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System zewnęrzny

Nr.artyk. Opis   Moc    Wymiar  Ohm
125006 Kabel zewnętrzny 600  600 Watt, 30 W/m1  20 Metrów  88 Ohm
125012  Kabel zewnętrzny 1200  1200 Watt, 30 W/m1  40 Metrów  44 Ohm
125019 Kabel zewnętrzny 1900  1900 Watt, 30 W/m1  63,3 Metrów 27,8 Ohm
125034 Kabel zewnętrzny 3400  3400 Watt, 30 W/m1  113,3 Metrów 15,5 Ohm
126002 Mata zewnętrzna 2,5 m2 700 Watt, 300 W/m2  5 x 0,5 Metrów 75,6 Ohm
126005 Mata zewnętrzna 5 m2  1400 Watt, 300 W/m2 10 x 0,5 Metrów 37,8 Ohm
126010 Mata zewnętrzna 10 m2 2800 Watt, 300 W/m2 20 x 0,5 Metrów 18,9 Ohm

 Opis możliwych opcji

893550       ETO2-4550 jednostka DIN z temperaturą / wilgotnością szyny 3x16A - 230 V.
890065       ETOG-56 Powierzchnia czujnika temperatury / wilgotności jednostki dla ETO2-4550
900055       ETOR-55 rynna z czujnikiem wilgotności wraz z przewodem zasilającym 10m
891551       ETI-1551DIN termostat z szyną -10 / + 50 ° C maks. 10A-230 V
901441       ETF-744/99 czujnik zewnętrzny / temperatura powietrza do termostatu ETI-1551
860199       czujnik podłogowy ETF-144 (podziemny)
900004      zewnętrzna skrzynka rozdzielcza 3,6 kW z 2 czujnikami podłogowymi (podziemne)
900010      zewnętrzna skrzynka rozdzielcza 10 kW z 2 czujnikami podłogowymi (podziemna)
900020      zewnętrzna skrzynka rozdzielcza 20 kW z 2 czujnikami podłogowymi (podziemna)
900030      zewnętrzna skrzynka rozdzielcza 30 kW z 2 czujnikami podłogowymi (podziemna)
900040      zewnętrzna skrzynka rozdzielcza 40 kW z 2 czujnikami podłogowymi (podziemna)
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1. WYMAGANIA INSTALACYJNE

Urządzenia zewnętrzne są zwykle dostarczane jako
kompletny zestaw, w tym kable i / lub maty, moduły 
czujników i skrzynki przełączników (IP-66)
przy czym wszystkie części są zgodne z przepisami EN i 
mają niezbędne funkcje, w tym przekaźniki, przełączniki
różnicowe, grupy itp. Automatyczne systemy wykrywania
mrozu sprawdzają obecność śniegu lub lodu na gruncie
i zapobiegają powstawaniu śliskich nawierzchni na 
drogach, mostach, rampach wspinaczkowych itp., 
Dzięki czemu systemy te zapewniają większe 
bezpieczeństwo wejść do szpitali, remiz itp.

Kabel / mata na zewnątrz do ochrony przed 
zamarzaniem to kabel dwużyłowy, gotowy do 
instalacji i dostarczany z 10-metrowym kablem 
zasilającym. Połączenie między dwoma typami
kabli jest w 100% wodoszczelne. Jako warunek 
zachowania ważności gwarancji, odłączenie tego 
połączenia jest niedozwolone pod żadnym 
pozorem. Przewody grzejne posiadają
dodatkowe zabezpieczenie, są odporne na 
wysoką temperaturę - ok. 180 ° C i mogą być
układane bezpośrednio pod asfalt lub beton.
Jakość i konstrukcja kabli w pełni odpowiada 
normom IEC 800, zatwierdzonym dla systemu 
europejskiego i opatrzonym oznaczeniem CE. 
Kontroli jakości produkcji jest opatrzona 

10-letnia gwarancja producenta na eksploatację
techniczną, przy czym podłączenie elektryczne 
do puszki i sieci zasilającej musi wykonać 
uprawniony elektryk w oparciu o obowiązujące
normy instalacyjne.

