
  

Nr. Simbols Objekta iestatīšana Parametru iestatīšana Rūpnīcas noklusējums 

1 SEN Sensora vadības opcija 

0: iekšējais sensors 
1:ārējais sensors 
2: iekšējās kontroles temperat
ūra, 
ārējā robežtemperatūra 

0:iekšējais sensors 
 

2 OSV Temperatūras robežvadība 
no ārējā sensora 5-99℃ 42℃ 

3 dIF 
Limita atdeves starpība 
temperatūras vērtība no 
ārēja sensora 1-9℃ 2℃ 

4 SVH Iestatīt augšējo robežu 
temperatūras vērtība 5-99℃ 35℃ 

5 SVL 
Iestatīt apakšējo 
ierobežojumu 
temperatūras vērtība 

5-99℃ 5℃ 

6 AdJ Temperatūras mērīšana Izmērīt temperature, pārbaudīt  
un kalibrēšana 

0.1℃ precizitāte 
Kalibrēšana(faktiskā 
temperatūra) 
 

7 FrE Pretaizsalšanas funkcija 

00: pretsasalšanas funkcijas i
zslēgšana 
01: pretsaldēšanas funkcija 
atvērta 

 
00:Pretaizsalšanas funkcija 
izslēgta  

8 POn Strāvas padeves atmiņa 

00: strāvas padeve bez 
atmiņas nepieciešamības 
01: ieslēgšanai nepieciešama
 atmiņa 

00:Strāvai nav nepieciešama 
atmiņa 

9 ADD 
Atļaut tālruņa 
programmai kontrolēt 
termostatu(WiFi) 

01: atļaut 
02-99: nav atļauts 

01:Atļaut 
 

10 
 

FAC 
 

Rūpnīcas noklusējums 

08: tikai displejs, nekādas 
citas nozīmes 
00: rūpnīcas noklusējuma atj
a-unona 
 

08 

Skārienekrāna sildīšanas termostata instrukcija 
 

Produkta nozīme 
 
Termostati paredzēti telpas temperatūras regalesanai. 
 
 
Taustiņu apraksts  
                                      

Nr. Zīme Apraksts 

1 
 

Ieslēgt / Izslēgt 

2 /  
Režīma taustiņš: pārslēdzietautomātisko/manuālo laika intervālapagaidu vadībuun 
manuālo, turiet nospiestu, laiievadītu laika intervālaiestatīšanas, funkciju 
 3  Laika iestatījumi: stundas,minūtes,nedēļas iestatīšana. 

4  Lai paaugstinātu temperatūru, kopā  un  lai iestatītu. 
5  Lai pazeminātu temperatūru, kopā  un  lai iestatītu. 

 
 
 
 Funkciju apraksts 
 
“ ”manuāla vadība (īslaicīga manuāla vadība, ja mirgo, automātiskā vadība
,ja šīs zīmes nav); 
 
“ ” Silda ;  
                     
“ ”Ieslēgta pretaizsalšanas funkcija ; 
 
“ ” Piecelties no rīta, pirmais laika intervāls;  
  
“ ” Iziet no rīta ārā, otrais laika intervāls; 
 
“ ” Atpakaļ mājās pusdienlaikā, trešais intervāls; 
 
“ ” Iziet ārā pusdienlaikā, ceturtais intervāls; 
 
“ ” Ierasties mājās vakarā, piektais intervāls;  
 
“ ” Gulēt naktī, sestais intervāls; 
 

Darbības shēma 

Piezīme: histerēzes (atgaitas temperatūras)apraksts: rūpnīcas iestatījums ārējā sensora 
robežtemperatūrai (OSV), kas iestatīta kā 42℃, ārējā sensora temperatūras ierobežojuma 
histerēzes (dIF), kas iestatītakā 2, kad temperatūra līdz 44 ℃, relejaapturēšanas izvade, kd 
temperatūra pazeminās līdz 40 ℃, releja izeja unkarsēšana. (darbība, ja telpas temperatūra 
irzemāka nekā iestatītā temperatūra) 
 



  

Laiks un laika interval iestatīšana 
 
1)Laika iestatījums 
Piespiediet“ ”，laika josla parāda minūtes, stundas, nedēļu, tad nospiediet“ ”vai“ ”lai mainītu laiku. 
 
