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Безжичен стаен термостат
Стайният термостат WT-15 се използва за включване и изключване на електрически и конвенционални отоплителни системи
с настройване на температура и време.
Функции

LCD дисплеят е лесен за разчитане с осветен фон.

Лесни за използване термостат и приемник.

Използват се 5 бутона, което го прави удобен за използване.

4 периода за всеки ден, програмируеми (5+1+1)



Дисплеят показва настроената температура, както и измерената текуща температура и време.
о
Температурата се представя в градуси по Целзий ( С).

Технически Данни
Работно напрежение на термостата:
Памет:
Честота:
Избиране на канал:

2 x AAA1.5 V, алкални батерии.
EEPROM
868 MHz
Чрез програмиране на термостата и приемника

Възможности за превключване:
Настройки на температура:
Точност:
Размер на термостата:

5+1+1 day, 4 четири периода, всеки ден.
5°C ~ 35°C, 0.5°C увеличение.
+/- 0.5°C
Стенен монтаж, 112mm x 86mm x 22.7mm

Цвят:

Бял

IP защита:

20

Сертификат:

CE

Дисплей и Бутони
Час

седмица/
ден

зададена
температура
PRG. режим

Ръчен режим

Темп. на
стаята

Индикатор за текущ
период

Символ за
отопление

PRG бутон

Бутон-Нагоре

Избиране на режим

Бутон-Надолу

On/off бутон
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PRG. Настройки за планиране
Натиснете продължително бутон P за влизане в PRG настройки. Дните от седмицата са фиксирани от Понеделник
до Неделя (1~7), всеки ден има 4 периода (1~4). Всяко натискане на бутон P Ви въвежда във всяка следваща
настройка. Времето и температурата могат да бъдат настроени по следния начин:
1). Натиснете бутон P и задръжте 3 секунди, символа за време започва да мига, променете стойността чрез бутони + и
– (всяко натискане е 15 мин).
2). Натиснете б у т о н P, появява се мигане на дисплея за температура, променете температурата чрез + и - бутон.
3). Натиснете бутон P за преминаване в следващ период.
4). За настройка на друг период, продължете по същия начин.
Пример:
Понеделник-Петък
Период

1

2

3

Час

6:30

8:00 18:00

Температура

21°C 18°C 21°C

Събота

Неделя

4

1

2

3

4

1

2

3

4

22:30

8:00

10:00

18:00

23:00

9:00

12:00

19:00

0:00

16°C

21°C

21°C

21°C

16°C

23°C

21°C

16°C

21°C

Настройка на Часовника
-

Натиснете и задръжте бутон M за около 3 секунди. Минутите се показват (в левия ъгъл на дисплея) и
примигват.
Променете стойностите, използвайки бутони + и – .
Натиснете бутон M. Показаният час (в левия ъгъл на дисплея) примигва.
Променете стойностите чрез бутони + и – .
Натиснете бутон M. Показва се денят (в левият горен ъгъл), ще примигне като номер.
Променете стойностите използвайки бутони + и – . Използвайте 1 за Понеделник, 2 за Вторник, 3 за Сряда, 4
за Четвъртък, 5 за Петък, 6 за Събота и 7 за Неделя.

Калибриране на температурата
Изключете термостата, тогава натиснете б у т о н M за 3 секунди, за калибриране на температурата натиснете бутони + и - .
Граници: -8°C ~8°C

Код за свързване и код за прекратяване на връзката на термостат WT-15 със сериен номер, започващ
с „16“
a) В контролният център (HR-01), натиснете бутон KEY (K1-K8), появява се мигане.
b) Изключете термостата, натиснете бутон M за 3 секунди, кодът ще се покаже на дисплея,
тогава натиснете бутон M отново, докато индикатора на контролния център (LED1-LED8) спре да мига, кодовото
сдвояване е приключило.
c) Може да проверите дали термостата и HR-01 работят нормално, като настроите по-висока температура от тази на стаята,
тогава системата би трябвало да започне отопляването и LED на HR-01 ще се включи. Това означава, че свързването е
успешно и всичко работи нормално. ID успешно сдвояване.
d) Ако желаете да прекратите връзката на термостата и HR-01 канал, изключете HR-01, включете отново HR-01 и
продължително натиснете бутон channel KEY (приблизително 1 минута), когато видите Channel on/off, връзката за
прекратяване е успешна.
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Код за свързване на термостат WT-15 със сериен номер, започващ с „18“
a)
b)
c)
d)

Изключете приемника и термостата.
Натиснете бутона на приемника и светлодиода му ще започне да мига.
На термостата задръжте бутон „М“ за около 3 сек.
Появява се меню – с последователно натискане на бутон „М“ се стига до цифрата 4.

e) Натиснете бутон „+“ на термостата.
Размери (mm)
Трансмитер:

Инсталация
(1) Монтаж:

(2) Поставете на бюрото
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