
Delovanje

Radijsko voden sistem za toplotno regulacijo vključuje:
- 

-
-

-
-

Centralni krmilnik za toplotno regulacijo regulira temperaturo v 
različnih prostorih z upravljanjem elektronskih glav, nameščenih 
na ventilih posameznih radiatorjev. Dejansko temperaturo odčitajo 
senzorji, nameščeni v prostorih in/ali vgrajeni v termostatskih glavah. 
Glede na nastavljeno temperaturo in cikluse udobja ali mirovanja, 
centralni krmilnik glavam pošlje signal za odprtje ali zaprtje in vklop/
izklop kotla. Upravljanje elektronskih termostatskih glav je radijsko 
vodeno.  
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Navodila za moNtažo iN zagoN

Centralni krmilnik za več consko brezžično vodeno toplotno 
regulacijo, koda 210100
Brezžično vodeno elektronsko termostatsko glavo, koda 210510
Brezžično voden senzor temperature prostora (opcijsko), koda 
210001
Napajalnik za centralni krmilnik 24V dc (opcijsko), koda 210004
Set proti nedovoljenim posegom za termostatske glave, koda 
210005 (opcijsko)
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Opozorila
Ta navodila je treba prebrati in razumeti pred pričetkom vgradnje in vzdrževalnih del na napravi. Simbol         pomeni: POZOR! 
NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO POVZROČI NEVARNOST!

Varnost
POZOR! GRE ZA VAŠO VARNOST. NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO POVZROČI NEVARNOST.

IZDELEK, DOBAVLJEN S TEMI NAVODILI, SE IMENUJE NAPRAVA
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Napravo mora vgraditi, namestiti in vzdrževati usposobljeno tehnično osebje, skladno z državnimi predpisi in/ali ustreznimi lokalnimi 
zahtevami.

Če naprava ni vgrajena, nameščena in vzdrževana skladno s temi navodili, lahko nepravilno deluje in ogrozi uporabnika.

Delovanje naprave ni predvideno za osebe (vključno z otroci) z omejeno duševno, telesno in senzorično zmožnostjo ali osebe, ki z njo 
nimajo izkušenj, razen če jih nadzoruje ali priključi k uporabi oseba, odgovorna za njihovo varnost. .

Prepovedana je drugačna uporaba naprave od tiste predvidene.

Naprava ni predvidena za uporabo v kmetijstvu.

Morebitna povezava naprave z drugo komponento mora biti izvedena upoštevajoč lastnosti obeh. Nepravilna povezava lahko vpliva 
na delovanje naprave in/ali sistema.

POZOR: Nevarnost električnega udara. Deli pod napetostjo.
Pred odpiranjem ohišja naprave, odklopite napajanje. 

Napeljava mora biti speljana skladno z najboljšo prakso in v primeru priključitve na električno omrežje mora minimalni presek kabla 
znašati 0,75 mm2.

Med vgradnjo in vzdrževalnimi deli je treba preprečiti neposredni stik z deli, ki so pod napetostjo ali potencialno nevarni.

Napravo je treba vgraditi v za to predviden prostor, ki ne sme biti izpostavljen kapljanju vode ali vlagi, direktni sončni svetlobi, 
neugodnim vremenskim razmeram, toplotnim virom ali visoko intenzivnem elektromagnetnem polju. Naprave se ne sme uporabljati 
v prostorih, izpostavljenim nevarnosti eksplozije ali požarom. 

Napravo je potrebno ločeno priključiti na neodvisno bipolarno stikalo. Če so potrebna vzdrževalna dela, je treba predhodno odklopiti 
napajanje. Ne uporabljajte naprav s samodejno ali časovno ponastavitvijo, ali takšnih, ki se jih lahko nehote ponastavi. 

Uporabiti primerne samodejne varnostne naprave, skladne z električnimi lastnostmi prostora, v katerega se napravo vgradi in 
skladno z veljavnimi predpisi.

Napravo je potrebno ozemljiti preden se jo priključi na električno omrežje. Če je treba napravo odstraniti, je treba ozemljitev odklopiti 
za ostalimi električnimi povezavami. Prepričajte se, da je ozemljitev zgradbe bila izvedena strokovno in skladno z veljavnimi predpisi. 

NAVODILA MORAJO BITI UPORABNIKU VEDNO NA VOLJO

ODVREČI SKLADNO Z VELJAVNIMI PREDPISI
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Centralni krmilnik za več consko brezžično vodeno toplotno regulacijo
Brezžično vodena elektronska termostatska glava. Za termostatske ventile. 
Brezžično voden senzor temperature prostora
Napajalnik za centralni krmilnik (opcijsko)
Set proti nedovoljenim posegom (opcijsko)
Repetitor radijskega signala z vtikačem (opcijsko)  
Repetitor radijskega signala, vgradna verzija (opcijsko)
Stikalo

Paleta izdelkov

Koda 210100
Koda 210510
Koda 210001
Koda 210004
Koda 210005
Koda 210011
Koda 210010
Koda 210006

Tehnične lastnoti

Centralni krmilnik za več consko brezžično vodeno toplotno regulacijo, koda 210100
Za vodenje termostatskih glav s kodo 210510.  
Radijska komunikacija: 
Razdalja prenosa:
Zaslon:
Upravljanje prek kontrolnih gumbov.
Možnost toplotne regulacije: 
Tedenska nastavitev:
Napajanje:
Največji pretok pomožnega kontakta za zahtevo po ogrevanju:
Stopnja zaščite:
Poraba:
Temperatura prostora:
Temperatura skladiščenja:
Relativna vlažnost zraka:
Shranjevanje podatkov o uri brez napajanja:
Shranjevanje podatkov o nastavitvah brez napajanja:

Napajanje, koda 210004, za centralni krmilnik s kodo 210100
Napajanje:
Napetost pri izhodu: 
Tok pri izhodu:
Moč pri izhodu:
Dimenzije:

