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01

Този безжичен програмируем комплект стаен термостат може да се използва за
управление на газови или нафтови котли, различни вентили и задвижващи
механизми.
Той съдържа безжичен програмируем стаен термостат PTC10 и безжичен приемник
PTR10. Двата модула са свързани чрез радиочестота. (Ако имате комплект с Wi-Fi
термостат, има рутер PTG10 за достъп на Вашия термостат до интернет )
Този програмируем стаен термостат Ви предоставя следните опции: за 5+2 дни /за 7
дни/ за 1 ден. за 5+2 дни, позволява Ви да зададете програма за делничните дни и
програма за уикенда.Режимът за 7 дни Ви позволява да зададете една и съща
програма за всеки ден от седмицата. За 1 ден Ви позволява да зададете различна
програма за всеки ден от седмицата. Всеки тип програма Ви позволява да зададете
7 „събития“ за време и температура.

Контроли и оформление на дисплея

B Температура

E + или – бутони за
настройка

3.3 Режим на отмяна
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G Връщане

3.4 Ръчен режим
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H Режими: автоматичен, ръчен, празник

3.5 Режим за почивни дни
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I Радиочестотен сигнал

3.6 ECO режим

24

J Време

3.7 Режим ИЗКЛ.(Защита с/у замръзване)
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3.8 Родителски контрол
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K Влажност
Копиране
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5. Таблица на потребителските опции
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6. Спесификация на продукта
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Програмируем безжичен термостат

28

Безжичен приемник

29

J

D ECO

F Потвърждаване

4. Потребителски опции

I

A

C Време за настройка на програмата
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3.2.2 За да регулирате предварително зададената програма

H

A Дн и

B

K

C

D

E

F

G

Обучение

Настройка
часовник
Родителски контрол

Режим Обучение

Избиране на програмаt

Отмяна В

Защита от замръзване
Отопление
Изтошена батерия

Отворен прозорец

Отмяна A

РЕЖИМ ОБУЧЕННИЕ

Съдържание

2. Инсталиране на системата
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2. Инсталиране на системата
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2.1 Инсталиране и окабеляване на приемника
2.1.1

Инстарилане на приемника

Следвайте диаграмите за инсталация, за да инсталирате и свържете правилно приемника PTR10.
Забележка: 1 Инсталацията и окабеляването трябва да се извършват от специалистl.
Забележка: 2 Приемникът трябва да бъде монтиран на подходящо място, което е едновременно
достъпно за свързване с мрежово и контролно окабеляване и позволява добро приемане на
радиочестотен сигнал. Приемникът се нуждае от 100~240V AC мрежово захранване, за да работи, и
трябва да бъде с подходящ бушон (5A макс.).
Забележка: 3 Приемникът трябва да се монтира на място, където няма да влиза в контакт
с вода, влага или конденз.

Област на
натиск

5

Затворте
горния капак

ABCABC

1

разхлабете винта от долната

2

страна на приемника (Не е
нужно да го отвивате напълно)

Отворете горния капак

2.1.2
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Натиснете областта, както е посочено по-долу,
затегнете винта, след като се уверите, че няма
хлабавина между горен и долен капак, както и
дали всички терминали са добре свързани.

Окабеляване на приемника

Забележка: 1 Инсталирайте в съответствие с местните разпоредби за окабеляване.
Забележка: 2 Окабеляването трябва да се извършва от специалист.

макс. 2.5mm2

Забележка: 3 Спазвайте температурата на околната среда и ограниченията на тока (вижте
спецификацията на продукта).
Забележка: 4 Тези диаграми трябва да се четат заедно с инструкциите на производителя на котела или
газовата бутилка.

3

Закрепете основата на клемата
към стената с 4 винта.

4

Забележка: 5 Poer не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от каквито и
да било грешки или пропуски, които може да се съдържат по невнимание в тези диаграми. Те са само
предложения, а не сертифицирани схеми на окабеляване
Разхлабете винтовете на клемите, като
свържете терминала правилно, след това
затегнете винтовете.

