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Prze³¹cznik trybu pracy instalacji
Pokrêt³o nastawy temperatury "dziennej"
Wyœwietlacz
Przycisk "PARTY"
Przycisk (1..7) wyboru"DNIA TYGODNIA"
Przycisk (F) wyboru programu œwi¹tecznego
Przycisk "USTAWIANIA CZASU PRZE£¥CZANIA
CYKLI"
8 Przycisk nastaw "TEMPERATURY NOCNEJ "
do odczytu i nastaw temperatury nocnej
9 Przycisk "b" blokady
10 Przycisk "PRO" programowania cykli
grzewczych
11 Przycisk NASTAWY "–"
do zmniejszania wartoœci zadanej
12 Przycisk NASTAWY "+"
do zwiêkszenia wartoœci zadanej
3

1 WIDOK URZ¥DZENIA, ELEMENTY OBS£UGI

a

1234567

a

d

b

e

c

f

dzieñ tygodnia: 1= poniedzia³ek, 2=wtorek itd

b

aktualny czas

c

aktywna funkcja PARTY

d

trybu pracy instalacji
ze sta³¹ obni¿on¹ temperatur¹ nocn¹
ze sta³¹ temperatur¹ dzienn¹

4

wed³ug programu czasowego
e

aktualna temperatura pokojowa

f

cykl grzewczy (wg programy czasowego)

2 Sposoby oszczêdzania energii

RADA

RADA

Optymalne dobranie temperatury
pokojowej
Temperatura pokojowa powinna byæ
ustawiona tak, aby zapewnia³a komfort
cieplny. Ka¿de podwy¿szenie tej
temperatury o jeden stopieñ powoduje
niepotrzebny wzrost zu¿ycia energii
o ok. 6%.

wietrzenie jest bardziej efektywne i
energooszczêdne ni¿ d³ugo, uchylone okno.
RADA

Obni¿enie temperatury pokojowej
Obni¿aj temperaturê pokojowa na noc
a tak¿e podczas nieobecnoœci w domu.
RADA

RADA

Wietrzenie: krótko i intensywnie
W sezonie grzewczym otwieraj okna
wy³¹cznie do wietrzenia, a nie w celu
regulacji temperatury. Krótkie intensywne

Wietrzenie przy wy³¹czonym ogrzewaniu
Podczas wietrzenia prze³¹cznik trybu pracy
instalacji powinien byæ ustawiony (patrz
widok urz¹dzenia ) na ogrzewanie
z obni¿ona temperatur¹, symbol ( ).
Zapobiegnie to niepotrzebnemu w³¹czeniu siê
ogrzewania w trakcie wietrzenia.
Ca³kowicie otwarte zawory grzejnikowe
W pomieszczeniu, w którym znajduje siê
urz¹dzenie zdalnego sterowania wszystkie
zawory przy grzejnikach powinny byæ
ca³kowicie otwarte

5

2 Sposoby oszczêdzania energii

RADA

zadajnik zdalnego sterowania
powinien byæ ods³oniêty
Nie zastawiaj sterownika meblami i nie
zas³aniaj zas³onami. Urz¹dzenie musi
mieæ kontakt z powietrzem swobodnie
cyrkuluj¹cym w pomieszczeniu.

5

3 Nastawa parametrów pracy instalacji
3.1 Wybór trybu pracy instalacji
Prze³¹cznikiem trybu pracy instalacji mo¿na dostosowaæ
pracê instalacji grzewczej do indywidualnych potrzeb.
Po pewnym czasie, zale¿nym od rodzaju i wielkoœci
budynku oraz od temperatury zewnêtrznej ustali siê
temperatura pomieszczenia.
Pozycja" "
Przy tym ustawieniu, instalacja
pracuje z zadana obni¿on¹
temperatur¹ tzw. "nocn¹". Program
czasowy ustawiony na zegarze
steruj¹cym jest pomijany.

Pozycja " "
Przy tym ustawieniu, instalacja
pracuje ze sta³¹ zadan¹ temperatur¹
tzw. "dzienn¹". Program czasowy
ustawiony na zegarze steruj¹cym jest
pomijany.

