
Listwa elektryczna do termostatów bezprzewodowych 
868 MHz Basic
Instrukcja obsługi

Elementy dostarczone

Symbole informacyjne

Odłącz zasilanieUwaga! Niebezpieczeństwo Sposoby łatwego montażu

Bezpieczeństwo

Upoważnieni specjaliści
Instalacja elektryczna musi być wykonywana przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z krajowymi przepisami, jak również zgodnie 
z wymaganiami lokalnych firm energetycznych.
Źródła zagrożeń
Przed każdym otwarciem, należy odłączyć zasilanie listwy elektrycznej. Do czyszczenia używać suchej szmatki.  Nie czyścić listwy 
elektrycznej  wodą lub rozpuszczalnikami (alkohol, aceton.itp.).
W nagłych wypadkach
Należy odłączyć zasilanie listwy elektrycznej.

Przeznaczenie

Listwa elektryczna do termostatów bezprzewodowych 868 MHz Basic to inteligentne urządzenie do sterowania bezprzewodowego. 
Połączenie bezprzewodowe jednostki 868 MHz jest używane wraz z elementami systemu (siłownik, bezprzewodowy termostat, itp.) 
w mieszkaniach i innych budynkach. Każda naprawa lub zmiana jest dopuszczona tylko po uzgodnieniu z producentem. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z listew elektrycznych. Urządzenie 
może być naprawiane tylko przez producenta.

Sposób podłączania
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Signalisierungen der Heizzonen LED

Normalbetrieb  Ausgang aktiv

  Ausgang inaktiv

AR 4070  Ausgang aktiv

Batterie schwach  Ausgang inaktiv

Empfangssignal  Ausgang aktiv

schwach  Ausgang inaktiv

Unabhängig vom Schaltzustand 

des jeweiligen Ausgangs

Notbetrieb

Programmiermodus
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Listwa elektryczna do termostatów bezprzewodowych 
868 MHz Basic - 2 kanałowa

Listwa elektryczna do termostatów bezprzewodo-
wych 868 MHz Basic - 6 kanałowa
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Sposoby połączeń

Opcjonalnie sterownik 
pompy może sterować 
innym urządzeniem 
elektrycznym

Antena zewnętrzna Zewnętrzne załą-
czenie sygnału CO
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Cyfrowy zegar sterujący

L
N

C

okMenu
Res

1     2     3     4     5     6     7

12         15        18       21       24  

9

6

3

0

21

1 2 3 N

4 5 6 L

D CO

230 VE

PE  N  L
230 V / AC

20

L’ N’ PE LN

NETZPUMPE

Opcjonalne podłączenie 
pompy

Sterowanie pompą 

Sterowanie pompą zostało zaprojektowane w taki sposób, że pompa lub opcjonalnie inne 
urządzenie elektryczne jest kontrolowane przez wszystkie termostaty (logika OR).
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Po podłączeniu  napięcia zasilania, wszystkie strefy grzewcze zostają  włą-
czone jednocześnie na 8 minut. Wszystkie diodu LED  identyfikujące po-
szczególne strefy grzewcze, będą w tym czasie zapalone. Urządzenie jest 
gotowe do przypisania termostatów do stref grzewczych.
Wszystkie strefy grzewcze są włączone przez 8 minut w celu odblokowania 
funkcji wstępnego otwarcia siłowników

Uruchomienie

Pasywne zakłócenia:
Listwa elektryczna do termostatów bezprzewodowych 868 MHz Basic nie jest zainstalowana na tym sa-
mym piętrze co termostaty. Piętra są oddzielone od siebie wzmocnionym betonowym sufitem z wysokim 
udziałem stali.
Rozwiązanie 1:
Rozmieszczenie  bezprzewodowych termostatów może ulec zmianie. Tak więc, możliwa jest poprawa 
sygnału bezprzewodowego termostatu poprzez zmianę miejsca jego instalacji.
Uwaga:
Miejsca instalacji z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, lub działaniem ogrzanego powietrza 
nie są dozwolone.
Rozwiązanie 2:
Rozmieszczenie  bezprzewodowych termostatów nie może ulec zmianie, dlatego też listwę można opcjo-
nalnie wyposażyć w antenę zewnętrzną. 
Odbiornik posiada 5m kabel, dzięki czemu może zostać zamontowany w miejscu, gdzie wszystkie bez-
przewodowe termostaty mogą być odbierane bez żadnych kłopotów.