Moc wyjściowa kabla grzejnego wynosi 30W na 
metr do 230V. Dopuszczalny jest kabel zasilający
(o długości 10 m), kabli nie można skracać ani wiązać
razem. Nigdy nie wolno rozdzielać połączenia. Niedo-
puszczalne jest skracanie kabla oporowego!
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1.1. Cechy systemu
Na wolnym powietrzu:

- Ekonomiczna regulacja systemów ochrony
 przed mrozem i śniegiem
- Automatyczna reakcja na temperaturę i / lub 
wilgotność
- Zasilanie: 24 V.
- Napięcie robocze: 230V / 400V

Ważne:
- przetestować kabel / maty po każdym etapie 
montażu
- chronić kabel / maty podczas
instalacji (na przykład: przy użyciu paneli z twardego
 materiału)
- upewnij się, że zasilanie kabla
/ maty jest wyłączone podczas montażu!
- nie wolno krzyżować przewodów grzejnych,
zachować minimalną odległością 6 cm między 
przewodami podczas instalacji
- W żadnym wypadku nie wolno przerywać

połączenia między przewodem oporowym a 
przewodem zasilającym!

1.2. Wartość połączenia:
Wartość przyłącza można określić na podstawie
warunków klimatycznych i koniecznej reakcji w
 związkumechanizmem kontrolnym. Biorąc pod
uwagę warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii, 
oprócz określonych systemów sterowania (termostat 
i czujniki podłogowe), można wykorzystać 
następujące dane:

300 W / m2 do ogrzewania całej powierzchni
Odległość między przewodami - 10 cm
300 W / m2 do ogrzewania jezdni
Odległość między przewodami - 10 cm
Uwaga: dla mat podana jest stała wartość
300 W / m2.

Na tarasach kawowych, korytarzach, schodach
itp .: aby utrzymać je w stałej czystości, bez lodu
lub śniegu, można zastosować niższe wydajności: 
60-100 W / m2. W tym przypadku używany jest
inny typ przewodu grzejnego (17 W / m) w 
połączeniu z termostatem elektronicznym z 
czujnikiem podłogowym.
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1.3. Instalacja krok po kroku
  

Instalacja przewodu grzewczego:

Skrzynka kontrolna:

Przygotowania:
- sprawdź dostępne moce i napięcia.
- określ rezystancję (wartość w omach)

Kabel grzejny (patrz tabela na stronie 2).
- Dwie rurki należy zamontować ze skrzynki 
rozdzielczej pod powierzchnią (do podłączenia
przewodów czujników podłogowych). 
Ułatwia to wymianę czujników po instalacji.

- pociągnąć koniec kabla (oznaczony: *******)
do skrzynki sterowniczej. Połączenie między 
przewodem oporowym a przewodem zasilającym
(* Połączenie *) musi być widoczne i pokryte 
ostatnią warstwą wierzchnią (cement, beton lub asfalt).
- Jeśli zainstalowane są siatki stalowe, do mocowania
 linek do siatek stalowych można użyć wsporników
plastikowych. W przeciwnym razie użyj podkładek 
dystansowych, aby ułożyć kabel w zygzak na podłodze.

- Podłączenie do sieci zasilającej odbywa się za pomocą
licencjonowanego elektryka.

- Jeśli skrzynki rozdzielczowe są zainstalowane w 
odległości większej niż 10 metrów od rampy, 
można zastosować skrzynkę rozdzielczą. W razie 
potrzeby skrzynkę sterowniczą można dostosować. 
Minimalna warstwa nad przewodem grzejnym 
wynosi od 30 mm do 100 mm, tak aby warstwę 
wierzchnią można było wyciąć lub przebić bez 
uszkadzania kabla.

