. W tym czasie nie  używać przycisków na panelu
obudowy.

Czy na wyświetlaczu poza temp.
można wyświetlić inne informacje?

Można wybrać jeden spośród dwóch komunikatów: godzina lub temperatura.
 Patrz Opis Parametrów P-01, str. 55.

Czy można deaktywować
wskazania na wyświetlaczu?

Poprzez Parametr P-06 wybrać Opcję "1". W ten sposób wyświetlacz zostanie
deaktywowany.       Patrz Opis Parametrów P-06, str. 56.

Jak można poprawić adresowanie
termostatu do modułu?

Istnieje możliwość korekty przypisania termostatu do kanału.
Zalecamy, aby usunąć z modułu poprzednie adresowanie i następnie
przypisać kanał ponownie.
 Patrz str. 34, pkt. 4.1.5 i str. 31, pkt. 4.1.1.

Jak sprawdzić, które kanały
zostały właśnie przyporządkowane
do Strefy?

Nacisnąć na module przycisk             jeden raz, dwa razy lub trzy razy.Zone
Diody LED kanałów, które zostały przyporządkowane do strefy, zaświecą się.

 Patrz str. 36, pkt. 4.2. 

Czy podczas wymiany baterii
informacje zostaną utracone?

Podczas wymiany baterii nie następuje utrata informacji. Wszelkie dane
są przechowywane w module przyłączeniowym.

 

 WSKAZÓWKA
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FAQ Wskazówka

Pompa nie może się wyłączyć. • Dla jednego lub kilku modułów ustawiona jest konfiguracja "Bypass".

• Termostat jest przypisany do innego modułu.
• Termostat znajduje się w trybie awaryjnym. Informacje nie będą

już więcej przesłyane. nacisnąć na module odpowiedni kanał na 10 sekund.
Przypisana dioda LED kanału zgaśnie.

Tabela 18: FaQ s 

 

7.4 Porady

Zastosowanie Opis

Ogrzewanie ścienne z funkcją Bypass Przy ogrzewaniu ściennym zaleca się zamiast funkcji Bypass stosować

Przekazywanie sygnału C/O W przypadku, gdy C/O pomiędzy modułami jest podłączony, zalecamy aby
skorzystać z wejścia C/O na module Master i połączyć z wyjściem C/O 
następnego modułu. Jeśli C/O sygnał jest podłączony równolegle do innych
modułów, należy zwrócić uwagę na biegunowość.

Kontrola temperatury podłogi Min-/Max-nastawa przy chłodzeniu: Min- nastawa nie może być stosowana
do kontroli punktu rosy.

Tabela 19: Porady

 

8 Usuwanie odpadów
 

Zagrożenie dla środowiska przez nieprawidłowe unieszkodliwianie odpadów!

Niewłaściwa utylizacja urządzeń regulacji radiowej może wyrządzić
szkody dla środowiska.

– Baterie dostarczyć do punktu zbierania zużytych baterii.
– Nie wyrzucać zepsutych urządzeń do kosza z domowymi odpadkami.
– Przestrzegać krajowych przepisów odnośnie gospodarki odpadami.

 
 

 

 UWAGA

przed rurociągiem oddzielny zawór.

q
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9 Dodatkowe wyposażenie

9.1 Dodatkowa antena

 Dla lepszego odbioru sygnału, np. gdy moduł został zainstalowany
w szafce rozdzielacza, można przyłączyć do modułu zewnętrzną antenę.

Patrz również str. 10, rys. 4.

Antena nie wymaga zewnętrznego zasilania. Napięcie zasilające jest 
przekazywane poprzez kabel zasilający od modułu.
Do połączenia anteny z modułem należy wykorzystać dostarczony kabel 5 m
z obustronną wtyczką RJ 12.

