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SKLADNOST IZDELKA

Izdelek je skladen z osnovnimi zahtevami sledečih Direktiv ES:

• Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
• Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
• Direktiva glede označevanja 93/68/ES

INFORMACIJE O VARNOSTI
Ta navodila so uporabna samo za programljivo termostatsko glavo 
Caleffi s kodo 210000.

Navodilo hraniti na varnem mestu za enostavno posvetovanje. 
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UVOD

Termostatski radiatorski ventil je ventil, ki se ga namesti na radiatorje. 
Omogoča regulacijo pretoka tople vode, namenjene v radiator.

Caleffijeva programljiva termostatska glava s kodo 210000 je elegantna 
in natančna, namenjena samostojnemu nadzoru radiatorjev v sistemih 
za centralno ogrevanje.
Namesti se jo lahko tako na nove termostatske radiatorske ventile, kot 
na že obstoječe. Temperaturo v radiatorju meri skladno z vnesenimi 
nastavitvami. 

Opremljena je z LCD zaslonom, enostavnim za branje, in petimi 
upravljalnimi tipkami. Vse te lastnosti, skupaj z elegantnim in 
ergonomskim ohišjem, omogočajo njeno enostavno uporabo.

Kontrola PI
Skladno z gradbenimi predpisi, je programljiva termostatska glava 
210000 namenjena PI regulatorju (Proporcionalno in časovno 
integracijsko ) in s svojim natančnim nadzorom omogoča 15 - odstotno 
višjo učinkovitost sistema za ogrevanje.
Upoštevati je treba, da PI 210000 nima obratovalnih omejitev.

Lastnosti
• PI regulator za natančnost in učinkovitost
• Osvetljen LCD zaslon
• Elegantno ohišje
• Enostavna namestitev
• 6 načinov regulacije
• Funkcija upravljanja
• Začasni menu
• Vključeni zagonski programi
• Funkcija zaščite proti vodnemu kamnu
• Samostojno dnevno programiranje 7 dni na  
  teden



NAVODILA ZA UPORABO KODA 2100004

NAMESTITEV
Pred namestitvijo pozorno prebrati varnostna 
navodila na uvodni strani tega priročnika. 
Termostatsko glavo se enostavno namesti tako 
na nove, kot na že obstoječe radiatorje.

Termostatsko glavo se na telo ventila namesti 
s privitjem zaporne spojke na dnu regulatorja 
na navojni del telesa radiatorskega ventila, 
kot prikazuje slika ob strani. Da bi preprečili 
poškodbo na termostatski glavi serije 2100000 
in / ali radiatorskem ventilu, se priporoča ročno 
privitje zaporne spojke, brez uporabe orodja.

Namestitev in zamenjava baterij
Namestitev baterij je zelo enostavna. Odstraniti zamašek (kot 
prikazano spodaj) iz telesa, kot prikazuje skica, in vstaviti baterije v 
odprtino. Prepričati se je treba, da so baterije pravilno vstavljenje.

Med zamenjavo baterij je morda potrebno ponastaviti napravo.

Po namestitvi
Po namestitvi in prvem zagonu bo naprava zagnala postopek 
samoprilagoditve, da bi s tem preverila pravilno namestitev ventila. 
Termostatska glava bo sprožila sledeče:

Pritisniti tipko za 
dostop do odprtine 
za baterije.

Pravilno vstaviti 
baterije, kot 
prikazuje  slika. 
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Zaslon Razlaga

Osvetlitev in vsi indikatorji na zaslonu se prižgejo za 
dve sekundi.

Verzija firmware-a se prikaže za sekundo (prikazana 
števila se lahko razlikujejo od tistih, prikazanih na sliki 
poleg, odvisno od verzije firmware-a, nameščene na 
termostatski glavi s kodo 210000)

Termostatska glava zažene postopek PRILAGODITVE. 
Če ni zaznana nobena težava z baterijami ali 
pogonom, se bo na zaslonu izpisalo podobno kot na 
sliki levo. Utripajoči kazalnik sporoča, da je aktuator 
pričel z delovanjem, da bi umaknil zapiralo.

Ko je zapiralo popolnoma umaknjeno, zaslon preneha 
utripati, kar pomeni, da je ventil odprt. 
Namestiti termostat na ventil. Pritisniti katero koli tipko.

Utripajoči kazalnik sporoča, da aktuator skrbi za 
razširitev  zapirala in zaprtje ventila.