Indywidualny montaż skrzynek rozdzielczych jest możliwy. 
W standardowej skrzynce rozdzielczej znajdują się 
przekaźniki transferowe z wodoszczelnymi przewodami 
(ze względu na przepisy instalacyjne), rozłączniki,
przełączniki różnicowe, zaciski ułatwiające montaż 
przewodów zasilających i grzejnych oraz specjalne
urządzenia do czujników podłogowych do użytku
na zewnątrz. W tym celu należy wykorzystać schemat 
połączeń wewnątrz skrzynki elektrycznej.
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Kiedy śnieg i lód nie topią się:

W razie pytań odwiedź naszą stronę internetową.

- Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
- Jeśli czujnik podłogowy jest wilgotny, należy
 ustawić wyższą temperaturę topnienia.
- Jeśli czujnik podłogowy jest suchy, prawdopodobnie
 trzeba będzie go ustawić w innej pozycji.
- W razie potrzeby można użyć timera do 
  oszczędzania energii na okresy, w których 
  system nie musi być obsługiwany.
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2. 2. Instalacja termostatu/czujników  

Zakres produktów:
- Termostat ETO-2-4550.
- Jednostka czujnika podłogowego (podziemna) ETOG-55 do wykrywania wilgotności i niskiego poziomu
temperatury.
- Czujnik rynnowy ETOR-55 do wykrywania wilgoci.
- Czujnik zewnętrzny ETF 744/99 do pomiaru temperatury.

2.1. 

Thermostat ETO-2-4550

Zasilanie     240V AC ±10%, 50-60 Hz
Zintegrowane komponenty elektroniczne  24 V DC, 8 VA 
3 przekaźniki wyjściowe (bezpotencjałowe)  3 X 16 A
Przekaźnik alarmowy (bezpotencjałowy)    max. 5 A

 0.3°C
Skala temperatury     0/+10°C
Temperatura otoczenia    0/+50°C
Wilgotność otoczenia    10-95%
Kategoria     IP 20 / Nema 1
Waga      600 g
Wymiary     90/156/45 mm

ETO2 to ekonomiczny, w pełni automatyczny termostat do ochrony powierzchni i rynien (na dachu)
przed mrozem. Termostat ETO2 wykrywa wilgotność i temperaturę i uruchamia dopływ energii 
tylko wtedy, gdy występuje kombinacja wilgoci, śniegu i niskiej temperatury.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przy wszystkich częściach systemu należy we
wszystkich przypadkach wyłączyć zasilanie! Konserwacja lub prace instalacyjne we wszystkich 
przypadkach muszą być wykonywane przez uprawnionego elektryka. Instalacja elektryczna 
musi być zainstalowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA - WAŻNE UWAGI!

Różnica między włączaniem / wyłączaniem 
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Zintegrowany czujnik podłogowy ETOG-56

Zaprojektowany dla instalacji zewnętrznych takich jak
rampy, podjazdy.

Wykrywanie:                                wilgotności i temperatury
Instalacja:   na zewnątrz
Temperatura otoczenia:  -20 / +70°C
Wymiar:   H32, Ø 60 mm
Grzałka (brązowo-zielona) 296 Ohm
Wilgotność (żółty / biały)  0 Ohm*
* Zwykle brak wartości, przy wilgotności: maksymalna wydajność

Czujnik temperatury: w zależności od temperatury

- 4 °C  : 43 K Ohm  4 °C : 29,8 K Ohm
-2 °C  : 39 K Ohm  5 °C : 27 K Ohm
0 °C : 35 K Ohm  10 °C : 22 K Ohm
2 °C : 32,4 K Ohm  

Czujnik ETOR-55 dla rynien dachowych

Zaplanowane do rynien, używane w połączeniu
z czujnikiem temperatury ETF.

