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LV – Lietošanas un montāžas instrukcija – elektriskā kvēlstieņa termostats WFC

LV – lietošanas instrukcija
Atļautais pielietojums
Termostats regulē telpas vai sildelementa temperatūru, piem.,
lai sasildītu dvieļus, kombinācijā ar elektrisko kvēlstieni, kas
atrodas stacionāros sildelementos.
Jebkāds cits pielietojums neatbilst noteikumiem un tāpēc nav
pieļaujams.

Drošības norādes
Ź Nelietojiet ierīci, pirms nav pabeigta pareiza ierīces

instalācija.

BRĪDINĀJUMS
Apdegumu risks! Dažas sildelementa daļas
var ļoti sakarst.
Ź Uzmaniet bērnus, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
Ź Ņemiet vērā arī kvēlstieņa un sildelementa
lietošanas instrukcijas.
Ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām ﬁziskajām,
sensorajām un garīgajām spējām vai cilvēki, kuriem
trūkst pieredzes un zināšanu, kā arī bērni, sākot no
8 gadu vecuma, ja tie tiek uzraudzīti vai iepriekš
apmācīti, kā droši lietojama ierīce, un apzinās
izrietošos riskus.
Bērni, jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst tuvoties ierīcei,
ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.Bērni vecumā
no 3 līdz 8 gadiem, ievērojot iepriekš minētos
nosacījumus, drīkst vienīgi ieslēgt un izslēgt ierīci,
ja ierīce ir novietota vai instalēta viņiem piemērotā
pozīcijā.
Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst tīrīt ierīci
un veikt apkopi lietotāja līmenī.
Tīrīšana
Ź Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas

tīkla.
Ź Lietojiet vienīgi neitrālus tīrīšanas līdzekļus, kas nav

abrazīvi.

Reklamācijas
Ź Vērsieties pie sava amatnieka.

Montāža un remonts
Ź Lai nezaudētu tiesības uz garantijas pakalpojumiem,

montāžu un remontdarbus uzticiet vienīgi amatniekam.
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Utilizācija
Ź Nogādājiet ierīci uz specializēto elektrisko

un elektronisko ierīču savākšanas punktu.
Ievērojiet vietējos noteikumus.

Pirmreizējā ekspluatācijas uzsākšana/bateriju maiņa
Termostats darbojas ar LR6 vai AA tipa baterijām 1,5 V, 4
gab.
Nelietojiet atkārtoti uzlādējamās baterijas.
Ź Noņemiet korpusa vāciņu (9) (skatīt F1 att.).
Ź Ievietojiet baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai
polaritātei.
Ź Uzlieciet korpusa vāciņu (9) (skatīt F2 att.).
Ź Iestatiet pamatiestatījumus (LANGUAGE, DATE, TIME (skatīt
MENU / SETUP)
Norāde: kad baterijas ir tukšas, termostats vairs nesūta
uztvērējam radiosignālus.
Ja ilgāku laiku netiek saņemti radiosignāli, uztvērējs drošības
nolūkos izslēdz kvēlstieni. Tomēr nesasalšanas funkcija
joprojām saglabājas aktīva, to nodrošina uztvērējā esošais
temperatūras sensors.
Bateriju indikators
pilnas baterijas
pustukšas baterijas
drīzumā jāmaina baterijas
baterijas ir tukšas, tāpēc jānomaina

Vadības un indikācijas elementi
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Forsētā režīma / apstiprināšanas taustiņš
Grozāmā poga
Izgaismots aplis
Klātbūtnes taustiņš
Prombūtnes taustiņš
Automātikas taustiņš
Izvēlnes / atgriezes taustiņš
Informācijas taustiņš / bērnu drošība
Korpusa vāciņš

Forsētā režīma/apstiprināšanas taustiņš (1)
Darba režīmā:
• nospiežot vienu reizi –>
aktivizē forsēto režīmu
• nospiežot vēlreiz –> pabeidz forsēto
režīmu un atgriežas iepriekšējā
programmā
Izvēlnēs:
• apstiprināšanas taustiņš
Grozāmā poga (2)
Darba režīmā:
• Maina uzdoto temperatūru (manuāla programma)
Izvēlnēs:
• var atlasīt izvēlnes punktus vai iestatīt
parametrus
Izgaismots aplis (3)
Mirgo:
• pieprasa apstiprināt