Ko je ventil zaprt, se na ventilu prikaže napis, kot na 
sliki levo. Utripajoči kazalnik sporoča, da je aktuator 
pričel z delovanjem, da bi ponovno umaknil zapiralo. 
Če je ta zadnji korak uspešen, bo termostatska glava 
prešla v način NORMALNO.

Ko se prvič ali po ponovni vzpostavitvi (RESET) vklopi 
način NORMALNO, se ura in datum nastavita na 
00:00 in 1. Omenjene vrednosti utripajo, da uporabnik 
nastavi pravilne vrednosti. Za nastavitev ure in 
datuma, slediti postopku “Nastavitev ure” na strani 18.
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Zaslon Napaka

Zmogljivost baterij je prenizka.

Pogonski mehanizem ni nameščen.

Šifra napake Opis

Er1 Prekratko delovanje. Med postopkom prilagoditve “P2”, 
se je zapiralo ustavilo preden bi doseglo prvo nadzorno 
točko. 

Er2 Predolgo delovanje. Med postopkom prilagoditve 
“P2”, se zapiralo ni zaustavilo, ko je doseglo najvišjo 
nadzorno točko.  

Er3 Nepravilno delovanje. Delovanje, izmerjeno med 
fazama “P2” in “P3” ni enako (običajno se ta težava 
pojavi, ko je napetost baterije izredno nizka).

Er4 Predolgo delovanje. Delovanje zapirala je trajalo več 
kot 100 sekund, preden je doseglo krajno točko.

Na začetku postopka prilagoditve naprava pregleda napolnjenost 
baterije in delovanje mehanizma; 
V primeru težav, se bo na zaslonu prikazalo sledeče:

V primeru težav med postopkom prilagoditve, se termostatska glava 
ustavi in ponovi ves postopek. Če se težava ne odpravi, se prikaže 
šifra napake;
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Zaslon Opis napake

Med postopkom prilagoditve je prišlo do napake 2 (Er2 
- predolgo delovanje)

Pritisniti katero koli tipko, da se ponovi postopek 
prilagoditve. 

Sledeča šifra prikazuje primer obvestila o napaki:

Način PRILAGODITVE se lahko vključi tudi ročno, ko se termostatska 
glava nahaja v načinu NORMALNO. Za aktiviranje načina prilagoditve, 
pritisniti tipko SET, dokler se na zaslonu ne prikaže “AdAP”. Izpustiti 
tipko SET, da se zažene postopek samo-prilagoditve. Če zaslon 
prikazuje obvestilo o napaku, ko se ročno zažene postopek prilagoditve, 
pritisniti katero koli tipko ali počakati 8 sekund, ne da bi med tem časom 
pritiskali na tipke, tako termostatska glava avtomatsko preide v način 
NORMALNO. 
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Indikator Opis Funkcija

1 2 3 4 5 6 7 Indikator 
dneva v tednu

V načinu NORMALNO, prikazuje 
trenutni dan v tednu. V načinu 
PROGRAM, prikazuje dan 
programiranja. V načinu KOPIRAJ 
PROGRAM, prikazuje dan, čigar 
nastavitve želimo prenesti in ciljni 
dan. 

Indikator ure V načinu NORMALNO, prikazuje 
trenutno uro. V načinu PROGRAM, 
prikazuje uro programiranja. 

UPORABNIŠKI VMESNIK IN NADZOR

Preverjanje stanja in delovanja 
termostatske glave s kodo 210000 
je enostavno, saj njen osvetljen LCD 
zaslon uporabniku omogoča, da 
sproti preverja stanje naprave.

Zaslon vsebuje kombinacijo 
alfanumeričnih vrednosti in simbolov. 
Sledeča tabela prikazuje simbole 
indikatorja in njihov opis:

Seznam kontrolnih funkcij za uporabnika 



NAVODILA ZA UPORABO KODA 210000 9

Indikator Opis Funkcija

Indikator 
temperature

V načinu NORMALNO, prikazuje 
sobno temperaturo.
V načinu PROGRAM, prikazuje 
nastavljeno temperaturo.
V načinu TEMPERATURA, 
prikazuje nastavljeno temperaturo.

Indikator stanja 
ventila

Ko je ventil odprt, prikazuje 
animirano ikono “pretoka vode”. 
Ko je ventil zaprt, prikazuje ikono s 
simbolom “zaprtega ventila”. Med 
odpiranjem ventila, indikator utripa.

Indikator 
prenizke 
zmogljivosti 
baterije

Indikator utripa, ko je zmogljivost 
baterije prenizka.

