
Instrukcje programowania termokontrolera 

Model 4LT ma programator działający na zegarze czasu rzeczywistego, który pozwala na ogrzewanie w 

harmonogramie dziennym i tygodniowym. Na przykład w czasie  nieobecności, aby obniżyć temperaturę 

w pokoju i do  przyjazdu, by podnieść. Dla każdej godziny dnia (24) lub każdej godziny tygodnia (14 * 7 

= 168), w zależności od zainstalowanego cyklu programu, można ustawić jeden z sześciu trybów 

ogrzewania: 

1. Komfort. Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana na poziomie C. 

Uwaga! Ta temperatura będzie utrzymywana przez całą dobę, jeśli program zostanie wyłączony. 

2. Ekonom. Temperatura docelowa E jest utrzymywana w pomieszczeniu . Ustawia się wartość w 

stopniach od -9,5 do +9,5, do której temperatura E będzie niższa lub wyższa niż temperatura C 

(dla danej wartości 0, temperatura E będzie równa temperaturze C) 

3. Przeciw zamarzaniu. Temperatura w pomieszczeniu może spaść nie niżej aniż +5 (wartość nie 

podlega zmianie) 

4. Ogrzewanie nie jest wykonywane. 

5. Temperatura powierzchni grzejnika jest podgrzewana do ustawionej wartości P (patrz rozdział 2) 

niezależnie od temperatury w pomieszczeniu (temperatura zadana C jest ignorowana) 

6. Turbokomfort. Szybkie osiągania temperatury C w pomieszczeniu z powodu nagrzewania 

powierzchni grzejnika do maksymalnej dopuszczalnej temperatury (wartość zadana ograniczenia 

P jest ignorowana) 

Podczas programowania tryb ten oznaczony jest literą C. 

Aby włączyć ogrzewanie zgodnie z programem, należy przejść do ustawiania czasu (patrz punkty 1-2-3-

4). Praca grzejnika zgodnie z programem jest potwierdzana przez naprzemienne wyświetlanie 

temperatury i czasu (patrz po prawej stronie) 

ІІ Aby wyłączyć ogrzewanie zgodnie z programem, należy zmienić wartość temperatury komfortowej C 

(patrz p. 1) i poczekać 5 sekund (bez przechodzenia do następnego zatrzymania). Rozlegną się krótkie 

sygnały dźwiękowe, zegar nie będzie wyświetlany, nastawiona temperatura C będzie utrzymywana przez 

całą dobę. 

Uwaga: jeśli chcesz zmienić wartość temperatury C z zapisaniem pracy zgodnie z programem, wystarczy 

od razu po zainstalowaniu p. 1, nie czekając na automatyczne wyjście, przejdź do p. ustawienia 2 (nie 

musisz zmieniać), a następnie poczekaj 6 sekund. 

Uwaga: Po wyłączeniu grzejnika od sieci wszystkie ustawienia temperatury i programy przechowywane 

są w pamięci kontrolera na czas nieokreślony, zegar - w ciągu 7 dni. 

Zainstalowano jeden z najczęściej wybieranych programów (patrz stronę 4). Jeśli to nie pasuje, to aby 

umożliwić pracę nad nim, wystarczy ustawić prawidłową godzinę. 

Jeśli nie jest porzebna praca nad programem, ale jest chęć zobaczyć na wskaźniku nie tylko temperaturę, 

ale także aktualny czas, trzeba ustawić wartość dla trybu E = 0,0 (jeśli program fabryczny się nie zmienił) 

lub ustawić tryb C dla każdej godziny cyklu dziennego. Następnie ustawić aktualny czas (ustawiona 

temperatura C będzie utrzymywana przez całą dobę). 

Włączenie programu / ustawianie parametrów 

1. Naciśnij dowolny przycisk 

(1)  Zacznie migać ustawiona temperatura C. W razie potrzeby proszę zmienić wartość 

temperatury (w granicach 5 ... 35 С) 



2. W czasie migotania wartości (5 sekund), nacisnąć i przytrzymać oba przyciski (2 sekundy), aż 

pojawi się sygnał dźwiękowy. 

(2) Ustawiona temperatura graniczna powierzchni grzejnika P zacznie migać, w razie potrzeby 

zmień wartość temperatury (w granicach 40 ... 72/95 C) 

(3) W czasie migotania wartości (6 sekund), nacisnąć i przytrzymać oba przyciski (2 sekundy), 

aż pojawi się sygnał dźwiękowy. 

(4) Ustawiona wartość różnicy w stopniach zacznie migać (-9,5 ... + 9,5), Ekonomiczna 

temperatura w stosunku do Komfortowej, a po 2 sekundach - automatycznie obliczana 

temperatura E (Ekonomiczna). W razie potrzeby zmienić wartość (przy zmianie wartość 

różnicy zostanie wyświetlona ponownie!). 

3. W czasie migotania wartości (7 sekund), nacisnąć i przytrzymać oba przyciski (2 sekundy), aż 

pojawi się sygnał dźwiękowy.  

