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1.2 Założenia

1.3 Konto użytkownika i funkcja Cloud

1.4 Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej

1.1 Opis

1 Informacje ogólne

Głównym założeniem systemu jest integracja stacji bazowej z siecią domową, a tym samym przyznanie indy-
widualnego adresu IP. Więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi stacji bazowej. 

W celu obsługi i konfiguracji ustawień poszczególnych pomieszczeń przez internet, 
 9 konieczne jest posiadanie łącza internetowego i
 9 ważnego konta użytkownika zdalnego Managera EZR, a 
 9 karta MicroSD, dostarczana wraz z urządzeniem, musi znajdować się  w przeznaczonym dla niej miej-

scu w stacji bazowej.

Manager EZR jest urządzeniem służącym do sterowania i zarządzania konfiguracjami w poszczególnych po-
mieszczeniach domu przy użyciu przeglądarki oraz w oparciu o domową sieć  komputerową lub z każdego 
miejsca na świecie przez internet.

W celu aktywacji funkcji Cloud w stacji bazowej należy postępować w następujący sposób:
 ¾ Przy pomocy sieci domowej wybrać system Managera EZR (dalsze informacje znajdują się w instrukcji 

obsługi stacji bazowej).

 ¾ Wybrać menu ustawienia systemowe.
 ¾ Aktywować funkcję Cloud oraz wprowadzić w odpowiednie pola nazwę użytkownika oraz hasło, które 

podali Państwo podczas rejestracji. 
 ¾ Kliknąć przycisk Zastosuj.
 9 Od tego momentu będziecie Państwo mieli dostęp do swojej stacji bazowej przez konto użytkownika 

zdalnego Managera EZR na stronie internetowej   www.ezr-home.de 

W celu założenia konta użytkownika należy postępować następująco:
 ¾ Należy wejść na stronę www.ezr-home.de. 
 ¾ Kliknąć na zakładkę EZR Manager Remote.
 ¾ Z lewej strony menu wybrać zakładkę rejestracja. 
 9 Wskazówka: Podczas wprowadzania nazwy użytkownika nie używać znaków specjalnych. 
 ¾ Wprowadzić swoje dane do formularza. Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką *.
 ¾ Po pomyślnej rejestracji, drogą elektroniczną otrzymają Państwo potwierdzenie.
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2.1 Informacje ogólne

2 Instrukcja obsługi

Nazwa Opis działania

1 Pozycja bazy w syste-
mie

Wskazuje, czy stacja bazowa pracuje w trybie niezależnym lub w połączeniu 
z jednostką nadrzędną lub podrzędną.

2 Funkcja Smart Start Wskazuje status funkcji Smart Start. Podczas aktywacji, stacja bazowa, w 
oparciu o liczne dane, automatycznie oblicza potrzebny czas biegu powrot-
nego ogrzewania / chłodzenia.

3 Komunikaty błędu Wskazuje liczbę błędów, które wystąpiły. Liczba błędów różna od 0, jest jed-
nocześnie linkiem. Po jego kliknięciu wyświetli się lista wszystkich błędów, 
które wystąpiły.

4 Ochrona przeciwmro-
zowa

Wskazuje, czy funkcja ochrony przeciwmrozowej jest aktywna czy nieak-
tywna. W przypadku aktywnej funkcji ochrony przeciwmrozowej, od pew-
nej temperatury automatycznie uruchamia się ochrona przeciwmrozowa, 
aby zapobiec zamarznięciu przewodów.

5 Wybór języka Przy użyciu tego panelu mogą Państwo wybrać inny język.

6 Tryb wakacyjny Wskazuje, czy tryb wakacyjny jest aktualnie aktywny, nieaktywny, lub czy 
zaplanowano dany okres urlopowy. Ponadto wskazuje zaplanowane okresy 
urlopowe.

7 Ogranicznik tempera-
tury

Podczas używania opcjonalnego ogranicznika temperatury, w przypadku 
przekroczenia temperatury krytycznej (status = aktywny) wszystkie zawory 
zostają zamknięte, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych posadzek.