Pozycja " "
Przy tym ustawieniu, instalacja
pracuje wg ustawionego programu
czasowego z zadan¹ temperatur¹
grzania "dzienn¹" lub "nocn¹".
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3 Nastawa parametrów pracy instalacji
3.2 Tabela nastaw trybu pracy instalacji
Za pomoc¹ zdalnego sterownika mo¿na ustawiæ
zadan¹ temperaturê pokojow¹ z wybranego
pomieszczenia. W uk³adzie regulacji pracy instalacji
grzewczej priorytet ma regulator kot³a grzewczego.

W niniejszej tabeli pokazano, który z ustawionych
trybów pracy in sta lacji obowi¹zuje przy ró¿nych
kom bi na cj ac h na st aw re gu la to ra kot ³o we go
i sterownika.

Tryb pracy
ustawiony na
regulatorze
kot³owym

E

0

Tryb pracy
ustawiony na
zdalnym
sterowniku
Obowi¹zuj¹cy
tryb
pracy
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E

0

0

3 Nastawa parametrów pracy instalacji
3.3 Regulacja temperatur y "dziennej"
0
-

+

0
-

+

Pokrêt³em nastaw temperatury
dziennej nale¿y ustawiæ zadana
temperaturê pokojow¹ wymagan¹ w
mieszkaniu. Pozycja "0" odpowiada
zadanej temperaturze równej:
20°C.
Aby podwy¿szyæ temperaturê
pokojow¹ nale¿y obracaæ pokrêt³em
w prawo.
Jedna podzia³ka odpowiada
zmianie temperatury o 2,5 K:
Pozycja "+ 1” 22.5°C
Pozycja "+2” 25,0 °C
Pozycja "+3” 27,5°C

0
-

+

Aby obni¿yæ temperaturê pokojow¹
nale¿y obracaæ pokrêt³em w lewo.
Jedna podzia³ka odpowiada.
zmianie temperatury o 2,5 K:
Pozycja "- 1” 17,5°C
Pozycja "- 2” 15,0°C
Pozycja "- 3” 12,5°C

Tak ustawiona temperatura na sterowniku obowi¹zuje w
zaprogramowanych okresach ogrzewania.
(patrz pkt5) lub przy trybie pracy instalacji
Uwaga: wartoœæ temperatury ustawionej na sterowniku
jest sprawdzana co 30 sekund. Po ka¿dej zmianie
nastawy zadanej temperatury mo¿e up³yn¹æ
maksymalnie 30 sekund do momentu, a¿ zostanie ona
przekazana dalej do regulatora kot³owego.
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3 Nastawa parametrów pracy instalacji
3.4 Nasta wa temperatur y "nocnej"
Regulacji tej mo¿na dokonaæ jedynie gdy sterownik
jest po³¹czony z regulatorem kot³owym. (patrz
p.6.6 instrukcji)
Temperatura "nocna" jest ustawiona fabrycznie
15oC. Taka temperatura zapobiega nadmiernemu
wych³odzeniu budynku podczas zimnej nocy.
Ustawiona wartoœæ temperatury na sterowniku
obowi¹zuje w zaprogramowanym cyklu
grzewczym pracy instalacji z obni¿on¹ temperatur¹
grzania (por. pkt 5) lub podczas pracy instalacji
oznaczonej .

PRO

Naciœnij
przycisk

Tryb programowania jest aktywny

Naciœnij
przycisk

Na wyœwietlaczu podana jest
wartoœæ zadanej temperatury nocnej
(15oC).
9

3 Nastawa parametrów pracy instalacji
3.5 Ustawianie czasu / dnia tygodni
Nie ma potrzeby rêcznego ustawiania aktualnego
czasu i dnia tygodnia na sterowniku. Dane te s¹
automatycznie przekazywane z regulatora
kot³owego do sterownika FBG.

Naciskaj
przyciski

Za pomoc¹ przycisków (-)i(+) ustaw now¹ wartoœæ
zadanej temperatury "nocnej". Temperaturê tê mo¿na
ustawiæ w zakresie od3oC do 17oC.
PRO

Po zamontowaniu i pod³¹czeniu sterownika po kilku
sekundach na jego wyœwietlaczu uka¿e siê aktualny
czas i dzieñ tygodnia.