Brezžično vodena elektronska termostatska glava, koda 210510
Za radiatorske termostatske ventile. Delovanje prek gumbov, občutljivih na dotik, vgrajen 
temperaturni senzor.
Združljiva s centralnim krmilnikom za več consko brezžično vodeno toplotno regulacijo, koda 
210100.
Radijska komunikacija:
Adapter za hitro vgradnjo.
Baterijsko napajanje:
Stopnja zaščite:
Temperatura prostora:
Temperatura skladiščenja:
Relativna vlažnost prostora:

Brezžično voden senzor temperature prostora, koda 210001
Za nadzor temperature posameznega dela prostora ali sobe.
Vgradnja:
Temperatura prostora:
Temperatura skladiščenja:
Relativna vlažnost zraka:
Največji čas delovanja pri 100% napolnjenosti in v popolni temi:
Razdalja prenosa:
Interval prenosa:
Radijska komunikacija:
Združljiva s centralnim krmilnikom za več consko brezžično vodeno toplotno regulacijo, koda 210.
Napajanje:
Stopnja zaščite:

Dimenzije

RF 868MHz - Protokol EnOcean
30 m v zaprtih prostorih

TFT grafični barvni zaslon

v do 8 različnih prostorih
Načini: Auto - Dopust - Varčno - Udobje

24 V (dc)
5 A

IP 30
0,6W (0,1W v mirovanju)

0÷50°C
-20÷70°C
10÷90 %

2 uri
nedoločen

230 V (ac)
24 V (ac)
180 mA

4,2 W
42.5x40x22 mm

RF 868MHz - Protokol EnOcean

2 x 1,5 V AA alkalna
IP 30

0÷50°C
-20÷70°C

10÷90 % (brez kondenzacije)

z lepilom ali vijakom s ploščato glavo 
0÷40°C

-20÷60°C
10÷100 %

cirka 100 ur
30 m v zaprtih prostorih 

< 600 sec
RF 868MHz - Protokol EnOcean

brez baterij, s fotovoltaičnimi celicami 
IP 30
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Zaslon in tipke

23 .9
°C

KITCHEN

MODE

20.0°C

MENU

INFO

SATURDAY
14/09/13

18:14

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

23 .9
°C

KITCHEN

MODE

20.0°C

MENU

INFO

SATURDAY
14/09/13

18:14

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

TIPKA
"NAZAJ"

TIPKA ZA 
POTRDITEV

TIPKA ZA 
POMIKANJE 

NAVZGOR

TIPKA ZA 
POMIKANJE 

NAVZDOL

GLAVNI MENI

IZMERJENA TEMPERATURA

TIPKA "INFO" ZA OGLED 
STANJA NAPRAVE

VKLJUČENA ZAHTEVA ZA 
OGREVANJE

DAN - DATUM - URA

DOSTOP DO MENIJSKIH 
MOŽNOSTI

ALARM

SEZNAM PROSTOROV

IZBIRA NAČINA DELOVANJA 
V PROSTORU

NASTAVLJENA 
TEMPERATURA (SET POINT)

PODATKI O STANJU



Ogled stanja v posameznih prostorih

Z gumbi za pomikanje na zaslonu izbrati prvo možnost zgoraj levo (v danem primeru je to "KUHINJA"). Za 
ogled stanja v ostalih prostorih, zaporedoma pritiskati gumb za potrditev. Na zaslonu se prikaže odčitana 
temperatura in stanje ogrevanja v izbranem prostoru.

Hitra sprememba načina delovanja v posameznem prostoru

Z gumbi za pomikanje izbrati tipko NAČIN in nato tipko za potrditev. Tako je možno izbirati med:
-

-

-

Za aktiviranje enakega načina delovanja v vseh prostorih, slediti navodilom v poglavju MENI NAČINOV 
V PROSTORIH

Začasno aktiviranje načina udobja v posameznih prostorih (prisilna nastavitev temperature)

Z gumbi za pomikanje izbrati tipko nastavljene temperature (set point) in tipko za potrditev. Z gumbi 
za pomik nato spremeniti vrednost do želene temperature. Izbrati tipko za potrditev. Z gumbi za pomik 
nastaviti čas trajanja načina udobja (v urah) od najmanj 30 minut do največ 24 ur. Za aktiviranje in vrnitev v 
glavni meni, izbrati tipko za potrditev.

INFO

Z gumbi za pomik izbrati tipko INFO, nato pa tipko za potrditev. Tako se lahko preveri splošno stanje 
delovanja v različnih prostorih. Predvsem pa:
TEMP = v prostoru odčitana temperatura
SETP = nastavljena temperatura (set point)
VALV = odprt/zaprt ventil.
OPOMBA: podatki se posodabljajo vsakih deset minut.
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Hitra izbira funkcij z glavnega menija (po prvi namestitvi)

SATURDAY

14/09/13

18:14

MENU

INFO

KITCHEN

MODE

20.0°C

23 .9

°C

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

SATURDAY

14/09/13

18:14

MENU

INFO

KITCHEN

MODE

20.0°C

23 .9

°C

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

AUTO, centralni krmilnik nastavi enak način delovanja za vsak prostor, glede na časovno nastavitev v 
meniju 
PROGRAM ZA PROSTORE - VARČNOST, centralni krmilnik nastavi način delovanja glede na časovno 
nastavitev v meniju PROGRAM ZA PROSTORE, vendar z znižanjem temperature za 3°C glede na 
nastavljeno.
UGASNJENO, centralni krmilnik ugasne ogrevanje (OFF), tako da zapre vse ventile posameznem 
priključenem prostoru. Vseeno pa se ohrani funkcija proti zmrzovanju (8°C).

SATURDAY

14/09/13

18:14

MENU

INFO

KITCHEN

MODE

20.0°C

23 .9

°C

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

SATURDAY
14/09/13

18:14

KITCHEN

MODE

20.0°C

23 .9
°C

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

MENU

INFO
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Delovanje

Centralni krmilnik prek termostatskih glav, nameščenih na ventilih radiatorjev, upravlja s temperaturo v različnih conah. Svetujemo namestitev 
centralnega krmilnika v osrednjem delu stanovanja. Senzor temperature centralnemu krmilniku sporoči odčitano temperaturo posameznega prostora, 
da lahko slednji upravlja z ventilom na radiatorju. Na glavi je vgrajen senzor temperature, ki se uporabi, ko prostor nima svojega temperaturnega 
senzorja ali pa v primeru napake v komunikaciji, s čimer se zagotovi nemoteno delovanje sistema. V tem primeru se upošteva povprečna temperatura, 
izmerjena s senzorji na termostatskih glavah v prostoru. Centralni krmilnik je opremljen z lastnim temperaturnim senzorjem, ki se ga uporabi, če drugi 
senzorji niso na voljo.