8 Obniżenie temperatury Stacja bazowa jest wyposażona  w wejście ECO, do podłączenia zewnętrz-
nego zegara sterującego, aby nie używać   monitorów do urządzeń sterują-
cych w pomieszczeniach. W przypadku aktywacji zegara sterującego strefy 
ogrzewania, działające w trybie automatycznym, przełączają się na tryb 
nocny.

9 Sygnalizator zmiany 
trybu pracy

W przypadku użytkowania zewnętrznego sygnalizatora zmiany trybu pracy, 
cały system przełącza się zgodnie z ustawieniami pomiędzy trybem ogrze-
wania i trybem chłodzenia (status aktywny = urządzenie pracuje w trybie 
chłodzenia).

10 Czujnik punktu rosy Urządzenie wyposażone w czujnik punktu rosy (wyposażenie fabryczne), 
zawory wszystkich stref ciepła zamykane są podczas uruchomienia czujnika 
punktu rosy (status = aktywny), aby zapobiec uszkodzeniom wywoływanym 
przez wilgoć.
Ustawienie uruchomienia czujnika punktu rosy odbywa się wyłącznie w 
trybie chłodzenia.
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2.2 Stacja bazowa (dowolny wybór nazwy)

Nazwa Opis działania

1 Nazwa strefy 
ogrzewania

W menu „ustawienia pomieszczeń” można dowolnie ustawić nazwę danej stre-
fy ogrzewania. W zależności o rodzaju stacji bazowej oraz ilości podłączonych 
urządzeń sterujących w pomieszczeniach możliwe jest ustawienie od 1 do 12 stref 
ogrzewania.

2 Temperatura 
rzeczywista °C

Wskazuje mierzoną, aktualną temperaturę poszczególnych stref ogrzewania.

3 Temperatura 
zadana °C

Przyciski na ekranie umożliwiają ustawienie temperatury zadanej w danej strefie 
ogrzewania.

4 Tryb funkcjono-
wania

Przyciskami można również zmieniać tryby pomiędzy dziennym, nocnym i automa-
tycznym dla każdej strefy ogrzewania. 
Tryb dzienny =  stała regulacja zgodnie z ustawioną temperaturą zadaną w urzą-
dzeniach  sterujących w pomieszczeniach. 
Tryb nocny = obniżenie temperatury w czasie nocnym do żądanego poziomu. 
Tryb automatyczny = Regulacja odbywa się w oparciu o ustawione programy kom-
fortu (P0 do P3)

5 Sygnał zegara Na ekranie można również wybrać, czy działać ma zegar wewnętrzny, czy ze-
wnętrzny.

6 Program w dni 
robocze

Wskazuje, czy i jaki program komfortu ustawiony został na dni robocze - od 
poniedziałku do piątku. Możliwość ustawienia, jedynie w przypadku używania 
zegara wewnętrznego.

7 Program week-
endowy

Wskazuje, czy i jaki program komfortu ustawiony został na dni wolne - sobotę 
i niedzielę. Możliwość ustawienia, jedynie w przypadku używania zegara we-
wnętrznego.

8 Stan baterii Wskazuje poziom naładowania baterii. Zielony = ok, żółty =  poziom baterii na 
wyczerpaniu , czerwony = niski poziom baterii - należy niezwłocznie wymienić.

9 Sygnał nadajnika Wskazuje jakość sygnału. Zielony = ok, żółty = zła jakość sygnału, czerwony = brak 
sygnału.

10 Funkcja przyjęcie 
/ czas pozostały

Umożliwia uruchomienie trybu przyjęcie na xx godzin. Poniżej wyświetla się czas 
pozostały aktywowanego  trybu przyjęcie podawany w minutach.

