
Sterownik analogowy
do maty elektrycznej 
1. Instrukcja podłączenia do sieci:

1.1 Uwaga: 

Przed instalacją bądź ponowną instalacją termostatu zawsze odłącz 
zasilanie od termostatu. Instalacja musi być wykonana przez 
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami 
okablowania i budowlanymi. Termostat jest wyposażony w inteligentną 
funkcję pomocy, która prowadzi użytkownika przez program.

1.2 Instrukcja instalacyjna: 

Sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone. Zdejmij ramkę wyświetlacza, 
ostrożnie wsuwając nieostre narzędzie (na przykład końcówkę 
długopisu) w kwadratową całość pod termostatem. Ramę wyświetlacza 
i ramkę osłaniającą można zdjąć. Ustaw termostat i zainstaluj w puszce 
tylnej (brak w zestawie). Umieść ramkę wyświetlacza z powrotem na 
swoim miejscu, delikatnie ją dociskając.

Uwaga: Kiedy zasilanie jest włączane po raz pierwszy, po 5 
minutach pojawia się pierwsze pytanie menu startowego (odn. 
2.2). Śledź uważnie menu startowe.

1.3 Harmonogram połączeń:  

Należy połączyć w następujący sposób: 

- Zaciski 1 i 4 służą do podłączenia zasilania ogrzewania.
- Zaciski 2 (neutralny) i 3 (pod napięciem) są używane do podłączenia 
zasilania sieciowego.
- Zaciski 7 i 8 służą do podłączenia czujników
- Zacisk 6 służy do podłączenia uziemienia przewodu grzejnego oraz 
uziemienia od zasilania. W każdym przypadku sugerowane jest 
wykonanie podłączenia zewnętrznego z termostatu.

Rysunek 1: uziemienie nie przez termostat.
Rysunek 2: uziemienie przez termostat.

2. Instrukcja użytkownika

2.1 Start  

Środkowe przyciski:  
Poziom 3 góra i dół regulacja w  ó  lub  ±  górę i w dół 
Aby przewijać ustawienia
Prawy przycisk:
Naciśnij prawy przycisk na ekranie głównym, aby przejść bezpośrednio 
do ustawień menu (2.4) Potwierdzanie wyboru
Wybierz opcję ( )
Lewy przycisk:
Naciśnij lewy przycisk na ekranie głównym, aby przejść bezpośrednio 
do funkcji trybu (2.3) Aby wrócić do ostatniego ekranu lub ekranu 
głównego (← lub X)
Po wprowadzeniu zmian, zawsze wykonaj powrót do ekranu 
głównego.

2.2 Kreator uruchomienia: 

Po pierwszym podłączeniu zasilania minie 5 minut, zanim na ekranie 
pojawi się pierwsze pytanie. Wynika to z wewnętrznego ładowania 
baterii zapasowej. Naciskając symbol V (prawy klawisz) potwierdzasz 
wybór i przechodzisz do następnego ekranu lub opcji. Jeśli chcesz 
zmienić lub sprawdzić wybór w menu startowym, możesz nacisnąć 
symbol X (lewy klawisz) i wrócić do poprzedniego ekranu lub opcji.  

1. Język:
- wybierz język urządzenia. To pierwszy komunikat, który pojawi się 
na ekranie startowym. 

2.  Ustawienie preferencji
- zegar: wybierz 12 lub 24 format godzinowy 
- temperatura: wybierz skalę pomiaru temperatury ºC lub ºF

3. Ustawienie daty:
- rok: ustaw bieżący rok

- miesiąc: ustaw aktualny miesiąc
- dzień: ustaw aktualną datę
- czas: wprowadź aktualną godzinę
4. Rodzaj ogrzewania:
Ogrzewanie podłogowe lub inny system grzewczy. W przypadku 
wyboru innego systemu ogrzewania, istotne jest czy system pracuje w 
oparciu o wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik pokojowy. Następnie 
termostat przełącza się prosto do punktu 8 (poniżej).

5. Konstrukcja podłogi (jeśli wybierzesz ogrzewanie podłogowe)
Zaprogramuj głębokość instalacji ogrzewania podłogowego w 
podłodze. Wybierz jedną z poniższych opcji:

- do (<) 2 cm
- od 2-5 cm
- od 5-10 cm
- powyżej (>) 10 cm

6. Okładzina podłogi:
Drewno lub inne materiały. Jeśli okładzina jest inna niż drewno, pojawi 
się kolejne pytanie o zainstalowany czujnik podłogowy (tak lub nie). 

7. Wybór czujnika:
Podłogowy lub pokojowy czujnik temperatury. Jeśli wybierzesz 
ogrzewanie podłogowe (patrz 2.2 podpunkt 4), zalecane jest 
kontrolowanie temperatury za pomocą czujnika podłogowego.