Prombūtnes taustiņš (5)
Aktivizē programmu ABSENCE.
Nospiežot vienu reizi:
• aktivizē pazeminājuma režīmu (iestata
T-REDUCED MENU / SETUP / SETTINGS;
rūpnīcas iestatījums 19 °C)
Nospiežot divas reizes:
• aktivizē nesasalšanas programmu
(rūpnīcas iestatījums 7 °C)
Automātikas taustiņš (6)
Palaiž pašlaik aktivizēto programmu (to
izvēlas MENU / PROGRAMS)
Izvēlnes/atgriezes taustiņš (7)
Piekļuve galvenajai izvēlnei
Galvenajā izvēlnē:
• īslaicīgi nospiežot: vienu pakāpi atpakaļ
• ilgi spiežot: atpakaļ uz darba režīmu
(izmaiņas netiek saglabātas)
Informācijas taustiņš/bērnu drošība (8)
• Darba režīmā: rāda informāciju par
pašreizējo programmu

• Aktivizējot PRESENCE un ABSENCE programmas –> var iestatīt aktivizēto laika
periodu (1–30 dienas)

• Ja taustiņš ir nospiests ilgāk par
5 sekundēm, tiek aktivizēta vai
deaktivizēta bērnu drošība / vadības
bloķējums. Displejā parādās simbols

.

Klātbūtnes taustiņš (4)
Aktivizē programmu
PRESENCE (parametru iestatīšana PROGRAMS
izvēlnes punktā)
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Displejs
Displejs ieslēdzas automātiski, tiklīdz tiek pagriezta grozāmā
poga vai nospiests kāds taustiņš. Lai pagarinātu bateriju
kalpošanas laiku, displejs izslēdzas, ja ilgāku laiku nekas
netiek darīts.
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uz īsu brīdi nospiediet taustiņu (1).
Displejā redzams atlikušais darbības laiks.

Kad telpas temperatūra ir sasniegusi 28 °C (darba režīms:
telpas temperatūras regulēšana) vai 35 °C (darba režīms:
dvieļu sildīšana), drošības dēļ termostats izslēdzas.
Darba režīms MANUĀLI
Ar grozāmo pogu var uz kādu laiku iestatīt temperatūru,
kas atšķiras no uzdotās nominālās temperatūras. Displejā
.
parādās simbols
Izmaiņas darbojas līdz brīdim, kad sākas programmas
nākamās komandas izpilde.

f
a
b
c
d
e
f
g
h

i
k

g

h

i

k

Izvēlne / atpakaļ
Nedēļas diena
Bateriju indikators
Pulksteņa laiks
Telpas temperatūras faktiskā vērtība
Aktivizētā programma
Informācija / bērnu drošība/vadības bloķējums
Apsildes līmeņi:
Nesasalšanas funkcija
Pazeminājuma līmenis
Komforta līmenis
Apsildes fāze
Telpas temperatūras nominālvērtība