Indikator 
kopiranja 
programa

V načinu KOPIRANJE 
PROGRAMA, se prikaže dan, čigar 
nastavitve želimo prenesti in cilnji 
dan kopiranja.

Indikator 
Načina 
Temperature 
Udobja

V načinu AUTO, prikazuje, da je 
nastavljena temperatura “Udobja”. 
V ROČNEM načinu, prikazuje, da je 
nastavljena temperatura “Udobja”. 
V načinu NASTAVI PROGRAM, 
prikazuje, da je izbrana temperatura 
za uro programiranja, nastavljena 
na “Udobje”.
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Indikator Opis Funkcija

Indikator
Način
Temperatura
Econ

V načinu AUTO, prikazuje, da je 
nastavljena temperatura “Econ”.
V načinu ROČNO, prikazuje, da je 
nastavljena temperatura “Econ”.
V načinu NASTAVI PROGRAM, 
prikazuje, da je izbrana temperatura 
za uro programiranja, “Econ”.

Indikator
Način
Temperatura
Party

V načinu NORMALNO, prikazuje, 
da je nastavljena temperatura 
“Party”. 
V načinu ROČNO, prikazuje, da je 
nastavljena temperatura, “Party”.

Indikator
Način
Temperatura
Dopust

V načinu NORMALNO, prikazuje, 
da je nastavljena temperatura 
“Dopust”.
V načinu ROČNO, prikazuje, da je 
nastavljena temperatura “Dopust”.

Indikator
Način
Temperatura
Proti-
zmrzovanju

V načinu NORMALNO, prikazuje, 
da je nastavljena temperatura 
“Protizmrzovanju”.
V načinu ROČNO, prikazuje, 
da je nastavljena temperatura 
“Protizmrzovanju”.
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Indikator Opis Funkcija

Indikator 
načina “OFF” 
(ugasnjen)

Prikazuje, da termostatska glava 
deluje v načinu “OFF” (ugasnjen), 
posebnem načinu ročnega nadzora, 
ki ventil zapre, ne glede na sobno 
ali nastavljeno temperaturo. 

Indikator profila 
programa

V načinu NORMALNO, prikazuje, 
da se termostatska glava nahaja 
v načinu AUTO (Program). V 
načinu PROGRAM, prikazuje profil 
izbranega dneva. Način KOPIRAJ 
PROGRAM, prikazuje profil 
programa izvirnega dneva.

Termostatska glava je opremljena z 
nekaterimi kontrolnimi funkcijami, ki 
uporabniku omogočajo še enostavnejšo 
uporabo. Opisane so v naslednjem delu 
priročnika. 
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Tipka/Delovanje Funkcija

+ Zviša ali spremeni izbrano vrednost.

- Zniža ali spremeni izbrano vrednost.

SET Aktivira meni ali potrdi izbrano v meniju.

SELECT Izbere element v načinu SET.

AUTO/MANUAL
V načinu NORMALNO, pritisniti to tipko za izbiro 
programa AUTO ali enega od načinov ROČNE 
kontrole.

Reset Button Pritisniti in zadržati tipko za vsaj eno sekundo, da 
se ponastavijo tovarniške nastavitve regulatorja.

Seznam uporabniških kontrolnih funkcij

DELOVANJE

Termostatska glava s kodo 210000 se nastavi 
s pomočjo petih tipk, občutljivih na dotik.
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Način Normalno

Način NORMALNO je prednastavljen način delovanja termostatske 
glave s kodo 210000.

Sledeča figura prikazuje običajen prikaz v načinu delovanja 
NORMALNO.

• Ura je polnoč, dan je 1 (Ponedeljek)
• Sobna temperatura je 23°C
• Animirana ikona ventila prikazuje, da je ventil odprt
• Indikator profila v spodnjem delu zaslona kaže na to, da se      
  termostatska glava nahaja v načinu AUTO
• Indikator “Econ” kaže na to, da je temperatura nastavljena na “Econ”. 

Način nadzora Auto in Ročno

Ko termostatski ventil deluje v načinu AUTO, je nadzor ventila 
nastavljen glede na program, aktiviran v tistem trenutku. V načinu 
ROČNO je nastavljena temperatura enaka temperaturi, nastavljeni za 
izbrani način (Off, Udobje, Econ, Party, Dopust ali Proti zmrzovanju).  
Indikator načina temperature in indikator profila programa prikazujeta 
način delovanja: 
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Zaslon Uporaba

Primer prikazuje delovanje v načinu “Comfort”.

