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AURATON 3000
Gratulujemy Pañstwu zakupu
nowoczesnego r egulatora temperatury
AURATON 3000 i dziêkujemy za zaufanie dla
naszej firmy. Nowy regulator bêdzie s³u¿y³ Wam
i ca³ej waszej rodzinie przez lata. W znacznym
stopniu zaoszczêdzi koszty energii i poprawi
komfort cieplny.
Auraton 3000 jest inteligentnym dwuczujnikowym regulatorem temperatury.
Mierz¹c aktualn¹ temperaturê sam decyduje o
czasie w³¹czenia, tak aby o danej godzinie
uzyskaæ wybran¹ przez nas temperaturê !
Idealny do ogrzewania pod³ogowego.
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I. INSTALACJA
Uwaga: w trakcie instalowania regulatora dop³yw
energii elektrycznej powinien byæ wy³¹czony. Zaleca
siê powierzenie instalacji regulatora wyspecjalizowanemu zak³adowi.

ciep³o (telewizor, grzejnik, lodówka) lub miejsc
wystawionych na bezpoœrednie dzia³anie s³oñca.
Nie nale¿y umieszczaæ regulatora bezpoœrednio
przy drzwiach, aby nie nara¿aæ go na drgania.

1. Wybór w³aœciwej lokalizacji regulatora.

Aby zapewniæ prawid³ow¹ pracê regulatora nale¿y
go zainstalowaæ na wewnêtrznej œcianie budynku
(pomiêdzy pomieszczeniami).

Nale¿y wybraæ pomieszczenie, w którym
przebywa siê najczêœciej, ze swobodn¹ cyrkulacj¹
powietrza. Unikaæ bliskoœci urz¹dzeñ emituj¹cych

150cm

Na poprawne dzia³anie regulatora w du¿ym
stopniu wp³ywa jego lokalizacja. Usytuowanie w
miejscu bez cyrkulacji powietrza lub bezpoœrednio
nas³onecznionym spowoduje nieprawid³owe
kontrolowanie temperatury.

właściwe
usytuowanie
sterownika
WŁAŚCIWE
USYTUOWANIE REGULATORA
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2. Pod³¹czenie przewodów.

Zaciski przewodów znajduj¹ siê na tylnej œciance
regulatora.

FT
N-IN
L-IN
L-OUT

- czujnik zewnętrzny
- neutralny przewód
- faza wejście
- faza wyjście

3. Monta¿

Przed przyst¹pieniem do monta¿u
os³onê panela regulatora.

nale¿y zdj¹æ

Regulator mo¿e byæ zainstalowany natynkowo lub
podtynkowo.
Niezbêdn¹ puszkê natynkow¹ oraz podtynkow¹
do³¹czono do opakowania wraz z regulatorem
AURATON 3000.
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A) Instalacja natynkowa

1. Oznaczyæ na œcianie po³o¿enie otworów puszki
natynkowej.

2. Wywierciæ dwa otwory i ostro¿nie w³o¿yæ w nie
plastikowe ko³ki rozporowe (do³¹czone do
opakowania) w taki sposób, aby ich krawêdzie
zrówna³y siê z powie¿chni¹ œciany.
Uwaga: Je¿eli œciana jest drewniana, nie ma potrzeby u¿ywania
ko³ków. Nale¿y wywierciæ otwory o œrednicy 2,7 mm i œruby
wkrêciæ bezpoœrednio.

3. Umieœciæ przewody w puszce natynkowej i
przymocowaæ puszkê do œciany.

Uwaga: w puszce natynkowej przewidziano specjalne otwory
na pod³ogow¹ czujkê temperatury (do³¹czon¹ do opakowania).
S¹ one zaœlepione cieñkim kawa³kiem plastiku. By zamontowaæ
czujkê nale¿y jeden z otworów udro¿niæ.

4. Pod³¹czyæ przewody do regulatora (patrz
schemat na str. 3).

5. Dwiema œrubami zamocowaæ regulator do
puszki natynkowej (otwory na œruby znajduj¹ siê

po obu stronach wyœwietlacza).