Funkcijas/vadība
Darba režīmi
Darba režīms AUTO – temperatūras regulēšana
Automātiskajā režīmā termostats regulē telpas temperatūru
vai sildelementa (dvieļu sildīšana) temperatūras līmeni
atbilstoši uzdotajai programmai, ieslēdzot un izslēdzot
kvēlstieni.
Ź Nospiediet automātikas taustiņu, lai palaistu aktivizēto
programmu (skatīt: izvēlne – aktivizēt programmu/programmas).
Displejā ir redzama izvēlētā programma (piem., P1, skatīt
augstāk).
Darba režīms BOOST
Forsētajā režīmā kvēlstienis karsē nepārtraukti visā iestatītajā
laika periodā neatkarīgi no iepriekš iestatītās temperatūras.
Pēc tam termostats pārslēdzas atpakaļ iepriekšējā darba
režīmā.
Ź Lai aktivizētu forsēto režīmu vai atceltu to priekšlaicīgi,
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Darba režīms KLĀTBŪTNE
Aktivizē komforta režīmu no plkst. 06:00–22:00 (rūpnīcas
iestatījums), pārējā laikā ir aktīvs pazeminājuma režīms.
Ź Nospiediet klātbūtnes taustiņu.
Darba režīms ir aktivizēts uz neierobežotu laiku. Displejā
parādās simbols .
Lai darba režīmu aktivizētu uz noteiktu laika periodu (1–30
dienas), rīkojieties šādi:
Ź Nospiediet klātbūtnes taustiņu.
Ź 5 sekunžu laikā nospiediet informācijas taustiņu (8).
Ź Ar grozāmo pogu izvēlieties dienu skaitu un nospiediet
apstiprināšanas taustiņu.
Darba režīms ir aktivizēts uz iestatīto laika periodu.
Displejā parādās, piem., simbols
.
Darba režīms PROMBŪTNE
Aktivizē pazeminājuma režīmu uz visu dienu (energoekonomija).
Ź Nospiediet prombūtnes taustiņu.
Pazeminājuma režīms ir aktivizēts uz neierobežotu laiku.
Displejā parādās simbols
.
Lai pazeminājuma režīmu aktivizētu uz noteiktu laika periodu
(1–30 dienas), rīkojieties šādi:
Ź Nospiediet prombūtnes taustiņu.
Ź 5 sekunžu laikā nospiediet informācijas taustiņu (8).
Ź Ar grozāmo pogu izvēlieties dienu skaitu un nospiediet
apstiprināšanas taustiņu.
Darba režīms ir aktivizēts uz iestatīto laika periodu.
Displejā parādās, piem., simbols
.
Darba režīms: nesasalšana
Ź 2x nospiediet prombūtnes taustiņu.

Nesasalšanas režīms ir aktivizēts uz neierobežotu laiku.
Displejā parādās simbols
.
Lai nesasalšanas režīmu aktivizētu uz noteiktu laika periodu
(1–30 dienas), rīkojieties šādi:
Ź 2x nospiediet prombūtnes taustiņu.
Ź 5 sekunžu laikā nospiediet informācijas taustiņu (8).

Ź Ar grozāmo pogu izvēlieties dienu skaitu un nospiediet

apstiprināšanas taustiņu.
Darba režīms ir aktivizēts uz iestatīto laika periodu.
Displejā parādās, piem., simbols
.
Informācija par pašreizējo programmu
Ź Nospiediet informācijas taustiņu (8).

Tiek parādīti pašreizējā programmā iestatītie laiku bloki.

Piemērs: informācija par programmu TOWEL 1
Ź Izmantojot grozāmo pogu, pārejiet no viena iestatītā

dienu bloka uz citu.

LV – izvēlne
Navigācija
Ź Nospiediet izvēlnes taustiņu (7), lai nokļūtu galvenajā

izvēlnē.
Izvēlne ir iedalīta trijos blokos:
• SETUP: pamatiestatījumi
• PROGRAMS: programmas deﬁnīcija
• OPTIONS: informācija par termostatu

Ź Grieziet grozāmo pogu, lai pārvietotos pa izvēlnes punk-

tiem

.

Ź Nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai izvēlētos

iemarķēto izvēlnes punktu

.

Izvēlnes struktūra
MENU

SETUP

LANGUAGE
DATE / TIME

DATE
TIME
SUMMERTIME

SETTINGS

T-COMFORT[°C]
T-REDUCED [°C]
HEATER LEVEL
BOOST DURATION

DISPLAY

CONTRAST
BRIGTHNESS

PROGRAMS

PRESENCE
P1-AT WORK
P2-AT HOME
P3-USER DEFINED
-TOWEL
-USER DEFINED

OPTIONS

INFO
FACTORY SETTINGS
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Izvēlne – iestatījumi

P1 - AT WORK:

Uzsākot pirmreizējo termostata ekspluatāciju vai nomainot
baterijas, sekos uzaicinājums veikt valodas un datuma/laika
pamatiestatījumus.
Norāde: atbilstoši rūpnīcas iestatījumam displejā parādās
vasaras laika vai ziemas laika simbols.
Alternatīvi var arī NEIZVĒLĒTIES vasaras laiku.
Noklusētie iestatījumi
Šie parametri nosaka temperatūras līmeni programmās un
forsētā režīma ilgumu.
• T-COMFORT [°C]
– Uzdotā temperatūra komforta režīmā (7–27 °C,
rūpnīcas iestatījums 22 °C)
• T-REDUCED [°C]
– Uzdotā temperatūra pazeminājuma režīmā
(7–27 °C, rūpnīcas iestatījums 19 °C), lai ekonomētu
enerģiju
• HEATER LEVEL
– Uzdotais temperatūras līmenis dvieļu sildīšanas
režīmā: (pakāpe 0.5–5.0, rūpnīcas iestatījums:
pakāpe 5.0)
• BOOST DURATION
– Uzdotais ilgums ar maksimālo apsildes jaudu (30,
60, 90, 120 min, rūpnīcas iestatījums 60 minūtes)