Indikator načina utripa, če je bil izbran način Trenutnega 
Ročnega Nadzora.

Primer prikazuje delovanje v načinu “Econ”.

Med delovanjem v načinu ROČNO se programi ne izvajajo, indikator 
profila se ne prikaže, nastavljena temperatura pa je temperatura, ki jo 
izbere uporabnik.

Sledeče skice prikazujejo delovanje naprave v načinu ROČNO, s 
temperaturo, nastavljeno na vrednosti “Udobje”, “Econ”, “Party”, 
“Dopust” in “Proti zmrzovanju”:

Spreminjanje načina nadzora

S pritiskom na tipko AUTO/MANUAL v načinu NORMALNO, se iz 
avtomatskega nadzora preide na enega od šestih načinov ročnega 
nadzora. Nastavljeno temperaturo spremenimo s pritiskom na tipko + 
ali -:
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Zaslon Uporaba

Pritisniti tipko AUTO/MANUAL, da se na zaslonu 
izpiše “SEt” in trenutni način nadzora. 
Pritisniti in zadržati tipko SET ali počakati 8 sekund 
za vrnitev v način NORMALNO, ne da bi ob tem kar 
koli  spremenili.

Ponovno pritisniti tipko AUTO/MANUAL (ali tipko 
SELECT) za spremembno načina nadzora. Uporabiti 
tipko AUTO/MANUAL za zaporedno izbiro načina 
nadzora  (Auto, Ročno Udobje, Ročno Econ, Ročno 
Party, Ročno Dopust, Ročno Proti zmrzovanju, Ročno 
OFF, Auto).
Pritisniti tipko SET ali počakati 8 sekund za vrnitev 
v način NORMALNO; termostatska glava bo pričela 
delovati s spremenjenim načinom. 

Ko se izbere način nadzora, je potrebno uporabiti 
tipke + ali -, da bi tako spremenili vrednost nastavljene 
temperature. Ni možno spremeniti nastavljeno 
temperaturo, če je izbran način “Off”.

Pritisniti tipke + ali - v načinu NORMALNO, da bi tako 
preverili dejansko nastavljeno temperaturo. “SEt” in 
nastavljena temperatura se bosta prikazovali dokler ne 
izpustimo tipke.
Če se tipko + ali - pridrži za več kot dve sekundi, bo 
zaslon enkratno utripal in prešel v nastavitveni način.  
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Zaslon Uporaba

Pritisniti in za sekundo pridržati tipko SET, da se 
aktivira Način nastavitve časa. Na zaslonu se bo 
izpisalo “CLOC”.

Pritisniti in za štiri sekunde pridržati tipko SET, da se 
aktivira Način nastavitve programa. Na zaslonu se bo 
izpisalo “Pro”.

Pritisniti in sedem sekund pridržati tipko SET, da se 
aktivira Način kopiranja. Na zaslonu se bosta izpisala 
“Pro” in ikona kopiranja.

Pritisniti in deset sekund pridržati tipko SET, da se 
aktivira Način nastavitve opcij. Na zaslonu se bo 
izpisalo “OPn”.

Pritisniti in trinajst sekund pridržati tipko SET, da se 
aktivira Način prilagoditve. Na zaslonu se bo izpisalo 
“AdAP”.

Dostop do menijev

Za dostop do zaslonskih prikazov različnih Načinov, je treba pridržati 
tipko SET, kot prikazano v spodnji tabeli:

Pritisniti in šestnajst sekund pridržati tipko SET, da se naprava povrne 
v način NORMALNO.  
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Način nastavitve ure

Način nastavitve ure omogoča nastavitev dneva in ure, kot prikazuje 
skica.

• 

•

•

Pritisniti tipko SET ali počakati 30 sekund, ne da bi pritisnili katero koli 
tipko, da se naprava povrne v način NORMALNO.