6. Za³o¿yæ os³onê panela regulatora.
B) Instalacja podtynkowa.

1. Umieœciæ przewody w puszce podtynkowej i
zainstalowaæ puszkê w œcianie.
2. Pod³¹czyæ przewody do regulatora. (patrz
schemat na str. 3).

3. Dwiema œrubami zamocowaæ starannie
regulator do puszki podtynkowej (otwory na
œruby znajduj¹ siê po obu stronach
wyœwietlacza).
4. Za³o¿yæ os³onê panela regulatora.
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II. ZAPOZNANIE Z REGULATOREM.
1. Wyœwietlacz i przyciski.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dzieñ tygodnia.
Temperatura.
Jednostka temperatury.
WskaŸnik temperatury nocnej.
Godziny i minuty.
Sterowanie rêczne.
Zaprogramowana temperatura dzienna
(prostok¹t) i nocna (brak prostok¹ta).
8. Numer realizowanego programu.
9. WskaŸnik temperatury pod³ogi pojawia siê przy
pod³¹czeniu zewnêtrznego sensora temperatury.
10. WskaŸnik temperatury powietrza.
11. WskaŸnik temperatury przeciwzamro¿eniowej.
12. WskaŸnik dobowego przebiegu programu.
13. WskaŸnik temperatury dziennej.
14. Przycisk temperatury dziennej.
15. Pokrêt³o nastawy.
16. Przycisk temperatury nocnej.
UWAGA: Migotanie wskaŸnika powietrza (e) lub
pod³ogi (f) oznacza za³¹czenie pod³¹czonego do
regulatora urz¹dzenia grzewczego.
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2. Pierwsze uruchomienie regulatora.

Po pod³¹czeniu regulatora do sieci rozpocznie on
pracê z parametrami pocz¹tkowymi. Oznacza to, ¿e
regulator bêdzie wskazywa³ jak poni¿ej:

Uwaga: je¿eli po pod³¹czeniu regulatora nie
wyœwietla siê nic na ekranie, to nale¿y zresetowaæ
regulator (patrz poni¿ej).
3. RESET.

Aby zresetowaæ nale¿y wcisn¹æ przycisk RESET ,
znajduj¹cy siê pod os³on¹ panela regulatora.
Przycisk RESET umieszczony jest w lewym dolnym
rogu.

czas

00 : 00 (pó³noc)

dzieñ

poniedzia³ek (D1)

nastawy temperatury

dzienna (21oC)
nocna (18oC)

wskaŸnik temperatury

bie¿¹ca temperatura pomieszczenia

programy

wszystkie 7 dni ustawione na program 1 (P1)

Uwaga: wciœniêcie przycisku RESET spowoduje
wykasowanie wszystkich ustawieñ, w tym
programów u¿ytkownika.
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III. Nastawianie regulatora.
1. Uwagi.

Ustawienie temperatury powietrza jest
nadrzêdne (priorytetowe) w stosunku do
ustawienia temperatury pod³ogi. Regulator
wy³¹czy sterowane urz¹dzenie po przekroczeniu
¿¹danej temperatury powietrza.

Temperatura pod³ogi wyœwietli siê po
jednoczesnym naciœniêciu przycisków
a, b i pokrêt³a c przez oko³o 2 sek.
Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol f zamiast e.
Aby przywróciæ wyœwietlanie temperatury
powietrza (e) nale¿y post¹piæ podobnie.
uwaga:

aby wskaŸnik temperatury pod³ogi (f) by³ wyœwietlany musi byæ
pod³¹czony czujnik zewnêtrzny !

2. Ustawienie czasu i dnia tygodnia.

Naciœnij przez 3 sekundy pokrêt³o c, na
wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ numer dnia
tygodnia.

Ustaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w
prawo) c w³aœciwy numer dnia tygodnia i naciœnij
pokrêt³o.

Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ segment godzin.

Ustaw pokrêt³em c w³aœciw¹ godzinê i naciœnij
pokrêt³o.
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Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ segment minut.