8. Przegląd ustawień
Zawiera przegląd aktualnych ustawień.

9. Ustawienie temperatury:
Ustaw komfortową dla siebie temperaturę ogrzewania. Zalecana 
temperatura dla opcji "inny system ogrzewania" to 21 stopni Celsjusza. 
Temperatura 23 stopnie Celsjusza jest zalecana dla systemów 
ogrzewania podłogowego.

10. Ustawienia temperatury:
Ustaw wartość obniżonej temperatury. W przypadku ogrzewania 
podłogowego, ten krok można pominąć. Obniżona temperatura jest 
automatycznie regulowana przez termostat (odn. 3.6).

11. Przegląd ustawień
Zawiera wybrane czasy ogrzewania w nawiązaniu do standardowego 
programu. 

12. Powolny rozruch:
Istnieje możliwość ustawienia opcji powolnego rozruchu (patrz odn. 2.3 
punkt 7).  

2.3 Tryby działania termostatu  

1. Temperatura tymczasowa:
Do tymczasowego nadpisania temperatury w programie 
automatycznym. Pomijanie będzie działać do następnego zdarzenia 
automatycznego. 

2. Automatyczny:
Termostat uruchomi się zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami. 
Ustawienie to może działać jako standardowy tryb lub czasowe 
ustawienie.

3. Tryb ręczny: 
Trwałe pominięcie programu automatycznego.
Aby anulować tryb ręczny, wybierz tryb automatyczny.

4. Wyłącz: 
Wyłącza termostat i system ogrzewania. Wybierz automatyczny tryb by 
wybrać standardowe lub czasowe ustawienie. 

5. Regulator czasowy:
Wybór ustawienia polecany w czasie nieobecności w domu np. 
podczas wakacji. Termostat pozostanie wyłączony przez wybrany 
okres. Po tym czasie, termostat powróci do standardowych lub 
dedykowanych ustawień. 

6. Frost protection: 
W przypadku, gdy temperatura podłogi spadnie poniżej 7 stopni 
Celsjusza, system rozpoczyna grzanie i utrzymuje temperaturę powyżej 
7 stopni. Aby anulować tę funkcję, wybierz tryb automatyczny.

7. Powolny rozruch:
Funkcja dedykowana dla nowych podłóg. W tym trybie, termostat 
powoli podnosi poziom temperatury w czasie 20-dniowego cyklu. Po 
tym czasie termostat rozpoczyna pracę w trybie standardowym lub 
trybie ustawień indywidualnych. W celu zatrzymania lub zrestartowania 
trybu należy wcisnąć lewy przycisk.

Uwaga: Gdy używana jest funkcja trybu, na ekranie głównym 
pojawia się symbol należący do tej funkcji.

2.4 Menu (ustawienia termostatu): 

1. Ustawienia temperatury:

Dzięki tej funkcji możesz zmienić zaprogramowaną temperaturę
(komfortowa lub obniżona temperatura).

Uwaga: W przypadku ogrzewania podłogowego nie jest 
konieczne programowanie temperatury obniżonej. Temperatura 
obniżona jest automatycznie kontrolowana przez termostat. (pkt 
3.6).

2. Programowanie: 

Ustawienia komfortowej temperatury i ustawienia czasowe mogą być 
zmienione w tym miejscu.

Program standardowy:

System działa zgodnie ze standardowym, fabrycznie ustawionym 
programem czasowym.

Dedykowane ustawienia: 

Temperatury i czasy można dowolnie zmieniać.
Naciśnij przycisk, aby potwierdzić funkcję „program”. Wejdź na ekran ze 
standardowym harmonogramem ustawień.
Naciśnij jeden ze środkowych przycisków (w górę lub w dół), na 
wyświetlaczu pojawi się „standard”.
Naciśnij prawy przycisk z symbolem     „Standard”. Za pomocą jednego 
ze środkowych przycisków zmień opcję „standard” na opcję 
„niestandardowy” i zatwierdź to prawym przyciskiem.
Wciśnij jeden ze środkowych przycisków - wrócisz do ekranu 
zaprogramowanych czasów. Teraz możesz potwierdzić symbol  l  ,    
naciskając prawy przycisk. Następnie wejdź w ustawienia programu 
„niestandardowego”.
W programie „niestandardowym” można ustawić jeden lub dwa okresy 
dziennie. Jeśli chcesz zaprogramować te same okresy czasu w różne 
dni, skorzystaj z funkcji łatwego kopiowania i wklejania. 

3. Zużycie energii:

Termostat oblicza średni czas pracy, umożliwiając monitorowanie 
zużycia energii. Całkowity czas włączenia jest procentem (%) 
pokazanym w ciągu ostatnich 30 i 365 dni (Ref. 3.8). 