5

Naciœnij
przycisk
Wskazanie na wyœwietlaczu wróci do stanu
podstawowego. Wprowadzone nastawy zosta³y
wprowadzone do pamiêci.
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4 Obs³uga zegara steruj¹cego
4.1 Ogólne wskazówki dotycz¹ce programowania
Pon i¿ej op is an o st an da rdo we ws kaz an ia na
wyœwietlaczu sterownika podczas pracy.

5

Aby skontrolowaæ i ewentualnie zmieniæ ustawiony
program czasowy na sterowniku FBG nale¿y przejœæ do
trybu programowania.
Programowanie jest mo¿liwe tylko wtedy, je¿eli
sterownik ma po³¹czenie z regulatorem kot³owym
(patrz punkt 6.6 instrukcji).
PRO

bie¿¹cy dzieñ tygodnia
aktualna godzina
tryb pracy

5 = pi¹tek
19:58
= faza ogrzewania
= praca wg programu
czasowego
temperatura pokojowa
20oC
Dwukropek miêdzy wskaŸnikiem godzin i minut miga
w rytmie sekundowym.
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Naciœnij
przycisk

Tryb programowania jest aktywny
Wciskaj¹c odpowiednie przyciski, mo¿na wywo³aæ
¿¹dane funkcje sterownika.

4 Obs³uga zegara steruj¹cego
Litera "P" wyœwietlona obok nastaw informuje, ¿e
wielkoœci te mog¹ byæ zmienione.
Aby wyjœæ z trybu programowania, naciœnij ponownie
przycisk PRO. Spowoduje to zapisanie do pamiêci
zadanych wartoœci i powrót wskazania wyœwietlacza do
stanu podstawowego.
je¿eli zapomnisz nacisn¹æ przycisk PRO to zdalny
sterownik prze³¹czy siê automatycznie po 5 min. do
trybu podstawowego (wskazywanie aktualnych
wartoœci)

4.2 Odczyt cykli grzewczych
Na wyœwietlaczu mo¿na odczytaæ ustawiony cykl
grzewczy dla ka¿dego dnia tygodnia, aby móc w
ka¿dej chwili go skontrolowaæ. Cykl ogrzewania
przedstawiony jest na wyœwietlaczu symbolicznie w
postaci wykresu segmentów. Górne poziome segmenty
odpowiadaj¹ okresom ogrzewania pe³nego, dolne
okresom ogrzewania z obni¿on¹ temperatur¹. Pionowe
belki wykresu odpowiadaj¹ momentom prze³¹czeñ.
Ka¿dy przedzia³ czasowy sk³ada siê wiêc z pionowej
belki odpowiadaj¹cej rozpoczêciu ogrzewania,
poziomego segmentu odpowiadaj¹cego okresowi
grzania i pionowej belki odpowiadaj¹cej zakoñczeniu
o g r z e w a n i a . S k a s o w a n e o k r e s y g r ze w c z e
przedstawione s¹ w postaci pojedynczej pionowej
belki.
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4 Obs³uga zegara steruj¹cego
5
Naciœnij
przycisk

6

1...7

Naciœnij
przycisk

Wyœwietlona zostanie dla pi¹tku (5) godzina w³¹czenia
ogrzewania (6:30)(pionowa belka pocz¹tku cyklu) Dla
tego dnia zosta³ zaprogramowany jeden cykl grzewczy.

Wyœwietlona zostanie dla nastêpnego dnia tygodnia
soboty (6) godzina wy³¹czenia ogrzewania (22:30)

5
1...7

Naciœnij
przycisk
Wyœwietlona zostanie dla pi¹tku (5) godzina w³¹czenia
(22:00) (migaj¹ca na wykresie belka koñca cyklu
14

Naciœnij
przycisk

Za pomoc¹ tych przycisków mo¿na
wywo³aæ (zgodnie z opisem) wszystkie
zaprogramowane momenty prze³¹czeñ
dla poszczególnych dni tygodnia.
Wyœw ie tl ac z po wr ac a do st an u
podstawowego.