Način nastavitve programa

Termostatska glava nudi najvišjo mero večstranskosti z vidika 
programskih možnosti. Uporabniku omogoča personalizirano 
nastavitev za vsak dan v tednu, 5 dni / 2 dni (delavnik in vikend) ali 
možnost izbire enakega programa za vse dni v tednu. Opremljena 
je s prednastavljenimi programi, ki so zasnovani za zadovoljevanje 
najpogostejših potreb uporabnika: 

Ob aktiviranju tega načina, ura utripa; 
za spremembo vrednosti, pritisniti 
tipko + ali -.
Za nastavitev minut, pritisniti tipko 
SELECT; za spremembo vrednosti, 
pritisniti tipko + ali -.
Za izbiro dneva, pritisniti tipko 
SELECT; za spremembo vrednosti, 
pritisniti tipko + ali -.
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Dan v tednu Tovarniška nastavitev programa

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

Opremljena je s 5 privzetimi načini z nastavljeno temperaturo:

Št. Program Opis

1 Udobje Vrednost zagotavlja toploto in udobje. 
Nastavljiva med 7 in 30°C.

2 Econ Nižja vrednost v primerjavi z nastavitvijo 
“Udobje”, za varčevanje z energijo.
Nastavljiva med 7 in 30°C.

3 Party Alternativna vredbost udobja, podobna 
nastavitvi “Udobje”.
Nastavljiva med 15 in 30°C.

4 Dopust Nižja vrednost, uporabljena v primeru daljše 
odsotnosti uporabnikov.
Nastavljiva med 7 in 15°C.

5 Proti zmrzovanju Še nižja vrednost kot v načinu “Dopust”, 
primerna za preprečevanje zmrzovanja cevi.
Nastavljiva med 4 in 7°C.
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Vse vrednosti so nastavljive na 0,5 enot. “Udobje” in “Econ” sta 
vrednosti, uporabljeni v programih.

Če prednastavljeni programi niso primerni za specifične zahteve, je 
reprogramiranje glave na nove vrednosti zelo enostavno.

Dostopiti v način Nastavitve programa in nastaviti vrednosti programa 
kot sledi:
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Zaslon Uporaba

Sprva bo prikazan 1. dan (Ponedeljek).
Ura in indikator profila na spodnjem delu zaslona 
bosta utripala.

Pritisniti tipko SELECT za spremembo urnika 
programiranja.
V prikazanem primeru je bila ura spremenjena na 
11:00, medtem ko nastavljena temperatura uporablja 
vrednost “Comfort”, nastavljeno na 21°C.

Pritisniti tipko + za spremembo načina temperature 
v “Comfort”, ali tipko - za prehod na način “Econ”. 
Nastavljena ura se bo spremenila za 1 uro naprej.

Pritisniti tipko SET za prehod na naslednji dan. 
Zaporedje je 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (1 - 5) - (6 - 7) 
- (1 - 7).
Ponovno pritisniti tipko SET za vrnitev v način 
NORMALNO.
(1 - 5), (6 - 7) in (1 - 7) so skupine dni, vsi 
vključeni dnevi v določeno skupino pa bodo skupaj 
programirani. Metoda programiranja je enaka kot pri 
programiranju posameznih dni.

Če je nastavitev programa za izbrane dni drugačna, 
indikator temperature, nastavljena temperatura in profil 
programa, ne bodo prikazani.
Če se pritisnejo tipke + ali -, ker bi želeli spremeniti 
program, bodo vsi dnevi, ki spadajo v skupino 
dni, ki zadeva programiranje, ponastavljeni na 
prednastavljene  vrednosti programa. Indikator 
temperature, nastavljena temperatura in profil 
programa bodo ponovno vidni, da bi uporabniku 
zagotovili nadaljnjo regulacijo nastavitev programa.

Če se v 30 sekundah ne pritisne na nobeno tipko, bo naprava 
avtomatsko prešla v način NORMALNO.  
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Način Kopiranja programa

Način Kopiranja programa uporabniku omogoča kopiranje vrednosti 
programa iz enega dneva v drugega.

Zaslon Uporaba

Ko se aktivira Način Kopiranja programa, se bo 
prikazal in utripal 1. dan (Ponedeljek). Poleg tega, 
se bo prikazal indikator Kopiraj program s puščico , 
usmerjeno proti ikoni zapiskov.

Pritisniti tipko + ali - za izbiro in kopiranje drugih 
dni, nato pritisniti tipko SET za prehod na naslednji 
zaslonski zapis.

Sprva je isti dan, izbran kot dan, ki ga je potrebno 
prenesti, izbran tudi kot ciljni. 
Pritisniti tipko + ali - za izbiro drugega ciljnega dneva. 
Pritisniti tipko SET za dokončanje kopiranja in vrnitev v 
način NORMALNO.

Za istočasno programiranje različnih dni je za cilj 
mogoče izbrati tudi skupine dni. V prikazanem primeru 
so bili za cilj izbrani vsi delovni dnevi (1 - 5).
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Način Kopiranja programa

Način Kopiranja programa uporabniku omogoča kopiranje vrednosti 
programa iz enega dneva v drugega.