4. Blokada zmiany ustawień:

Funkcja ochrony przed dziećmi chroni przed zmianą ustawień 
termostatu. Ustawienia trybu działania i menu nie mogą być używane, 
dopóki funkcja blokady nie zostanie wyłączona. Aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij prawy klawisz i 
przytrzymaj go przez kilka sekund. Gdy blokada jest włączona, na 
wyświetlaczu pojawia się kłódka.

5. Informacje:

Wyświetla informacje o aktualnej wersji oprogramowania termostatu. 

6. Ustawienia:

Funkcja pozwala na zmianę ustawień związanych z działaniem 
termostatu. Umożliwia zmianę następujących parametrów: 

- Data i czas. Zmiana czasu na letni/zimowy (termostat wykona tę 
operację automatycznie).
- Język
- Ustawienie kontrastu wyświetlacza.
- Ustawienie jasności wyświetlacza.
- Opóźnienie podświetlenia. Można regulować od 0 do 300 sekund.

(0 sekund = zawsze włączony).

- Informacje LED; włącza lub wyłącza diodę informacyjną LED. Gdy jest 
włączony, wskazuje aktualny okres ogrzewania. (Zob. 2.1)
- Funkcja pomocy; włącza lub wyłącza funkcję tekstu pomocy. 

Po aktywacji tekst pomocy pojawi się po 15 sekundach.
- Pokaż logo. Logo pojawia się po 45 sekundach.
- Temperatura: wybierz skalę temperatury: Celsjusza lub Fahrenheita!

7. Funkcje zaawansowane:

Pozycja umożliwia dostosowania i korekty ustawień.

Uwaga: wprowadzanie korekt ma duży wpływ na pracę 
termostatu! Prosimy o skonsultowanie wprowadzanych zmian 
ze sprzedawcą. 

Dostępne opcje: 

- System ogrzewania:
* Rodzaj ogrzewania (podłogowe lub inne)
* Głębokość instalacji systemu (ogrzewanie podłogowe)
* Okładzina podłogi: drewno lub inne
* Temperatura
Te ustawienia mogą zostać zmienione w kreatorze startowym. 

Kalibrowanie:  

w tym miejscu można dokonać korekty temperatury na wyświetlaczu i 
zmierzonej temperatury pokojowej. Przed zmianą ustawień kalibracji 
skonsultuj się z dostawcą.

Inteligentne działanie: 
Przełączanie inteligentnej funkcji działania termostatu w pozycjach włącz/
wyłącz. Funkcja jest domyślnie włączona. Zobacz punkt 3.4 

Mechanizm różnicowy: 
Różnica między okresem włączania i wyłączania w czasie ogrzewania. 
Przed zmianą ustawień różnicowych skonsultuj się z dostawcą.

Funkcja pilota: 

Funkcja może być wykorzystywana do sterowania termostatem przez 
zewnętrzne źródło. Może być to centralne źródło lub system smart 
home. Ta funkcja może być włączana i wyłączana. 

Typ czujnika; 

Umożliwia dostosowanie wartości czujnika. To ustawienie nie jest 
wymagane przy standardowej instalacji. Przed zmianą typu czujnika, 
skonsultuj się dostawcą. 

3. Informacje ogólne:

3.1 Wyjaśnienia dotyczące sygnalizacji/kolorów LED:

Czerwony: pobór mocy dla trybu ustawień manualnych lub czasowego 
programu
Pomarańczowy: pobór mocy dla trybu automatycznego
Zielony: system operacyjny (standardowy lub indywidualne ustawienia)Mrugające czerwone światło (włącza się i wyłącza): Wada czujnika 
(zobacz punkt 3.3.)

3.2 Wyjaśnienie oznaczeń na głównym ekranie:

Czas komfortowej temperatury 

Osiągnięta ograniczona temperatura podłogi (28 ºC) 

Ochrona rodzicielska włączona

Zastosowanie elektrycznego ogrzewania

Poniższe symbole wyświetlają się wyłącznie w połączeniu z aktywną 
funkcją pilota: 

Ustalenie: standardowa obniżona temperatura (pilot przewodowy)

Ustalenie: antyzamarzanie + 7 stopni Celsjusza (pilot przewodowy)

Ustalenie: termostat wyłączony (pilot przewodowy)

Ustalenie: temperatura efektywna -1 stopień Celsjusza (pilot 
przewodowy) 

Ustalenie: temperatura efektywna - 2 stopnie Celsjusza (pilot 
przewodowy)

3.3 Błąd czujnika:

Czujnik jest uszkodzony, jest niewłaściwie podłączony lub go brak. Jeśli 
czujnik jest uszkodzony, system ogrzewania nie będzie działać. Gdy 
wystąpi błąd czujnika, czerwone światło diody LED będzie migotać na 
czerwono. 
Wskazówka: Sprawdź okablowanie czujnika podłogowego i dokręć 
zaciski. Jeśli połączenie jest prawidłowe, a błąd czujnika nadal jest 
wyświetlany, radzimy skontaktować się z dostawcą.
Temperatura na wyświetlaczu:
Temperatura pokazana na ekranie głównym to aktualna temperatura 
zmierzona (nie jest to zadana przez użytkownika temperatura 
komfortowa).