11 Wersja zaawan-
sowana

Przy pomocy przycisków na ekranie można przejść do funkcji zaawansowanych 
menu.
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2.3 Stacja bazowa - funkcje zaawansowane

2.4 Ustawienia standardowe - poziom użytkownika

Nazwa Funkcja

1 Obecność W polu wyboru należy odhaczyć odpowiednią funkcję, jeżeli weekendowy 
program komfortu ma działać również w ciągu tygodnia (np. jeżeli spę-
dzacie Państwo urlop w domu i temperatura w ciągu dnia nie powinna być 
obniżana). Funkcja ta dostępna jest jedynie w trybie automatycznym oraz 
dla sterowanych radiowo paneli sterujących w pomieszczeniach. Tryb obec-
ności aktywny jest do momentu rozpoczęcia kolejnego ustawionego cyklu i 
wyłącza się automatycznie.

2 Blokada obsługi W polu wyboru należy odhaczyć odpowiednią funkcję, jeżeli  chcecie Pań-
stwo uruchomić zabezpieczenie panelu sterującego w pomieszczeniu przed 
dziećmi.

3 Status urządzenia ste-
rującego w pomiesz-
czeniu (status USP)

Niniejszy komunikat informuje, czy panel sterujący w pomieszczeniu jest 
włączony lub wyłączony (dot. wyłącznie paneli sterowanych radiowo).

4 Opis ogólny Przycisk ten zamyka pole funkcji zaawansowanych.

Nazwa Opis działania

1 Nazwa stacji bazowej Pole to umożliwia nadanie nazwy stacji bazowej. Podczas nadawania nazwy 
należy używać jedynie liter alfabetu bez znaków specjalnych. Maksymalna 
długość wynosi 19 znaków. Utworzona nazwa będzie używana również w 
obsłudze zdalnej przy użyciu funkcji Cloud.
UWAGA! Po nadaniu nazwy, stacja bazowa restartuje się. W związku z tym 
konieczne jest ponowne zalogowanie.

2 Ustawienia zaawanso-
wane

UWAGA! Ustawienia zaawansowane mogą być obsługiwane jedynie przez 
specjalistów.
Poziom serwisu stacji bazowej chroniony jest kodem PIN (1234). Poprzez 
podanie kodu PIN możliwe jest przejście do poziomu serwisowego.

3 Temperatura w okresie 
urlopowym

W tym miejscu można ustawić wartość obniżenia temperatury w trybie 
wakacyjnym.
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2.5 Ustawienia standardowe - poziom eksperta

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2



7

2.5 Ustawienia standardowe - poziom eksperta (c.d)

Nazwa Opis działania

1 Funkcja ochrony prze-
ciwmrozowej

Przycisk ten umożliwia aktywację / dezaktywację funkcji ochrony przeciwm-
rozowej oraz ustala temperaturę uruchomienia ochrony przeciwmrozowej.

2 Funkcja ochrony pompy Przycisk ten umożliwia ustawienie czasu pozostałego do aktywacji ochrony 
pompy w dniach oraz pozostałego czasu działania w minutach.

3 Funkcja ochrony zawo-
rów

Przycisk ten umożliwia ustawienie czasu pozostałego do aktywacji ochrony 
zaworów w dniach oraz pozostałego czasu  działania w minutach.

4 Tryb awaryjny Przycisk ten umożliwia ustawienia czasu w minutach, który może minąć 
zanim uruchomi się tryb awaryjny. Ponadto  możliwe jest ustawienie okresu 
PWM ogrzewania i chłodzenia.

5 Wyjście pompy Przy użyciu przycisków możliwe jest ustawienie rodzaju używanej pompy 
(pompa standardowa lub wysokowydajna)
W przypadku gdy stacja bazowa pracuje w systemie jako urządzenie nad-
rzędne, można użyć jej do zmiany ustawień wszystkich pozostałych stacji 
bazowych. 
W zależności od stosowanego typu urządzenia, można ustawić czasu biegu 
powrotnego i czas opóźnienia pompy standardowej lub minimalny czas 
bezruchu i czas pracy pompy wysokowydajnej w minutach.
Przycisk kierunek pracy wyłącznika umożliwia odwrócenie kierunku pracy 
wyłącznika pompy.

