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                                                                                                           Превод от английски език 

 

Ръководство за експлоатация 

Електронна термостатна глава N 

 
1. Информация за ръководството 

Преди да използвате устройството прочетете внимателно цялото ръководство. 

Ръководството съдържа важна информация за предназначението на устройството. 

Обърнете специално внимание на бележките по отношение на безопасността. Пазете 

ръководството за следващи консултации. Ако предоставите устройството за употреба на 

други лица, моля предайте им и ръководството за експлоатация. 

 

Използвани символи: 

 

   Внимание! Това означава опасност. 

 

Бележка. Този раздел съдържа важна допълнителна информация. 

 

2. Обхват на доставката 

1х радиаторен термостат, 1х адаптер Danfoss RA, 1х поддържащ пръстен, 1х муфа М4, 

1х винт с цилиндрична глава М4 х 12, 2х 1,5 V mignon/LR/AA, 1х ръководство за 

експлоатация 

 

3. Експлоатация и показване на информация 

 

 
 

А Муфа за монтиране на парен вентил 

 

В Табло на програмираните фази на отопление 

 

С   Температура комфорт и еко температура,  функция отваряне на прозорец, 

(Manu) ръчен режим, (Auto) автоматичен режим 
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D   Функция за почивните дни, делнични дни,   символ, показващ, че 

батерията е изтощена 

 

Е Бутон за Режим/Меню (Mode/Menu): Превключване между автоматичен режи, ръчен 

режим и функция за почивни дни (натиснете бутона рязко и за кратко); отворено меню 

за конфигуриране (натиснете бутона в продължение на най-малко 3 секунди) 

 

F Ръкохватка: Променете настройките, напр. температурата (завъртете ръкохватката), 

активирайте функцията за повдигане (boost function) и потвърдете/запазете настройките 

в менюто (натиснете ръкохватката рязко и за кратко) 

 

G Бутон : Превключване между температура комфорт и еко температура 

Н Показване на температурата, времето и датата, опции на менюто, функции 

 

4. Функция 

С електронната термостатна глава N можете удобно да регулирате стайната 

температура. Благодарение на предварително програмираните или индивидуално 

приспособени и настроени фази на отопление и охлаждане, желаната температура може 

да бъде нагласена, за да е приятно. Устройството задвижва вентил, за да се контролира 

потокът на топлина към радиатора. Радиаторният термостат е подходящ за всички 

широко разпространени вентили за радиатори и лесен за монтиране – без да е 

необходимо да се източва вода или да се пречи на отоплителната система. 

Допълнителната функция boost позволява бързо, краткосрочно затопляне на радиатора 

чрез отваряне на вентила за 5 минути. Това незабавно осигурява комфортна топлина в 

помещението. 

 

5. Инструкции за безопасност 

   Устройството не е играчка; не позволявайте на децата да играят с него. 

   Не оставяйте опаковъчни материали около устройството, тъй като могат да бъдат 

опасни в ръцете на деца. 

   Не отваряйте устройството: не съдържа компонентни, които трябва да бъдат 

обслужвани от ползвателя. В случай на грешка, моля върнете устройството на нашия 

сервиз. 

 

6. Инструкции за изхвърляне и обезвреждане    
Не изхвърляйте това устройство заедно с обикновени битови отпадъци. 

 

Електронните устройства трябва да се изхвърлят и обезвреждат в съответствие с 

Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване посредством 

местните пунктове за обезвреждане на отпадъци от електронно оборудване. 
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  Маркировката СЕ е свободна търговска марка, отнасяща се предимно за органите 

и не включва гаранция за собственост. 

 

   Използваните батерии не трябва да се изхвърлят и обезвреждат заедно с 

обикновени битови отпадъци! Вместо това ги занесете до Вашия местен пункт за 

изхвърляне и обезвреждане на батерии. 

 

7. Поставяне (смяна) на батерии 

  Батериите са поставени в първоначалното състояние на устройството. Просто 

отстранете изолационната лента. 