 

 

B
xx

xx
x

 

 Rys. 36: Dodatkowa antena
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9.2 Wzmacniacz sygnału - repeater

 Aby wzmocnić sygnał radiowy oraz zwiększyć zakres działania urządzeń,
można zastosować dodatkowe urządzenie w postaci wzmacniacza sygnału,

Repeater przesyła Informacje od termostatów lub modułu, gdy nie można uzyskać 
połączenia radiowego. Repeater zostaje automatycznie przypisany do modułu.
Wymagane jest gniazdo zasilające 230 V/5. Opakowanie zawiera zasilacz.

 

 

B
xx

xx
x

 

 Rys. 37: Wzmacniacz sygnału

 Po usunięciu białej obudowy widoczne będą dwa przyciski oraz 3 diody LED.

1 czerwona LED: brak połączenia radiowwego pomiędzy modułem
2 żółta LED: wskaźnik połączenia radiowego
3 zielona LED: zasilanie
4 przycisk adresowania

 

 

9.2.1 Przypisanie wzmacniacza do modułu przyłączeniowego

 Repeater musi zostać przypisany do modułu. W tym celu należy się upewnić, że
urządzenie zostało podłączone do głównego systemu zasilania.
       Patrz odrębna instrukcja Repeatera.

 

1
2
3

4

określanym jako repeater.

 

 

Wszystkie diody LED świecą się, gdy sygnał radiowy zanikł.
W instalacji można zastsowoać max 1 wzmacnaicz sygnału.

 
 

 

 WSKAZÓWKA
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10 Dane techniczne

10.1 System radiowy

Częstotliwość transmisji 868 MHz (kodowany)

kbit/s 

Kierunek

Zasięg 40 m w budynkach, zależnie od otoczenia, 200 m na wolnej przestrzeni
50 m w "typowych domach", 300 m na wolnym powietrzu w zależności
od przeszlód, powierchni, lokalnych źródeł

Normy • Funk: EN 300220 
• RTTE: EN 301489-3 
• RTTE: EN 300220-3 

 

10.2 Moduł przyłączeniowy

B
xx

x2

290

355

52

74

78

225

8 kanalow4 kanaly

12 kanalow230 V / 24 V  

Rys. 38: Wymiary modułu z Trafo
 

Prędkość transmisji

dwukierunkowy

70

10.2.1 Konstrukcja modułu
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Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
 

Wymiary modułu
bez transformatora

• 4-Kanal: 225 mm x 74 mm x 52 mm 

• 8-Kanal: 290 mm x 74 mm x 52 mm 

• 12-Kanal: 355 mm x 74 mm x 52 mm 

• Transformator: 78 mm x 74 mm x 52 mm 

Waga modułu • 4-Kanal: 1,3 kg 

• 8-Kanal: 1,5 kg 

• 12-Kanal: 1,7 kg 

Wskaźnik LEDs 

 

 

10.2.2 Podłączenie elektryczne

Zasilanie 24 V AC  20 % poprzez oddzielny  230 V-/24 V-Transformator 

Zródło napięcia dla 24 V-wariantu    transformator z kablem przyłączeniowym 230 V AC

Pobór mocy z transformatorem 24 V
transformator, bez siłowników,
4-, 8- lub 12- kanałowy

2,6 W 

Pobór mocy podczas pracy • 4-Kanal: 14,6 W 

• 8-Kanal: 26,6 W 

• 12-Kanal: 38,6 W 

Pobór mocy urządzenia jest zależny od ilości przyłączonych siłowników.
 

Max pobór mocy w stanie bezczynności 200 mA / 250 mA 

Ilość przyłączeń siłowników

(EN60730) 

 

C/O potencjalnie wolne, obniżone napięcie z modułu

Eco (N/R)

Kontrola punktu rosy

C/O w-/wejściu ogranicznika temperatury ogólne wejścia 24–230 V 

 

z transformatorem

• 4-Kanal: 6 (2 kanały dla 2 siłowników, 2 kanały dla 1 siłownika)
• 8-Kanal: 12 (4 kanały dla 2 siłowników, 4 kanały dla 1 siłownika)
• 12-Kanal: 18 (6 kanałów dla 2 siłowników, 6 kanałów dla 1 siłownika)