5 Programowanie cykli grzewczych
5.1 Program podstawowy
Je¿eli nie wprowadzi³eœ ¿adnych zmian w cyklu
grzewczym, instalacja bêdzie pracowa³a wed³ug
ustawionego fabrycznie programu podstawowego:
Okresy grzania z temperatur¹ dzienn¹:
Od pon. do pt. w godzinach od 6:30 do 22;00
Sobota
od 7:30 do 22:30
Niedziela
od 7:30 do 22:00
Zadana temperatura nocna 15oC.
Urz¹dzenie zdalnego sterowania reguluje temperaturê
pokojow¹ w podanych przedzia³ach czasu na wartoœæ
ustawion¹ pokrêt³em temperatury dziennej (patrz pkt.
3.3). Wymagane w tym celu ustawienie regulatora
kot³owego jest podane w tabeli w pkt. 3.2.
W pozosta³ych okresach miêdzy tymi przedzia³ami,
regulator kot³owy reguluje instalacjê - stosownie do
wybranego typu pracy.

5.2 Programowanie indywidualnych czasów
ogrzewania.
Urz¹dzenie zdalnego sterowania FBG, umo¿liwia
zaprogramowanie max trzech przedzia³ów czasowych
ogrzewania dziennie. Dla ka¿dego przedzia³u
czasowego ogrzewania trzeba okreœliæ moment jego
rozpoczêcia i zakoñczenia. W ka¿dym dniu tygodnia
mo¿na zaprogramowaæ trzy niezale¿ne przedzia³y
czasowe.
Przyk³ad: Ustawienie okresu ogrzewania w niedzielê w
godzinach od 6:00 do 9:00.
PRO

Naciœnij
przycisk

Tryb programowania jest aktywny
15

5 Programowanie cykli grzewczych
5

7
Naciœnij
przyciski

Naciœnij
przycisk
Wyœwietlony zostanie zaprogramowany cykl
ogrzewania dla danego dnia tygodnia.
1...7

7

Naciœnij
przycisk
a¿ zostanie
wyœwietlony
¿¹dany Na wyœwietlaczu uka¿e siê godzina
dzieñ
za³¹czenia ogrzewania np. godz.
tygodnia (7:30) dla niedzieli (7)
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Naciskaj¹c przycisk (-),mo¿na cofn¹æ godzinê
w³¹czenia ogrzewania. Cofanie odbywa siê w
odstêpach co 15 minut.
Naciskaj¹c przycisk (+),mo¿na przesun¹æ godzinê
w³¹czenia ogrzewania do przodu. Zmiana odbywa siê
w odstêpach co 15 minut.
Przytrzymuj¹c któryœ z tych przycisków d³u¿ej, mo¿na
szybciej przestawiaæ czas, pocz¹tkowo co 15 minut a
nastêpnie co godzinê.

5 Programowanie cykli grzewczych
7
Naciœnij
przycisk
a¿ zacznie
migaæ na
wykresie
lewa belka
wy³¹czenia

PRO

5

Naciœnij
przycisk

Wyœwietlana jest godzina wy³¹czenia

7
Naciœnij
przyciski

Wprowadzone nastawy zostan¹ zapisane do
programu. Wyœwietlacz powraca do stanu
podstawowego.
W ten sposób zmieni³eœ dla niedzieli czas ogrzewania
tak, aby cykl grzewczy trwa³ w godzinach
od 6:00 do 9:00.

Zmieñ godz. wy³¹czenia ogrzewania, naciskaj¹c jeden
z przycisków:(+) lub (-), wg powy¿szego przyk³adu
17

5 Programowanie cykli grzewczych
5.3 Programowanie i kopiowanie cykli grzewczych
w dniu tygodnia
Mo¿na zaprogramowaæ jednoczeœnie te same cykle
b¹dŸ okresy ogrzewania dla kilku dni tygodnia lub
kopiowaæ je dla innych dni tygodnia.
Przyk³ad: pocz¹tek ogrzewania ustawiono w niedzielê
na godz. 7:00. T¹ sam¹ godzinê mo¿na ustawiæ równie¿
dla innych dni np. poniedzia³ku do œrody.