 

За да смените батерията, моля процедирайте по следния начин: 

 
 Натиснете с пръсти от двете страни капака на отделението за батерии и отстранете 

капака като го бутате надолу. 

 Поставете 2 нови батерии LR6 (mignon/AA) в отделението за батерии, като се 

уверите, че са поставени в правилна посока. 

 Поставете отново капака на отделението за батерии и го затворете. 

 

 Срокът на експлоатация на нови алкални батерии е приблизително 3 години. 

Символът за батерия   на дисплея показва, че батериите трябва да се сменят. След 

отстраняване на изтощените батерии, изчакайте приблизително 1 минута преди да 

поставите новите. Устройството не поддържа операция с акумулаторни (зареждащи се) 

батерии. 

 

 Никога не зареждайте стандартни батерии. Това ще доведе до риск от експлозия. 

Не хвърляйте батериите в огън. Не правете късо съединение с батерии. 

 

8. Настройте датата и часът 

След поставяне на батериите, автоматично се изисква дата и час след кратко показване 

на номера на версията на фърмуера (firmware) и кратко задвижване на мотора („INS”). 

 Настройте годината, месеца, деня, часа и минутите с ръкохватката и потвърдете като 

натиснете рязко ръкохватката (F). 

 

Можете да регулирате времето и датата в менюто посредством “DAT”. 
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По време на настройването на датата и времето, моторът задвижва контролния щифт 

назад/наобратно. 

 Ако “InS” и символът за ротационна дейност  са показани, моторът продължава да 

дава заден/обратен ход. Когато на дисплея е показано само “InS”, радиаторният 

термостат може да се монтира на вентила. 

 Седмичната програма и другите настройки могат да се регулират преди монтирането. 

Натиснете бутона Mode/Menu, докато на дисплея се появи “InS”. Натиснете бутона 

Mode/Menu, докато на дисплея се появи “InS”. Повече информация ще намерите в 

глава „11. Настройване на седмичната програма“. 

След като програмирането е завършило, на дисплея отново се показва “InS”. – част от 

изречението не се чете. 

 

9. Монтиране на радиатора 

Радиаторният термостат е лесен за монтиране и може да се направи без да е необходимо 

да се оттича вода или да се пречи на отоплителната система. Не се изискват специални 

инструменти, нито пък е необходимо да се спира отоплението. 

Муфата, закрепена за радиаторния термостат може да се използва всеобщо и без 

допълнителни принадлежности за вентили на най-популярните производители с размер 

на резбата M30 x 1,5 mm. 

Посредством адаптер в доставката, устройството може да бъде монтирано на вентила за 

радиатор тип Danfoss RA. 

 Завъртете циферблата на термостата до максималната стойност (обратно на 

часовниковата стрелка). Тогава циферблатът на термостата няма повече да се допира 

плътно до шпиндела на вентила, което го прави лесно за отстраняване. 

 Сега отстранете циферблата на термостата. Ако е необходимо, закрепете 

предоставения адаптер. После може да започне ходът на адаптиране (виж глава „10. 

Ход на адаптиране“). 

 

9.1 Адаптер за Danfoss 
Предоставеният адаптер (RA) е необходим за монтиране върху вентили Danfoss. Телата 

на вентила Danfoss са с продълговати вдлъбнатини (К) по периферията си, които също 

гарантират, че адаптерът е правилно поставен, когато е щракнал.  

 

 Ако е необходимо, поставете предоставения поддържащ пръстен (I) във фланеца 

преди монтирането на радиаторния термостат. 

 

По време на монтирането, моля, уверете се, че щифтовете вътре в адаптера (J) са 

подредени в редица с вдлъбнатините на вентила. Уверете се, че адаптерът е правилно 

закачен. 

