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        БЬЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ЗАХРАНВАНЕ

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ    (фиг.1)

B :    ДЕН /НОЩ E :     УВЕЛИЧАВАНЕ

C:    МЕСТО ЗА БАТЕРИИТЕ     F :     НАМАЛЯВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА НА ДИСПЛЕЯ (фиг 1)

ДЕН ЗИМА

НОЩ

НЕЗАМР¼ЗВАНЕ

ЛЯТО СЛАБА БАТЕРИЯ

трябва да сте сигурни, че захранващото напрежение на товара, могат да бьдат контролирани

Позициониране: инсталирайте програмируемия термостат далече от източници на топлина.
(нагреватели, пряка сльнчева светлина, кухни)  от врати / прозорци, на височина от около
1.5 м.от земята

СТАЙНА
ТЕМПЕРАТУРА

ФУНКЦИЯ

НЕЗАМРÒЗВАНЕ

Изисквания за безопасност: преди свьрзването на този програмируем термостат,

МОНТАЖ

- Фиксирайте основата на стената (фиг.3).
- Освободете малкия зьб с помощта на отвертка (фиг. 2).

МОНТАЖ И СВЬРЗВАНЕ

A:    ВКЛ / ИЗКЛ (С ФУНКЦИЯ НЕЗАМРÒЗВАНЕ)

2 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ   1.5 V AAA

РЕЛЕЙНИ КОНТАКТИ   5 A 250 V AC
МОНТАЖ   : СТЕНЕН

ИЗХОД    РЕЛЕЕН

ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ       (+5…+37)°C
ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ ПРИ ФУНКЦИЯ  НЕЗАМРÒЗВАНЕ :    (+2…+8)°C

СЕНЗОРЕН ЕЛЕМЕНТ   NTC
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА       IP 20

- Свьржете захранването следвайки диаграмата (фиг.4).

Свьрзване на ел. захранването (фиг.4)
U = вход на захранването
C = обща врьзка
NO = нормално отворен контакт
NC = нормално затворен контакт

ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА

Натиснете бутона       .

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

 0.2°C или 0.5°C   с бутоните                               .                             

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ - РАБОТА

Когато термостата е в положение OFF, Защитата от замрьзване е актиена. Температурата може
да се настройва между  (+2…+8)  °C      с        бутоните            .

НАСТРОЙКА ЗИМА / ЛЯТО

Натиснете едновременно                    +            за 1 секунда, да преминете от летен 
в зимен режим и  обратно. За летен режим трябва да се появи символа на плажен чадьр

НАСТРОЙКА  ДЕН /  НОЩ

символа на сльнце за дневна работа и на луна за нощна 

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Преди да настойвате температура, пьрво изберете функция зима или лято,  ден или нощ

Натиснете                                за 1 секунда, .
Натиснете                                за 2 секунди , да променяте температурата с  0,1°C.
Натиснете                                за 5 секунди , да променяте температурата с     1°C.

и тогава задайте стойности между  (+5...+37 ) °C  с бутоните 

БЕЛЕЖКИ

Натиснете         +          за 3 секунди за да заключите или отключите екрана .

- Когато отоплението е ON, символьт  на екрана  е     .
- Когато охлаждането е ON,   символьт  на екрана  е        .

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

- По време на работа, стайната температура се изобразява на екрана.

Натиснете            за дневна или нощна работа . На екрана ще се появи

Символ с изобразена перка когато 1T31 е ON -  за зимен режим се появява символа на снежинка
Символ с изобразен пламьк когато  1T31 е ON.

Термостата 1Т31 може да се използва в  “летен ” или  “зимен ” режим в зависимост от това 
дали ще се използва за охлаждане или отопление. 

Когато отоплението  е ON символ            се появява на екрана

След секунди  надписа OFF на екрана  ще се появи. 

В положение  OFF, се задава температурната разлика.  
Натиснете бутоните                +            и задайте стойностите от 

D:    ЕКРАН                                               А + В  ЛЯТО / ЗИМА                        

Температурната разлика      (0,2 - 0,5)°C

ОХЛАЖДАНЕ ВКЛ.

ОТОПЛЕНИЕ ВКЛ.

Символьт                  показва, че екрана е заключен.

БАТЕРИЯ
ЗАХРАНВАНЕ С : 2 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ 1.5 V AAA.
Когато батерията се изтощи се появява                       на екрана;
за да е подмените вижте  fig.5. Моля изхвьрлете батерията на  
на специялно за това место.

ДНЕВЕН ТЕРМОСТАТ 1Т31