PRO

Naciœnij
przycisk

Tryb programowania jest aktywny
18

5
Naciœnij
przycisk

Zostanie pokazana godzina za³¹czenia ogrzewania
dla bie¿¹cego dnia tygodnia.
1...7

Naciœnij
przycisk
a¿ zostanie
wyœwietlony
¿¹dany
dzieñ
tygodnia
niedziela (7)

7

Na wyœwietlaczu pokazana zostanie
godzina za³¹czenia ogrzewania w
niedzielê (7:00)

5 Programowanie cykli grzewczych
7

b

Naciœnij
przycisk

Naciœnij
przycisk
a¿ zostanie
wyœwietlony
¿¹dany
dzieñ
tygodnia

1

7

Naciœnij
przycisk

Symbol cP na wyœwietlaczu informuje, ¿e pokazywana
godzina za³¹czenia ogrzewania zosta³a zaznaczona
jako "Ÿród³o"
1...7

b

1

7

Wyœwietlona zostanie dla poniedzia³ku (1) nowa
godzina za³¹czenia ogrzewania (7:00). Symbol bP
oznacza, ¿e ten dzieñ nale¿y do bloku dla którego ma
obowi¹zywaæ ta sama godzina pocz¹tku ogrzewania.
Na wyœwietlaczu pokazane s¹ wszystkie dni objête
blokiem (7) i (1).

Wyœwietlona zostanie dla pon. miga
(1), poprzednia godzina za³¹czenia
ogrzewania (6:30)
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5 Programowanie cykli grzewczych
1...7

1 2

7

Naciœnij
przycisk

1 2

7

Naciœnij
przycisk
Wyœwietlona zostanie dla wtorku (2) nowa godzina
za³¹czenia ogrzewania (7:00). Symbol bP oznacza, ¿e
ten dzieñ nale¿y do bloku dla którego ma obowi¹zywaæ
ta sama godzina pocz¹tku ogrzewania.
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1 2 3

7

Naciœnij
przycisk

Wyœwietlona zostanie dla wtorku. miga (2), poprzednia
godzina za³¹czenia ogrzewania (6:30)
b

1...7

Wyœwietlona zostanie dla œrody miga (3), poprzednia
godzina za³¹czenia ogrzewania (6:30)
b

1 2 3

7

Naciœnij
przycisk
Wyœwietlona zostanie dla œrody (3) nowa godzina
za³¹czenia ogrzewania (7:00). Symbol bP oznacza, ¿e
ten dzieñ nale¿y do bloku dla którego ma obowi¹zywaæ
ta sama godzina pocz¹tku ogrzewania.

5 Programowanie cykli grzewczych
Po wprowadzeniu wszystkich danych naciœnij przycisk
programowania PRO, aby zapisaæ je do pamiêci. je¿eli
chcesz któryœ z dni wy³¹czyæ z bloku, mo¿esz to zrobiæ
przed zapisaniem programu do pamiêci.

1...7

Naciœnij
przycisk
a¿ zostanie
wyœwietlony
¿¹dany
dzieñ (3)

1 2 3

7

1...7

7

Wybrany dzieñ tygodnia zosta³ wy³¹czony z bloku (nie
jest wyœwietlany symbol b). Pokazana jest natomiast
poprzednia godzina za³¹czenia ogrzewania (6:30)
PRO

Na wyœwietlaczu bêdzie migaæ cyfra
wybranego dnia tygodnia - œroda (3)

1 2 3

Naciœnij
przycisk

5

Naciœnij
przycisk

Wyœwietlacz powraca do wskazañ podstawowych.
21

5 Programowanie cykli grzewczych
5 .4 K a s o w a n i e z a p r o g r a m o w a n yc h c y k l i
grzewczych
Urz¹dzenie zdalnego sterowania nie uwzglêdnia
okresów ogrzewania, dla których pocz¹tek i koniec siê
pokrywaj¹. kontynuowana jest wtedy praca w trybie
z obni¿on¹ temperatur¹ grzania. Na wyœwietlaczu
odnoœny moment prze³¹czania pokazany jest w postaci
pionowej belki.