 

 Внимавайте по време на монтирането да не притиснете пръстите си между двете 

деления на адаптера! 
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10. Ход на адаптиране 

След като батериите са поставени, моторът се „запазва“. Междувременно, датата, “INS” 

и символът за дейността  се показват да дисплея. Веднага щом като “INS” се покаже 

на дисплея без символа за дейността , радиаторният термостат може да бъде 

монтиран. Това е последвано от ход на адаптиране („AdA”) с цел адаптиране на 

термостата към вентила. 

 

 Прикрепете радиаторния термостат към вентила. 

 Затегнете муфата. 

 Когато се появи „InS”, натиснете рязко ръкохватката. 

 

Сега радиаторният термостат извършва ход на адаптиране. „AdA” и символът за 

дейността  са показани на дисплея; през това време, не е възможно извършването на 

операция. 

 

Ако ходът на адаптиране е започнал преди монтирането, моля натиснете рязко 

ръкохватката и оставете мотора на позиция „INS”. Ако на дисплея се появи съобщение 

за грешка (F1, F2, F3), моторът също отива отново на позиция „INS”. 

 

11. Настройване на седмичната програма 

За всеки ден от седмицата, с радиаторния термостат могат да се съхраняват до 3 фази на 

отопление (7 промени на настройките) с индивидуални температурни настройки. 

Две фази на отопление от 6:00 ч. до 9:00 ч. и от 17:00 ч. до 23:00 ч. за всички делнични 

дни се съхраняват като фабрични настройки: 

 

От 00:00 ч. до 06:00 ч. 17.0 
о
С 

От 06:00 ч. до 09:00 ч. 21.0
 о
С 

От 09:00 ч. до 17:00 ч. 17.0
 о
С      

От 17:00 ч. до 23:00 ч. 21.0
 о
С 

От 23:00 ч. до 23:59 ч. 17.0 
о
С 
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 На дисплея са показани лостове за превключване на периоди от време на 

интервал всяка секунда. В конкретния пример, на дисплея са показани лостове само за 

интервалите 06:00 ч. до 09:00 ч. и от 17:00 ч. до 23:00 ч. 

 

12. Съдържание на дисплея в нормален режим 

Превключването на периоди от време, режимът на експлоатация, настройването на 

контролна температура и делничните дни са показани на дисплея в нормален режим. 

Лостовете за превключване на периоди от време на седмичната програма ще се покажат 

на дисплея на интервал от една секунда. (моля вижте „11.1 Седмична програма: 

Пример“). 

 

      
 

13. Функция boost 

Функцията boost „се възползва“ от човешките усещания за топлина. При активиране на 

функцията boost, парният вентил незабавно се отваря на 80% за 5 минути (фабрична 

настройка). Отоплението на помещението отнема повече от 5 минути, но топлината, 

отделяна от радиатора може веднага да се почувства. Ако, например, се приберете у 

дома по-рано от обичайното или искате сутринта в банята да е по-топло, функцията 

boost ще ви помогне бързо да затоплите помещението. 

 

 Натиснете рязко ръкохватката, за да активирате бутона boost. 

 Оставащото време за функцията ще започне да се отброява на обратно в секунди 

(„В299“ до „В000“). 

 След като 5
те

 минути са изминали, задвижващият механизъм сменя режима, който 

преди това е бил активен (auto/menu) с предварително настроената температура. 

 Функцията може да бъде преждевременно деактивирана по всяко време чрез 

натискане на ръкохватката. 

 

Функцията boost няма да има незабавен ефекта, ако радиаторът е покрит или 

скрит (напр. от диван). Функцията за отворени прозорци се деактивира, когато е 

активирана функцията boost. 

 

14. Настройване на функция за почивни дни (holiday function) 

Ако искате да поддържате фиксирана температура за известен период от време, 

например по време на ваканцията си или на парти, може да използвате функцията за 

почивни дни. 

 Няколко пъти за кратко натиснете бутона Mode/Menu, докато символът с куфара   

 се появи на дисплея. 

 С ръкохватката сменете времето, до което да се запази температурата и потвърдете 

като рязко натиснете ръкохватката. 