2)Laika interval temperatūras automātiskās vadības iestatījums  
Pirmais solis. No sākuma izvēlieties laika intervālu, nospiediet “ /M” ekrāna displejs “LooP”(cikla 
vadība), pēc tam nospiediet“ ”,ekrāna displejs “12345” (no pirmdienas līdz piektdienai); nospiediet “ ” 
2 reizes, ekrāna displejs “12345” (no pirmdienas līdz sestdienai vadības režīmā); nospiediet“ ” 3 reizes, 
ekrāna displejs “1234567” (no pirmdienas līdz svētdienai vadības režīmā) 
Otrais solis. Laika interval laiks un temperatūras iestatījums, kad ekrānā tiek rādīts “12345”,piespiediet 
“ /M”ievadiet laika intervāla temperatūras iestatījumu, nospiediet “

“ ”vai “ ” lai mainītu un automātiski saglabājiet. 
Piezīme: kad automātiskā vadība “ ”pazudīs, ja nepieciešama temperatūras atkārtota iestatīšana 
automātiskās vadības laikā,, var spiest “ ”vai “ ” lai mainītu. 
 
3)Intervāla laika kontroles iestatījuma modificēšana 
Vispirms nospiediet“ /M” , pēc tam nospiediet “ ”slēdzi uz laika opciju, lai mainītu laika intervālu 
  
Laika intervāla programmēšana 
Nospiediet“ /M”,var ievadīt laika interval iestatījumu, pēc tam nospiest taustiņu “ ”var ievadīt intervāla 
laika iestatījumu. 

Periods Apzīm. Noklusējuma perioda 

laiks 

Noklusējuma perioda temperatūra 

     Darbadienas 

1  06:00 20� 

2  08:00 15� 

3  11:30 15� 

4  12:30 15� 

5  17:30 22� 

6  22:00 15� 

       Brīvdienas 
1  08:00 22� 

2  23:00 15� 

2, iestatot temperatūru “00”, šis laikaintervāls tiek izslēgts. 
3, apskatīt temperatūras vērtību (grīdastemperatūra) 
1) skārienekrāna versija: ja iekšējākontroles temperatūra unārējārobežtemperatūra (augsta temperatūrasaiz
sardzība) ir ieslēgtāstāvoklī, nospiedietlaika taustiņu, lai nepārvietotu temperatūru reizi, pēcpirmo// izslēgš
anastaustiņu, ja nospiediet un skatītu ārējotemperatūruieslēgšanas (šajā pārslēgtos indikatora zonā (tiek P
ARĀDĪTAvērtībaTEMP), nospiediet laika taustiņu, laiparādītu telpasmērījumatemperatūras; 
 
 
Uzlabotais iestatījums (ieteikums: vada tehniķis) 
Skārienekrāna versija: izslēgtā stāvoklī, vispirms nospiediet  nekustiniet, pēc tam nospiediet  kopā 
ievadiet uzlaboto iestatījumu, tas tiks saglabāts pēc tam, kad apgaismojums būs izslēgts; nospiediet   lai 
iestatītu nākošo datumu. 
 

______ WiFi	



 

   Sensora kļūdas norāde 
Pareizi izvēlieties iekšējo, ārejo sensora darba režīmu. Ja ta sir izvēlēts nepareizi vai sensors ir bojāts,LCD saskarsme parādīs “Er”, temperatūras regulētājs apturēs sildīšanu, līdz tiks novērsta 
kļūme. “Ipaša nianse: uzstādīšanas kabelis. Izvēlieties: ūdens uzsildīšana izvēlas 1,5-2,5mm2 stingru līniju; elektriskā apsilde izvēlas virs 2,5mm2 stingru līniju. 
 
Elektroinstalācijas shēma 

                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

Elektriskā sildierīce 
Ūdens uzsildīšanas elektroinstalācijas 
shēma 
(atvienošana, kad elektriskais vārsts tieka
izvērts) 
 

Ūdens uzsildīšanas bez ārēja sensora 
elektroinstalācijas shēma 
(atvienošana, kad elektriskais vārsts  
tiek aizvērts) 
 

Ūdens uzsildīšanas kontaktvadu  
diagramma 
(Atvienošana, kad elektriskais vārsts tiek 
aizvērts) 
 