Ustaw pokrêt³em c w³aœciw¹ minutê i naciœnij
pokrêt³o. Regulator powróci do normalnego trybu
pracy.
Uwaga: bez naciœniêcia przycisku regulator automatycznie powróci do
normalnego trybu pracy po 10 sekundach.

3. Ustawienie offsetu temperatury , opóŸnienia i
wybór jednostki temperatury.
a) offset:

Z opcji offsetu korzystamy gdy chcemy wyrównaæ
wskazania temperatury z innym regulatorem lub
termometrem pokojowym.
Np. Regulator wskazuje, ¿e temperatura

pomieszczenia wynosi 21,5oC, a inny termometr
w pomieszczeniu wskazuje 22oC. Opcja offsetu
pozwoli tak ustawiæ wskazania regulatora by
pokrywa³y siê ze wskazaniami termometru.
W tym przypadku podwy¿szymy wyœwietlan¹
temperaturê o 0,5oC by regulator wyœwietla³ 22oC.
b) opóŸnienie

Funkcja ta opóŸnia w³¹czenia ogrzewania o 5 lub
10 minut. Zapobiega to zbyt czêstym w³¹czeniom
urz¹dzeñ grzewczych np. na skutek chwilowego
przewiewu spowodowanego otwarciem drzwi lub
okna.

c) jednostki temperatury

mamy mo¿liwoœæ wyboru w jakich jednostkach
chcemy mieæ wyœwietlan¹ temperaturê. Do
wyboru mamy stopnie Celsjusza (C) lub
Fahrenheita (F).
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Wszystkie parametry ustawiamy kolejno jedna po drugiej.

By zacz¹æ ustawianie offsetu, opóŸnienia oraz
jednostki temperatury naciœnij przez 10 sekund
pokrêt³o c, na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ
segment temperatury i pojawi siê napis OFFS.

Ustaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w prawo)
c w³aœciwe opóŸnienie: 0 lub 5 lub 10 minut i
nacisnij pokrêt³o.
Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ segment minut i
pojawi siê symbol C lub F

Ustaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w prawo)
c w³aœciwy offset temperatury i nacisnij pokrêt³o,
przechodz¹c tym samym do ustawienia opóŸnienia.
Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ segment minut i
pojawi siê symbol P

Ustaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w
prawo) c w³aœciw¹ jednostkê temperatury
(stopnie Celsjusza C lub Fahrenheita F) i naciœnij
pokrêt³o.
Regulator powróci do normalnego trybu pracy.
Uwaga: bez naciœniêcia przycisku regulator automatycznie powróci do
normalnego trybu pracy po 10 sekundach.
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4. Ustawienie temperatury dziennej i nocnej
powietrza.
A) Temperatura dzienna powietrza A.
Naciœnij przycisk a. Na wyœwietlaczu zacznie
pulsowaæ segment temperatury dziennej A
powietrza e.

Obracaj¹c pokrêt³em c w lewo lub prawo
ustaw w³aœciw¹ temperaturê dzienn¹ A.
Po 10 sek. nastawiona temperatura zostanie
automatycznie zatwierdzona.

B) Temperatura nocna powietrza B.
Naciœnij przycisk b. Na wyœwietlaczu zaczyna
pulsowaæ segment temperatury nocnej B
powietrza e.

Obracaj¹c pokrêt³em c w lewo lub prawo
ustaw w³aœciw¹ temperaturê nocn¹ B.
Po 10 sek. nastawiona temperatura zostanie
automatycznie zatwierdzona.
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5. Programy.

Mamy dostepnych 10 programów . Programy od 0
do 4 to programy nastawione fabrycznie, od 5 do 9
to programy do samodzielnego zaprogramowania
przez u¿ytkownika. Program 0 to program
przeciwzamro¿eniowy.
Program 0: nastawiony fabrycznie, przeciwzamro¿eniowy.

12
6
Program 1: nastawiony fabrycznie.

18

24

12
0
6
Program 2: nastawiony fabrycznie.

18

24

12
6
Program 3: nastawiony fabrycznie.