Wykrywanie   Wilgoć
Instalacja   Montaż w kanałach i rurach 

odwadniających
Temperatura otoczenia  -20 / +70°C
Wymiary   105 / 30 / 13 mm  

Czujnik zewnętrzny Typ ETF-744/99

Wykrycie    Temperatura
Instalacja   Montaż na ściany
Temperatura otoczenia  20/+70 °C
Wymiary   86/45/35 mm  

W przypadku uszkodzenia czujnika system ochrony przed zamarzaniem zostaje wyłączony.
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2.2. Termostat ETO-2-4550

Połączenie Kody Kolorów Okablowanie

PE, N, L Zasilanie, 240 V CA 50/60 Hz

1, 2  Przekaźniki alarmowe (bezpotencjałowe) max. 5 A

3, 4  Przekaźniki wyjściowe 1, 16 A (bezpotencjałowe), kabel grzejny 1 (obszar 1)

5, 6  Przekaźników wyjściowych 2, 16 A (bezpotencjałowe), kabel grzejny 2 (obszar 2)

7, 8 Przekaźniki  wyjściowe 3, 16 A (bezpotencjałowe), kabel grzejny 3

11, 12 brązowy/zielony Element grzejny 1 + 2, ETOG-55 i ETOR

13, 14 szary/ Czujnik  temperatury 1, ETOG-55

15, 16 żółto/ biały  Czujnik wilgotności 1, ETOG-55 / ETOR

17, 18 szary/ Czujnik temperatury 2, ETOG-55

19, 20 żółty/ biały Czujnik wilgotności 2, ETOG-55 / ETOR

31, 32 Czujnik temperatury otoczenia, ETF

33, 34 Sygnał zewnętrzny dla wejścia „Rezerwa”

35, 36  Sygnał zewnętrzny dla wejścia „przerwanie ogrzewania”

3. 

Jeśli nie jest zainstalowany w gotowej do użytku skrzynce rozdzielczej: urządzenie należy
zainstalować na szynie. 
DIN w zatwierdzonym panelu lub skrzynce rozdzielczej.
Należy podłączyć zasilanie PE, N i L. Tę instalację elektryczną i mechaniczną należy wykonać 
na podstawie odpowiednich przepisów. Do termostatu można podłączyć dwa czujniki. 
Dwa czujniki w tym samym obszarze lub jeden czujnik i dwa różne obszary (2) sterowanie
obszarem), to samo z 2 czujnikami ETOR / EFT.
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Instrukcja obsługi termostatu ETO-2
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2.3. Moduł czujnika podłogowego ETOG-56:

Kabel czujnika:

Fig. 1 - English:
1 = Snow melting thermostat ETO2 / ETR2.
2 = Junction box (only
3 = Conduit for sensor cable
4 = Heating cable
5 = ETOG-56 sensor
6 = Sensor cable

Fig. 1 - Deutsch:
1 = Schneeschmelzthermostat ETO2/ETR2
2 = Sammeldose (nur bei zu kurzem Fühlerkabel)
3 = Schutzrohr für Fühlerkabel
4 = Heizkabel
5 = Fühler ETOG-56
6 = Fühlerkabel

Fig. 1 - Français :
1 = Thermostat pour fonte de la neige ETO2 / ETR2
2 =  Boîte de jonction (seulement si le câble de la 

sonde est trop court)
3 = Conduit pour câble de sonde

5 = Sonde ETOG-56
6= Câble de la sonde

Fig. 1 - Italiano:
1 =  Termostato per la liquefazione della neve 

ETO2 / ETR2.
2 =  

te lunghezza del cavo del sensore)
3 = Guaina protettiva per il cavo del sensore
4 = Cavo di riscaldamento
5 = Sensore ETOG-56
6 = Cavo del sensore

Fig. 1 - Polski:  
1 =  Termostat ETO2 / ETR2 sterujący systemem 

przeciwoblodzeniowym
2 =  Puszka połączeniowa 

(tylko jeśli przewód czujnika jest za krótki)
3 = Kanał przewodu czujnika
4 = Przewód grzewczy
5 = Czujnik ETOG-56
6 = Przewód czujnika