Zaslon Uporaba

Prva opcija zadeva izbiro jezika. “EnG” za angleški 
jezik, “SPrA” za nemški jezik. Na zaslonu se izpiše 
trenutno nastavljeni jezik. Prednastavljen jezik 
termostatske glave je angleški (“EnG”). Pritisniti tipko 
+ ali - za spremembo nastavitve: Pritisniti tipko SET za 
potrditev izbire in prehod na naslednji zaslonski prikaz.

V načinu prilagajanja, je nadzor avtomatsko 
nastavljen. Prosimo, poglejte AdAP na strani 5.
Umerjanje ni potrebno.

Tretja opcija zadeva Občutljivost zaznavanja odprtega 
okna. Zaslon prikazuje “OPEn” in nivo nastavljene 
občutljivosti. Pritisniti tipke + ali - za spremembo nivoja 
občutljivosti med 0 - 1 - 2 in 3.
(O dezaktivira ocijo, 1 - 3 prikazujejo naraščujočo 
občutljivost). Pritisniti tipko SET za potrditev izbire in 
prehod na naslednji zaslonski prikaz. 
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Zaslon Uporaba

Četrta opcija zadeva Izravnavanje tempearture. Zaslon 
prikaže “OFS” in vrednost izravnavanja temperature. 
Pritisniti tipke + ali - za spremembo vrednosti od -3,5 
do + 3,5°C z naraščanjem po 0, 5°C.
Pritisniti tipko SET za potrditev izbire in prehod na 
naslednji zaslonski prikaz. 

Peta opcija zadeva Zaščito proti vodnemu kamnu. 
Zaslon bo prikazal “LInE” in nastavljeno vrednost. 
Pritisniti tipko + ali - za spremembo opcije “YES” 
(aktivirana opcija) in “NO” (dezaktivirana opcija). 
Pritisniti SET za potrditev izbire in prehod v način 
NORMALNO.  

Če se v 30 sekundah ne pritisne na nobeno tipko, bo naprava 
avtomatsko prešla v način NORMALNO.  
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Način prilagoditve

Način PRILAGODITVE se lahko ročno 
aktivira, če je naprava v načinu NORMALNO. 
Za aktiviranje načina Prilagajanje, pritisniti 
tipko SET, dokler se na zaslonu ne prikaže 
“AdAP”.

Spustiti tipko SET za začetek procesa prilagajanja. Če se med ročnim 
aktiviranjem na zaslonu prikaže napaka, pritisniti katero koli tipko in 
počakati 8 sekund, naprava bo tako avtomatsko prešla v položaj 
NORMALNO. 
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Zaslon Stanje

Ko je ventil zaprt, bo glava prikazala indikator, ki 
nakazuje “zaprt ventil”.

Ko je ventil odprt, bo glava prikazala indikator, ki 
nakazuje “pretok vode”.

Ko je delovanje ventila v teku, bo indikator Stanja 
ventila utripal. 

DRUGE FUNKCIJE IN NADZOR

Indikator Stanja ventila

Stanje ventila prikaže Indikator stanja ventila:
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Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja zaslona se samodejno prične ob pritisku na tipko. 
Zaslon bo osvetljen 10 sekund zatem, ko bo uporabnik zadnjič izpustil 
tipko. Osvetlitev ne deluje, ko je naprava v načinu PRILAGAJANJE ali 
če je napetost baterije nizka.

Zaščita proti vodnemu kamnu

Če ventil ostane dalj časa nedejaven, se lahko v njegovi notranjosti 
pojavi vodni kamen, ki zmanjša njegovo učinkovitost in onemogoči 
pravilno delovanje. Termostatska glava je opremljena z zaščito, ki 
zmanjšuje omenjeno težavo.

Ko se aktivira zaščita proti vodnemu kamnu, termostatska glava naloži 
ventilu izvedbo servisnega cikla vsaj enkrat dnevno.
Če ventil ni deloval v zadnjih 24 urah, bo termostatska glava vsak dan 
ob 13:00 odprla in zaprla enkrat. Opravilo bo na zaslonu prikazano kot 
prikazujeta skici:

2s

Če je funkcija zaščite proti vodnemu kamnu aktivirana, bo ostala 
aktivirana tudi, ko bo izbran program “Off” (Ugasnjen).
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Zaznavanje odprtega okna

Ko se v prostoru odpre okno ali vrata, se lahko sobna temperatura 
naglo zniža, regulator pa lahko zaradi tega odpre ventil. Vendar pa je 
običajno takšno znižanje temparture le začasno, zato ne upravičuje 
ponovnega vžiga ogrevanja. 