18

24

12
0
6
Program 4: nastawiony fabrycznie.

18

24

12

18

24

0

0

0

6

Program 5: do zmiany przez u¿ytkownika.
12
0
18
6
Program 6: do zmiany przez u¿ytkownika.

24

0

6

12

18

24

0

6

12

18

24

12
0
18
6
Program 9: do zmiany przez u¿ytkownika.

24

Program 7: do zmiany przez u¿ytkownika.
Program 8: do zmiany przez u¿ytkownika.

0

6

12

18

24
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6. Programowanie

UWAGA! : Ka¿dy dzieñ tygodnia programujemy osobno.

Krok 2.
Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ numer programu.

Krok 1.
Naciœnij przez 6 sekund pokrêt³o c.
Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ numer dnia
tygodnia i pojawi siê napis PPPP.

1 - poniedziałek
2 - wtorek
3 - środa
4 - czwartek
5 - piątek
6 - sobota
7 - niedziela

Pokrêt³em c ustaw w³aœciwy numer dnia tygodnia
(który chcesz wybraæ)
Naciœnij pokrêt³o aby zatwierdziæ.

Nastaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w prawo)
c w³aœciwy numer programu który chcesz
przypisaæ do danego dnia. Je¿eli wybierzesz
programy od 1 do 4 lub 0 (d) (które s¹ nastawione
fabrycznie) to automatycznie przechodzisz do
kroku 4 programowania - Ustawianie temperatury
pod³ogi.
Je¿eli wybierzesz programy od 5 do 9 to musisz je
sam zaprogramowaæ (Patrz Krok 3).
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Krok 3.
Jeœli wczeœniej nie ustawia³eœ programów 5,6,7,8 i 9
to programy te ustawione s¹ na temperaturê dzienn¹
w ci¹gu ca³ej doby, a pierwszy segment godzinowy
(czarny prostok¹cik) mruga.

Nastêpnie zacznie mrugaæ nastêpny segment
godzinowy (odpowiadaj¹cy kolejnej godzinie doby).
Ustaw go identycznie jak poprzedni.
Jak ju¿ stworzysz dla siebie odpowiedni program, to
zatwierdŸ go wciskaj¹c pokrêt³o c i przejdŸ do
nastêpnego kroku.
Krok 4. - Ustawianie temperatury pod³ogi.
Na wyœwietlaczu pojawia siê symbol
pod³ogi f i zacznie pulsowaæ segment
temperatury dziennej (A).

Oznacza to, ¿e na dan¹ godzinê mo¿na ustawiæ
temperaturê dzienn¹ (A) lub nocn¹ (B).
By to zrobiæ naciœnij odpowiednio przycisk a
(temp. dzienna) lub b (temp. nocna).
Gdy wciœniesz ¿¹dany przycisk to na 2 sek.
wyœwietli siê symbol A lub B, w zale¿noœci od
podjêtej decyzji.

Przy pomocy pokrêt³a c ustaw dzienn¹
temperaturê pod³ogi. ZatwierdŸ naciskaj¹c
pokrêt³o c.
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Krok 5.
Nastêpnie zacznie pulsowaæ temperatura nocna B
pod³ogi f.

oznajmiaj¹cy zwarcie w obwodzie czujnika
zewnêtrznego.

Przy pojawieniu siê symbolu LO lub HI nie jest
mo¿liwe zaprogramowanie temperatury pod³ogi symbol wskaŸnika ( f ) nie pojawi siê równie¿
podczas pracy regulatora.

Nastaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w
prawo) c w³aœciw¹ temperaturê nocn¹ pod³ogi.
Operacjê zatwierdŸ naciskaj¹c pokrêt³o.
UWAGA! Jeœli Podczas programowania czujnik
zewnêtrzny nie jest pod³¹czony na wyœwietlaczu
pojawi siê symbol LO (pokazuje równie¿ przerwê
w obwodzie) lub wyœwietli siê symbol HI

Naciœnij pokrêt³o c by regulator powróci³ do
normalnego trybu pracy (bez naciœniêcia przycisku
regulator zrobi to automatycznie po 10 sekundach).
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7. Sterowanie rêczne.
Ze sterowania rêcznego korzystamy gdy chcemy
ustawiæ temperaturê dzienn¹,
nocn¹ lub
przeciwzamro¿eniow¹ niezale¿nie od dzia³aj¹cego w
danej chwili pr ogramu bez koniecznoœci
przeprogramowywania regulatora.