Fig. 1 - Русский:

Fig. 1
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BR995A04
© 2012 OJ Electr onics A/ S

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 2 + 3 - English
1 = Heating cable
2 = Ground sensor, EF 50-25 H
3 = Protective duct for sensor cable
4 = Paving slab in case of soft substrate

Fig. 2+3 – Polski
1 = Przewód grzewczy
2 = Czujnik gruntowy ETOG-56
3 = Wąż kablowy zabezpieczający przewód czujnika
4 = Płyta nawierzchniowa w przypadku miękkiego 

Fig. 1 - English:
1 = Snow melting thermostat ETO2 / ETR2.
2 = Junction box (only  if sensor cable is too short)
3 = Conduit for sensor cable
4 = Heating cable
5 = ETOG-56 sensor
6 = Sensor cable

Fig. 1  

Fig. 1 - Français :  
1 = Thermostat pour fonte de la neige ETO2 / ETR2
2 =  Boîte de jonction (seulement si le câble de la 

sonde est trop court)
3 = Conduit pour câble de sonde

5 = Sonde ETOG-56
6= Câble de la sonde

Fig. 1 - Italiano:
1 =  Termostato per la liquefazione della neve  

ETO2 / ETR2.
2 =  -

te lunghezza del cavo del sensore)
3 = Guaina protettiva per il cavo del sensore
4 = Cavo di riscaldamento
5 = Sensore ETOG-56
6 = Cavo del sensore

Fig. 1 - Polski:  
1 =  Termostat ETO2 / ETR2 sterujący systemem 

przeciwoblodzeniowym
2 =  Puszka połączeniowa  

(tylko jeśli przewód czujnika jest za krótki)
3 = Kanał przewodu czujnika
4 = Przewód grzewczy
5 = Czujnik ETOG-56
6 = Przewód czujnika

Fig. 1 - Русский:  
1 = Термостат снеготаяния ETO2 / ETR2.
2 =  Соединительная коробка (только, если 

кабель датчика слишком короткий)
3 = Канал для кабеля датчика
4 = Греющий кабель
5 = Датчик ETOG-56
6 = Кабель датчика

Fig. 1 - Suomi:
1 = Lumensulatustermostaatti ETO2/ETR2

1

3 = Wąż kablowy zabezpieczający przewód czujnika
4 = Płyta nawierzchniowa w przypadku miękkiego 

3 = Защитная трубка для кабеля датчика
4 = Дорожное покрытие в случае мягкого 

Do montażu w miejscach, w których śnieg i lód powodują problemy. Czujnik należy ustawić 
równomiernie na powierzchni. Czujnik można zamocować w przewidzianym położeniu za
pomocą płytki znajdującej się w zakresie dostawy. Kabel czujnika należy zainstalować zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W celu ochrony zaleca się zainstalowanie rury do włożenia 
czujnika. Czujnik należy umieścić pomiędzy dwoma przewodami grzejnymi. Dzięki temu
czujnik może reagować na zmiany temperatury. Przeczytaj „Faza 1” na tej stronie i „Faza 2” 
na stronie 12, aby zainstalować czujnik podłogowy.

Czujniki ETOG-55 wyposażone są w 10-metrowy kabel zasilający. W razie potrzeby kabel można
przedłużyć do 200 metrów za pomocą standardowego przewodu instalacyjnego 6 x 1,5 mm2
dla ETOG-55 (całkowita rezystancja nie może przekraczać 10 omów)

1 = Termostat przeciwśnieżny ETO2 / ETR2
2 = skrzynka zbiorcza (tylko jeśli kabel czujnika jest za krótki)
3 = rura ochronna na kabel czujnika
4 = kabel grzejny
5 = czujnik ETOG-56
6 = kabel czujnika

