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BEZPRZEWODOWY
TERMOSTAT POKOJOWY z ODBIORNIKIEM

ROOMSTER II RTx
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
Termostat pokojowy ROOMSTER II RTx przeznaczony jest do dwupunktowego (włącz/wyłącz) sterowania urządzeń instalacji grzewczej lub
chłodzącej (np. kotły gazowe C.O., pompy obiegowe) na podstawie temperatury pomieszczenia. Posiada program tygodniowy zadanej temperatury
pomieszczenia, ustawiany z precyzją 0,1 °C.

I. Przygotowanie do pracy.
Panel termostatu pokojowego ROOMSTER RTx łączy się bezprzewodowo z odbiornikiem na wybranym kanale częstotliwości. Domyślnie oba
urządzenia ustawione są do pracy na kanale 0. W przypadku pracy w budynku kilku paneli pokojowych, każda z par odbiornik – panel musi się komunikować na innym kanale. Istnieje wtedy potrzeba zmiany ustawień fabrycznych.

1. Przygotowanie odbiornika.
Standardowo przewód sterujący urządzenie zewnętrzne jest podłączony do styku normalnie otwartego (NO) przekaźnika. Jeżeli temperatura
pomieszczenia jest niższa od zadanej, styk ten zwiera się. Jeżeli istnieje potrzeba zmiany styku na normalnie zamknięty (NC) należy:
 wyjąć odbiornik z gniazda sieci,
 odkręcić, za pomocą wkrętaka krzyżakowego, dwa wkręty znajdujące
się z tyłu obudowy odbiornika,
 zdjąć pokrywkę,
 przepiąć, za pomocą wkrętaka krzyżakowego, żyłę brązową z zacisku
NO na zacisk NC.
 na powrót założyć i przykręcić pokrywkę,
 włożyć odbiornik do gniazda sieci.
Działanie odbiornika sygnalizuje świecenie, wewnątrz obudowy odbiornika, dwukolorowej diody LED:



światło czerwone pulsujące sygnalizuje brak komunikacji z termostatem,
 światło czerwone ciągłe sygnalizuje otwarte styki przekaźnika – grzanie
wyłączone,
 światło zielone ciągłe sygnalizuje zamknięte styki przekaźnika – grzanie
włączone
Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany kanału do komunikacji z termostatem, w odbiorniku można go ustawić za pomocą przełącznika obrotowego,
dostępnego poprzez otwór w boku obudowy.

2. Przygotowanie panelu pokojowego.
Panel pokojowy zasilany jest z dwóch baterii typu AA o napięciu 1,5V.
Zaleca się stosować baterie alkaliczne dobrej jakości. Panel nie będzie działał prawidłowo w przypadku zastąpienia baterii przez akumulatory typu
NiCd o napięciu 1,2V.
Panel jest dostarczany do klienta z niezamontowanymi bateriami. W
celu włożenia nowych lub wymiany zużytych baterii należy, z pomocą małego wkrętaka, zdjąć tylną ściankę panelu i włożyć baterie zgodnie z zamieszczonym w obudowie opisem.
Wciśnięcie przycisku RESET (dostępny poprzez okrągły otwór pod odchylaną podstawką w tylnej ściance panelu) lub wyjęcie i ponowne włożenie baterii wywołuje restart programu – przez chwilę na ekranie wyświetla
się litera P (oznaczająca termostat z przekaźnikiem) i numer wersji programu.
Jeżeli istnieje potrzeba zmiany numeru kanału, na którym panel komunikuje się z modułem RTX, należy:
 wywołać restart programu
 podczas wyświetlania numeru wersji programu krótko nacisnąć przy

cisk
,
pokaże się napis CH i numer aktualnego kanału,



za pomocą przycisków



zatwierdzić zmiany przyciskiem
ekranu

i

ustawić nowy numer kanału,
- nastąpi przejście do głównego

II. Ekran główny.
Standardowo, na ekranie głównym wyświetlana jest aktualna temperatura w pomieszczeniu.
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Ponadto mogą się wyświetlać następujące elementy:


- prostokątem oznaczony jest aktywny program temperatur; OFF oznacza, że program jest wyłączony;



oznaczenie aktywnej temperatury dziennej,
oznaczenie aktywnej temperatury nocnej; przy wyłączonym programie nie wyświetla się
żaden element;



stan komunikacji bezprzewodowej: mrugający element oznacza
brak komunikacji , po nawiązaniu komunikacji element wyświetla się
stale a jest wygaszony w trybie niskiego poboru mocy;



dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;
aktualny dzień otoczony jest ramką; elementy nie wyświetlają się gdy
program temperatur jest wyłączony;



cały program aktywny
w danym dniu; czarne pola oznaczają aktywną temperaturę dzienną;



aktywna, gdy temperatura pomieszczenia jest niższa od zadanej;
oznacza włączone dogrzewanie
W celu umożliwienia podglądu lub edycji ustawionych wartości, do
dyspozycji użytkownika pozostają następujące przyciski dotykowe:


przejście do ekranów programowania temperatury
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przejście do ekranów informacyjnych
zwiększenie lub
zmniejszenie ustawienia aktualnie aktywnej
temperatury lub zmiana ustawianej wartości podczas edycji innych parametrów.

III. Zasada działania.
Dla celów regulacji panel wykorzystuje dwie wartości temperatur
ustawianych przez użytkownika:


Temperaturę dzienną (komfortową) – jest to równocześnie temperatura zadana dla pomieszczenia przy wyłączonym programie,



Temperaturę nocną (obniżoną).
Obie nazwy (dzienna/nocna , komfortowa/obniżona) są umowne.
Przykładowo, użytkownik może ustawić temperaturę dzienną /komfortową
na 15°C a nocną/obniżoną na 25°C.
W czasie działania, niezależnie od wybranego trybu pracy, zawsze
aktywna jest jedna z wymienionych wyżej temperatur.
Aktualna temperatura zadana zmienia się według ustawionego programu, zgodnie z aktualnym czasem, podawanym przez wbudowany zegar
oraz ustawioną dla danej godziny temperaturą: dzienną/komfortową lub
nocną/obniżoną.
Przy wyłączonym programie temperatur [OFF] temperaturą zadaną
dla pomieszczenia jest temperatura dzienna/komfortowa.

IV. Ustawienia użytkownika.
W celu wyboru programu, zmiany wybranego programu, zmiany
dziennej temperatury zadanej, zmiany nocnej temperatury zadanej, zmiany
czasu należy z poziomu ekranu głównego, dotknąć przycisk
- nastapi
przejście do punktu IV.1. i wyświetli się ekran wyboru aktualnego
programu oraz zapali ikonka
.
Jeżeli przycisk nie regauje na krótki dotyk jest to spowodowane
przejściem procesora w tryb oszczędzania baterii. Należy wtedy
przytrzymać przycisk przez około 2 sekundy.
Kolejne dotykanie przycisku

powoduje przełączanie do kolejnych

pozycji ustawień, aż do powrotu do ekranu głównego – zgaśnie ikonka
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.

1. Wybór aktualnego programu.
Ekran wygląda następująco:

Aktualnie wybrany program lub stan wyłączony (górny zestaw symboli) jest oznaczony mrugającą ramką. Można wybrać i jednocześnie włączyć jeden z trzech programów tygodniowych:
[1] – ustawiany dla każdego dnia tygodnia oddzielnie
[2] – ustawiany oddzielnie dla dni roboczych i weekendów
[3] – ustawiany jednakowo dla wszystkich dni tygodnia
lub [OFF] – wyłączyć tryb programowy
Sposób ustawiania:
 za pomocą przycisków
i
wybrać numer programu (1,2,3) lub
wyłączyć program (OFF)
 jeżeli mamy zamiar w następnym punkcie ustawiać program to przyciskiem
przełączamy się między wyborem programu a wyborem
poczatkowego dnia (lub w programie IV.2. – grupy dni) do
programowania; dzień (grupę dni) zmieniamy przyciskami

i

 dotknąć przycisk
– nastąpi przejście do punktu IV.2. lub, jeżeli
program jest wyłączony, do punktu IV.3.

2. Edycja programu tygodniowego.
W celu dokonania zmian w programie tygodniowym należy wybrać
wstępnie aktualny program (jak opisano w pkt.IV.1). Przy programie wyłączonym [OFF] edycja programu jest pomijana.
Ekran wygląda następująco:
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Sposób ustawiania:
 przyciskiem

wybrać korekcję aktualną dla danej godziny

,

lub tryb przeglądania
; na ekranie wyświetla się godzina, a mały
kursor mruga w odpowiednim miejscu paska programu
 za pomocą przycisków
i
przesuwamy się w osi czasu, ze
skokiem co pół godziny; jeżeli aktywny jest tryb przeglądania przesuwa się
tylko kursor, jeżeli wybrana jest korekcja, to jest ona zapisywana dla
aktualnej godziny po kazdym dotknięciu przycisku
 po przekroczeniu północy nastepuje automatyczna zmiana dnia (lub
grupy dni w programie IV.2.)
 dotknąć przycisk

– nastąpi przejście do punktu IV.3.