Izbira vgradnega mesta za centralni krmilnik

Centralni krmilnik s kodo 201500 zahteva napajanje s 24 V dc. 
Na voljo je napajalnik (opcijsko), koda 210004, ki se ga namesti v 
vgradno stensko ohišje. 
Centralni krmilnik je treba vgraditi stran od vrat, oken, radiatorjev in 
indirektnih virov toplote, po možnosti na višino od 1,2 m do 1,5 m. 
Največja razdalja prenosa v zaprtih prostorih, kjer ni posebnih ovir 
(kot so debele stene iz armiranega betona, vrata ali kovinski ščiti, itd.) 
znaša 30 m (70 m prostega zraka). Centralni krmilnik lahko upravlja 
z do 8 različnimi prostori, vsak od njih pa lahko upravlja z do 4 
različnimi radiatorji (skupno se lahko torej upravlja z do 32 radiatorji). 

Primeri uporabe

Regulacija temperature v prostorih z nadzorom kotla pri 
samostojnem sistemu
Centralni krmilnik od temperaturnega senzorja pridobi signal in s 
tem določi, če je posamezni prostor treba ogreti. Skladno s tem se 
regulirajo ventili v določenem prostoru. Kotel se prižge, če je treba 
ogreti vsaj en prostor.  

Regulacija v prostorih 
z nadzorom kotla pri 
centralnem sistemu 
Centralni krmilnik od 
temperaturnega senzorja pridobi 
signal in s tem določi, če je 
posamezni prostor treba ogreti. 
Skladno s tem se regulirajo ventili 
v določenem prostoru. 

Ni priporočeno vgraditi naprave znotraj kovinskih struktur, saj lahko zmanjšajo razdaljo prenosa. Razdalja med radiatorji ali centralnim 
krmilnikom in drugimi napravami, kot je računalnik ali sistemi, ki oddajajo signale na visoki frekvenci, mora biti vsaj 0,5 m. 
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Vgradnja elektronske glave na radiatorski ventil

1.
Ročno močno priviti 
adapter (na voljo v 
kompletu) na ventil. 

2.
S svinčnikom pritisniti na 
zatič, kot prikazano, nato 
odstraniti pokrovček.

3.
Vstaviti glavo na ventil. 
Pritiskati na sprostitveni 
vzvod in hkrati močno 
pritisniti pravokotno na 
ventil, tako da se glava 
pritrdi na adapter. 

4.
Vstaviti varnostni zaklepni 
obroček (v kompletu).

5.
Vstaviti obe bateriji tipa AA 
1,5 V, upoštevajoč pravilno 
polarnost. Rdeča led lučka 
dvakrat utripne. 

6.
Namestiti pokrovček na 
telo glave. 

7.
V primeru vgradnje v javnih 
prostorih, se lahko uporabi 
set proti nedovoljenim 
posegom in se s tem 
prepreči krajo/poškodbo. 
Priviti namenski vijak v za to 
predvideno odprtino. 

8.
Glava je sedaj vgrajena in 
pripravljena za povezavo 
s centralnim krmilnikom. 
Rdeča led lučka bo dvakrat 
utripnila vsaki dve minuti, 
dokler povezava ni 
zaključena (v tej fazi glava 
ne regulira).

Opomba: Elektronska termostatska glava je tovarniško nastavljena v popolnoma odprt položaj (zaradi enostavnejše namestitve). Z 
vnosom baterij se motor še ne zažene: z regulacijo prične šele po priključitvi na centralni krmilnik, zato se priporoča najprej vgraditi 
glavo na ventil, šele nato izvesti priključitev. Ob prvem zagonu se izvrši ponastavitev (nadzor delovanja radiatorskega ventila). V primeru 
potrebe, se lahko termostatsko glavo povrne na tovarniško nastavitev. Glej poglavje “POSEBNI POSTOPKI”. 
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Montaža centralnega krmilnika na steno

1.
Za stensko montažo se lahko uporabi vgradno ohišje tipa Bticino Living 503E.  
Pritrditi napajalnik na dno ohišja.

Prekiniti električni tok pred kakršnokoli električno povezavo

2.
Povezati električno napetost na napajalnik 24 V dc, upoštevajoč pravilno polarnost. 
Največji prerez napajalnih kablov je 2,5 mm2, največja dolžina kabla 24 V dc je 10 
m.   Upoštevati polarnost in izvesti električno priključitev upoštevajoč izolacijo, da 
se s tem prepreči električni šok ali poškodbo na napravi. Za izbiro najprimernejšega 
položaja za napajalnik je treba upoštevati navodila.

3.
Odstraniti pokrov centralnega krmilnika s pritiskom na dva spodnja gumba, paziti, 
da pri tem ne poškodujemo plastike. Paziti, da zaradi dotika ali pritiska ne pride do 
nepopravljive škode na zaslonu.

4.
Vstaviti napajalne kable 24 V dv skozi sredinsko odprtino hrbtne strani ohišja 
centralnega krmilnika. 
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5.
Odstriči odvečne dele. Fiksirati ohišje s priloženimi vijaki.

7.
Namestiti pokrov s prilagoditvijo zgornjega dela in nežno pritisniti do blokade.

Možno je vstaviti vijak proti nedovoljenim posegom 
in s tem preprečiti neželeno odpiranje centralnega 
krmilnika. Uporabiti za to predvideno odprtino na 
spodnjem delu centralnega krmilnika. 

8.
Napajati centralni krmilnik. 

6.
Povezati napajalne kable s konektorjem, upoštevajoč polarnost. Povezati kable s 
konektorjem nadzorne enote kotla (če obstaja). 