Ko je način Zaznavanja odprtega okna aktiviran, termostatska glava 
avtomatsko spremlja sobno temperaturo. Če temperatura naglo 
pade, termostatska glava aktivira način Odprto okno in zapre ventil. 
Če je toplotna izguba manjša od nastavljene vrednosti (ali če prične 
naraščati), se način Odprto okno ustavi in nadaljuje z zaznavanjem. 

Aktiviranje načina Odprto okno bo na zaslonu prikazano kot prikazujeta 
sledeči skici: 

2s

Stanje Odprto okno (open) je preklicano po 15 minutah, ali ko uporabnik 
pritisne katero koli tipko. 
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Tipka RESET (obnova)

Tipka Reset (Obnova) služi za ponastavitev termostatke glave na 
tovarniške nastavitve. Če pritisnemo ta gumb, bodo vse vrednosti, ki jih 
je nastavil uporabnik, izbrisane. 

Tovarniške nastavitve vrednosti so:

Funkcija

Način delovanja
Ura
Program
Način nadzora
Sobna temperatura
Izravnava sobne temperature
Nastavljena temperatura
Nastavljena temperatura “Udobje”
Nastavljena temperatura “Econ”
Nastavljena temperatura “Party”
Nastavljena temperatura “Dopust”
Nastavljena temperatura “Proti zmrzovanju”
Osvetljitev ozadja
Blokada tipk
Povišanje vrednosti
Občutljivost zaznavanja odprtega okna
Izravnava temperature
Zaščita proti vodnemu kamnu
Indikator nizke zmogljivosti baterije
Stanje ventila

Privzeta vrednost

Način prilagajanja
00:00, 1

Obnova privzetih vrednosti
Auto

Odvisno od trenutne sobne temperature
0.0 C

Odvisno od trenutnega programa
21°C
16°C
21°C
10°C

5°C
OFF (onemogočeno)

Onemogočeno
0,5°C

2 (povprečno)
0,0°C

Aktivirana
Skladno s stanjem baterije

Odprto (po zaključenem postopku prilagajanja)



NAVODILA ZA UPORABO KODA 210000 29

Blokada tipk

Tipke termostatske glave se lahko zablokira, da bi se tako preprečilo 
neželeno spremembo nastavitev regulatorja. 
Način Blokada tipk se lahko aktivira, ko je naprava v načinu 
NORMALNO, tako da se pritisne in za 3 sekunde pridrži tipko SELECT. 
Ko je blokada aktivirana, bo pritisk na katero koli tipko na zaslonu 
sprožil prikaz “LOC”, kot prikazuje sledeča skica:

Če je nemogoče spremeniti nastavitve, je treba 
preveriti, da funkcija Blokada tipk ni aktivirana. 
Za deaktivacijo blokade tipk, pritisniti in za tri 
sekunde pridržati tipko SELECT.

Začasen način ročnega upravljanja

Ko termostatska glava deluje v načinu AUTO, lahko uporabnik začasno 
deaktivira nastavljeno temperaturo. Način Ročno upravljanje ostane 
aktiven dokler se ne aktivira naslednja programirana temperatura.

Ko je aktiviran način Ročno upravljanje, 
indikator načina TEMPERATURA (“Udobje” 
ali “Econ”) utripa. Za deaktivacijo načina 
Ročno upravljanje, pritisniti tipko AUTO/
MANUAL in izbrati način AUTO. 
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Zaznavanje baterijske nizke napetosti 

Programljiva elektronska termostatska glava konstantno spremlja 
baterijsko napetost. Ko se baterijska napetost zniža pod privzeto 
vrednost, se na zaslonu pojavi ikona za nizko napetost, kot prikazuje 
skica:

Indikator baterijske nizke napetosti bo 
prikazana, dokler se baterija en napolni. Ko je 
baterijska napetost nizka, osvetljitev ozadnja 
ne deluje. Ko je na zaslonu prikazana ikona 
nizke napetosti, je treba baterijo čim prej 
zamenjati.

Termostatska glava spremlja tudi najvišjo hitrost aktuatorja, ki jo je 
dosegel med delovanjem ventila. Če je hitrost prenizka, termostatska 
glava  domneva, da je baterijska napetost prenizka ali pa, da je prisotna 
okvara na aktuatorju ventila.