3. Ustawianie temperatury dziennej/komfortowej.
Ekran wygląda następująco:

Mruga ikona

oraz oznaczenie
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°C.

Sposób ustawiania:
 za pomocą przycisków
skokiem 0,1 °C

i

ustawiamy pożadaną temperaturę, ze

 dotknąć przycisk
– nastąpi przejście do punktu IV.4. lub, jeżeli
program jest wyłączony, do punktu IV.5

4. Ustawianie temperatury nocnej/obniżonej.
Ekran wygląda następująco:

Mruga ikona

oraz oznaczenie

°C.

Sposób ustawiania:
 za pomocą przycisków
skokiem 0,1 °C
 dotknąć przycisk

i

ustawiamy pożadaną temperaturę, ze

– nastąpi przejście do punktu IV.5

5. Ustawianie aktualnego czasu.
Ekran wygląda następująco:
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Sposób ustawiania:
 przyciskiem
wybrać dzień, godzinę lub minutę; będzie mrugać
odpowiedni segment wyświetlacza;
 za pomocą przycisków
 dotknąć przycisk

i

ustawić żądaną wartość,

– nastąpi przejście do ekranu głównego.

V. Informacje dodatkowe.
Informacje dodatkowe można wyświetlić z poziomu ekranu głównego, wciskając sekwencyjnie przycisk
. Jeżeli przycisk nie regauje na
krótki dotyk jest to spowodowane przejściem procesora w tryb
oszczędzania baterii. Należy wtedy przytrzymać przycisk przez około
2 sekundy. Powrót do głównego ekranu nastapi po dotknięciu przycisku
.

Rodzaj wyświetlanej wartości jest sygnalizowany mruganiem odpowiedniej ikony:


- aktualny czas



- aktualny numer kanału radiowego do połączenia ze sterownikiem.

VII. Dane techniczne.
Zasilanie wewnętrzne:

2 baterie typu AA, 1,5V

Temperatura otoczenia:

0..55°C

Temperatura składowania:

0..55°C

Wilgotność względna:

max 77%

Zakres pomiarowy:

0..55°C

Rozdzielczość pomiaru temperatury:

0,1°C

Dokładność pomiaru temperatury:

+/- 0,5°C

Wymiary:

77x140x19 mm

Masa urządzenia z bateriami:

220 g
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VIII. Montaż urządzenia.
Panel pokojowy „ROOMSTER II” można postawić na płaskiej powierzchni za pomocą odchylanej podstawki znajdującej się w tylnej ściance
panelu lub powiesić na ścianie przy pomocy trzech kołków rozporowych.
Oba sposoby mocowania szczegółowo pokazuje rysunek na stronie
następnej. Aby odłączyć podstawkę od tylnej ścianki panelu, należy paznokciem lub za pomocą płaskiego śrubokręta podważyć podstawkę w celu
uwolnienia z zatrzasku.
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Karta gwarancyjna
Regulatora temperatury kotła C.O. typu

„ROOMSTER II RTx”
nr fabryczny









data produkcji

Warunki gwarancji:

data sprzedaży

Gwarancji udziela się na okres 30 miesięcy od daty sprzedaży.
Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu oraz wypełnioną przez
sprzedawcę kartą gwarancyjną.
Wszelkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej są ważne jedynie
wtedy, gdy są dokonywane przez osobę uprawnioną i opatrzone stemplem
i podpisem.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent. Reklamowany wyrób
wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (lub jego kopią), należy przesłać przy pomocy poczty na adres producenta.
Wyrób powinien być eksploatowany w warunkach pozbawionych wilgoci,
w temperaturze powyżej 0C.
Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej
eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby do tego nieupoważnione.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:
 wywołanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami losowymi jak np.:
zalanie, pożar, wyładowanie atmosferyczne, przepięcia sieci zasilającej;
 powstałych z winy zamierzonej lub niezamierzonej Użytkownika,
a w szczególności: nieprawidłowej instalacji i eksploatacji urządzenia,
spowodowania uszkodzeń mechanicznych, elektrochemicznych lub
elektrycznych;
 powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych
z zaleceniami producenta;
 elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu
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