UWAGA

W tym celu algorytm sterowania jest zaprojektowany w taki sposób, że: 

• Impuls o czasie trwania <2 min nie będzie uruchamiał pompy.
• Pojawienie się impulsów >2 min uaktywni sterowania pompą. 
• Dłuższe impulsy są kontrolowane. Jeżeli przerwanie impulsu przy 

pracującej pompie będzie trwało <2 min pompa będzie dalej pra-
cowała. Jeżeli przerwanie impulsu będzie >2 min pompa zostanie 
wyłączona.
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Przypisanie strefy grzewczej

SET
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2. W celu wysłania sygnału z termostatu bezprzewodowego do listwy elektrycznej, należy wcisnąć przycisk SET na termostacie - patrz powyższy 
rysunek po prawej. Po przypisaniu konkretnego termostatu bezprzewodowego do konkretnej strefy grzewczej kończy się  tryb nauki i dioda LED 
wskazanej  strefy grzewczej przestanie migać. Po zalogowaniu się termostatu, ogrzewanie odpowiedniej strefy zostaje załączane na jedną minutę. 
Dioda LED strefy ogrzewania zostaje zapalona.
Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby przypisać dalsze strefy grzewcze. Dioda LED strefy grzewczej 1 miga szybko. 
Teraz zmień tryb uczenia się na strefę 2, naciskając przycisk SET ponownie. Procedura ta pozwala na wybór pożądanej strefy ogrzewania poprzez 
wielokrotne naciśnięcie przycisku SET na listwie elektrycznej. Następnie, jak opisano powyżej, należy kolejno wykonać przypisania bezprzewodowych 
termostatów do poszczególnych stref grzewczych.
Powyższa procedura umożliwia wymianę starego np. uszkodzonego termostatu i zaprogramowanie w jego miejsce nowego.

Kontrola działania

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy 
przycisk SET na listwie elektrycznej, aby 
rozpocząć tryb uczenia się. Kiedy dioda 
pierwszej strefy miga, puścić przycisk. 
Teraz przez trzy minuty wybrana strefa 
grzewcza jest gotowa do odbioru sygna-
łu termostatu w celu przypisania go do 
danej strefy grzewczej. 

Transmisja radiowa
Po przypisaniu bezprzewodowego termostatu do strefy grzewczej, rozpoczyna się kontrola działania. Każdy ter-
mostat wysyła swoje kodowanie, wartości zadanej i wartości ustawionej do listwy elektrycznej. Kodowanie nie-
zbędne jest dla listwy bezprzewodowej aby móc przypisać informacje.

Wskazanie funkcji stref grzewczych
Po przypisaniu, wskazanie strefy grzejnej pokazuje aktualny stan przełączenia wyjścia strefy grzewczej. W więk-
szości przypadków dioda gaśnie, ale może załączyć się ponownie w krótkim czasie, ponieważ połączenie bezprze-
wodowe urządzenia rozpoczyna regulację temperatury.
Dioda LED świeci się również wtedy, gdy listwa bezprzewodowa nie ukończyła funkcji wstępnego otwarcia siłow-
ników, która trwa 8 minut (patrz uruchomienie).
Dioda LED zapala się również, jeśli przycisk SET na termostacie został naciśnięty przez przypadek podczas przy-
pisywania. W tym przypadku bezprzewodowa listwa elektryczna rozpoczyna kontrolę połączenia, bezpośrednio 
po zakończeniu procesu przypisywania. Wyjście zostaje wtedy włączone przez 1 minutę, niezależne od systemu 
sterowania.
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Kontrolę transmisji radiowej należy wykonywać po zainstalowaniu termostatów bezprzewo-
dowych oraz listwy elektrycznej w miejscach w których będą pracowały podczas normalnej 
pracy systemu. Należy przestrzegać uwag o zakłóceniach pasywnych występujących pod-
czas transmisji radiowej między termostatem i listwą elektryczną. W przypadku gdy przycisk 
SET bezprzewodowego termostatu zostanie naciśnięty, a listwa elektryczna w danej chwili 
nie będzie w stanie uczenia się, wyznaczona strefa grzewcza (siłownik) zostanie włączony 
na 1 minutę. Jeśli przycisk SET zostanie naciśnięty ponownie w ciągu jednej minuty, strefa 
grzewcza zostanie ponownie wyłączona. 
Wyjście strefy grzewczej jest przełączane z każdym naciśnięciem przycisku SET na termo-
stacie.
Jeśli bezprzewodowego termostatu nie można przypisać lub jeżeli przypisana strefa grzew-
cza nie może być włączona w czasie testu połączenia, oznacza to, że warunki transmisji 
radiowej między termostatem bezprzewodowym a listwą elektryczną są niekorzystne.
Połączenie radiowe może być weryfikowane za pomocą specjalnego urządzenia do badania 
jakości sygnału.