A) Rêczne wywo³anie temperatury dziennej A.

By rêcznie w³¹czyæ temperaturê dzienn¹ nale¿y
nacisn¹æ przycisk a przez 2 sekundy.
Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ segment
godzin, oraz pojawi siê symbol rêki
.

Np. Planujemy wyjœæ wieczorem do kina na 3 godziny.
Przez ten czas nie ma sensu ogrzewaæ domu.

Nasz program ustawiony jest tak by w³¹czyæ
temperaturê nocn¹ dopiero za 4 godziny.

Przy pomocy sterowania rêcznego mo¿emy
uruchomiæ szybciej temperature nocn¹ i ustawiæ czas
jej trwania na np. 3 godziny. Gdy min¹ ustawione 3
godziny regulator automatycznie powróci do
wczesniej wykonywanego programu.
Uwaga: w trybie rêcznym znika “dobowy wskaŸnik
programu”, a pojawia siê symbol rêki
.

Nastaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w
prawo) c w³aœciw¹ liczbê godzin w czasie
których ma byæ nastawiona temperatura dzienna.
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Aby ustawiæ temperaturê dzienn¹ na czas d³u¿szy ni¿
24 godziny krêæ pokrêt³em c a¿ na wyœwietlaczu
pojawi siê symbol dA (dni).

Obracaj¹c w lewo lub w prawo pokrêt³em c nastaw
w³aœciw¹ liczbê dni ( 1- 14 ) w czasie których ma byæ
nastawiona temperatura dzienna (A).
Ustawienia zostan¹ zapamiêtane po 10 sekundach i
regulator automatycznie powróci do normalnej pracy.

B) Rêczne wywo³anie temperatury nocnej B.

By rêcznie ustawiæ w³¹czenie temperatury nocnej
na okreœlony czas nale¿y nacisn¹æ przycisk b
przez 2 sekundy. Na wyœwietlaczu zaczyna
pulsowaæ segment godzin, oraz pojawia siê
symbol rêki
.

Nastaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w
prawo) c w³aœciw¹ liczbê godzin w czasie
których ma byæ nastawiona temperatura nocna.
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Aby ustawiæ temperaturê nocn¹ na czas d³u¿szy ni¿
24 godziny krêæ pokrêt³em c a¿ na wyœwietlaczu
pojawi siê symbol dA (dni).

Obracaj¹c pokrêt³em c w lewo lub w prawo
ustaw w³aœciw¹ liczbê dni ( 1- 14 ) w czasie których
ma byæ nastawiona temperatura nocna (B).
Ustawienia zostan¹ zapamiêtane po 10 sekundach i
regulator automatycznie powróci do normalnej
pracy.

C) Rêczne wywo³anie temperatury
przeciwzamro¿eniowej d.

By rêcznie ustawiæ w³¹czenie temperatury
przeciwzamro¿eniowej na okreœlony czas
wciœnij jednoczeœnie przyciski a i b przez
2 sekundy. Na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ
segment godzin, oraz pojawi siê symbol rêki
.

Nastaw pokrêt³em (obracaj¹c w lewo lub w
prawo) c w³aœciw¹ liczbê godzin w czasie
których ma byæ nastawiona temperatura
przeciwzamro¿eniowa (d).
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Aby ustawiæ temperaturê przeciwzamro¿eniow¹ na
czas d³u¿szy ni¿ 24 godziny krêæ pokrêt³em c a¿
na wyœwietlaczu pojawi siê symbol dA (dni).