1 = kabel grzejny
2 = czujnik podłogowy EF 50-25 H
3 = rura ochronna na kabel czujnika
4 = płyta chodnikowa na miękkim podłożu

Fig. 2  2+3
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Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7

2
11

BR995A06
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Fig. 4

FUNKCJA  KABEL POMIAR Ω

Element grzewczy
Brązowy

220 Ω +/- 10%
Zielony

Czujnik temperatury
Szary 23 KΩ @  10°C

38 KΩ @    0°C
64 KΩ @ -10°C Różowy

Czujnik wilgoci
Żółty Suchy  =  ∞ Ω

Mokry      = <200.000 Ω
= <100 ΩBiały

Fig. 8

Fig. 4 - English
1 = Ground sensor, ETOG-56
2 = Heating cable

Fig. 4 
1 = czujnik podłogowy
2 = kabel grzejny

Fig.  4 - Français
1 = Sonde de sol, ETOG-56

Fig. 4 - Italiano
1 = Sensore da terreno, ETOG-56
2 = Cavo di riscaldamento

Fig. 4 - Polski
1 = Czujnik gruntowy, ETOG-56
2 = Przewód grzewczy

Fig. 4 - Английский
1 = Датчик для грунта, ETOG-56
2 = Нагревательный кабель

Fig. 4 - Suomi
1 = Maa-anturi, ETOG-56
2 = Lämmityskaapeli

Czujnik ciepła
224 Ohm 

Brązowy

Zielony

Szary

Fioletowy

Żółty

Biały

Czujnik temperatury
12  KOhm NTC 

Czujnik wilgoci
Suchy>1MOHM
Mokre< 100 KOhm

Zwarcie
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2.4. ETOR-55 - Czujnik rynnowy

Kabel czujnika:

2.5. ETF - Czujnik zewnętrzny ETF 

Kabel czujnika:
ETF można zainstalować za pomocą kabla o długości 50 metrów. Kable należy instalować
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kable te nie mogą być układane równolegle do
kabli zasilających, ponieważ powstają pola zakłóceń elektrycznych, które mają wpływ 
na kable czujników.

Fig.1      Fig.2

Do montażu w rynnie lub rurze wylotowej w nasłonecznionej części budynku (patrz Rysunek 1, punkt 2). 
Ważne jest, aby elementy stykowe czujnika były skierowane w kierunku odpływu wody. W razie
potrzeby dwa elementy można połączyć równolegle.

Czujniki ETOR są wyposażone w 10-metrowy kabel zasilający. W razie potrzeby kabel można przedłużyć
za pomocą standardowego przewodu instalacyjnego 4 x 1,5 mm2 dla ETOR (całkowita rezystancja 
nie może przekraczać 10 omów).

Do użytku razem z czujnikiem ETOR do rynny. Może być również używany osobno tylko do
pomiaru temperatury. Czujnik należy umieścić w północnej części budynku (patrz Rysunek 
1, punkt 3).
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3. Instrukcja termostatu ETO-2

Spis treści:

3.1. Instalacja ................................................................................................................................................................. 15
3.2. Operacje ...................................................................................................................................................................16
3.3. Menu Główne......................................................................................................................................................... 16
3.4. Wyświetlaj teksty .................................................................................................................................................. 17
3.5. Informacje o aplikacjach ..................................................................................................................................... 17
3.6. Ustawienia .............................................................................................................................................................. 18
3.7. Ustawienia fabryczne............................................................................................................................................... 19
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3.1. Instalacja 
Po pierwszym uruchomieniu ETO należy wybrać stopnie
Celsjusza lub Fahrenheita jako jednostkę miary. Obrócić przycisk, 
aby wybrać i potwierdzić, naciskając przycisk.

Wyświetlany jest CZUJNIK 1 w celu dokonania wyboru, 
jeśli czujnik 1 jest przypisany do wejścia 1.
ETOG-55: moduł czujnika podłogowego
ETOR-55: Czujnik rynny + temperatura powietrza otoczenia
Obróć pokrętło, aby wybrać i potwierdź, naciskając
"Naciśnij przycisk".