Pi–Pk:

Izvēlne – programmas
Termostats automātiski regulē telpas temperatūru komforta
vai pazeminājuma režīmā (energoekonomija) vai dvieļu
sildīšanas kvēlstieņa temperatūras līmeni atbilstoši uzdotajai
programmai.
Termostatam ir trīs programmas telpas temperatūras
regulēšanai un divas programmas dvieļu sildīšanai.
Izvēloties kādu atsevišķu programmu, parādās šāda
apakšizvēlne:
• SELECT
• INFO
• MODIFY
• DELETE
Programmu rūpnīcas iestatījumi:
PRESENCE:
Pi–Se:
plkst. 0–6:
plkst. 6–22:
plkst. 22–24:

pazeminājuma temperatūra
komforta temperatūra
pazeminājuma temperatūra

plkst. 0–6:
plkst. 6–8:
plkst. 8–16:
plkst. 16–22:
plkst. 22–24:

pazeminājuma temperatūra
komforta temperatūra
pazeminājuma temperatūra
komforta temperatūra
pazeminājuma temperatūra

Se, Sv:
plkst. 0–7:
plkst. 7–23:
plkst. 23–24:

pazeminājuma temperatūra
komforta temperatūra
pazeminājuma temperatūra

P2 - AT HOME:
Pi–Pk:
plkst. 0–6:
plkst. 6–22:
plkst. 22–24:

pazeminājuma temperatūra
komforta temperatūra
pazeminājuma temperatūra

Se, Sv:
plkst. 0–7:
plkst. 7–23:
plkst. 23–24:

pazeminājuma temperatūra
komforta temperatūra
pazeminājuma temperatūra

P3-USER DEFINED:
nav pievienoti laiki.
TOWEL:
Pi-Pk:
plkst. 0–6:
plkst. 6–9:
plkst. 9–18:
plkst. 18–21:
plkst. 21–24:

nesasalšanas režīms
dvieļu sildīšana
nesasalšanas režīms
dvieļu sildīšana
nesasalšanas režīms

Se, Sv:
plkst. 0–7:
plkst. 7–10:
plkst. 10–19:
plkst. 19–22:
plkst. 22–24:

nesasalšanas režīms
dvieļu sildīšana
nesasalšanas režīms
dvieļu sildīšana
nesasalšanas režīms

TOWEL USER DEFINED:
nav pievienoti laiki.
Programmas aktivizēšana
Ź Izvēlieties vajadzīgo programmu un apstipriniet.
Ź Izvēlieties izvēlnes punktu ACTIVATE un apstipriniet.

Aktivizētā programma ir redzama uz automātikas
taustiņa.
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Programmas informācija
Var atvērt ieprogrammētos iestatījumus.
Ź Izmantojot grozāmo pogu, pārejiet no viena iestatītā dienu un laiku bloka uz citu.

Programmas dzēšana
Ieprogrammētie dienu bloki un laika periodi tiek dzēsti.
Programmu var izveidot no jauna. Šāda rīcība ieteicama, ja
nepieciešamas lielākas izmaiņas.

Programmas izmaiņas
Izdarot korekcijas programmā, iespējams vienīgi pārbīdīt
iepriekš deﬁnētos laika periodus, kas ievietoti iepriekš
deﬁnētajos dienu blokos. Tas ir lietderīgi tikai tad, ja
pielāgojumi ir nelieli. Ja vajadzīgas lielākas izmaiņas, ieteicams izdzēst programmu un izveidot jaunu.