KONEKTOR
PRIKLJUČEK KOTLA

KONEKTOR
NAPAJANJE 24 V (dc)
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Konfiguracija centralnega krmilnika (OPOMBA: Za ogled prejšnjih rubrik, pritisniti na "nazaj")

1.
Po priključitvi centralnega krmilnika na električno 
napajanje se na zaslonu prikaže pozdravni zaslon.  
Za nadaljevanje pritisniti tipko za potrditev.

2.
Izbrati jezik s pritiskom na tipke "gor" ali "dol"
OPOMBA: S tipko "nazaj" se lahko vedno vrnete na 
prejšnje rubrike. 

3.
Spremeniti uro s pritiskom na tipke "gor" in "dol", za 
nadaljevanje pritisniti tipko za potrditev. Enak postopek 
se ponovi tudi za nastavitev minut in datuma. 

4.
Izbrati, če mora centralni krmilnik nadzorovati 
elektronske glave radiatorskih ventilov. Izbrati DA v 
primeru običajne namestitve z elektronskimi glavami. 
Izbrati NE v primeru enostavne uporabe kot časovni 
termostat za vklop/izklop posamičnega kotla ali druge 
naprave (primer: conski ventil). 

CALEFFI  WICAL

V01.03

ITALIANO

DEUTSCH

ENGLISH

FRANCAIS

24/04/2014

28

TIME & DATE

:00

ENTER TIME AND DATE

NO

VALVE ACTUATORS

YES

DOES THE MULTI-ZONE CONTROLLER
HAVE TO CONTROL

THE VALVE ACTUATORS?
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5.
Izbrati ali mora centralni krmilnik prek priključka 
(potrebno ožičiti) nadzorovati kotel. Izbrati DA v primeru 
samostojnega sistema in NE v primeru centraliziranega 
sistema. 

6.
Izbrati število con, ki jih mora centralni krmilnik 
nadzorovati. Največje število con je 8.

7.
Na zaslonu se izpišejo prostori izbranega števila, ki so 
samodejno pojmovani. OPOMBA: Naziv prostora se 
lahko spremeni z izbiro prostora in dostopom do menija 
za urejanje besedila. 
S klikom na "NAPREJ", se nadaljuje z namestitvijo. 

8.
Osnovna konfiguracija centralnega krmilnika je 
zaključena. Elektronske glave še niso povezane, zato ne 
delujejo. Dvakrat pritisniti na tipko "nazaj" za dostop 
do glavnega menija ali preiti na naslednjo rubriko 
(povezava centralnega krmilnika/temperaturnega 
senzorja).

ZONE MANAGEMENT

INSTALL

SELECT OPTION

THU
24/04/14 00:29

SENSOR CALIBRATION

RF ACCESSORIES

OPTIONAL FUNCTIONS

RESET

GO AHEAD

BEDROOM

LIVING ROOM

BEDROOM 2

BATHROOM

BATHROOM 2

KITCHEN

HALL

DINING ROOM

LIVING ROOM

SELECT TO CHANGE THE NAMES

ZONES

8

HOW MANY ZONES DOES
THE MULTI-ZONE CONTROLLER HAVE TO CONTROL?

USE THE ARROWS TO MODIFY

NO

BOILER

YES

DOES THE MULTI-ZONE CONTROLLER
HAVE TO CONTROL A BOILER?
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Povezava centralnega krmilnika s temperaturnim senzorjem in glavo ventila

1.
V glavnem meniju izbrati MENI (MENU)

2.
Izbrati NAMESTITEV (INSTALLATION)

3.
Vsaj 5 sekund pridržati tipko za potrditev

Centralni krmilnik se lahko poveže z največ osmimi temperaturnimi senzorji prostora (kar ustreza enakemu številu con) in štirimi elektronskimi 
glavami za vsako cono, skupno torej z 32 elektronskimi glavami. Ponoviti postopek za vse cone v sistemu. 

SATURDAY

14/09/13

18:14

MENU

INFO

KITCHEN

MODE

20.0°C

23 .9

°C

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

MENU

SELECT OPTION

THU
24/04/14 14:48

ZONE PROGRAM

SUMMER/WINTER

SETTINGS

ZONE MODE

INSTALLATION

INSTALLTHU
24/04/14 14:49

YOU ARE ENTERING INSTALLATION MANAGEMENT.

CHANGES COULD LEAD TO ANOMALOUS 

BEHAVIOUR OF THE SYSTEM

PRESS OK FOR 5 SEC

TO CONTINUE
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4.
Izbrati UPRAVLJANJE S CONAMI (ZONE MANAGEMENT)

5.
Izbrati SPREMENI PROSTOR (MODIFY ZONE)

6.
Izbrati prostor za konfiguriranje

7.
Izbrati DODAJ (ADD).

Zdaj lahko temperaturni senzor povežete z glavo ventila 

INSTALL

SELECT OPTION

THU
24/04/14 14:48

SENSOR CALIBRATION

RF ACCESSORIES

OPTIONAL FUNCTIONS

ZONE MANAGEMENT

RESET

INSTALL

SELECT OPTION

THU
24/04/14 14:48

ADD ZONE

MODIFY ZONE

DELETE ZONE

INSTALL

SELECT THE ZONE TO BE CONFIRMED

THU
24/04/14 14:48

BEDROOM

LIVING ROOM

BATHROOM

BEDROOM 2

KITCHEN

BATHROOM 2

DINING ROOM

HALL

LIVING ROOM

ZONE CONFIGURATION

THU
24/04/14 14:48

NO SENSOR OR
VALVE INSTALLED

ADD

DELETE

TEST

MODIFY
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Povezava centralnega krmilnika s temperaturnim senzorjem

1.
Iz menija DODAJ (ADD) izberite TEMPERATURNI SENZOR 
(TEMPERATURE SENSOR)

1a.
Za začetek povezovanja, izberite poljubno tipko

2.
V roku dveh minut pritisnite na tipko na senzorju 

Za izvedbo povezave 
uporabite tanko 
konico, npr. sponko. 
Konico vstavite v za to 
predvideno odprtino 
na hrbtni strani 
temperaturnega senzorja.