 След това настройте датата и потвърдете като рязко натиснете ръкохватката. 
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 Настройте температурата и потвърдете като рязко натиснете ръкохватката. Дисплеят 

ще започне да мига, за да потвърдите. 

 

Зададената температура ще се запази до зададеното крайно време. След това, 

радиаторният термостат ще превключи обратно към автоматичен режим. 

 

15. Температура комфорт и еко температура 

Бутонът за температура комфорт и еко температура  превключва между 

температурата комфорт и еко температурата по лесен и удобен начин. Фабричната 

настройка за температурата комфорт е 21.0
о
С, а за еко температурата е 17.0

о
С. Те могат 

да се регулират както следва: 

 Натиснете и задръжте бутона за температура комфорт и еко температура  

най-малко за 3 секунди. 

 Символът слънце  и настоящата запазена температура комфорт се появяват 

на дисплея. 

 Променете температурата с ръкохватката и потвърдете като рязко натиснете 

ръкохватката. 

 Символът луна  и настоящата запазена еко температура се появяват на дисплея. 

 Променете температурата с ръкохватката и потвърдете като рязко натиснете 

ръкохватката. 

 

Дори в автоматичен режим температурата може да бъде променяна по всяко време чрез 

бутона. Тогава тя ще остане същата до следващия пункт, при който се променя 

програмата.  

 

16. Показване на позицията на вентила 

Можете да поискате настоящата позиция на вентила. За да направите това, 

процедирайте по следния начин: 

 Натиснете бутона Mode/Menu най-малко за 3 секунди. 

 Посредством ръкохватката изберете “POS” от менюто. 

 Потвърдете като рязко натиснете ръкохватката. 

 Дисплеят ще покаже настоящата позиция на вентила. 

 

17. Предпазване на деца/заключване на режима на експлоатация 

Действието и работата на устройството могат да се заключват. 

 За да активирате/деактивирате заключване на режима на експлоатация, едновременно 

натиснете Mode/Menu и бутона . 

 След успешно активиране, на дисплея се появява „LOC”. 

 За да деактивирате заключване на режима на експлоатация, натиснете отново двата 

бутона. 

 

18. Активиране на режим пауза за отопление (пестене на батерията) 

Срокът на експлоатация на батерията може да се удължи чрез превключване на режим 

изключване на отоплението през лятото. За да се постигне това, вентилът трябва да е 

напълно отворен. Защитата срещу калциране продължава да действа. За да активирате 

режима пауза за отопление, процедирайте по следния начин: 

 Завъртете ръкохватката в ръчен режим (manu) надясно, докато “ON” се появи на 

дисплея. 
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 За да прекратите действието, излезте от ръчния режим (manu) или завъртете 

селектора наляво. 

 

19. Настройте режима за защита срещу замръзване 

Ако помещението не трябва да се отоплява, вентилът може да се затвори. 

 Завъртете ръкохватката в ръчен режим (manu) наляво, докато “OFF” се появи на 

дисплея. 

 

Вентилът се отваря, само ако има риск от замръзване. Защитата срещу калциране 

продължава да действа. 

 За да прекратите действието, излезте от ръчния режим (manu) или завъртете 

селектора наляво. 

 

20. Превключване между лятно и зимно време 

Автоматично превключване между лятно и зимно време може да бъде активирано. 

Автоматичното превключване се активира във фабричните настройки. 

 Натиснете бутона Mode/Menu най-малко за 3 секунди. 

 Посредством ръкохватката, изберете от менюто “DST”. 

 Потвърдете чрез рязко натискане на ръкохватката. 

 Задайте опцията “ON”, за да активирате автоматично превключване или задайте 

опция “OFF”, за да активирате автоматично превключване посредством 

ръкохватката. 

 Потвърдете чрез рязко натискане на ръкохватката. 

 

21. Функция отваряне на прозорец 

При бързо намаляване на температурата, радиаторният термостат автоматично открива, 

че помещението се проветрява. За да се спестят разходи за отопление, температурата се 

регулира надолу за известен период от време (15 минути, настроени във фабриката). 