.

2. Инсталиране на системата
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2. Инсталиране на системата
Електрически нагревател

Контакти без напрежение

24V-230V~
50/60HZ
A-C:5A
B-C:5A

PTR 10
N

L

A

B

100-230V~ 50/60Hz Сигнал за
Common
отопление

C

Ото п ле н ие то

Общ

A

сигнал за
отоплени
е

Задоволите
лно или
сигнал за
охлаждане

B

C

Ото п ле н ие то Об щ
Задоволите
лно или
сигнал за
охлаждане

24V-230V~
50/60HZ
A-C:5A
B-C:5A

A

B

C

A

B

C

B

C

A

B

L

C

N

Макс.
1.2KW

24V-230V~
50/60HZ
A-C:5A
B-C:5A

L
100-230V~
N
50/60Hz
<5A
L

N

L

A

B

C

A

B

C
R

B

BR

N

Комбиниран котел

Зонов вентил
24V-230V~
50/60HZ
A-C:5A
B-C:5A

PTR 10

N

A

PTR 10

N

100-230V~
N
50/60Hz
<5A
L

L

Термичен задвижващ механизъм

PTR 10
L

100-230V~
N
50/60Hz
<5A
L
N

Горелка (директно управление)

100-230V~
N
50/60Hz
<5A
L
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L

A

B

C

A

24V-230V~
50/60HZ
A-C:5A
B-C:5A

PTR 10

T1
T2
B

C

L
N

100-230V~
N
50/60Hz
<5A
L
N

L

A

B

C

A

O
GR
B

C

BR
BL
G/Y

M

BL

2. Инсталиране на системата
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2. Инсталиране на системата
2.3 Проверка на системата

2.2 Активиране на батериите и поставяне на термостата
2.2.1 Активиране на батериите

07

2.3.1 Сдвояване на радиочестотния сигнал

i

Стайният термостат вече е предварително свързан с OVERRIDE
Ⅰ на приемника в комплекта PTC10/PTR10, когато е доставен.
Можете директно да преминете към радиочестотен

A. Радиочестотно сдвояване между стайния термостат и приемника
Отстранете капака на батерията

Поставете батериите. Уверете
се, че са правилно ориентирани

Затворете капака

1 Подготовка: термостатът и приемникът трябва да са вкл. в ел. захранване/окабелени правилно,
уверете се, че видимото разстояние между термостата и приемника не е повече от 5 метра.

2.2.2

2

Инсталиране на термостата

Този термостат може да бъде стойка за бюро, ако отворете задната опора, можете да го поставите на
всяка плоска повърхност, позволяваща приемане на радиочестотен сигнал.

Стартирайте режима на радиочестотно сдвояване на приемника, като задържите на бутон

LEARN, докато индикаторът му мига.
Натиснете OVERRIDE Ⅰ

или Ⅱ

(трябва да изберете според вашето окабеляване на

3
приемника), за да сдвоите с термостата; когато индикаторът OVERRIDE Ⅰ или Ⅱ мига, това
означава, че OVERRIDE Ⅰ или Ⅱ е готов за последващо сдвояване с термостата.

4

Термостатът изпраща команда за сдвояване с приемника:

（4-1）Задръжте на
на

или

сдвояващия интерфейс.
Ако искате да го окачите на стената, използвайте предоставената рамка.
Пробийте два отвора в стената и затегнете винтовете, като се уверите, че разстоянието между двата
отвора е 81,5 мм;, след това фиксирайте задния капак на термостата, като го поставите върху главата
на винта.