Programmas izveidošana
Var deﬁnēt dienu blokus un laika periodus (ne vairāk kā 12
pārslēgšanas komandas vienā dienā), kuros ir aktīvs telpas
temperatūras regulēšanas vai dvieļu sildīšanas režīms.
Lai esošo programmu varētu izveidot no jauna, tā vispirms
jāizdzēš.

Izmaiņas telpas temperatūras regulēšanas programmā
( klātbūtne, P1, P2, P3)
Ź Izvēlieties vajadzīgo programmu un apstipriniet.
Ź Izvēlieties izvēlnes punktu MODIFY un apstipriniet.
Kursors atrodas pirmajā deﬁnētajā laika periodā.
Ź Izvēlieties vajadzīgo telpas temperatūras līmeni (komforta temperatūra vai pazeminājuma temperatūra
) un apstipriniet.
Ź Laika periodam izvēlieties jaunu sākumu un jaunas beigas, pēc tam apstipriniet.
Ź Ja nepieciešams, šādā veidā pielāgojiet arī pārējos laika
periodus.
Norāde: trīs reizes nospiežot apstiprināšanas taustiņu,
var izlaist atsevišķus laika periodus.
Ja kādā laika periodā nav ieprogrammēts temperatūras
līmenis, ir aktīva nesasalšanas funkcija.
Kad ir apstiprināts pēdējais laika periods, programmas
izmaiņas tiek pieņemtas.
Ja 4 minūšu laikā netiek nekas ievadīts, visi ievadītie dati
tiek atcelti, un termostats atgriežas iepriekšējās programmas
stāvoklī.

Izveidot telpas temperatūras regulēšanas programmu
(klātbūtne , P1, P2, P3)
Ź Izvēlieties vajadzīgo programmu un apstipriniet.
Ź Izvēlieties izvēlnes punktu CREATE un apstipriniet.
Ź Deﬁnējiet dienu bloku, nospiežot apstiprināšanas
taustiņu.

Izmaiņas dvieļu sildīšanas programmā
)
( ,
Ź Izvēlieties vajadzīgo programmu un apstipriniet.
Ź Izvēlieties izvēlnes punktu MODIFY un apstipriniet.
Kursors atrodas pirmajā deﬁnētajā laika periodā.
Ź Laika periodam izvēlieties jaunu sākumu un jaunas beigas, pēc tam apstipriniet.
Ź Ja nepieciešams, šādā veidā pielāgojiet arī pārējos laika
periodus.
Norāde: divas reizes nospiežot apstiprināšanas taustiņu,
var izlaist atsevišķus laika periodus.
Ja kādā laika periodā nav nekas ieprogrammēts, ir aktīva
nesasalšanas funkcija.
Kad ir apstiprināts pēdējais laika periods, programmas
izmaiņas tiek pieņemtas.
Ja 4 minūšu laikā netiek nekas ievadīts, visi ievadītie dati
tiek atcelti, un termostats atgriežas iepriekšējās programmas
stāvoklī.

Ź Lai dienu blokam varētu pievienot klāt citas dienas,

izvēlieties ADD DAYS dienas un apstipriniet.
Ź Kad dienu blokam ir pievienotas visas vajadzīgās dienas,

izvēlieties ENTER TIME.
Ź Izvēlieties pirmā laika perioda sākumu un apstipriniet.
Ź Izvēlieties vajadzīgo telpas temperatūras līmeni (kom-

forta temperatūra vai pazeminājuma temperatūra
) un apstipriniet.
Ź Izvēlieties pirmā laika perioda beigas un apstipriniet.
Ź Ja nepieciešams, šādā veidā pielāgojiet arī pārējos laika
periodus (ENTER TIME).
Ja kādā laika periodā nav ieprogrammēts temperatūras
līmenis, ir aktīva nesasalšanas funkcija.
Ź Ja nepieciešams, šādā veidā pielāgojiet arī pārējos dienu
blokus (NEW DAY BLOCK).
Ź Pabeidziet programmēšanu ar SAVE & QUIT.
Ja 4 minūšu laikā netiek nekas ievadīts, visi ievadītie dati
tiek atcelti, un termostats atgriežas iepriekšējās programmas
stāvoklī.
Izveidot dvieļu sildīšanas programmu
( ,
)
Ź Izveidojot dvieļu sildīšanas programmu, rīkojieties tieši
tāpat, kā veidojāt telpas temperatūras regulēšanas programmas.
Jādeﬁnē laika periodi ar iepriekš iestatītu apsildes pakāpi.
Pārtraukumos starp ieprogrammētajiem laika periodiem ir
aktīva nesasalšanas funkcija.
Rūpnīcas iestatījumu programma
Šis izvēlnes punkts pieejams tikai pēc tam, kad programma
ir koriģēta, dzēsta vai izveidota no jauna; tas atkal atjauno
rūpnīcas iestatījumus.
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Izvēlne – opcijas
Informācija
Parāda modeli, ierīces numuru un programmatūras datumu.
Rūpnīcas iestatījumi
Atiestata visu ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem (nemainās tikai
datums un laiks).