3.
Če je bil postopek uspešen, se prikaže potrditveno 
sporočilo. Če je povezava spodletela, se prikaže alarmni 
znak. V tem primeru je postopek treba ponoviti ali 
preveriti rubriko "napake-alarmi".

4.
Senzor namestiti na steno s priloženim obojestranskim lepilnim trakom ali 
vijakom s ploščato glavo v za to predvideni odprtini na nosilcu.

Temperaturni senzor je popolnoma izpraznjen, za povezavo 
s centralnim krmilnikom pa mora biti dovolj napolnjen. Za 
zadostujoč nivo napolnjenosti za povezavo zadostuje, če se ga za 
dve uri postavi v osvetljen prostor. Neposredna izpostavljenost 
sončni svetlobi ali toplotnim virom povzroči napačno odčitavanje 
dejanske temperature prostora. Postaviti ga je treba stran od vrat, 
oken, radiatorjev in posrednih toplotnih virov, po možnosti na 
višino od 1,2 do 1.5 m. 

LIVING ROOM

YOU ARE ADDING A SENSOR

THU
24/04/14 14:48

NOW PRESS THE SENSOR BUTTON
WITHIN 2 MINUTES

USING A SUITABLE TOOL

LIVING ROOM

PRESS ANY BUTTON

THU
24/04/14 14:48

YOU HAVE SUCCESSFULLY
BOUND THE TEMPERATURE 

SENSOR IN THE ZONE:  LIVING ROOM

LIVING ROOM

ADD

THU
24/04/14 14:48

WINDOW SENSOR

TEMPERATURE SENSOR

ACTUATOR
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Povezovanje centralnega krmilnika z glavo ventila

Opomba: Pred začetkom postopka povezave mora biti glava obvezno nameščena na radiatorju.

1.
V meniju DODAJ, izbrati GLAVA VENTILA (ACTUATOR)

1a.
Za začetek postopka povezave, pritisniti poljubno 
tipko

2.
V roku dveh minut za dve sekundi pridržite poljubno 
tipko na glavi. Lahko se uporabi 
poljubno od štirih tipk na prednji 
strani glave.

Led lučka rdeče barve zasveti 
2-4 krat, kar potrdi uspešno 
povezavo.

3.
Za izboljšanje temperaturnih nastavitev, izberite tip 
radiatorja na katerem je nameščena glava. 

Opomba: Za lažje prepoznavanje glav in njihovih položajev, se priporoča uporaba sheme na koncu tega priročnika z naslovom 
"NAMESTITVENA SHEMA GLAV". To omogoči poenostavitev opravil, kot so prepoznavanje glav z izpraznjenimi baterijami (vsaki glavi se 
dodeli identifikacijska številka, npr. VENTIL 1"). 

LIVING ROOMTHU
24/04/14 14:48

TOUCH A BUTTON OF THE ACTUATOR
FOR 2 SECONDS WITHIN 2 MINUTES

LIVING ROOM

DEVICE YOU WANT TO ADD

THU
24/04/14 14:48

WINDOW SENSOR

TEMPERATURE SENSOR

ACTUATOR

RADIATOR

SELECT OPTION

THU
24/04/14 14:48

ALUMINIUM

CAST IRON / STEEL
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MENI NAČINOV V PROSTORIH
(izbira načina delovanja sistema)

AUTO

Glede na izbrani časovni razpored (običajno delovanje glede na časovna obdobja), centralni krmilnik nastavi enak način delovanja za vse prostore. 
Časovna obdobja vsake cone se lahko prilagodi z menijem NASTAVITEV.
V glavnem meniju izbrati: 

Za vklop nastavitev, slediti navodilom na zaslonu

MENU ZONE MODE AUTO

ECO

Glede na izbrani časovni razpored (običajno delovanje glede na časovna obdobja), centralni krmilnik nastavi enak način delovanja za vse cone, 
vendar z znižanjem za 3°C glede na nastavljeno temperaturo. Časovna obdobja vsake cone se lahko prilagodi z menijem NASTAVITEV.
V glavnem meniju izbrati:

Za vklop nastavitev, slediti navodilom na zaslonu

MENU ZONE MODE ECO

HOLIDAY

Z zaprtjem vseh ventilov in kotla (če je priključen), centralni krmilnik do predvidenega datuma in ure prihoda z dopusta izključi ogrevanje (OFF). 
Vseeno se ohrani funkcija proti zmrzovanju (8°C).
V glavnem meniju izbrati: 

Za vklop nastavitev, slediti navodilom na zaslonu

MENU ZONE MODE HOLIDAY

OFF

Centralni krmilnik z zaprtjem vseh ventilov in kotla, če je priključen, izključi ogrevanje (OFF). Vseeno se ohrani funkcija proti zmrzovanju (8°C).
V glavnem meniju izbrati: 

Za vklop nastavitev, slediti navodilom na zaslonu

MENU ZONE MODE OFF
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MENI POLETJE/ZIMA
(Izbira delovanja ogrevanja pozimi/izkljopljen sistem poleti)

Centralni krmilnik omogoča izbiro načina delovanja pozimi in poleti
V glavnem meniju izbrati:

MENU SETTINGS

TIME & DATE

MENU SUMMER/WINTER

Izbrati želen način delovanja in pritisniti tipko za potrditev. V načinu "zima" bodo aktivne vse nastavitve za ogrevanje. V načinu "poletje" bodo 
nastavitve ogrevanja popolnoma izključene. 
Ventili se bodo zaprli, pravtako bo izkljopljen priključek na kotel.
V tem načinu omeji radijska komunikacija med centralnim krmilnikom in termostatskimi glavami (s podaljšanjem komunikacijskega časa med 
napravami do največ 20 minut), v korist življenjske dobe baterij samih termostatskih glav.

Opomba: Ob ponovnem zagonu sistema v zimskem času je morda potrebno počakati do 20 minut za ponovno aktiviranje sistema 
(aktiviranje kotla in odprtje ventilov).

