Juhtmeta
termostaadikomplekt
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Kirjeldus
31 mm
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60 mm
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1 SEISUNDI MÄRGUTULI

1 MENÜÜNUPP

2 PÖÖRDNUPP

2 KOLLANE MÄRGUTULI
– MENÜÜ SEISUND
3 PUNANE MÄRGUTULI
– KÜTMISE MÄRGUTULI
4 ROHELINE MÄRGUTULI
– SIGNAALI MÄRGUTULI

Elektripaigaldus

- Keerata lahti kaks kruvi ja avada vastuvõtja alumise osa kaas.
- Ühendada ventiili ajam klemmliistuga vastavalt ühendusskeemile.
- Sulgeda kaas ja kinnitada kruvidega. Ühendada vastuvõtja elektritoitevõrku.
Selleks on vaja pistikut ja kaablit (230 V vahelduvvool).
Eemaldada pistikukaabli otstelt isolatsioon.
Ühendada sinine juhe (nulljuhe) klemmiga N ja
faasijuhe klemmiga L.
Ajami sinine kaabel tuleb ühendada klemmiga N.
Ajami pruun kaabel tuleb ühendada klemmiga 1.
Painutada u. 50 mm pikkusest kaablilõigust
ühenduslook ja ühendada klemm C klemmiga L.
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Kruvida vastuvõtjaploki kaas kinni.
AJAM

Konfigureerimine
Selles etapis tuleb luua ühendus vastuvõtja ja ruumitermostaadi vahel.
1. Paigutada ruumitermostaat vastuvõtja lähedale. Patareide kasutuselevõtmiseks
eemaldada termostaadi alaservalt kaks plastriba.
2. Hoida vastuvõtja menüünuppu 4 sekundit allavajutatuna, nii et vastuvõtja roheline
märgutuli põleb pidevalt. Vastuvõtja on seejärel 30 sekundit konfigureerimisseisundis
ja valmis ruumitermostaadi aadressi vastuvõtmiseks. Järgmine samm tuleb teha
selle aja jooksul.
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3. Seada ruumitermostaadi lüliti asendist   väljalülitatud asendisse (OFF) ja seejärel
uuesti asendisse . Ühenduse loomiseks edastab termostaat vastuvõtjale 5 sekundi
vältel oma aadressi.
Veenduda, et ruumitermostaadil on ühendus vastuvõtjaga. Vastuvõtja roheline
märgutuli vilgub iga kord, kui võetakse vastu termostaadilt saabuv signaal.
Installeerimist tuleb alustada seisundist AUTO (automaatne), vajutades vastuvõtja
menüünuppu.

Paigaldamine
Paigaldada termostaat sobivasse kohta. Sulgeda ruumitermostaadi ja vastuvõtja
vahele jäävad ruumiuksed. Funktsioneerimise kontrollimiseks seada termostaadi
pöördnupp miinimumväärtusele. 10 sekundi pärast peab termostaadi märgutuli
hakkama punaselt vilkuma. Seejärel veenduda, et vastuvõtja punane märgutuli on
kustunud ja et ajam sulgeb seadeventiili (ajami näidik muutub u. 90 sekundi pärast
punaseks). Keerata pöördnupp maksimumväärtusele ja oodata 10 sekundit, kuni
termostaadi märgutuli vilgub punaselt. Veenduda, et vastuvõtja märgutuli põleb
punaselt ja et ajam avab seadeventiili (ajami näidik muutub u. 90 sekundi pärast
mustaks). Reguleerimisfunktsiooni tagamiseks tuleb neid samme korrata.

Funktsioonide ja rikkeotsingu skeem
Automaatre�iim – kütmine välja lülitatud
Automaatre�iim – kütmine sisse lülitatud
Käsitsijuhtimine – kütmine välja lülitatud
Käsitsijuhtimine – kütmine sisse lülitatud
või

või

või

või

Kiire vilkumine

Signaali vastuvõtmine termostaadilt
.Konfiguratsioonire�iim – ootab signaali termostaadilt

Aeglane vilkumine

RIKE – vt rikkeotsingut

RIKKEOTSING

– Kontrollida ruumitermostaadi patareisid
– Kontrollida ühendust ruumitermostaadi ja
vastuvõtja vahel
– Veenduda, et vastuvõtjat ei häiri lähedalasuvad
seadmed ega metallesemed (vähim kaugus 50 cm)
– Kontrollida, et mõni muu juhtmeta seade ei tööta
sagedusel 433,92 MHz

Märgutuled ei sütti menüünupu vajutamisel

– Kontrollida elektritoidet
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Termostaat
Ruumitermostaadi asukoht: Vältida termostaadi paigaldamist välisseintele ning
kohtadesse, kus seda mõjutab tõmbetuul (nt ventilatsiooniseadmete, akende või uste
lähedal) või elektriseadmete, kaminate või päikese soojus. Sobiv kõrgus põrandast on
u. 1,5 m. Tagada, et ruumiõhk saab termostaadi ümber vabalt liikuda.
Ruumitermostaadi tööpiirkond: Termostaadi töötamise temperatuurivahemikku
saab piirata. Tarnitud termostaadi kättesaamisel tuleb temperatuur seada vahemikus
+5 kuni +30 °C. Vältimaks ohtu, et temperatuur seatakse kogemata liiga madalaks või
liiga kõrgeks, võib vahemikku vähendada.

Kasutamine ja hooldamine
Flooré juhtmeta termostaadikomplekt ei vaja peale patareide vahetamise mingit
erihooldust. Patareid (kaks 3 V liitiumpatareid CR2430) tuleb välja vahetada iga kahe
aasta järel. Patareisid tuleb vahetada, kui ruumitermostaadi seisundi märgutuli vilgub
üks kord sekundis punaselt.
Patareide vahetamisel tuleb pöördnupp eemaldada. Keerata lahti katet kinnihoidev
kruvi ja võtta termostaat seinalt maha. Patareide väljasurumiseks vajutada
kruvikeerajaga põhjaplaadi tagaküljele. Suruda uued patareid pessa.
NB! Veenduda, et patarei plussklemm on pööratud põhjaplaadi tagakülje poole.
TEHNILISED ANDMED
Tootekood

412 63

Vastuvõtja toitepinge

230 V vahelduvvool

Toitejuhe

1,4 m

Termostaadi patareipinge

Liitiumpatarei CR2 430 / 3 V, 2 tk

Patarei kasutusaeg

2 aastat

Vastuvõtja kesta kaitseaste

IP 44

Termostaadi kesta kaitseaste

IP 30

Tööulatus

u. 25 m (avatud maastikul 70 m)

Saatesagedus

433,92 MHz

Vastuvõtja mõõtmed (mm)

P: 170 L: 50 K: 28 Kaal: 190 g

Termostaadi mõõtmed (mm)

P: 80 L: 80 K: 31 Kaal: 85 g

MÜÜK JA TEHNILINE TUGI: +372 656 33 49
PEAKONTOR
Vildhussens väg 11
840 13 TORPSHAMMAR
Tel: + 46 690 130 80
FAX: +46 691 201 11

ESINDAJA EESTIS
Begores AS
Laki 11E, Tallinn
TEL: 656 3349
FAKS: 656 3346

LIHTSALT PAREM

e-post: myyk@begores.com
internet:
www.floore.com
www.begores.com
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