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  Zakres dostawy

      

INSTRUKCJA MONTAŻU

Termostat radiowy z LCD 868MHz 
RD50112CF Control

 

1 x termostat z LCD 868 MHz Control  1 x bateria CR 2032 „pastylkowa”  1 x instrukcja montażu

Opis produktu
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  Zakres zastosowań

Termostat radiowy 868 MHz z wyświetlaczem LCD w wersji Control to elektroniczny termostat pokojowy 

służący do sterowania wodnego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Współpracuje z listwami 

elektrycznymi Basic 868 MHz.

Termostaty można stosować jedynie do sterowania dedykowanymi siłownikami elktrycznymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Informacje o wyrobie
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  Opis

Termostat wyposażono w nowoczesny i bezpieczny system, transmisji danych. 

Przeznaczony jest do sterowania temperaturą układów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. 

Termostat zawiera zasilany bateryjnie nadajnik radiowy działający w częstotliwości 868 MHz, 

transmitujący dane dotyczące  aktualnej temperatury oraz temperatury docelowej do współpracujących 

z nim listew elektrycznych Basic, co zapewnia kontrolę i oszczędność zużywanej energii przez system.

Wariant termoststu Control wyposażono w funkcje przełączania trybu pracy DZIEŃ, NOC, 

AUTOMATYCZNIE, zegar oraz timer sterujący umożliwiający zaprogramowanie indywidualnych 

czasów pracy.
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  Dane techniczne

Termostat radiowy 868 MHz RD 50112 CF

Zakres nastaw temperatur 8ºC do 30ºC

Rodzaj baterii CR 2032, 3V

Żywotność baterii około 2 lata

Moc promieniowana < 1 mW

Rodzaje nastaw dzień, noc, automatycznie

Częstość transmisji 9-10 minut

Dokładność pomiarowa +/- 0,5 K w 17-24ºC

Temperatura działania 0ºC do 50ºC

Temperatura przechowywania -25ºC do 65ºC

Dopuszczalna wilgotność względna max. 80%*

Klasa ochrony IP 20

Materiał obudowy ABS

Kolor obudowy górna część: biały, dolna część: szary

Wielkość wyświetlacza w mm 42x27

Waga 82 g

Wymiary w mm 78/78/30

*bez kondensacji
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Transmisja
Częstotliwość 868,3 MHz

Zasięg około 30 m (w zalezności od konstrukcji budynku)

Test częstotliwości ETS 3002 20-3

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 301489-3

Dewiacja około 0,2 K

Czułość odbiornika -107 dbm

Programy grzewcze 2

Programowe obniżenie temperatury 4K możliwość rekonfiguracji od 2 do 6 K co 0,1 K

 Zgodność z wymogami
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Warunki zastosowania

  Warunki związane z montażem

Wszelkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi na danym terytorium 

roporządzeniami. Określają one równocześnie osoby uprawnione do wykonywania instalacji elektrycznej 

(uprawnieni specjaliści).
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  Rekomendowane miejsce montażu
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Montaż

  Instalowanie baterii   

  UWAGA! Nie dotykać baterii gołymi rękami - może to spowodować skrócenie jej żywotności.

    
     

        Delikatnie podważyć obudowę  
   we wskazanym miejscu przy pomocy wkrętaka.

 

Włożyć w przeznaczone na to miejsce 
baterię pastylkową typu CR 2032. 
Zwrócić baczną uwagę na polaryzację 
(plusem do góry).
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  Przypisywanie stref grzewczych

Podłączyć listwę bezprzewodową Basic do zasilania. Termostat można przypisać do określonej strefy grzewczej.

Po uaktywnieniu funkcji wykrywania urządzeń listwy bezprzewodowej Basic (patrz instrukcja obsługi liswy), 

przypisanie termostatu wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku SET na termostacie.

Kod logowania zostanie przesłany do listwy bezprzewodowej.

 

przycisk SET
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Nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy 
przycisk SET na listwie bezprzewodowej.

 Kiedy błyska dioda strefy grzewczej 1 
(co około 0,15 sekundy), zwolnić przycisk 
(dioda będzie błyskać jeszcze 3 minuty).

 Krótkie wciśnięcie przycisku SET termostatu 
 spowoduje przypisanie go do aktywnej strefy 
 grzewczej na listwie.

 Miganie diody na listwie ustaje w momencie 
 ukończenia przypisywania termostatu do strefy grzewczej.
 Przypisanie termostatu do innej strefy niż 1 
 na listwie, wymaga kilkukrotnego wciśnięcia przycisku SET.
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Po przypisaniu termostatu 
do określonej strefy grzewczej 
zamontować pokrywę termostatu.

  Konfiguracja bezprzewodowa

Radio Basis
6 - channel

Cykle grzewcze mogą być zaprogramowane indywidualnie dla każdego z pomieszczeń.

Można również skorzystać z trybu pracy automatycznej.
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  Test łącza radiowego

                   przycisk SET

Test łącza radiowego należy przeprowadzić przed końcowym montażem w miejscu  

docelowego zamocowania urządzenia.

Nacisnąć przycisk SET na termostacie w celu sprawdzenia przypisania termostatu do 

stref grzewczych lub transmisji radiowej. Przypisana strefa grzewcza zostanie włączona 

na 1 minute niezależnie od bieżącego trybu pracy. Status kanału bedzie się zmieniał po 

każdorazowym wciśnięciu przycisku SET.

Jeżeli termostatu nie da się przypisać do którejkolwiek ze stref grzewczych, bądz strefa 

grzewcza nie będzie reagowała na sygnały wysyłane z termostatu, oznacza to iż sygnał radiowy jest zbyt słaby. 

W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie zewnętrznej anteny odbiorczej przy listwie elektrycznej.

Test ten należy przeprowadzić dopiero w momencie zakończenia funkcji „first open” przez listwę elektryczną 

(wszystkie siłowniki otworzą przepływ czynnika).
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  Montaż
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  W nagłych wypadkach

 W razie konieczności zalecane jest odłączenie od napięcia całego systemu sterowania.

  Działanie

Proszę zapoznać się z instrukcją dostarczoną z urządzeniem.

Rozruch
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  Czyszczenie

Do czyszczenia używać jedynie suchej, miękkiej szmatki.

Zabronione jest stosowanie wody lub rozpuszczalników organicznych.

  Wymiana baterii

 Zabrania się powtórnego ładowania wyczerpanej baterii! 

 Baterię wymienić na identyczny, w pełni naładowany model.

Proces wymiany baterii opisano w punkcie „Instalowanie baterii”.

  Utylizacja baterii

Sterowane radiowo elementy systemu zasilane są bateriami pastylkowymi. 

W przypadku wymiany baterii, należy pamiętać o odpowiedniej utylizacji elementów zużytych.

Zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium, baterie powinny zostac przekazane do odpowiednich punktów 

zbiorczych bądź miejsca ich zakupu.

  Baterie zawierające substancje niebezpieczne oznaczane są odpowiednimi symbolami.

Konserwacja
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  Przechowywanie instrukcji

Prosimy pozostawienie użytkownikowi końcowemu niniejszej instrukcji.