81.5mm

81.5mm

4mm

за да влезете в менюто за избор, изберете чрез натискане
, когато

пресветват, натиснете ОК, за да влезете в

2. Инсталиране на системата
4-2）Когато

пресветва от ляво на дисплея, натиснете

08
за изпращане на

сдвояващ сигнал с приемника;
Успешно, ако

пресветва в ляво на екрана, неуспешно ако E01 or E02

2. Инсталиране на системата
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Б. Сдвояване на радиочестотен сигнал между стаен термостат и вентил (това е само
за Wi-Fi термостат)
1 Свържете автоматично термостата с рутера чрез приложението за мобилен телефон

пресветва в ляво на екрана, тогава трябва да изпратите команда за сдвияване чрез

（ 1-1 ） Отворете приложението, което трябва да е свързано с рутера (как да

натискане на

добавите рутер в приложението, вижте в ръководството на рутера за подробности),
изберете Добавяне на термостат от интерфейса;

още веднъж до успешно сдвояване.

успешно

неуспишно
5

Изход от режим на сдвояване: Излезте от режима на сдвояване, като натиснете бутона LEARN;

можете да върнете началната страница на термостата, ако продължите да натискате.

6 При успешно сдвояване на термостата и приемника тяхната радиочестотна комуникация става нормална,
ще се появи в горния десен ъгъл на дисплея на термостата.

2. Инсталиране на системата
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2. Инсталиране на системата
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1-2 Добавете термостата, като сканирате неговия QR код или напишете ръчно MAC идентификацията.

（ 1-3 ） Процесът на сдвояване м/у термостата и рутера може да отнеме около 1
минута. При успешно сдвояване на термостата и рутера

ще се появи в горния

десен ъгъл на дисплея на термостата; Интерфейсът на приложоението също ще
показва добавените термостати

2 Ръчно сдвояване на термостат с рутер
（ 2-1 ） Подготовка: Когато рутерът е поставен правилно в контакта, светодиодът
на рутера ще мига бързо (бързото мигане на светодиода означава липса на връзка
между рутера и сървъра).
（2-2）Стартирайте режим на сдвояване на рутера, като натиснете продължително
докато свитодиодът му започне да мига бавно.
（2-3）Термостат изпраща команда за сдвояване с рутера.

2. Инсталиране на системата
（2-3-1）Нтиснете дълго
пресветват, натиснете

12

за влизане в менюто за избор, когато

започнат да

, за да влезете в интерфейса на радиочестототно сдвояване.

2. Инсталиране на системата
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（ 2-4） Рутерът все още е в режим на сдвояване, дори ако сдвояването на един термостат да е
успешно, ако сте имали повече термостати, които трябва да бъдат сдвоени, можете да продължите
да ги сдвоявате с рутера ръчно. (1 рутер може да комуникира радиочестотно с 10 термостата
едновременно).

（2-5） Влезте в режим на сдвояване като натиснете продължително

, докато светодиодът

започне да свети в режима си преди сдвояването.
（ 2-6 ） При успешно сдвояване на термостата и рутера, тяхната радиочестотна комуникация става
се появява в горния десен ъгъл на дисплея на термостата; Интерфейсът на
нормална и
приложението също показва присъединения термостат.

（2-3-2）На интерфейса за радиочестотно сдвояване изберете
докато започне да пресветва

или

в лявата част на екрана, натиснете ОК, за да изпратите

команда за сдвояване от термостата към рутеа, натиснете ОК. Успешно ако 0 00 пресветва в
дясната част на дисплея, неуспешно ако E01 или E02 пресветва в дясната страна на дисплея,
в този случай, трябва да изпратите команда за сдвояване ръчно чрез натискане на
още веднъж, докато сдвояването се получи .

успешно

неуспешно

2. Инсталиране на системата
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2. Инсталиране на системата
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2.3.2 Тест за радиочестотна комуникация

1
За да се уверите, че има радиочестотна комуникация между термостата и приемника, термостата и рутера,

2 Тест за радиочестотна комуникация м/у термостата и рутера
Тест за радиочестотна комуникация м/ термостата и приемника

преди да ги използвате редовно, трябва да направите тест за такава комуникация.