5

5 .5 Ka sowa ni e n as ta w
Wszystkie indywidualnie zaprogramowane cykle
grzewcze mo¿na skasowaæ, uaktywniaj¹c program
podstawowy.

F

5

Wciœnij
jednoczeœnie
oba przyciski
Aby ponownie przywróciæ skasowany okres
ogrzewania, nale¿y ustawiæ wczeœniejsz¹ godzinê
rozpoczêcia grzania lub póŸniejsz¹ jego zakoñczena
(patrz pkt. 5.2 instrukcji)
22

Wszystkie indywidualne programy zosta³y skasowane.
Aktywny jest jedynie program podstawowy.

6 Funkcje specjalne
6.1Funkcja "Party"
Funkcjê tê mo¿na uaktywniæ tylko przy pracy regulatora
wg ustawionego programu czasowego (patrz pkt 3.1).
Funkcja ta zapewnia kontynuowanie ogrzewania i
pominiêcie najbli¿szego okresu ogrzewania z obni¿on¹
temperatur¹. Moment wy³¹czenia ogrzewania jest
pomijany.

5

Z chwil¹ pocz¹tku nastêpnego okresu grzewczego
funkcja "Party" jest automatycznie wy³¹czana i znika
symbol "Party" z wyœwietlacza. Od tego momentu
instalacja pracuje zgodnie z ustawionym programem
czasowym.
funkcjê "Party" mo¿na wy³¹czyæ przez powtórne
naciœniêcie przycisku "Party". Symbol "Party" znika
wtedy z wyœwietlacza a instalacja pracuje od tej chwili
zgodnie z ustawionym programem czasowym.

Naciœnij
przycisk

Na wyœwietlaczu ukazuje siê symbol funkcji "Party"
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6 Funkcje specjalne
6.2 Praca w trybie œwi¹tecznym
Funkcjê tê mo¿na uaktywniæ tylko przy pracy regulatora
wg ustawionego programu czasowego (patrz pkt 3.1).
Poszczególne dni tygodnia mo¿na zaznaczyæ jako
œwiêta. W tych dniach instalacja bêdzie pracowa³a
zgodnie z programem ustawionym dla niedzieli. Po
up³ywie zaznaczonego okresu, z wyœwietlacza
sterownika znika symbol programu œwi¹tecznego F a
instalacja pracuje dalej wg programu czasowego.
Uwaga: Nastawê programu œwi¹tecznego dla
najbli¿szego czwartku mo¿na wykonaæ najwczeœniej
w pi¹tek poprzedniego tygodnia.

PRO

Naciœnij
przycisk

Tryb programowania jest uaktywniony

F

3

Naciœnij
przycisk

Wyœwietlany jest aktualny dzieñ tygodnia miga (5)
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6 Funkcje specjalne
1...7

Naciskaj
przycisk
a¿ zostanie
wyœwietlony
¿¹dany
dzieñ
tygodnia

F

4

PRO

45

Naciœnij
przycisk

Wybrany zosta³ czwartek miga (4)

4

Naciœnij
przycisk

Program œwi¹teczny zosta³ zapamiêtany. Wyœwietlacz
wraca do nastaw podstawowych. Czwartek zosta³
zaznaczony jako œwiêto miga (4)
W ten sposób mo¿na dla dowolnej liczby dni w tygodniu
ustawiæ program œwi¹teczny - tj. maksymalnie dla
najbli¿szych siedmiu dni (licz¹c od bie¿¹cego dnia).

Czwartek zosta³ zaznaczony jako
œwiêto miga (4)
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6 Funkcje specjalne
6.3 Pra ca w tr ybi e le tni m, o chr ona prz ed
zamarzaniem
Aby unikn¹æ nadmiernego
wych³odzenia pomieszczenia w
nocy, nie ma potrzeby dokonywania
zmian we wprowadzonym
programie czasowym ogrzewania.
Wystarczy ustawiæ prze³¹cznik trybu
pracy instalacji na symbol
6.4. Praca przy awarii zasilania elektrycznego
W razie awarii zasilania elektrycznego ustawiony
program czasowy ogrzewania jest zapamiêtany. Po
w³¹czeniu zasilania elektrycznego, zegar steruj¹cy
za³¹cza siê automatycznie do pracy i program czasowy
jest kontynuowany.
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6.5 Odczyt temperatury zewnêtrznej
1...7

