Termostatul monozonă

Y87RF

RO | Ghid de instalare

Instrucţiuni de instalare

3.	Montaţi placa de
conexiuni pe perete
sau pe cofret.

1.	Deconectaţi sursa de alimentare de
la aparatul pentru încălzire.

Releul centralei alimentează intrarea
sub tensiune a centralei.

Notă: fişele şi şuruburile
de montare necesare
sunt livrate.

Pentru siguranţa dumneavoastră, asiguraţivă întotdeauna că alimentarea cu energie
este oprită înainte de a accesa cablajele.
2.	Scoateţi placa
de conexiuni din
releul centralei.

5.1 C
 ablarea pentru o centrală de bază (care nu
necesită o supraîncărcare a pompei).

Place link
here aici
Instalaţi
legătura
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4.	Conectaţi cablajele releului centralei.

2.1	Apăsaţi cu grijă o
şurubelniţă în orificiu
până când capacul
se desface.
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Vă rugăm să consultaţi schema de conexiuni
La aparatul de încălzit

2.2	Înclinaţi capacul în
sus şi scoateţi-l.

A-B:5(3)A
A-C:5(3)A

<7 mm 0

1,5-2,5 mm2

>7 mm 0

max 6 mm

N
N L

Sursa de alimentare
cu energie de la
derivaţia siguranţelor

5.2	Cablarea unei centrale care necesită un
conductor de fază permanent.

5.3 Cablarea pentru o vană zonală cu două căi.

6.	Legaţi releul centralei
la placa de conexiuni.

Pentru folosirea cu o centrală care necesită un conductor
de fază permanent (cablajul unei centrale Combi tipice).
Acesta poate fi folosit pentru centrale cu joasă tensiune
sau fişe pentru termostate de interior de 230V CA. Vă
rugăm să consultaţi instrucţiunile producătorului.
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9.

Mai întâi scoateţi cadranul.

11. Montarea direct pe perete.
Fişele şi şuruburile de
montare necesare sunt livrate.

Prindeţi carcasa în
balamale de sus în
jos şi înclichetaţi-o
la locul ei.

G/Y:	Conductor de
legare la pământ
verde/galben
BL:	Neutru motor
albastru

Instalaţi mai întâi
balamalele

7.	Reconectaţi sursa de alimentare
la aparatul de încălzit.

BR:	Conductor de
fază motor maro
GR:	Întrerupător cap
scară gri (dacă
există) Conductor
de fază permanent
O:	întrerupător
cap de scară
portocaliu (dacă
există). În sistemul
cablat acesta
alimentează de
obicei centrala.

Fişe

8.

Amplasaţi termostatul.
• Departe de curenţi
• Departe de sursele de căldură
• Departe de lumina directă a soarelui
• Amplasat la 1,2m – 1,5m de pardoseală

13.	Prindeţi
termostatul pe
placa de montare.
Pasul 1
Agăţaţi aici
Pasul 2
Prindeţi prin
înclichetare

Şuruburi

14.	Reinstalaţi cadranul.
10. Declipsaţi placa de montare.
Apăsaţi partea superioară
a termostatului în jos,
trageţi de el pentru a-l
scoate şi înclinaţi-l în faţă.

12.	Îndepărtaţi suprafaţa de
protecţie dintre baterii.
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Legarea la releul centralei
Termostatul este livrat gata de instalare, legarea este
necesară numai dacă termostatul şi releul boilerului sunt
cumpărate separat.

Zone tactile.
Există două zone tactile chiar sub ecranul termostatului
care sunt folosite pentru accesarea meniurilor şi funcţiilor.

Apăsaţi aici

1.	Mai întâi, setaţi releul
centralei în modul de
conectare menţinând
apăsat butonul BIND timp
de 5 secunde, până când
ledul roşiu se aprinde
şi se stinge intermitent
timp de 0,5 secunde.

4.	Când simbolul „bo” se aprinde intermitent, atingeţi
pentru scurt timp zona tactilă din stânga pentru a
transmite semnalul de conectare, în acest moment
simbolul se va aprinde intermitent de câteva ori.
5.	Dacă legarea a fost reuşită, numărul indică
puterea semnalului (1 = min până la 5 = max).
	Dacă legarea eşuează,
apare pe ecran.
Vă rugăm să încercaţi din nou.

2.	Acum puteţi lega
termostatul. Atingeţi şi
menţineţi apăsată zona
tactilă din stânga timp de
aproximativ 10 secunde.
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Legare reuşită

3.	Ecranul pentru
conectarea releului
centralei este
acum afişat.

Meniul de instalare
Termostatul are un meniu de instalare care este folosit
pentru setarea limitelor de temperatură minime şi
maxime şi pentru setarea temperaturii de oprire.
Temperatura maximă şi minimă:
Temperatura maximă la care vă puteţi seta termostatul
este de 35°C iar cea minimă este de 5°C.
Temperatura de oprire:
Dacă termostatul este acţionat de la distanţă, aceasta
este valoarea temperaturii care este folosită atunci
când este oprit cu aplicaţia de pe telecomandă.

Activaţi meniul de instalare în felul următor:
1.	Rotiţi inelul de setare complet
spre stânga până când este
indicată valoarea minimă. Când
valoarea începe să fluctueze,
atingeţi şi menţineţi apăsate
atât zona tactilă stângă cât
şi pe cea dreaptă timp de
aproximativ 10 secunde.
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Legare eşuată

6.	Ledul roşiu de pe releul centralei se va stinge când
legarea este reuşită.
Notă: legarea poate fi anulată de la ecranul de
conectare atingând şi menţinând apăsată zona
tactilă stângă timp de aproximativ 10 secunde.

2.	Limita maximă de temperatură
este afişată acum. Setarea
poate fi modificată folosind
inelul de setare. Nu este nevoie
să confirmaţi valoarea.
3.	În timp ce setarea este afişată
intermitent, atingeţi pentru scurt
timp zona tactilă din stânga pentru a
afişa limita minimă de temperatură.
Aceasta poate fi modificată şi
prin folosirea inelului de setare.
4.	Atingeţi zona tactilă din stânga
pentru a afişa setarea temperaturii
de pornire. Modificaţi-o folosind
inelul de setare ca mai sus.
5.	Meniul de instalare se închide
automat la 10 secunde
după ultima acţiune.
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