Изберете режим на тест на радиочестотната комуникация като натиснете продължително
Когато

1 Тест за радиочестотна комуникация м/у термостата и приемника
Изберете режим на тест на радиочестотната комуникация като натиснете продължително
Когато

се появи в ляво на екрана натиснете

, за да тествате радиочестотната

cе появи GOOD, в противен случай ще получите в дясната страна на екрана

, за да тествате радиочестотната

комуникация м/у термостата и приемника; резултатът от теста е добър, ако в дясната страна на
екрана cе появи GOOD, в противен случай ще получите в дясната страна на екрана

се появи в ляво на екрана натиснете

комуникация м/у термостата и рутера; резултатът от теста е добър, ако в дясната страна на екрана

случай ще трябва да преместите термостата и да направите теста отново.
.

, като

в този случай ще трябва да преместите термостата и да направите теста отново.

добре

добре

лошо

лошо

, като в този

3. Работа на термостата
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3. Работа на термостата17
3 Когато
се появи в температурната зона, натиснете
изберете текущия месец и натиснете
.

3.1 Настройки на часовника

, за да

Настройки на часовника трябва да се правят, ако термостатът се използва за първи
път или след смяна на батериите; ако термостатът бъде свързан с интернет чрез
рутер, часовникът ще бъде настроен автоматично.

1

Влезте в менюто за настройка чрез дълъг натиск на
, докато

натискане на

, изберете чрез

започне да пресветва, тогава вкарайте настройките на часовника чрез

.

4

Когато

се появи в температурната зона, натиснете

за да изберете датата и натиснете

2

Първо настройте правилната година, когато
температурната зона, натиснете
натиснете

,

, за да настроите.

се появи в
, за да изберете годината и след това

5

, за да я потвърдите

Когато в зоната на времето пресветва настройката на часовника, натиснете
За да изберете време и натиснете

,

, за да го потвърдите

Hour Second

6

Върнете се към последното меню за настройки чрез натискане

.

3. Работа на термостата
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3. Работа на термостата
2

3.2 Настройка на програмата

Въведете програма 5+2 дни/7 дни/1 ден, когато дните замигат, изберете
, натиснете

3.2.1 Предварително зададени програми

19

, за да потвърдите.

Този термостат се предлага със следните настройки по подразбиране,
предварително програмирани за Ваше удобство:
Предварително зададена програма за работни дни
Събитие
1
2
3
4

5

6

7

Време

00:00

6:30

8:30

12:00

14:00

16:30

22:30

Температура

7

20

16

16

16

21

7

Предварително зададена програма за уикенда (събота, неделя.)

7 дневна програма

1

2

3

4

5

6

7

Време

00:00

7:00

9:00

12:00

14:00

16:30

23:00

Температура

7

20

18

21

18

21

7

Събитие

1 дневна програма

3.2.2 За да регулирате предварително зададената програма
1 E Влезте в настройката на програмата чрез натискане

, когато

започне да пресветва.
Меню за настройка на програмата

3

Температурата мига в температурната зона, натиснете
зададете желаната температура, натиснете

, за да я запазите.

, за да

3. Работа на термостата
4

20

Времето пресветва във времевата зона, натиснете
настроите

времето

и

след

това

натиснете

3. Работа на термостата

, за да
,

за

21

3.3 Отмяна на режим за промяна на температурата за
кратък период от време в режим AUTO

да

1 В режим AUTO, вкарайте режим на отмяна, натиснете

или

,

се появява в горната дясна зона.

2 Задайте желаната температура, натиснете

потвърдите.

или

, потвърдете

температурата, която отменяте , след мигане за 7 сек. или натискане

Когато температурата и 1-вият час са зададени, температурата мига отново в Температурната
зона, повторете, за да зададете следващата температура и периоди от време, както показват
стъпките по-горе (вижте от Стъпка 3).

5

6 Отмяна на програмата чрез натискане на

, върнете се към Избор на меню, като

продължите да натискате.