Priporoča se, da se baterij poleti ne odstrani in tako ventilom omogoči postopek proti blokiranju (popolno odpiranje in zapiranje 
vsakih deset dni).

MENI NASTAVITVE

V glavnem meniju izbrati:

Omogoči spremembo datuma in ure. Slediti navodilom na zaslonu

Omogoči izbiro jezika menija. Slediti navodilom na zaslonu

Omogoči prilagajanje zaslona glede na naslednje možnosti:
- 

-

-

Omogoči shranjevanje in kasnejšo uporabo vseh v določenem trenutku nastavljenih parametrov za centralni krmilnik . 
Lahko se shranijo trije scenariji. Slediti navodilom na zaslonu.

Vklop/izklop zvoka. Slediti navodilom na zaslonu.

GLAVNA CONA. Za izbiro priljubljenega prostora, ki se bo prikazoval na glavnem meniju. Slediti navodilom na 
zaslonu
OSVETLITEV OZADJA. Nastavi časovno omejitev za samodejni izklop zaslona, od 1 do 15 minut. Slediti navodilom 
na zaslonu.
BARVE. Za izbiro barvne teme na zaslonu.

LANGUAGE

DISPLAY

SCENARIO

SOUND
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MENI PROGRAMIRANJA CON
(programiranje urnikov delovanja sistema)

MODIFY

Centralni krmilnik omogoča nastavitev do 4 obdobij ugodja (vklopljen sistem) v vsakem posamičnem prostoru, s časovno nastavitvijo in nastavitvijo 
temperature. V ostalih delih dneva se bo ohranjala temperatura mirovanja. Centralni krmilnik bo reguliral temperaturo v posamičnem prostoru, tako 
da se bo z delovanjem kotla in ventilov ohranjala nastavljena temperatura. Med začetno konfiguracijo centralni krmilnik za vsak prostor samodejno 
določi standardne parametre (glej spodnjo shemo). 

V glavnem meniju izbrati:

Izbrati prostor, za katerega želite spremeniti nastavitve, npr. "DNEVNA SOBA", prikaže se:

MENU ZONE PROGRAM MODIFY

Omogoči dodajanje časovnega programa z začetnim in končnim časom ter nastavljeno temperaturo. Največje število 
časovnih programov je štiri. Slediti navodilom na zaslonu.

Omogoči spreminjanje vrednosti obstoječega časovnega obdobja z začetno in končno uro ter nastavljeno 
temperaturo. Slediti navodilom na zaslonu.

Omogoči izbris časovnega obdobja. Slediti navodilom na zaslonu.

Omogoči kopiranje in uporabo nastavitev poljubnega dne za katerikoli drug dan. Slediti navodilom na zaslonu. Ta 
funkcija je zelo uporabna, če se želi izbrati enak program za vse dni v tednu. Zaporedoma pritisniti tipko za potrditev. 

ADD

MODIFY

DELETE

COPY

START

07:30

12:00

18:00

OTHER TIMES

END

08:30

13:30

22:30

SETP

22.0°C

22.0°C

22.0°C

16.0°C

LIVING ROOM

ZONE PROGRAM

THU
24/04/14 14:48

MONDAY

SELECT A DAY

Start time 

End time
 

Temperature set for the
comfort period
 

Temperature set for the
set back period
(outside the set times)

 

Začetni čas

Končni čas

Nastavljena temperatura za 
obdbobje udobja

Nastavljena temperatura za 
obdobje mirovanja (izven 

nastavljenih urnikov)
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RESTORE

Ta funkcija omogoča nastavitev časovnih obdobij za vsak prostor, začenši s 4 vnaprej shranjenimi TEDENSKIMI programi, enega od katerih lahko 
uporabnik prilagodi po svojih željah. 

V glavnem meniju izbrati:

Izbrati prostor, za katerega želite spremeniti nastavitve, npr. "DNEVNA SOBA" (ali več prostorov), na zaslonu se izpiše:

MENU ZONE PROGRAM RESTORE

RESTORE

MORNING LUNCH EVENING WEEKEND

THU
24/04/14 14:48

SELECT WEEKLY PROGRAM FROM THOSE AVAILABLE

PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM �

PERSONAL

Program s tremi časovnimi obdobju za jutro, kosilo 
in večer. Vikend z neprekinjenim delovanjem z enim 
samim časovnim obdobjem.
Temperatura udobja/mirovanja 22-16°C.

Program z dvema časovnima obdobjema za jutro, 
kosilo, večer in vikend z neprekinjenim delovanjem. 
Temperatura udobja/mirovanja 22-16°C. 3

Program za drugo bivališče, petek zvečer in vikend 
z neprekinjenim delovanjem in med ostalimi dnevni 
aktivna temperatura proti zmrzovanju (8°C).

Program, prilagodljiv željam uporabnika. Z uporabo  
tipke                              , v meniju PROGRAM PROSTOROV, 
se lahko shrani tedensko programiranje za določen 
prostor, ki je že vnesen v centralnem krmilniku. Zelo 
uporabna funkcija za hitro obnovitev programa, ki ga je 
ustvaril uporabnik. 

SAVE

SAVE

Oglejte si zadnjo možnost v meniju "OBNOVI".

Ta funkcija omogoča kopiranje tedenskih programov enega prostora na enega ali več prostorov. Zelo uporabna funkcija, če uporabnik želi določiti 
enake nastavitve v dveh ali več prostorih stanovanja.

V glavnem meniju izbrati:

Izbrati prostor, ki ga želite kopirati, nato pa prostor (ali prostore) na katerega bi radi kopirali tedenski program prvega prostora. 
Slediti navodilom na zaslonu.

MENU ZONE PROGRAM COPY

COPY
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MENU INSTALATION PRESS OK FOR 5 SEC

MENI NAMESTITEV
(povezovanje naprav, spreminjanje prostorov, opcijske možnosti)

V glavnem meniju izbrati:

POZOR! Spremembe lahko povzročijo neobičajno obnašanje sistema.

