1. Отстранете захранването

Т Е Р М О СТ А Т В ПА К Е Т

Y87RF КРЪГЪЛ МОДУЛИРАЩ

Инструкция за монтаж

2. Монтаж на OpenTherm® модула

Винаги изключвайте захранването на котела, преди
стартиране на инсталацията на термостата.

1.
Внимателно
посатавете
отвертката в отвора
и притиснете.

2.
Наклонете капака нагоре и
я отстранете.

3. Свързване на OpenTherm®
модула

Кабелът трябва да бъде свързан
към OpenTherm клемите на

котела.

1.Прикачете
горния край.

Заб:
Всички монтажни аксесоари са включени в
комплекта.

4. Включете котела към захранването.

2. Леко
притиснете
надолу до
щракване.

5. Монтаж на термостата

6. Отстранете пръстена за настройка

1,5 m

Отстранете монтажната основа

Изтеглете леко термостата под
наклон.

7. Инсталиране не термостата
Директно монтирайте на стената Отстранете защитното
фолио
Дюбел

Монтирайте термостата
на основата

Монтирайте пръстена

Винт

Аксесоарите са
включенив комплекта.
.
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Инициализиране
Преди да може да комуникира с други безжични устройства е необходимо кръглия термостат да се инициализира към тях.

Внимание:
Ако устройствата са закупени в комплет те вече са инициализирани.
За първоначално инициализиране процедурата е:
1. Поставете OpenTherm® RF модула в режим на опознаване като натиснете бутона за
5 секунди. Светодиода започва да мига.

Натисне

2. Сега кръглия термостат може да бъде инициализиран: Докоснете за10 сек. долния ляв край на
термостата.

Натиснете

✼

3. На екрана се показва символа за опознаване с релейния модул.
4. Докоснете за кратко долния ляв екран за завършване на процедурата.

Успешно опознаване.
Ниво на сигнала (1 = min - 5 = max RF сигнал)

При неуспешно опознаване повторете.

5. Светодиода на OpenTherm® RF модула ще спре да мига.

Настройка
Можете да ограничите мин. и макс. температура на заданието.
Мин. и макс. стойности на заданието на стайната температура могат да бъдат ограничавани в
рамките между 35 и 5 градуса.
Натиснете

✼

Менюто се активира както следва:
1. Завъртете пръстена наляво докато се изпише 5°C.
2. Натиснете за около 10 секунди в средата на долната част на екрана.
3. След това настройте максималната температура.
4. В долната част на екрана се показва стойността за минималната температура
С помоща на пръстена температурата може да се променя.
5. В долната част на екрана се показва температурата за изключване.
Менюто за настройка се затваря автоматично 10 секунди след последната операция.

Одобрения:
В съответствие с изискванията за безопасност на следните директиви: EMC: 2004/108 / ЕО, LVD: 2006/95 / ЕО R & TTE 1999/05 / ЕО.
Honeywell декларира, че кръглия термостат е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5 / ЕО.
Произвежда се в Обединеното кралство, за и от името на Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. 16, 1180 Роле, Швейцария като
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