Obracaj¹c w lewo lub w prawo pokrêt³em c ustaw
w³aœciw¹ liczbê dni ( 1- 14 ) w czasie których ma byæ
nastawiona temperatura przecizamro¿eniowa
Ustawienia zostaj¹ zapamiêtane po 10 sekundach i
regulator automatycznie powróci do normalnej
pracy.

IV. Inteligentny System Regulacji
Ogrzewania (ISRO):
Celem funkcji ISRO jest to, aby temperatura
pokojowa osi¹gnê³a ustawienia temperatury w
zdefiniowanym czasie poprzez w³¹czenie regulatora
przed ustawionym czasem. Okres poprzedzaj¹cy
ustawione docelowe ogrzewanie (ogrzewanie
wstêpne) zostanie oszacowany na podstawie
wskaŸnika ogrzewania systemu i temperatury
otoczenia w celu oszczêdnoœci energii.
Proces ISRO sk³ada siê z trzech etapów:
(1) oszacowanie wskaŸnika ogrzewania,
(2) oszacowanie czasu ogrzewania wstêpnego,
(3) proces ogrzewania wstêpnego.
Na przyk³ad jeœli bie¿¹cy czas to godzina 17:59
temperatura ekonomiczna i o godzinie 19:00 jest
nastawiona temperatura komfortowa (23oC) , a
bie¿¹ca temperatura to 20oC to regulator za³¹czy siê
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o 18:00 aby oszacowaæ czas potrzebny do ogrzania
temperatury o 3oC. Na wyœwietlaczu nie pojawia siê
symbol A lub B (etap I). Po oszacowaniu
potrzebnego czasu ( oko³o 10min) regulator
ponownie za³¹czy siê o godz. 18:20 i symbol A
zacznie migaæ. Regulator bêdzie za³¹czony tak d³ugo
a¿ nie osi¹gnie zadanej temperatury komfortowej 23oC na godzinê 19:00 tak , ¿e u¿ytkownik bêdzie
mia³ zaprogramowan¹ temperaturê dok³adnie w
ustawionym czasie.
(1) W pierwszej fazie, regulator bêdzie sprawdzaæ
tryb operacyjny przez godzinê okresowo. Je¿eli
stwierdzi, ¿e musi zmieniæ tryb operacyjny w
nadchodz¹cej godzinie, spróbuje w³¹czyæ
ogrzewanie dla podniesienia temperatury pokojowej
o 1oC, by oszacowaæ wskaŸnik systemu ogrzewania.
(2) Po podniesieniu temperatury pokojowej o 1oC,
regulator powróci do normalnego trybu dzia³ania.
Nastêpnie regulator bêdzie znów monitorowaæ

temperaturê pokojow¹ i szacowaæ czas wymagany
do podgrzania z obecnej temperatury pokojowej do
temperatury inicjacyjnej etapu trzeciego. Ustawienia
inicjacyjne etapu (3) to: 20 minut wczeœniej od
ustawionego czasu nastêpnego trybu operacyjnego,
a ustawiona temperatura jest o 2 stopnie ni¿sza od
nastêpnej ustawionej temperatury. Kiedy pozosta³y
czas jest krótszy od oszacowanego czasu
ogrzewania, regulator w³¹czy urz¹dzenie
ogrzewaj¹ce, aby ustawiæ warunki pokojowe wed³ug
ustawieñ w etapie (3).
(3) Na etapie (3), 20 minut wczeœniej od nastêpnego
ustawionego czasu trybu operacyjnego, jednostka
zmieni ustawienie na nowy tryb operacyjny, tak by
nowe ustawienie temperatury mog³o byæ osi¹gniête
poprzez ogrzanie wstêpne pokoju 20 minut
wczeœniej.
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UWAGA:
Funkcja ISRO zostanie uruchomiona kiedy ró¿nica
temperatur pomiêdzy obecn¹ temperatur¹, a
nastawion¹ przez u¿ytkownika temperatur¹
bêdzie wiêksza ni¿ 2oC.
Podczas procesu wstêpnego ogrzewania (3)
bêdzie wyœwietlana ikona A lub B. Naciœniêcie
przycisku a b wy³¹czy funkcjê ISRO i
powróci do bie¿¹cego trybu operacyjnego
regulatora.
UWAGA! Kiedy na wyœwietlaczu nie pojawia siê
symbol (A) lub (B) lub (d) oznacza to w³¹czenie
Inteligentnego Systemu Regulacji Ogrzewania –
ISRO który sprawdza czy nie jest konieczne
wczeœniejsze w³¹czenie ogrzewania dla
osi¹gniêcia po¿¹danej temperatury w nastêpnej
godzinie.