Wyświetlany jest CZUJNIK 2 w celu dokonania wyboru, 
jeśli czujnik 2 jest przypisany do wejścia 2.
Obrócić przycisk, aby wybrać i potwierdzić, naciskając 
przycisk.

Wybierz, czy czujnik ETF został podłączony do zacisku 
31-32.  Obrócić przycisk, aby wybrać i potwierdzić, 
naciskając przycisk.

Obróć pokrętło, aby wybrać i potwierdź, naciskając
Naciśnij przycisk.
OBSZAR ELEKTRYCZNY 1: Sterowanie ogrzewaniem
elektrycznym 1 obszaru
ELEKTRYCZNY 2-OBSZAR: Steruj ogrzewaniem elektrycznym
indywidualnie (2 obszary)
ELEKTRYCZNY 2-STOPNIOWY: Sterowanie ogrzewaniem 
elektrycznym (1 obszar, 2 stopnie (Y /))
Z WODĄ: sterowanie ogrzewaniem wody (1 obszar)

Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij, aby potwierdzić 
wybór. System został zaprogramowany i będzie 
działał automatycznie w oparciu o ustawienia 
fabryczne. Przeczytaj „USTAWIENIA FABRYCZNE”.
Alternatywne ustawienia można zaprogramować 
w USTAWIENIACH.

Wyświetlacz pokazuje aktualny stan i czas podtrzymania
ogrzewania dla obszaru 1 i obszaru 2.
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3.2. Operacja

3.3. Menu Główne

ETO2 jest wyposażony w prosty przycisk (obróć i naciśnij) oraz wyświetlacz
pokazujący aktualny stan. Wyświetlacz jest podświetlany po naciśnięciu przycisku,
aktywowany i wyłączany automatycznie po 30 sekundach. Po naciśnięciu
przycisku na wyświetlaczu pojawi się menu główne. Można wybrać różne
opcje, obracając przycisk. Nie wszystkie opcje są pokazane, ale można je
zobaczyć, obracając przycisk. Potwierdź, naciskając przycisk, jeśli dokonasz wyboru.
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3.4 Teksty na wyświetlaczu

Obszar grzewczy 1 aktywny (WŁ. / WŁ.) Lub nieaktywny (WYŁ. / WYŁ.)

  Obszar grzewczy 2 aktywny (WŁ. / WŁ.) Lub nieaktywny (WYŁ. / WYŁ.)

Czujnik temperatury 1, tylko z czujnikiem ETOG-55

Czujnik temperatury 2, tylko z czujnikiem ETOG-55

Czujnik wilgotności 1

Czujnik wilgotności 2

Temperatura otoczenia, ETF

Temperatura wody wyjściowej, tylko przy podgrzewaniu wody

  

Alarm, wskazany jest rodzaj błędu. Czerwona lampka LED na przednim 
termostacie zapala się z przerwami.

3.5. Informacje o aplikacji

Typ systemu: ogrzewanie elektryczne lub wodne

Wersja oprogramowania

  Typ czujnika, czujnik 1

  Typ czujnika, czujnik 2

Podłączono czujnik ETF

Powrót do menu głównego

Wejście temperatury wody, tylko z podgrzewaniem wody
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3.6. Ustawienia

 

 
Ręczne uruchomienie instalacji grzewczej. Wciśnij Przycisk i wybierz WŁ., Aby uruchomić 
system ogrzewania. Po upływie czasu pracy urządzenie ETO2 nagrzewa się w oparciu o 
wstępnie ustawioną wartość. 

 
Pojawia się wybór skali temperatury w stopniach Celsjusza (C) lub Fahrenheita. 
Wybierz żądaną skalę i naciśnij przycisk, aby powrócić do menu SETUP.

