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Min.
5°C                                 

Max.
35°C

Product ID / Version

Link Test

Reference Room

Cooling ON/OFF

Монтаж
Следвайте илюстрациите на фиг. 1 до 9 (за демонтаж фиг. 10 до 12).
Вижте фиг. 3: Терморегулаторите може да се окабелят в BUS или Star 
конфигурация, вижте ръководството за монтаж на главен контролер 
за повече информация.
Вижте фиг. 13: Допълнителният подов сензор изисква използване на 
кабелопровод!

Меню на инсталатора
Докоснете и задръжте  за достъп до менюто „Settings“ (Настройки). 
В менюто „Settings“ (Настройки) докоснете и задръжте  за достъп до 
менюто „Installer“ (Инсталатор).

Менюта

 : Ограничение на обхвата на точката на задаване за стайна темпе-
ратура

 : Номерът на версия/информация може да се използва за иденти-
фициране на продукта.

 : Извършете тест за връзка на връзката с главния контролер. 
Връща резултат като 0 – 100% (80% или повече е много силна 
връзка).

 : Режим на подов сензор:
 = Комфортен режим. Използват се въздушен и подов сензори. 
 = Режим на подов сензор. Крайният потребител задава жела-

ната температура на пода.
 = Двоен режим. Терморегулаторът управлява верига(и) на 

подово отопление и радиатор. Веригите на подовото отопление 
осигуряват минимална температура на пода, а радиаторът се 
използва за максимално натоварване.

 : Мин. и макс. температура на пода, използвана в режим  и .

 : Референтна стая. Зададено на ON (Вкл), ако искате този терморе-
гулатор да бъде референтен терморегулатор за превключване 
между охлаждане и отопление.

 : Включване/изключване (ON/OFF) на охлаждането. Използва се за 
изключване на възможността за охлаждане, напр. в баня.