Докато тази функция е активна, символът за отворен прозорец  се появява на 

дисплея. За да конфигурирате функцията, процедирайте по следния начин: 

 Натиснете бутона Mode/Menu най-малко за 3 секунди. 

 Посредством ръкохватката, изберете от менюто “AER” и потвърдете като рязко 

натиснете ръкохватката. 

 Температурата и времето могат да се настроят посредством ръкохватката. Функцията 

може да се деактивира като изберете “0“ за времето. 

 

22. Настройване на отклонение от температурата 

Тъй като температурата се измерва на радиатора, разпределението на температурата 

може да варира в помещението. За да се регулира, може да се зададе отклонение от 

температурата от ± 3.5
о
С. Ако е зададена номинална температура, например 20

о
С, но в 

помещението температурата е само 18
о
С, трябва да се зададе отклонение от -2.0

о
С. 

За да настроите отклонението от температурата, процедирайте по следния начин: 

 Натиснете бутона Mode/Menu най-малко за 3 секунди. 

 Посредством ръкохватката, изберете от менюто “TOF” и потвърдете като рязко 

натиснете ръкохватката. 

 Завъртете ръкохватката, колкото е необходимо, докато се появи желаната 

температура. 

 Потвърдете като рязко натиснете ръкохватката. 

 

23. Възстановяване на фабричните настройки 
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Фабричните настройки на радиаторния термостат могат да се възстановят ръчно. Ако го 

направите, ще загубите всичките си настройки. 

За да направите това, процедирайте по следния начин: 

 Натиснете бутона Mode/Menu най-малко за 3 секунди. 

 Посредством ръкохватката, изберете от менюто “RES” и потвърдете като рязко 

натиснете ръкохватката. 

 На дисплея се появява “CFM”. 

 Потвърдете като рязко натиснете ръкохватката. 

 

24. Предназначение 

Програмируемият радиаторен термостат се използва, за да се контролира 

конвенционален вентил за радиатор. Задействайте устройството само във вътрешни 

помещения и избягвайте влиянието на влага, прах и слънчева светлина или външно 

топлинно излъчване. 

Използването на радиаторния термостат за цели, различни от тези, описани в 

настоящото ръководство за експлоатация не попада в обхвата на предназначение и води 

до невалидна гаранция или отговорност. Това се отнася и за преустройство или 

модификация на работата на устройството. Устройството е предназначено единствено за 

лично ползване. 

 

25. Отстраняване на повреди и поддръжка 

 

Код за грешка на дисплея Проблем Разрешение 

Символ за батерията 

 

Много ниска мощност на 

батерията 

Сменете батериите 

F1 Вентилът работи слабо Проверете как е 

монтиран, проверете 

парния вентил 

F2 Твърде широк диапазон на 

регулиране 

Проверете как е 

закрепен радиаторният 

термостат 

F3 Твърде малък диапазон на 

регулиране 

Проверете парния 

вентил 

   

Радиаторният термостат извършва рутинно почистване веднъж седмично или в 

събота в 12:00 ч. с цел защита срещу калциране на вентила. През това време на дисплея 

се появява “CAL”. 

 

26. Технически характеристики 

Кратко описание на устройството:   CC-RT-N-Sb2 

Захранващо напрежение:    2х 1.5 V LR6/Mignon/AA 

Консумация на ток:     100 mA (максимум) 

Срок на експлоатация:    3 години (обикновено) 

Степен на защита:     IP20 

Степен на замърсяване:    2 

Температура на околната среда:   от 0 до 50
о
С 

Температура на повърхността:   90
о
С (на радиатора) 

LCD:       85 сегмента 

Връзка:      М30 х 1.5mm 
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Метод на действие:     Тип 1 

Линейно движение:     4.3 mm 

Размери (W x H x D):    55 x 60 x 102 mm 

Тегло:       160 g (вкл. батериите) 

 

Предмет на технически промени.   

     


