T7162-E7 Kullanma Kılavuzu
T7162-E7 ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için kullanılan, programlanabilir, kablosuz bağlantı yapılan bir oda termostatıdır.
Bilinen tek ünite termostatların aksine T7162-E7 oda termostatları alıcı ve
kontrol merkezi olarak adlandırılan iki üniteden oluşmaktadır. Alıcı kısmı bir
kablo ile kombi veya yerden ısıtma sistemine bağlanarak ısıtıcı cihazı kontrol
eder. Kontrol merkezi de bir kullanıcı araüzü ile sıcaklığın kontrol edileceği
mahalin sıcaklığını ayarlamaya yaramaktadır. İki ünite birbirine kablosuz
bağlantı sistemi ile bağlıdır.
- Alıcı ile kablosuz bağlantı açık alanda 100 metre mesafeden algılama
- Ekranda termostat ayar sıcaklığı, oda sıcaklığı görünebilmektedir.
- Kalıcı kullanıcı ayarları ve program ayarları güç kaybı durumunda korunur.
- Sıcaklık °C olarak görüntülenir.
- Düşük pil uyarısı
- Sıcaklık ayar tekerleği çevirilirken set edilen sıcaklık değerini görebilme.
Ardından tekrardan mahal sıcaklığını gösteren ekrana geri dönecektir.

Özellikleri
Güç Kaynağı		
:
Alıcı
		
:
Sıklık Bandı 		
:
Röle Kontağı (Alıcı)
:
Sıcaklık Ayar Aralığı
:
Hassasiyet 		
:
Ebatlar
Kontrol Merkezi
:
Alıcı 			:
Renk 			:
Mesafe			:

Kontrol Merkezi 2AA Pil
100-240 VAC 50/60 Hz
868 mHz
250VAC 16A
5°C – 30°
1 °C
(86x86x32)mm
(113x82x30)mm
Beyaz
100 metre

Termostat Alıcı (Reciever) Bilgileri:

1- Dijital Ekran
3- Düşük pil seviyesi
4-Isıtma sistemi devrede göstergesi
5- Arıza bilgisi
6- Sıcaklık göstergesi °C
7- LCD Ekran
8- Açma / Kapama Düğmesi
9- Sıcaklık ayar tekerleği

Termostat alıcısının L1 ve N1 klamensleri üzerinden enerji beslemesi yapılmalıdır. NO ve COM klamenslerinden ise direk kombi bağlantısı
yapılacaktır.
Termostat çalış komutunu alıcıya gönderdiğinde Gösterge C (Sarı LED) ışığı yanıp sönmeye başlar. Isıtıcı sisteminiz çalışmaya başladığında
ise Gösterge B (Yeşil) yanmaya başlar.
Oda kontrol paneli ile alıcı arasında haberleşme problemi oluştuğunda alıcınızın üzerinde bulunan butona 3 sn kadar basılı tutunuz ve
yukarıdaki resimde termostat sıcaklık ayarlarma tekerleğinin altındaki gizli butona 3 sn kadar basılı tutunuz. Daha sonra kontrol paneli
üzerinden sıcaklığı arttırarak ısıtıcınızın çalışmasını sağlayınız. Böylece alıcı ve kontrol paneli arasında haberleşme otomatik olarak sağlanacak ve sistem sorunsuz çalışmaya başlayacaktır.

Arıza Belirtileri:

1) “
”sembolü pil bitmesine yakın 30 gün boyunca yanmaya devam eder. Bu durumda lütfen pilini hemen değiştiriniz.
2) Oda Sıcaklık Sensörü eğer kısa devre yapmış ise ekranda “ER1” arızası verecektir.
3) Oda Sıcaklık Sensörü hasar gördüğünde ekranda “ER2” arızası verecektir.
4) Termostat kontrol paneli ve alıcısı arasında yaşanacak haberleşme sorununda ise ekranda “Er2” arızası verecektir. Lütfen haberleşme
kısmı ile iligli yeri okuyarak oda kumanda modülü ve alıcısı arasındaki haberleşmeyi tekrardan sağlayınız.
5) Gösterge B (Yeşil LED) ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ise termostat sensörü arızalanmış demektir.
6) Kontrol paneli ile alıcı arasında haberleşme kesildiğinde kontrol paneli üzerinde Gösterge A (Kırmızı LED) devamlı yanmaktadır.