V tem primeru, termostatska glava nemudoma 
prekine normalno delovanje in aktivira 
način zaščite baterije, kot prikazuje skica. 
Termostatska glava prenese ventil v napol 
odprt položaj, ventil pa ostane v tem položaju 
dokler uporabnik ponovne ne zažene naprave.    
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Način OFF (Zaprto)

Termostatska glava vključuje način “OFF” (Zaprto), poseben način 
ročnega nadzora, ki ventil zapre, ne glede na vrednost nastavljene ali 
sobne temperature.

Način OFF (Zaprto) se običajno uporablja, ko ni potrebe po ogrevanju, 
na primer poleti. Aktivacija načina OFF bo na zaslonu prikazana kot 
prikazujejo spodnje skice:

Če je omogočen način proti vodnemu kamnu, ostane omogočen tudi 
način OFF. Način Odprto okno je onemogočen, ko je termostatska 
glava v načinu OFF.

2s
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NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Eden od načinov za nastavitev sistema za ogrevanje je določitev 
najnižje nastavitve, ki bi zagotovila prijetno temperaturo v vsakem 
prostoru, in pustiti takšno temperaturo. Za ugotovitev najnižje 
temperature, ki zagotavlja prijetno temperaturo, je termostatsko 
glavo treba nastaviti na nizko temperaturo (npt. 17 C) in vsak dan 
temperaturo poviševati, dokler se ne doseže prijetne temperature. 
Vsaka stopinja više bi bila potrata energije, zato nadaljnje reguliranje 
ni potrebno. Potrebno je poudariti, da porast temperaturo za eno samo 
stopinjo pomeni 3 - odstotno zvišanje stroškov.

VZDRŽEVANJE

Programljiva elektronska termostatska glava za ventile ne predvideva 
posebnega vzdrževanja. Njen zunanji del se lahko občasno očisti s 
suho krpo (NE UPORABLJATI čistil z vsebnostjo abrazivnih sredstev, 
topil, loščil ali detergentov, ker lahko napravo poškodujejo).

Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko uporabnik sam popravil. 
Vsakršno vzdrževanje ali popravilo mora izvesti pooblaščeni distributer.

Če naprava ne deluje pravilno:

• Preverite če so baterije kompatibilne, pravilno nameščene in     
  napolnjene. V primeru dvoma, vstaviti nove baterije.
• Preveriti, če je vključeno gretje.
• Če naprava ne deluje pravilno, pritisniti tipko Reset (ponovni zagon).
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TEHNIČNE LASTNOSTI

Model:
Tip:

Ura
Način prikaza:
Toleranca:

Programiranje
Način programiranja:

Funkcija ročne nastavitve:

Temperatura
Lestvica:
Toleranca:
Intervalni prikaz:
Resolucija zaslona:

Koda 210000
Programljiva elektronska termostatska 
glava za kontrolo nad termostatsko glavo

24 - urni z zaslonom dneva v tednu
+/- 60 sekund na mesec

Uporabnik lahko izbire nastavitve za 
vsak dan v tednu, 5/2 (delovni dan/
vikend) ali enak program za vse dni v 
tednu. Časovno programiranje glede na 
nastavljene vrednosti “Udobje” ali “Econ”
Funkcija skupinskega programiranja

Funkcijo ročne nastavitve lahko izbere 
uporabnik.

Celsius
Manjša od +/- 0,5°C do 25°C
Od 0,0°C do 40,0°C
0.5°C
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Način nadzora

Način delovanja:

Napajanje

Baterije:
Življenjska doba baterije:

Varnostna kopija in spomin

Varnostna kopija spomina:

Okolje

Delovna temperatura:
Temperatura shranjevanja:

Auto (program) ali ročno (v ročnem 
načinu lahko uporabnik izbira med 6 
načini prednastavljenih temperatur)

2 alkalni bateriji tipa AA (LR6)
Približno eno leto

Spomin EEPRO (Electrically Erasable 
Programmable Read Only Memory)

Od 0°C do 50°C
Od -20°C do 60°C

Program Interval Rast
OFF (onemogočen) ni na voljo ni na voljo

Udobje 7-30°C 0.5°C

Econ 7-30°C 0.5°C

Party 15-30°C 0.5°C

Dopust 7-15°C 0.5°C

Proti zmrzovanju 4-7°C 0.5°C
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