 

Ustawienia temperatury w obszarze 2

 
Najniższy limit roboczy w obszarze 1: od wybranej temperatury do najniższego limitu pracy, 
ETO2 będzie działał w trybie normalnym. Poniżej tej temperatury będzie działać w trybie 
oczekiwania. Aby zmienić temperaturę WYŁĄCZ / WYŁĄCZ, wybierz OK i obróć pokrętło 
enkodera na żądaną wartość, a następnie potwierdź OK.

 Najniższa granica operacyjna w obszarze 2

Obszar czasu pooperacyjnego 2

Tutaj można regulować temperaturę obszaru 1. Temperaturę zarejestrowaną przez czujnik 
ETOG-55 można autoryzować tak, aby dokładna temperatura pojawiła się na wyświetlaczu ETO2. 
Sprawdź temperaturę w pobliżu czujnika za pomocą termometru. Ustaw temperaturę, 
obracając przycisk i potwierdź wybór, naciskając przycisk.

Uwaga: nieprawidłowe ustawienia mogą negatywnie wpłynąć na system ochrony przed 
zamarzaniem.
Naciśnij przycisk, aby wyświetlić podmenu. Wybierz swoją opcję i potwierdź, naciskając przycisk.

Ustawienie temperatury w obszarze 1: tutaj można regulować maksymalną temperaturę 
topnienia lodu i śniegu. Wybierz żądane temperatury i naciśnij przycisk, aby potwierdzić.

Obszar 1 czasu po pracy: Tutaj można ustawić czas pooperacyjny można wybrać od 0 do
6 godzin.
System będzie kontynuował ogrzewanie przez zaprogramowany czas po braku wystąpienia sygnału
wilgotności / temperatury. Obróć pokrętło, aby wybrać żądany czas i potwierdzić wybór przyciskiem.
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Temperaturę obszaru 2 można skorygować tą samą metodą. Ustaw temperaturę, obracając
przycisk i potwierdź wybór naciśnięciem przycisku.

Z powrotem do Menu głównego 

W przypadku złych ustawień lub instalacji nowych, czujniki można ponownie zainstalować.

  
Wybierz HASŁO / HASŁO i ustaw pokrętło na kod fabryczny (skontaktuj się z dostawcą w celu
uzyskania kodu fabrycznego). Termostat powróci do Menu Ustawień.

Wybierz tę opcję i naciśnij przycisk, aby wrócić do menu głównego.

3.7 Ustawienia fabryczne

USTAWIENIA USTAWIENIA WŁASNE 
USTAWIENIA

USTAWIENIA FABRYCZNE 
(DO RESETOWANIA)

Zastosowanie Elekryczne Elektryczne
Obszar 1 ETOG ETOG
Obszar 2 ETOG WYŁĄCZONA

Wybierz skalę od Celsjusza Celsjusza
Czas działania dodatkowej strefy grz.          2,00 godziny 2,00 godziny
Czas działania dodatkowej strefy grz. 2,00 godziny 2,00 godziny

Zakres odchylenia temp.1 0,0 °C 0,0 °C
Zakres odchylenia temp. 2 0,0 °C 0,0 °C

Odchylenie temperatury ETF 0,0 °C 0,0 °C
Nastawa temperatury 3,0 °C 3,0 °C

Minimalna temperatura wody 5 °C 5 °C
Maksymalna temperatura wody 55 °C 55 °C

Tutaj można skalibrować temperaturę zewnętrzną. Temperatura zmierzona przez czujnik
zewnętrzny ETF może zostać tutaj skorygowana, aby uzyskać dokładną temperaturę, która
pokazywana jest na wyświetlaczu ETO2. Zmierz temperaturę obok czujnika za pomocą
termometru. Skoryguj temperatury obracając pokrętło i potwierdź naciskając.

Wszystkie ustawienia fabryczne ETO2 można usunąć tutaj „Resetowanie”. Ten wybór spowoduje 
usunięcie wszystkich ustawień.
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