6 Temperatura w okresie 
urlopowym

W tym miejscu można ustawić wartość obniżenia temperatury w trybie 
wakacyjnym.

7 Pozycja bazy w syste-
mie

Wskazuje, czy stacja bazowa pracuje w trybie niezależnym lub w połączeniu 
z jednostką nadrzędną lub podrzędną.

8 Funkcja Smart Start Przycisk ten umożliwia aktywację / dezaktywację funkcji SmartStart.

9 Kierunek pracy wyłącz-
nika

Umożliwia wybór ustawień stacji bazowej  dla stanu bezprądowego za-
mkniętego lub stanu  bezprądowego otwartego.

10 Różnica temperatur 
podczas obniżania

Przycisk ten umożliwia ustawienie wartości obniżenia temperatury w kelvi-
nach podczas korzystania z wyjścia zewnętrznego lub trybów ochładzania 
podczas działania programów P0 do P3.

11 Funkcja pierwszego 
otwarcia (w min)

Przycisk ten umożliwia ustawienie czasu działania funkcji „pierwszego 
otwarcia” podczas aktywacji stacji bazowej.

12 Funkcja obniżenia tem-
peratury

Przycisk ten umożliwia wybór, do czego powinno zostać użyte  wejście 
zewnętrzne. Można decydować pomiędzy trybem obniżania temperatury i 
trybem wakacyjnym.

13 Zmień tryb / podłącz 
pompę.

Przy pomocy przycisku zmień tryb / podłącz pompę można zdecydować, czy 
wyjście zewnętrzne ma służyć do sterowania pompą lub jako pilot zmiany 
trybów.
Wskazówka: Podczas ustawienia pilota zmiany trybu, przełączanie na tryb 
ogrzewania / chłodzenia odbywa się przez stronę internetową lub przy 
użyciu paneli sterujących w pomieszczeniach. Wejście sygnalizatora zmiany 
trybu nie będzie dłużej wykorzystywane.
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2.6 Ustawienia pomieszczeń - poziom użytkownika

Nazwa Opis działania

1 Regulator temperatury W tym polu dialogowym ukaże się aktualna temperatura opatrzona w razie 
potrzeby we współczynnik korygujący. Wartości pomiędzy -2,0 do +2,0 po-
dawane są z dokładnością do 0,1.

2 Temperatura ogrzewa-
nia - tryb dzienny

W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla ogrzewania w trybie 
dziennym.

3 Temperatura chłodze-
nia - tryb dzienny

W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla chłodzenia w trybie 
dziennym.

4 Temperatura ogrzewa-
nia - tryb nocny

W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla ogrzewania w trybie 
nocnym.

5 Temperatura chłodze-
nia - tryb nocny

W tym miejscu można ustawić temperaturę żądaną dla chłodzenia w trybie 
nocnym.

6 Ustawienie minimalnej 
temperatury żądanej

W tym miejscu można ustalić najniższą temperaturę żądaną dla danego 
panelu sterującego pomieszczenia.

7 Ustawienie maksy-
malnej temperatury 
żądanej

W tym miejscu można ustalić najwyższą temperaturę żądaną dla danego 
panelu sterującego pomieszczenia.

8 Temperatura podłogi - 
tryb dzienny

Niniejsze pole dialogowe jest aktywne jedynie w przypadku występowania 
czujnika w podłodze. Umożliwia ustawienie minimalnej temperatury podło-
gi.

9 Wprowadzenie kodu Przed wprowadzenie kodu PIN (1234) możliwe jest przejście do poziomu 
serwisowego.
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2.7 Ustawienia pomieszczeń - poziom eksperta

Nazwa Opis działania

1 Blokada trybu działa-
nia

Przycisk ten umożliwia zablokowanie trybów ogrzewania lub chłodzenia 
dla poszczególnych stref ogrzewanych. W przypadku wybrania opcji „nor-
malny”, żaden z trybów nie jest zablokowany.