7 С дълъг натиск върху

можете да копирате настройката на програмата на текущия мигащ

ден към друг ден; изберете целевия ден, като натиснете

, натиснете

за

потвърждение и поставяне.

3

Излезте от режима на отмяна до следващата промяна в предварително зададената програма .

3. Работа на термостата
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3.4 Ръчен режим - за ръчно задаване на постоянна стайна температура
1 Превключете от AUTO на ръчен режим, натиснете
2 В ръчен режим,
започва да пресветва.

.

се появява горе в дясно и температурата

Както е показано на фигурата

3. Работа на термостата
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3.5 Режим за почивка и празници
Направете план за почивка, той ще поддържа стаята Ви на предварително
зададената температура, докато настъпи времето за връщане. Температурата по
подразбиране за режим на почивка е 7℃, можете да промените тази стойност по
подразбиране в Потребителските опции.
1 Влезте в режим на почивка, чрез дълъг натиск на

, докато се появи

горе в дясно.

2 Променете датата и часа за началото на почивката и връщането Ви.
3 Задайте желаната температура, натиснете
като оставите 7 сек. да пресветва, или натиснете

или

, потвърдете

, за да потвърдите след

★ Начална дата на почивката: след това натиснете
показано на фигурата, после натиснете

, както е

, за да потвърдите

това оставете да се показва текущата температура.

месец

де н

3. Работа на термостата
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3. Работа на термостата

★ Начало на почивка: променете,

3.7 Режим ИЗКЛ. (Защита против замръзване)

Натиснете
или
, както е показано на фигурата,
Потвърдете чрез натискане на

В режим ИЗКЛ. защитата от замръзване на Вашата стая ще се включи автоматично,
освен ако не излезете от режима; Температурата по подразбиране е 7℃, можете да
промените тази стойност в Потребителските опции.

.

час

25

секунда

★ Задаване предварително на дата и час за връщането Ви: след като веднъж сте
задали датата и часа за връщането Ви, започнете да задавате дата и час за
връщане всеки път по същия начин.

1 Влезте в режим ИЗКЛ. чрез дълъг натиск
на

, както е показано на фиг.:

3 Режимът на почивката ще стартира автоматично, когато настъпи началното
време на почивката, иначе той ще продължи в режим AUTO.
4 За излизане от режим Почивка продължете да натискате.

2

3.6 Режим ECO

Излезте от режим ИЗКЛ. чрез дълъг натиск на

.

3.8 Родителски контрол

Това е бърз начин за пестене на енергия, и поддържане на комфорт едновременно. В режим ECO,
стаята винаги ще се поддържа с предварително зададената температура, освен ако не излезете от

Зада избегнетепроблемна работа, поради намесата на дете, този термостатимафункцията Родителски контрол; след

този режим. Температурата по подразбиране е 9℃, можете да промените тази стойност в

катостартирате тазифункция, няма даима реакция при краткотонатисканена койтои дае бутон.

Потребителскиет опции.

1 Влезте в режим ECO, натиснете
както е показано на фигурата:

,

1 Дълъг натиск на
избор чрез

за влизане в менюто за избор,
потвърдете чрез натиск

Родителският контрол е включен, когато
започне да пресветва.

2

2
Излезте от ECO режим като натиснете

Отменете родителския контрол чрез дълъг натиск
на

.

4. Опции на потребителя
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1. Можете да промените настройките след въвеждане на потребителска настройка чрез натискане
когато

пресветва в менюто за избор.

5. Таблица с опциите на потребителя
ID

24

24

2

Променете към друга предварително
зададена програма

1

3

1

желаната опция чрез натискане на

4. Заотмяна наизборанатиснете
5. Задаизлезете отнастройкатанаизбраната опция, натиснете

ИЗКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

4

-10

10

0

5

Възстановете фабричните настройки

ИЗКЛ.

ВКЛ.

ИЗКЛ.

6

Деактивиране на функцията ИЗКЛ.

ИЗКЛ.

ВКЛ.

ИЗКЛ.

