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(Optional)
47 KΩ @ 25°C
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Instalarea
Urmați indicațiile din figurile 1 – 9 (pentru demontare, consultați fig. 10-12)
Notă, fig. 3: termostatele pot fi conectate în configurație BUS sau stea; pentru
mai multe informații, consultați Ghidul de instalare al controlerului principal.
Notă, fig. 13: pentru senzorul de podea opțional este nevoie de un tub de cabluri
electrice!
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Meniul de instalare
Atingeți și mențineți apăsat
pentru a accesa meniul Settings (Setări).
În meniul Settings (Setări), atingeți și mențineți apăsat
pentru a accesa
Meniul de instalare.

și
: Temperatura min. și max. pentru podea, utilizată în modurile
.
: Cameră de referință. Setați la ON (Pornit) dacă doriți ca acest termostat să fie cel de referință pentru comutarea între răcire și încălzire.
: Răcire ON/OFF (Pornit/oprit). Utilizați pentru a opri capacitatea de
răcire, în sălile de baie, de exemplu.

Menu
Min.
5°C

Max.
35°C

Product ID / Version
Link Test

Reference Room

13866 000 00 Manual Installation WRT SI F86 OW

(Optional)
47 KΩ @ 25°C

min. 5 cm r

Meniuri
: Limitele intervalului de setare pentru temperatura camerei.
: Informații/număr versiune; pot fi utilizate pentru identificarea
produsului.
: Efectuați testul de conexiune pentru a verifica legătura cu controlerul principal. Returnează rezultatul ca 0 – 100% (80% sau mai mult
înseamnă o conexiune foarte puternică).
: Mod senzor podea:
= Mod Confort. Se utilizează atât senzorul de aer, cât și senzorul
de podea.
= Mod senzor podea. Utilizatorul final setează temperatura dorită
pentru podea.
= Mod dual: Termostatul controlează un radiator și circuitele de
încălzire în podea. Circuitele de încălzire în podea asigură temperatura
minimă a podelei, iar radiatorul este folosit pentru sarcina maximă.
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Cooling ON/OFF