2 System grzewczy Przycisk ten umożliwia  wybór systemu wyrównywania temperatur, używa-
nego w strefie ogrzewanej.

3 Blokada obsługi zabez-
pieczona kodem

W polu wyboru można zdecydować, czy obsługa panelu sterującego po-
mieszczenia ma być chroniona kodem PIN (możliwe wyłącznie w przypadku 
urządzeń wyposażonych w monitor).

4 Kod do blokady ob-
sługi

W tym polu można ustawić kod PIN żądanej blokady trybu (możliwe wy-
łącznie w przypadku urządzeń wyposażonych w monitor).

5 Czujnik zewnętrzny Sterowany radiowo panel może zostać dodatkowo wyposażony w czujnik. 
W tym miejscu można wybrać, który czujnik jest stosowany,
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2.8 Programy/tryb wakacyjny

Nazwa Funkcja

1 Program P0 do P3 Cztery programy ogrzewania umożliwiają optymalne dopasowanie systemu 
do Państwa wymagań.

2 Czas utrzymywania 
temperatury komfor-
towej

Czas utrzymywania temperatury komfortowej, podczas gdy system reguluje 
żądaną temperaturę komfortową  oznaczony został kolorem czerwonym. 
Czasy utrzymywania temperatury komfortowej są aktywowane lub dezak-
tywowane poprzez pojedyncze kliknięcie poszczególnych kresek. Na każ-
dy program ogrzewania przypadają 4 okresy utrzymywania temperatury 
komfortowej.

3 Czas redukcji Czasy redukcji temperatury, podczas gdy urządzenie przełącza się na tryb 
oszczędzania energii, oznaczono kolorem szarym. Żądane czasy ustawiane 
są poprzez pojedyncze kliknięcie poszczególnych kresek.

4 Wakacje W tym miejscu należy podać okresy, w których będą przebywali Państwo na 
wakacjach. W tym czasie temperatura automatycznie obniży się do pozio-
mu trybu wakacyjnego.
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2.9 Ustawienia systemowe

Nazwa Opis działania

1 Ustawienia daty i go-
dziny

W tym miejscu możliwe jest ustawienie daty i godziny w stacji bazowej.

2 Czas zimowy /czas letni Przycisk ten służy do aktywacji / dezaktywacji automatycznego przełączania 
pomiędzy czasem letnim i czasem zimowym.

3 Ustawienia sieciowe Jeżeli opcja DHCP jest aktywna, Państwa stacji bazowej zostanie automa-
tycznie przypisany adres IP przez router/ switch do sieci domowej.
W celu manualnego nadania adresu, należy dezaktywować opcję DHCP. Na-
stępnie należy aktywować pola adresu IPv4 i maskę podsieci w celu wpro-
wadzenia zmian.

4 Wskaźnik temperatury Dzięki tym przyciskom możliwe jest przełączenie wskaźnika temperatury z 
°C na °F (lub odwrotnie).

5 Tryb pracy Ten przycisk służy do zmiany trybów ogrzewania i chłodzenia. Przycisk ten 
jest aktywny jedynie wtedy, jeżeli uruchomiony został pilot zmiany trybów. 
W przypadku używania wejścia zmiany trybu w tym miejscu ukazuje się 
aktualny status (ogrzewanie lub chłodzenie).

6 Funkcja Cloud Pola te służą do aktywacji funkcji Cloud (zdalne sterowanie przez internet) 
stacji bazowej. Dalsze informacje zawarto w rozdziale 1.4.
Wskazówka: W przypadku rejestracji większej ilości stacji bazowych na 
jednym koncie użytkownika, konieczne jest przyporządkowane każdej z 
nich do indywidualnego portu lokalnego oraz portu źródłowego. Zaleca 
się zwiększenie liczby portów lokalnych i źródłowych każdorazowo o 1 w 
stosunku do ilości wcześniej zarejestrowanych stacji bazowych.
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