Test połączenia
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Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET na listwie elektrycznej. Dioda LED strefy grzewczej 1 zaczyna 
migać. Puść a następnie wciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk SET na listwie elektrycznej przez 15 sekund. Po 
10 sekundach diody LED wszystkich stref  ogrzewania  zaczną migać rytmicznie. Po następnych 5 sekundach, 
diody zgasną. Dopiero wtedy puść przycisk SET. Listwa elektryczna została zresetowana. Zwolnij przycisk SET. 
Wszystkie ustawienia listwy elektrycznej zostały skasowane - należy ponownie dokonać przypisania stref grzew-
czych do konkretnych termostatów bezprzewodowych.

Resetowanie urządzenia
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Miniaturowy bezpiecznik

Typ 230V 6 obw 230V 2 obw

Napięcie pracy 230V AC

Pobór mocy, max. 50W 15W

Przełączanie napięcia, pompa 230V

Prąd przełączania, pompa 200W

Bezpiecznik T 4 A H T 4 A H

Max. ilość termostatów 6 2

Max. ilość siłowników 12 4

Opcjonalne programy ogrzewania 2

Wymiary (mm)   szer / wys / dł 75 / 40 / 324 75/ 40 / 219

Waga 480 g 360 g

Klasa ochrony I I

Stopień ochrony IP 20 

Oznakowanie CE zgodnie z EN 60730

Temperatura otoczenia 0°C do 60°C

Wilgotność względna max. 80%, bez kondensacji

Odpowiedni przekrój przewodu (zaciski)

Przewód „drutowy” 0,25 – 1,5 mm²

Przewód linkowy1) 1,0 – 1,5 mm²

Dane techniczne

Wymiana miniaturowego 
bezpiecznika
UWAGA!!! - w zależności od struktury 
instalacji, w przypadku przepalenia się 
bezpiecznika, na zaciskach pompy na-
dal może być napięcie!

1)Przewody siłowników mogą być używane z fabrycznie zamontowanymi zaciskami

Sygnalizacja stref grzewczych (HZ) LED
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Sygnalizacja stref grzewczych (HZ) LED

Sygnały świetlne diod:
1. Normalna praca:
Strefy grzewcze są włączone i działają zgodnie z wymaganiami.
2. Słaba bateria termostatu:
Bateria termostatu bezprzewodowego przypisanego do danej strefy grzejnej 
jest bardzo słaba. Proszę zmienić baterię.
3. Słaby odbiór sygnału:
Sygnał otrzymywany z termostatu bezprzewodowego jest bardzo słaby.  Ste-
rowanie temperaturą może nie działać poprawnie. Proszę zmienić pozycję 
termostatu lub podłączyć zewnętrzny odbiornik (antenę).
4. Tryb awaryjny:
Listwa elektryczna nie otrzymała żadnych sygnałów z termostatu od co naj-
mniej 3 godzin.
5. Tryb programowania:
Miga dioda strefy grzejnej. Listwa jest gotowa do odbioru bezprzewodowe-
go termostatu.

Listwa bezprzewodowa może sterować równocześnie systemami ogrzewania i chłodzenia. Możliwe 
jest blokowanie poszczególnych pomieszczeń za pomocą zworek. Dzięki temu możemy decydo-
wać, które pomieszczenia chcemy tylko chłodzić, a które tylko ogrzewać.

1. Tryb ogrzewania/chłodzenia jest włączony.
2. Tryb chłodzenia zablokowany.
3. Tryb ogrzewania zablokowany