ZONE MANAGEMENT

ADD

DELETE

TEST

NAME

RADIATOR

ADD ZONE

SENSOR CALIBRATION

RF ACCESSORIES

OPTIONAL FUNCTIONS

PASSWORD PROTECTIONS

SELF- LEARNING

RESET

Omogoči dodajanje temperaturnega senzorja/senzorja za okno/ glave v izbranem prostoru.

Omogoča izbris povezave s temperaturnim senzorjem / senzorjem za okno/ glavo v izbranem prostoru

Možna je izvedba dveh funkcij:
-

-

Omogoči spremembo naziva prostora

Omogoči spremembo tipa radiatorja, povezanega z glavo/ventilom

Omogoči dodajanje prostora in pripadajočih senzorjev/glav. Slediti navodilom na zaslonu.

Omogoči izbris enega prostora. Slediti navodilom na zaslonu.

To funkcijo aktivirajte, če želite onemogočiti vstop v centralni krmilnik. Izberite številko od 0 do 999. Za 
dostop do centralnega krmilnika bo treba  vsakič vnesti to številko (geslo). Enako velja za vsak ponovni 
vklop krmilnika. 
POZOR! Pazljivo shraniti geslo, in s tem preprečiti morebitno neuporabnost sistema. Slediti 
navodilom na zaslonu. V primeru izgube gesla, kontaktirati Caleffijevo službo za tehnično podporo, 
ki bo opravila ponastavitev in obnovo sistema (pri čemer se bodo izgubile vse nastavitve).

Z omogočenjem ali onemogočenjem te funkcije centralni krmilnik prilagodi čas vklopa in izklopa 
sistema toplotnim lastnostim stanovanja in s tem optimizira čas odziva sistema (samoučenje). Funkcija 
privzeto je onemogočena. Slediti navodilom na zaslonu.

POZOR! Ponovni zagon sistema, vsi podatki bodo izbrisani. Naprave bo treba ponovno povezati. Slediti 
navodilom na zaslonu.

TEST RF: izvede komunikacijski test s podatkom o izmerjeni temperaturi (za temperaturni senzor) ali 
položaj odprtja ali zaprtja ventila (za glavo) in prikaže nivo signala (DB-LINK). Podatki se nemudoma 
nadgradijo. 
Slediti navodilom na zaslonu.
ODPRT/ZAPRT: izvede popolno odprtje ali zaprtje glave (za 10 minut). Slediti navodilom na zaslonu.

DELETE ZONE

S to funkcijo se lahko nastavi vrednost offset za vgrajeni senzor v termostatu. Lahko se jo aktivira npr. ko je centralni krmilnik nameščen tako, da ne 
more pravilno izmeriti temperature (npr. če ni nameščen na višini od 1.2 m - 1,5 m) ali če je nameščen poleg toplotnih virov.

Omogoča dodajanje stikala (opcijsko). Slediti navodilom na zaslonu.
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Main page ZONE NAME

MODE
(winter only)

SETPOINT
(winter only)

MENU

INFO

ZONE MODE
(winter only)

ZONE PROGRAM

SUMMER/WINTER

SETTINGS

INSTALLATION

Scroll zones

AUTO

ECO

OFF

Manual
timed

Show table

AUTO

ECO

HOLIDAY

OFF

MODIFY

RESTORE

SAVE

COPY

WINTER

SUMMER

TIME & DATE

LANGUAGE

DISPLAY

SCENARIO

SOUND

Select options

Select zone or day

Select zone

Select zone

Select zone

Change time and date

Select language

SAVE

SELECT

ON

OFF

ADD

MODIFY

DELETE

COPY

PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM 3

PERSONAL

Zone to be saved

Zone to be copied

MAIN ZONE

BACKLIGHT

COLOURS

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

Day to be copied

Select zone

Change time duration

BLUE

GREEN

GREY

SPLOŠNA SHEMA
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POSEBNI POSTOPKI

Prvo vstavljanje baterij v glavo/ glava še ni povezana s centralnim krmilnikom
Po prvi vstavitvi baterij, bo LED lučka dvakrat zasvetila. Vsaki dve minuti bo zasvetila dvakrat in s tem opozorila, da povezava s centralnim krmilnikom še ni 
zaključena.

Preverjanje stanja komunikacije med glavo in centralnim krmilnikom
Centralni krmilnik mora biti vklopljen in delujoč, glava pa pravilno povezana s centralnim krmilnikom. Za dve sekundi istočasno pritisniti na dve nasprotujoči si 
tipki (npr. tisto spodaj levo in tisto zgoraj desno). Takoj zatem se lahko prek LED lučke preveri:
-  
- 
-
-

Ročno odprte ali zaprtje glave
Na centralnem krmilniku izbrati: MENI - NAMESTITEV - UPRAVLJANJE PROSTOROV - SPREMENI PROSTOR - [izbrati prostor, ki ustreza glavi] - TEST - ZAPRTO/
ODPRTO.
Po izpisu na zaslonu, za dve sekundi istočasno pritisniti na dve nasprotujoči si tipki. Takoj zatem se lahko prek LED lučke preveri:
- 
-

PONASTAVITEV termostatske glave na tovarniške nastavitve
Glavo se lahko ponastavi na tovarniške nastavitve. V tem primeru se nepreklicno prekine povezava s centralnim krmilnikom. Ta korak se svetuje zgolj v nujnih 
primerih. Po opravljeni ponastavitvi, je treba izbrisati povezavo med centralnim krmilnikom in glavo in sicer z izbiro tipke MENI NAMESTITEV na centralnem 
krmilniku. Za dve sekundi istočasno pritisniti na dve tipki spodaj (pod napisom Caleffi). LED lučka bo utripala 4 sekunde, med katerimi je treba istočasno 
pridržati dve tipki na zgodnjem stranskem delu glave. Glava se postavi na položaj odprtja, identifikacijska številka povezave na centralnem krmilniku pa se 
izbriše. LED lučka na glavi zasveti za dve sekundi. Glava se postavi na položaj "vstavljene baterije, glava pa NI povezana z nobenim krmilnikom".