Naciœnij
jednoczeœnie
oba przyciski
Na wyœwietlaczu zostanie pokazana aktualna
temperatura zewnêtrzna (minus 4oC). Aby powróciæ do
nastaw poprzednich nale¿y nacisn¹æ powtórnie oba
przyciski (1..7) oraz ( )

6 Funkcje specjalne
Dzia³anie zdalnego
sterownika jest
zablokowane przez
regulator kot³owy (AUS).

6.6 Informacje dodatkowe
Na wyœwietlaczu mo¿na odczytaæ informacje
dodatkowe, ¿e instalacja pracuje w specjalnym trybie lub
o wystêpuj¹cych zak³óceniach.
2

Jest nieprawid³owo
zaprogramowane
po³¹czenie sterownika z
regulatorem (patrz
instrukcja monta¿u)

Aktywny sygna³
telefoniczny w regulatorze
kot³owym.

Instalacja grzewcza
pracuje wg programu
urlopowego (FE)

Zdalny sterownik jest w
trakcie ³¹czenia z
regulatorem kot³owym
(przy uruchomieniu lub po
przerwie w pracy).
Dopóki na wyœwietlaczu widoczny jest rz¹d dolnych
segmentów, nie mo¿na wykonywaæ programowania.
2
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7 Monta¿ sterownika
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne,
ustawianie parametrów sterownika
oraz pierwsze uruchomienie mog¹
byæ wykonane wy³¹cznie przez
autoryzowanego instalatora!
7.1 Zastosowanie
Zdalny sterownik VRC calormatic FBG w
jest
przeznaczony do wspó³pracy z regulatorem kot³owym
typu: VRC calormatic MF firmy Vaillant.Wymiary oraz
rozmieszczenie otworów monta¿owych w p³ytce
monta¿owej sterownika pozwalaj¹ na zainstalowanie
go w miejscu pracy starszego typu sterownika, o ile
rozstaw otworów do mocowania wynosi
48..60x60..65mm..

5.2 Miejsce zamontowania
Zdalny sterownik nale¿y zamontowaæ w wybranym do
tego celu pomieszczeniu w ³atwo dostêpnym miejscu.
Najkorzystniejszym miejscem jest z regu³y œciana
wewnêtrzna g³ównego pomieszczenia mieszkalnego
na wysokoœci ok. 1,5 m. W miejscu tym nale¿y zapewniæ
nie zak³ócony pomiar temperatury pomieszczenia.
Sterownik nie mo¿e byæ schowany za meblami czy za
zas³onami. Miejsca zamontowania sterownika nie mo¿e
byæ po³o¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie drzwi, okien
lub Ÿróde³ ciep³a (grzejniki, œciana kominowa, telewizor
dzia³anie promieni s³onecznych).
W pokoju, w którym zamontowany jest sterownik,
wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe musz¹
byæ ca³kowicie otwarte.
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7 Monta¿ sterownika
5.3 Kolejnoœæ monta¿u
Przewody elektryczne do regulatora kot³owego najlepiej
u³o¿yæ przed zamontowaniem sterownika.
W tym celu nale¿y:
ustawiæ wy³¹cznik g³ówny regulatora VRC–MF
w pozycji „Wy³¹cz”.
w c i s n ¹ æ l e k k o k o ñ c ó w kê w k r ê t a k a
w zatrzaski sterownika (patrz rysunek na
nastêpnej stronie) i wymontowaæ p³ytkê
monta¿ow¹ (1) sterownika.

30

wywierciæ dwa otwory w œcianie o œrednicy
6 mm w odpowiedniej odleg³oœci (zgodnie
z rysunkiem) i zamocowaæ ko³ki rozporowe
(w komplecie).
przykrêciæ p³ytkê monta¿ow¹ na œcianie
za pomoc¹ dwóch dostarczonych
w komplecie wkrêtów.