7

Защита против замръзване

ИЗКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

8

Предварително задайте най-ниската
температура

0

5

9

Предварително задайте най-високата
температура

32

60

32

Предварително задайте ECO температурата

5

32

9

0

5

0

ИЗКЛ.

ВКЛ.

C

F

C

30

0

ВКЛ.

ИЗКЛ.

, за да превъртите през избираемите

Защитанавентила(единица:мин.,ако
вентилътнееотворенвпродължениена24
часа,тойщесеотваряавтоматичновинагив
10:00часасутринта;„0“означавалипсана
защитанавентила

12

Активирайте Интелигентно дистанционно
управление (дистанционно управление в
приложението)

13

Промяна на градусите по
Целзий или Фаренхайт

14

Промяна на влажността

-30

15

Функция за PID контрол

ИЗКЛ.

и я потвърдете чрез натиск на

, когато Съдържанието на опциите пресветва
когато идентификаторътнаопциятапресветва.

Включете/изключете лятно/зимно часово
време
Промяна на температурното
изместване°C (0,5°C / стъпка)

3. Идентификаторът на опцията мига като User Option (вижте подробности в таблицата с

; след това настройте

По подразбиране

12

11

опции, изберете идентификатора на целевата опция чрез натискане на

Макс.

Настройка на часовника на 12ч или 24ч режим

10

потребителските опции по-долу, натиснете

Мин..

1

3

2. В режим на избор на опция, идентификационният номер на опцията се показва в Температурната зона (на
екрана, в ляво), съдържанието на опцията се показва в зоната на времето (в дясната страна на екрана)).

Съдържание на опцията
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5

ИЗКЛ. (ВКЛ. заr
Wi-Fi термостат)

6. Спесификация на продукта
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16

Регулиране на PID контрола на хистерезиса

0.1

1.0

0.3（+/-0.3°C）

17

Регулиране на хистерезиса за
контрол на температурата

0.1

1.0

0.3（+/-0.3°C）

18

Функция при отворен прозорец

ИЗКЛ.

ВКЛ.

19

Време за спиране на отоплението при отваряне
на прозореца
Настройка на целевия температурен
диапазон в режим ИЗКЛ.

0

60

Id8

Id9

20

ИЗКЛ.
60（минути）
5°C

Внимание: При потребителски опции 19, 20 значително се намалява чувствителността, което може да
доведе до често включване и изключване на отоплението, особено при използване на автоматично PID
управление, в най-лошия случай може да повреди източника на топлина.

Безжичен програмируем термостат

6. Спесификация на продукта
Точност на влажността

+/-5%RH

Показване на времето

12 часа/24 часа

Размери(HxWxD)

117.2 x 87.2 x 26.6mm

IP клас

IP30

Стандарт

CE

Тегло

211g с батерията

Безжичен приемник

Работна температура

0 to 50°C

Режим на управление

Отоплителна система

Дисплей

LCD с подсветка

Честота на предаване

Оперативна температура

0 to 50°C

Честота на предаване

868 MHz(433 MHz-PTR10-433),
Двупосочноl

868 MHz(433 MHz-PTC10-433),
2-странно

Комуникационен обхват
(отворено пространство)

100 метра

Комуникационен обхват
(отворено пространство)

100 метра

Мощност

<2W

Захранване

2 x AA алкални батерии

Захранване

100VAC~240VAC, 50Hz

Живот на батерията

Обикновено 2 години

Характеристика на превключвателя

240VAC 50Hz, 5A

Диапазон на настройка на температурата

5°C до 32°C (0.5°C стъпка)

Точност на контрола на температурата

+/-0.3°C/настройка от 0.1 до 1.0°C

Вид на превключвателя

SPST реле

Интервал на измерване

На всяка минута

Размери (ВxШxД)

100x 85 x 32mm

Температура за защита от замръзване

5°C

IP клас

IP30

Диапазон на влажност

10 до 90%RH

Стандарт

CE

Тегло

150g
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