NEPRAVILNOSTI
V primeru nepravilnosti se na začetnem zaslonu prikaže opozorilni znak         . Z izbiro znaka in tipke OK se lahko na zaslonu preveri nepravilnosti. Nepravilnost 
se na zaslonu prikaže tudi med mirovanjem, ko sta na zaslonu običajno prikazana ura in Caleffijev logotip v beli barvi; v primeru nepravilnosti znaki niso več 
beli, ampak rdeči.

Prazne baterije - zamenjava
Če je nivo baterij v glavi prenizek, se na zaslonu centralnega krmilnika izpiše  
simbol        . LED lučka na glavi zasveti trikrat vsakih deset minut. Glava se 
samodejno postavi v položaj odprtja=50%. Zamenjava baterij ne povzroči izgube 
povezave s centralnim krmilnikom. Za zamenjavo baterij je treba:
1) S konico kemičnega svinčnika pritisniti na zatič in odstraniti pokrovček. Potegniti 
pokrovček v smeri puščice.
2) Vstaviti dve bateriji AA 1,5 V glede na pravilno polarnost. LED lučka bo na glavi 
zasvetila dvakrat po eno sekundo. Ponovno pritrditi pokrovček. 

Izguba povezave med glavo (ali drugo napravo na radijski signal) in 
centralnim krmilnikom.
Če glava izgubi komunikacijo s centralnim krmilnikom za več kot 40 minut, se na zaslonu izpiše simbol        . Z izbiro tega simbola se na zaslonu izpiše katera 
glava je izgubila signal. Vsaki glavi se pripiše število od 1 do 4, glede na zaporedje po katerem je bila povezana na centralni krmilnik. Da bi vseeno zagotovili 
regulacijo temperature prostora, glava zahvaljujoč svojemu notranjemu temperaturnemu senzorju regulira s fiksno nastavitvijo 20°C.
Preveriti, če so naprave nepoškodovane, če je radijski signal dovolj močan (glej test delovanja), če so baterije glave napolnjene, če je temperaturni senzor 
pravilno osvetljen (dovolj napolnjen za oddajo signala).

Zaslon na centralnem krmilniku je ugasnjen
Preveriti, če se centralni krmilnik električno napaja in če je napajalnik pravilno povezan (polarnost). V primeru negativnega odgovora se obrnite na Caleffijevo 
tehnično podporo.

Temperatura prostora je drugačna od nastavljene setpoint temperature
Da je temperatura prostora drugačna od nastavljene, je možno opaziti šele po določenem času. Preveriti, če kotel in glave na radiatorskih ventilih pravilno 
delujejo. Prek tipke "INFO" preveriti, če je vrednost odčitane temperature enaka temperaturi prostora. Preveriti, če je senzor temperature prostora (če je 
nameščen) pravilno nameščen in ni izpostavljen direktni svetlobi (kar lahko izkrivi odčitano temperaturo). Razmisliti o vgradnji senzorja temperature prostora, 
če še ni vgrajen. V primeru negativnega odgovora se je potrebno obrniti na Caleffijevo službo za tehnično podporo.

LED lučka utripne štirikrat: stanje komunikacije je ODLIČNO
LED lučka utripne trikrat: stanje komunikacije je DISKRETNO
LED lučka utripne dvakrat: stanje komunikacije je ZADOVOLJIVO
LED lučka zasveti za dve sekundi: pomeni, da glava ni prejela nikakršnega signala s strani centralnega krmilnika. V tem primeru oceniti, če je potrebna 
vgradnja repetitorja signala.

LED lučka se prižge za eno sekundo: ni bilo signala. Glava ne izvede nikakršne naloge.
LED lučka utripa vsakih 0,5 sekund: signal je bil. LED utripa ves čas aktiviranja glave. Glava se popolnoma odpre (ali zapre). Svetujemo, da se ta korak izvede 
šele, ko je glava vgrajena na ventilu.
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NAMESTITVENA SHEMA TERMOSTATSKEGA VENTILA

Za enostavnejšo prepoznavnost termostatskih glav in njihovega položaja, se priporoča uporaba tega prostora za vnos namestitvene sheme. Tako 
uporabnik lažje prepozna termostatske glave, ki imajo npr. prazne baterije (vsakemu ventilu se dodeli ime z identifikacijsko številko, npr. VENTIL 1).
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DODATKI

Koda 210011
Brezžični repetitor signala 1. in 2. stopnje z vtikačem.
Napajanje: 230 V (ac)
Radijska komunikacija: RF 868 MHz - Standard EnOcean
Razdalja prenosa: 30 m v zaprtih prostorih
Poraba med stanjem pripravljenosti: 0,9 W

Koda 210010
Brezžični repetitor signala 1. in 2. nivoja z anteno. Vgradni ali spuščeni strop.
Napajanje: 230 V (ac)
Radijska komunikacija: RF 868 MHz - Standard EnOcean
Razdalja prenosa: 30 m v zaprtih prostorih
Poraba med stanjem pripravljenosti: 0,9 W
Mere: 100x50x25 mm

Koda 210006
Stikalo - brezžično in brezbaterijsko stikalo za daljinsko upravljanje.
Tri tipke omogočajo vklop načina Auto/Varčno/Off

Koda 210004
Napajalnik za centralni krmilnik, koda 210100
Napajanje: 230 V (ac)
Napetost na izhodu: 24 V (ac)
Tok na izhodu: 180 mA
Moč na izhodu: 4,2 W
Mere: 42.5x40x22 mm

Koda 210001
Brezžično voden senzor temperature prostora
Za upravljanje s temperaturo posamičnega prostora ali stanovanja.
Vgradnja: z obojestranskim lepilnim trakom ali vijakom s ploščato glavo 
Najdaljši čas delovanja ob 100% napolnjenosti in v popolni temi: približno 100 ur
Razdalja prenosa: 30 m v zaprtih prostorih
Radijska komunikacija: RF 868MHz - Standard EnOcean
Združljiv s centralnim krmilnikom za večconsko brezžično vodeno toplotno regulacijo, serija 210.
Napajanje: brez baterij, s fotovoltaično celico
Stopnja zaščite: IP 30