(5) Ustawiony czas zacznie migać (praca programu zostanie włączona!). Jeśli jest potrzeba, 

ustawić prawidłową godzinę (aby przyspieszyć instalację, przytrzymaj przycisk + lub -). 

4. 5 (а) Czekać 8 sekund, aby wyjść z trybu ustawień. 

5. 5(б) W czasie migotania wartości (8 sekund), nacisnąć i przytrzymać oba przyciski (2 sekundy), 

aż pojawi się sygnał dźwiękowy aby przejść do instalacji oprogramowania. 

(6) Jeśli ustawiony jest dzienny cykl programu, wyświetlana jest godzina h (hour - godzina), 

wartość jest niezmienna, dwie kolejne cyfry (00..23) to godzina dnia, ostatnia znajomość -  

ustawiony tryb ogrzewania dla wyświetlanej godziny dnia (patrz opis na stronie 1). 

Aby wyświetlić określony program, a także wybrać żądaną godzinę dnia, naciśnij przycisk +  lub 

-. Aby zmienić tryb ogrzewania dla wyświetlanej godziny dnia, jednocześnie naciśnij oba 

przyciski (jeśli przyciski będą nadal trzymane, wybrany tryb ogrzewania będzie na przemian 

kopiowany do następnego zegara z dźwiękiem potwierdzającym). 

Jeśli zostanie ustawiony tygodniowy cykl programu, ustawiona wartość tygodnia zacznie migać 

(d1 ... d7). * W razie potrzeby zmienić wartość. Na przykład ustawić d3 dla środy. 

6. W czasie migotania wartości (5 sekund), nacisnąć i przytrzymać oba przyciski (2 sekundy), aż 

pojawi się sygnał dźwiękowy  

(7) Będzie widoczna: pierwsza cyfra (1 ... 7) - dni tygodnia *, następne dwie cyfry (00 ... 23) - 

godzina dnia, który jest wyświetlany na tydzień,  ostatnia znajomość to ustalony tryb 

ogrzewania dla wyświetlanego dnia i godziny (opis trybów patrz na stronie 1). 

Wybór godziny, ustawienie trybu i kopiowanie go na następną godzinę, patrzyć program 

instalacyjny dla doby. Możliwe jest kopiowanie trybów ustawień całego dnia (z wyjątkiem 

7.) na kolejny, dla tego: przy ustawianiu trybu na 23 godzinę należy nadal trzymać przyciski, 

aż pojawi się potwierdzenie dźwiękowe. 

*- numer dnia tygodnia jest parametrem względnym. Pierwszym dniem tygodnia można 

wybrać poniedziałek lub dowolny inny dzień. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę tę 

korespondencję podczas ustawiania trybów programu. 

 

Ustawianie czasu trwania cyklu programu 

Aby zmienić cykl programu z codziennego na tygodniowy i odwrotnie, w trybie ustawiania 

czasu (patrz punkt 5), jednocześnie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski, a następnie nie 

później niż przez 1,5 sekundy, wyjmij i ponownie włóż wtyczkę do gniazda i dopiero po 

pojawienie się odpowiedniego wskazania zwolnij przyciski 

 

Uwaga: Podczas zmiany cyklu dzienny program staje się programem pierwszego dnia 

tygodnia i odwrotnie, pierwszego dnia tygodnia - dziennym. Programy 2 ...7 dniów tygodnia 

nie są niszczone podczas przejścia z jednego cyklu do drugiego. 

 

Program dwustrefowej taryfy opłat za energię elektryczną, któty jest  zainstalowany: 



h (hour - godzina) - oznacza, że dzienny program cykliczny jest zainstalowany. W okresie od 

7 do 23 temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana na poziomie C (Komfort) = 22 ° C; 

w okresie od 23 do 7 - temperatura E, która przewyższa Komfort o dwa stopnie w celu 

akumulacji energii cieplnej w ścianach i obiektach przy niższej cenie nocnej (poniżej 

znajdują się ustawienia odpowiadające temu programowi). 

 

Przykład programu elektrycznego suszarki na ręcznik, która jest również używana jako 

ogrzewacz pomieszczeń: 

W okresach od 6 do 8 i od 20 do 22 konieczne jest osuszenie ręcznika (utrzymywać 

temperaturę na cewce 55C, niezależnie od temperatury powietrza w łazience), dla innych 

okresów czasu, utrzymywać temperaturę powietrza w łazience 23C (gdy temperatura na 

cewce może być w granicach temperatury pokóju i 55 ° C, w zależności od ciepła w pokoju). 

Dla tego programu ustawiamy następujące parametry: 

Pierwsza instalacja - 23С (temperatura powietrza w pomieszczeniu - Komfort) 

Druga instalacja - 55С (temperatura na powierzchni suszarki) 

W 5 instalacji na 6,7 i 8 godzin ustawiamy tryb P na 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 i 19 

godzin ustawiamy tryb C na 20,21 i 22 godziny ponownie tryb P, dla pozostałych godzin (23 

... 5) również tryb C. 

Wartość trzeciej instalacji dla tego programu nie jest używana. 

 

 

 

 

 