Atiestate
Ja notiek programmatūras atteice, ar atiestates taustiņu to
var palaist no jauna. Visi iestatījumi saglabājas, izņemot datumu un laiku.
Ź Noņemiet korpusa vāciņu (9) (skatīt F1 att.).
Ź Ar smailu priekšmetu īslaicīgi nospiediet RESET (atiestates)
taustiņu (skatīt G att.).
Ierīce sāk darboties no jauna.
Ź Uzlieciet korpusa vāciņu (9) (skatīt F2 att.).
Ź Iestatiet pamatiestatījumus (LANGUAGE, DATE, TIME;
skatīt MENU / SETUP).

LV – montāžas instrukcija
Ierīci drīkst pieslēgt tikai elektrotehnikas speciālists (Vācijā
saskaņā ar BGV A3).

Ź Uzglabājiet un transportējiet ierīci tikai

izsargiepakojumā.

Reklamācijas
Ź Vērsieties pie piegādātājiem.

Utilizācija
Ź Iepakojumu un nevajadzīgās daļas nododiet otrreizējai

pārstrādei vai pienācīgai utilizācijai. Ievērojiet vietējos
noteikumus.

Tehniskās īpašības (skatīt datu plāksnīti)
• Atbilst standartam EN 60730-1, -2-9
• Termostata baterijas: 4 x 1,5 V, LR6 vai AA tips
• Radiofrekvence: 868 MHz
Radiouztvērēja jaudas parametri
Nominālais spriegums
Vada šķērsgriezums
Ieteicamās dzīslu galu
uzmavas
Maksimālā komutācijas
jauda
Kontakta slodze

Drošības norādes
Ź Pirms montāžas un ekspluatācijas uzsākšanas uzmanīgi

izlasiet instrukciju.
Ź Pēc montāžas atdodiet instrukciju galapatērētājam.

BRĪDINĀJUMS
Elektrošoks apdraud dzīvību!
Ź Ierīce jāsamontē un jāpieslēdz, kad nav pievienots
spriegums.

Iebūvēšanas nosacījumi
Ź Termostats jāmontē tikai kombinācijā ar elektriskajiem

kvēlstieņiem, kas iekļauti ražotāja programmā.
Ź Ja montāža notiek telpās ar vannu vai dušas kabīni:

ievērojiet aizsardzības zonas atbilstoši nacionālajiem
instalēšanas standartiem (Vācijā DIN VDE 0100-701).
Papildus jāievēro visi vietējie noteikumi.
Ź Instalējot jāparedz arī noplūdstrāvas aizsargierīce
(neietilpst komplektācijā) ar nostrādāšanas robežu, kas
mazāka vai vienāda ar 30 mA.
Ź Ja ierīce bez spraudņa tiek pieslēgta tieši pie stacionāras
elektroinstalācijas: atbilstoši vietējiem ierīkošanas noteikumiem jāiemontē atvienošanas ierīce, lai varētu atvienot no tīkla.
Ź Ierīci drīkst izmantot tikai ar atļauto spriegumu (skatīt
datu plāksnīti).
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Jaudas patēriņš
gaidstāves režīmā
Sienas izvada izolācijas
veids
Sienas izvada
aizsardzības veids

230 V AC
1 x 1,5 mm²
L = 10 mm atbilstoši
DIN 46228
1800 W
8 A / 250 V ~ ar cos φ = 1
vai
2 A / 250 V ~ ar cos φ = 0,6
apm. 0,9 W
Aizsardzības klase I vai II
IPX4 pēc pareizas montāžas