Klasa ochrony II

TB ogranicznik temperatury

10.2.3 Wejścia

potencjalnie wolne, obniżone napięcie z modułu

potencjalnie wolne, obniżone napięcie z modułu
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Ilość przyłączeń
siłowników

• 4-Kanal: 6 (2 kanały dla 2 siłowników, 2 kanały dla 1 siłownika)
• 8-Kanal: 12 (4 kanały dla 2 siłowników, 4 kanały dla 1 siłownika)
• 12-Kanal: 18 (6 kanałów dla 2 siłowników, 6 kanałów dla 1 siłownika)

Wyjścia dla siłowników • 24 V z wyjściem triakowym, potencjalnie wolne
• NO (normalnie otwarty/ NC normalnie zamknięty), ustawiane
• PWM- lub On/Off-regulacja
• zabezpieczenie przed zwarciem

Konfigurowalne wyjście dla C/O lub
Start pracy palnika

• 230 V / 4 A, 1 A przełączanie indukcyjne
• potencjalnie wolne
• bez opóźnienia 

Przekaźnik wyjścia pompy • 230 V / 4 A, 1 A przełączanie indukcyjne
• potencjalnie wolne
• 2 min opóźnienia (ustawianie przy pomocy oprogramowania)

 

 

Przekazywanie danych • Room Control Network: max. 10 min 
• System Network: max. 2 min 

Moc transmisji < 13 mW 

 

 0…+60 °C 

Wilgotność otoczenia 5…80 % r.F. 

Temperatura magazynowania i transportu –25…+70 °C 

Klasa ochrony IP 30 (EN 60529) 

 

Temperatura otoczenia

10.2.4 Wyjścia

10.2.5 Dane eksploatacyjne

10.2.6 Warunki eksploatacji
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10.3 Termostat bezprzewodowy
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 Rys. 39: Wymiary termostatU
 

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 65 mm x 117 mm x 19,5 mm 

Wags

Wyświetlacz • LCD, 76 symboli
Wymiary: 32 mm x 38 mm 

 

10.3.2 Wyposażenie - wariant termostatu na baterie

Baterie 2 x 1,5 V AAA

Trwałość baterii > 1,5 roku

Klasa ochrony III (EN 60730) 

 

10.3.3 Wariant termostatu 230 V AC

Zasilanie 230 V AC  10 % 

Pobór mocy podczas pracy 1,7 VA 

Pobór mocy Stand-by-Modus               0,13 W 

Klasa ochrony II (EN 60730) 

 

0,11 kg

•

10.3.1 Konstrukcja termostatu
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Zakres regulacji temperatury          +5 – +30 °C 

Dokładność pomiaru 0,1 K / 0,5 K 

"Czas kontaktu" (opóźnienie)          Ca. 10 min / 12–20 min 

"Martwy czas" ca. 50 s 

Interwały transmisji • 1 – 10 min  
• 1 min po zmianie wartości lub trybu pracy
• 10 min dla przekazania temperatury / 2 – 10 min 

Czas aktywacji (reakcji) < 2 s lub 1,2 s 

Czas przesyłu do termostatu 5 s lub 10 s 

Tryb uśpienia • przy nieużywaniu po ca. 5 s
• po czynności programowania po 1 : 30 s
• po czynności programowani po 2 : 20 min

 

 0…+55 °C 

Wilgotność powietrza 5…80 % r.F. 

Temperatura składowania i transportu –25…+70 °C 

Klasa ochrony IP 20 (EN 60529) 

 

Temperatura otoczenia

10.3.5 Dane eksploatacyjne

10.3.6 Warunki eksploatacji

Touchline
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 Rys. 42: Grupa kanałów radiowych z takim samym priorytetem

 1 grupa kanałów radiowych 1
2 grupa kanałów radiowych 2
3 adresowanie indywidualne
CH 1 ... CH 8: kanały radiowe

 

 

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8

1 2

B
xx

xx

SENS SENS SENS

3

 

 Rys. 43: Grupa kanałów radiowych z takim samym priorytetem i średnią wartością temp.