3.4 Inteligentna praca: 

Termostat pracuje w sposób inteligentny i samoczynnie adaptuje się do 
zmian. Dzięki tej funkcji, termostat oblicza, w którym momencie musi się 
włączyć, aby żądana temperatura została osiągnięta w ustawionym 
czasie. (tzn. jeśli ustawiona godzina to 08.00, termostat włączy się 
wcześniej, aby ustawiona temperatura została osiągnięta o 08.00). Tę 
inteligentną funkcję można wyłączyć w menu: Inne funkcje (punkt. 2.4 
poz 7).

3.5 Standardowy automatyczny program obejmuje:

Komfortowe ogrzewanie od poniedziałku do niedzieli od 06:00 do 09:00 
i od 15:00 do 22:00. Poza tymi godzinami termostat przełącza się w tryb 
obniżenia temperatury.

3.6 Tryb obniżenia temperatury: 

Tryb obniżenia temperatury występuje, gdy termostat „cofa się” do 
niższej temperatury w okresach wyłączenia. Jest to najbardziej 
ekonomiczny i wydajny sposób na osiągnięcie najbardziej 
ekonomicznego zużycia energii. Ta funkcja jest częścią inteligentnego 
systemu adaptacyjnego!

3.7 Ogrzewanie nowopowstałych podłóg:

Przed włączeniem ogrzewania podłogowego poczekaj, aż podłoga 
wyschnie. W przypadku podłóg z płytek należy generalnie przestrzegać 
czasu schnięcia ok. 3-4 tygodni po montażu. Skonsultuj się z dostawcą/
producentem odnośnie odpowiedniego czasu schnięcia produktu. W 
przypadku podłóg z jastrychu cementowego czas schnięcia wynosi 1 
tydzień na każdy nałożony cm, co najmniej 4-5 tygodni.

3.8. Zużycie energii

Zużycie energii zależy od wielu czynników. Ważnymi czynnikami są: 
indywidualne preferencje (która temperatura jest dla Ciebie 
komfortowa), izolacja, ustawienia termostatu, wilgotność w 
pomieszczeniu, oddzielne pomieszczenia, lokalne warunki klimatyczne 
itp. Termostat rejestruje zużycie energii i można go łatwo odczytać na 
ekranie „zużycie energii”. Zobaczysz percentyl zużycia energii w ciągu 
ostatnich 30 i 365 dni.
3.9 Jak obliczyć poziom zużycia energii: 

30 dni: 24 godziny x 30 dni x całkowita zainstalowana moc (kW) x % = 
zużycie energii
365 dni: 24 godziny x 365 dni x całkowita moc zainstalowana x % = 
zużycie energii
Przykład:
Termostat daje procent 26% w ciągu 30 dni.
Moc zainstalowana w podłodze to 700 Watt
24 godziny x 30 dni = 720 godzin.
720 godzin x 0,7 kW = 504 kWh
26% z 504 kWh = 131 kWh.
System grzewczy zużył 131 kWh przez ostatnie 30 dni.

3.10 Bateria zapasowa: 

Termostat posiada baterię podtrzymującą. Gdy zasilanie termostatu 
zostanie wyłączone (na przykład przerwa w dostawie prądu), godzina i 
data zostaną zachowane po przywróceniu zasilania. Pozostałe 
ustawienia są zapisywane w pamięci termostatu.

3.11 Ogranicznik temperatury podłogi:

Niektóre pokrycia podłogowe muszą być ograniczone w określonej 
temperaturze maksymalnej (na przykład podłogi drewniane). Po 
wybraniu opcji „Drewniane” (w kreatorze uruchomienia) podłoga nie 
przekroczy 28 ºC.
W przypadku korzystania z tej opcji należy zainstalować czujnik 
podłogowy. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą wykładziny 
podłogowej, czy istnieją limity maksymalnej temperatury.

4. Specyfikacja techniczna:
Zasilanie 
Maksymalne natężenie 
Zakres temperatur
Stopień ochrony 
Kolor standardowy
Gwarancja
Aprobaty

:230 V – 50/60 Hz 
: max. 16 Amp. / 230 V 
: + 5/ +40 stopni Celsjusza 
: IP 21  
: Polarna biel (RAL 9010) 
: 2 lata gwarancji producenta 
  FI /CE/CCA  
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