7 Monta¿ sterownika
1

1

1

1
2

5
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8 Pod³¹czenie zdalnego sterownika
6.1 Wytyczne
Pod³¹czenie elektryczne mo¿e byæ
wykonane wy³¹cznie przez
autoryzowanego instalatora.
Upewniæ siê, czy w³¹cznik kot³owy
jest wy³¹czony.
Zdalny sterownik mo¿e byæ pod³¹czony
tylko do zacisków niskonapiêciowych
regulatora kot³owego.
Przewody elektryczne pod³¹czyæ pod zaciski 7 i 9
sterownika zgodnie z rysunkiem obok.
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Wtyczka
A
B
C
D

Zdalny sterownik
FBG w
7
9

przewody elektryczne pod³¹czyæ z drugiej strony
pod zaciski A i C lub B i D wtyczki listwy
przy³¹czeniowej regulatora ( odpowiednie zaciski
we wtyczce s¹ zmostkowane).

8 Pod³¹czenie zdalnego sterownika
Prze³o¿yæ przewód elektryczny przez
przepust kablowy (1)

1
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Pod³¹czyæ przewód do listwy zaciskowej
(2).
Przy³o¿yæ i docisn¹æ pokrywê regulatora do
p³ytki monta¿owej tak aby zatrzaski
"zaskoczy³y" w odpowiednie otwory (poz 2
na rys w pkt 8.2)
Wy³¹cznik g³ówny kot³a ustawiæ w pozycji
"I"
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8 Pod³¹czenie zdalnego sterownika
8.2 Przypo¿¹dkowanie sterownika

W instalacji wyposa¿onej w wiêcej ni¿ jeden
zdalny sterownik (max 3 ), ka¿dy sterownik musi
posiadaæ w³asny numer /adres.
Na tylnej œciance pokrywy sterownika znajduje siê
prze³¹cznik (1) do wyboru numeru przyporz¹dkowania.

34

1

3 21

Przed uruchomieniem sterownik musi otrzymaæ w³asny
numer /adres.

2

8 Pod³¹czenie zdalnego sterownika
8.3 Przygotowanie do pracy
po wykonaniu czynnoœci opisanych w pkt. 7 oraz 8.1 i
8.2 instrukcji mo¿na przyst¹piæ do uruchomienia
sterownika. W tym celu nale¿y:
Za³o¿yæ pokrywê sterownika
Ustawiæ wy³¹cznik w pozycji "I"
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7 Uruchomienie
Pierwszego uruchomienia sterownika FBG w, powinien
dokonaæ serwis firmowy lub serwis autoryzowany
odpowiedzialny za wykonanie instancji elektrycznej
uk³adu grzewczego.
Podczas uruchomienia nale¿y dokonaæ podstawowych
nastaw lub zaprogramowaæ sterownik zgodnie z
¿yczeniem u¿ytkownika.
Nale¿y przy tym stosowaæ siê do wskazówek
zawartych w podanych ni¿ej punktach instrukcji:
Jak oszczêdzaæ energiê
pkt 2
Programowanie cykli grzewczych pkt 5
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8 Dane techniczne
Typ sterownika
Numer katalogowy
Napiêcie zasilania
Pobór pr¹du
Zakres nastawy temperatur
:
temperatura dzienna
temperatura nocna
Max liczba cykli ogrzewania
Rejestracja temperatury rzeczywistej / zadanej
Wymiary szerokoœæ
wysokoœæ
g³êbokoœæ
Masa
Minimalny przekrój przewodu przy³¹czeniowego
Stopieñ ochrony
Klasa bezpieczeñstwa
Temperatura pracy
Dopuszczalna temperatura sk³adowania

VRC calormatic FBG w
9536
12 V
<5mA
12,5 ... 27,5°C
3 ...17°C
3 na dobê
co 30 sekund
148 mm
85 mm
30 mm
ok. 2000 g
2 x 0,75 mm2
IP 30
III
+5°C ... +50°C
-20°C ... +70°C
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8 Dane techniczne
Znak CE
Oznakowanie CE informuje, ¿e zdalne sterowniki FBG w
przy wspó³pracy z regulatorami VRC Set MF spe³niaj¹
podstawowe wymagania Wytycznych Rady Europy w
sprawie promieniowania elektromagnetycznego
(Wytyczne Rady Europy 89/336/EWG).
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