 1 grupa kanałów radiowych 1
2 grupa kanałów radiowych 2 z wartością średnią temp.
3 adresowanie indywidualne
CH 1... CH 8: kanały radiowe

 patrz str. 32, pkt. 4.1.3.SENS:  Termostat w trybie czujnika

11 Przykładowe schematy komunikacji
11.1 Schematy dla jednego modułu przyłączeniowego

 

Touchline



88 
 
 

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8
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Rys. 44: Grupy kanałów radiowych z utworzonymi strefami

1 strefa 1 temperatura uśredniona
2 strefa 2 z taką samą temperaturą
3 strefa 3
CH 1... CH 8: kanały radiowe
Takie same wymagania wartości temp.  patrz str. 66, Parametr P-46

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8

2 4
B

xx
xx

1

P-46 P-46P-46

3

 

Rys. 45: Takie same wymagania wartości temp. dla wszystkich termostatów
wewnątrz jednej strefy

1 strefa 1 z taką samą temperaturą
2 grupa kanałów radiowych 1
3 grupa kanałów radiowych 2
4 adresowanie indywidualne
CH 1... CH 8: kanały radiowe
Takie same wymagania wartości temp.  patrz str. 66, Parametr P-46
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Rys. 46: Termostat jako główny "Master" do przestawienia trybu obsługi
Termostat jako "Master" z własną Strefą

1 Strefa   1 Termostat jako "Master"
2 Strefa 2
3 Strefa 3
CH 1... CH 8: kanały radiowe
Funkcja Master patrz str. 67      Parametr P-48

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8

1 2
B

xx
xx

43

 

Rys. 47: Termostat jako główny "Master" do przestawienia trybu obsługi
Termostat poza Strefą

1 Termostat jako "Master", poza Strefą
2 Strefa 1
3 Strefa 2
4 Strefa 3
CH 1... CH 8: kanały radiowe

Funkcja Master patrz str. 67      Parametr P-48
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 11.2 Schematy dla trzech modułów przyłączeniowych

 

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8

SENS SENS

P-46 P-46 P-46 P-46

Slave

C

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8Slave

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 8 CH 8Master

7 8

4 5 6

B

1 2 3

A

B
xx

xx

9

 

 Abb. 48: Przykład instalacji z trzema modułami

 A parter
1 Strefa 1, parter
2 strefa 2, parter
3 indywidualne adresowanie
 

B 1. piętro
4 strefa 1 z temperatura uśredniona
5 strefa 2 z taką samą temperaturą

6 strefa 3

C 2. piętro
7 kanał radiowy  grupa 1
8 kanał radiowy grupa 2
9 indywidualne adresowanie
 

CH 1... CH 8: kanały radiowe
 

Moduł główny

Moduł podrzędny

SLAVE

MASTER

Moduł podrzędny

SLAVE
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12 Przywracanie ustawień fabrycznych

 Zgodnie z poniższymi wskazówkami możemy przywrócić stan fabryczny urządzeń - 

►



►

►

►

 

 

 

 

termostatu i modułu Touchline

 Na wszystkich termostatach, które są przyporządkowane do danego modułu

 wywołać Parametr P-24, opcja "4" przywracanie ustawień fabrycznych
 Patrz str. 59, Opis parametrów P-24, opcja "4"

 Na panelu obsługi modulu Touchline wcisnąć równocześnie przyciski 

 Master i System na 10 sek.

 Po tej czynności na module miga dioda LED Power.

 W momencie, gdy dioda LED Power jest juz wyłączona, urządzenia zostały 

 przywrócone do ustawień fabrycznych.
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> oleju opałowego

>  wody deszczowej

Dystrybucja

Systemy ogrzewania podłogowego 

Systemy rurowe

>  podłączenia grzejników

>  rozprowadzenia ciepłej i zimnej 

wody użytkowej

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
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tel. +48 68 320 20 72
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