V. DANE TECHNICZNE.
Zasilanie:
230VAC ± 10% 50Hz

Zegar:
1. Wyœwietlanie aktualnego czasu ze wskaŸnikiem
dni tygodnia.
2. Wyœwietlanie czasu w 24-o godzinnym formacie.
3. Dok³adnoœæ zegara : ± 70 sekund/miesiêcznie.

Pomiar temperatury powietrza:
1. Zakres pomiaru od 0 do 34.5oC (32 do 94oF).
2. Dok³adnoœæ pomiaru : ± 1.0oC przy 20oC.
3. Dok³adnoœæ wskazañ : 0.25oC (0.5oF).
4. Wyœwietlanie 34.5oC (94oF) je¿eli temp jest
wy¿sza ni¿ 34.5oC (94oF).
5. Wyœwietlanie 0.0oC (32oF) je¿eli temp jest ni¿sza
ni¿ 0oC (32oF).
6. Zakres kontroli: 5oC (41oF) do 30oC (86oF) z
dok³adnoœci¹ 0.25oC (1oF).
7. Nastawa i wyœwietlanie w oC lub oF.
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Nastawa offsetu temperatury:
±3.75oC

Pomiar temperatury pod³ogi:
1. Zakres pomiaru od 10 do 50oC (50 do 122oF) .
2. Dok³adnoœæ pomiaru: ±1.0oC at 20oC.
3. Dok³adnoœæ wskazañ: 0.5oC (1oF).
4. Wyœwietlanie HI na wyœwietlaczu jeœli czujnik
zewnêtrzny jest zwarty.
5. Wyœwietlanie LO na wyœwietlaczu jeœli czujnik
zewnêtrzny jest niepod³¹czony lub rozwarty.
6. Zakres kontroli : 10oC (50oF) do 50oC (122oF) z
dok³adnoœci¹ 0.5oC (1oF).
Predefiniowane nastawy temperatury:
Dwie nastawy do zmiany przez u¿ytkownika
“dzienna A” i “nocna B”
Wahanie temperatury:
1oC

Program:
1. 4 programy ustawione fabrycznie.
2. 5 programów do ustawienia przez u¿ytkownika.
3. 1 program przeciwzamro¿eniowy.
4. Program jest ustawiony jako nastawa temperatury
na ka¿d¹ godzinê dnia. Nastawa temperatury
mo¿e byæ “dzienna A” lub “nocna B”.
5. Programy mog¹ byæ przydzielone poszczególnym
dniom tygodnia w wszelkich kombinacjach.
Nastawa rêczna temperatury:
Trzy typy nastawy rêcznej:
1. Zmiana pomiêdzy nastaw¹ “ dzienn¹ A”
a “nocn¹ B”.
2. Rêczna zmiana nastawionej temperatury.
3. Nastawa temperatury “przeciwzamro¿eniowej d”.

Czas rêcznej nastawy:
Godziny od 0 – 24; dni od 0 do 14 .
Nastawa opóŸnienia:
0 lub 5 lub 10 minut.
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Podtrzymanie bateryjne :
Do 100 godzin tylko dla zegara I programów - bez
wyœwietlacza.
Obci¹¿alnoœæ styków maksymalna:
16A 250VAC
Zaciski przy³¹czeniowe:
FT, FT, N-IN, L-IN, L-OUT (opis str.3)

Certyfikaty:
CE, TUV.

Zabezpieczenia:
PrzekaŸnik samowy³¹czajacy siê w przypadku braku
napiêcia.