Aizsardzības zonas telpās ar vannu vai
dušas kabīni (instalēšanas piemērus skatīt
A att.)
• Saskaņā ar nacionālo instalēšanas standartu (Vācijā
DIN VDE 0100-701) elektriskās iekārtas telpās ar vannu
vai dušas kabīni drīkst piemontēt tikai noteiktās zonās.
• Augstākminētajās telpās elektriskās ierīces ir atļautas
tad, ja tās tiek aizsargātas ar noplūdstrāvas aizsargierīci
(RCD) (Vācijā atbilstoši standartam DIN EN 61008-1
(VDE 0664-10)).
• Kontaktligzdas drīkst piemontēt tikai ārpus aizsardzības
zonas.
• Norāde: ražotājs nav atļāvis piemontēt produktus
aizsardzības zonā 1.
Ź Turpmāk minētos produktus piemontējiet aizsardzības

zonā 2 vai ārpus aizsardzības zonām:
– Sildelements ar kvēlstieni (ievērot DIN 55900 "Telpas
sildelementu pārklājumi")

– Termostats WFC
– Sienas izvads IPX4 ar radiouztvērēju

Montāža
Sagatavošana
Ź Pārliecinieties, ka tuvumā (kvēlstieņa kabeļa garu-

ma attālumā) atrodas zemapmetuma kārba (230 V,
drošinātājs B16 A).
Lai iebūvētu radiouztvērēju, ieteicams izmantot zemapmetuma kārbu, kuras dziļums ≥ 40 mm un diametrs 68 mm.
Zemapmetuma kārbai jābūt viegli pieejamai, tā nedrīkst
atrasties sildelementa projekcijas laukumā.
Ź Piemontējiet sildelementu un kvēlstieni.
Termostata un radiouztvērēja/sienas izvada montāža
Ź Pārbaudiet piegādes komplekta komplektāciju un
varbūtējos bojājumus (skatīt B att.).
Ź Piemontējiet termostatu (skatīt C1/C2 att.).
Ź Piemontējiet radiouztvērēju un sienas izvadu (skatīt D1–
D5 att.).
Elektriskais pieslēgums
Ierīci drīkst pieslēgt tikai elektrotehnikas speciālists.
Ź D5: izveidojiet elektrisko pieslēgumu atbilstoši E1 att.
(aizsardzības klase I) vai E2 (aizsardzības klase II) shēmai.
• Dzīslu apzīmējumi:
– L' = fāze, kvēlstienis (brūna)
– L = fāze, tīkls (brūna)
– N = neitrāle, kvēlstienis (zila)
– N = neitrāle, tīkls (zila)
– PE = aizsargvadītājs (zaļš/dzeltens, tikai aizsardzības
klasei I)
Radiosakaru komunikācijas izveidošana
Ź D6: uz termostata vienu reizi nospiediet taustiņu LEARN.
Displejā parādās ziņojums:

Ź D8: uz radiouztvērēja (aktuators) vienu reizi nospiediet

taustiņu LEARN.
–> Gaismas diode LED (10) mirgo zaļā krāsā.
Ja LED (10) deg ilgāk par 5 sekundēm, programmēšanas process nav sekmīgs. Vēlreiz sāciet programmēšanas procesu.
Ź D9: uz termostata vienu reizi nospiediet taustiņu LEARN.
Displejā tiek parādīta pašlaik iestatītā programma,
piemēram:

–> LED (10) uz radiouztvērēja vairs nedeg
Radiosakaru savienojums ir sekmīgi izveidots.
Ieprogrammētais stāvoklis saglabājas arī pēc strāvas padeves pārtraukuma.
Ź D10": piemontējiet šļakatu aizsargu
Gaismas diode LED (11) informē par kvēlstieņa darba režīmu.
Stāvoklis
Deg sarkanā
krāsā
Deg dzeltenā
krāsā
Mirgo sarkanā
krāsā

Nozīme
Apsildes fāze
Sasniegta nominālā temperatūra,
kvēlstienis izslēgts
Radiosakaru komunikācijas
traucējums, pārbaudiet termostatu
WEC

Ź D7: apstipriniet ar termostata taustiņu (1).

Displejā parādās ziņojums:
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