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1. Кратко изложение 

 

 
 

А: Съединителна гайка за монтаж на радиаторния вентил 

В: Време на отопление на актуалната дневна програма 

С: Ръчен и автоматичен режим на работа, символ за отваряне на прозорците и 

температура за пестене на енергия и за комфорт 

D: Символ за режим за отпуск и седмица 

E: Бутон меню / режим 

F: Превключвател за избор / настройване на планираната температура 

G: Индикатор за дата / температура  

H: Показание на батерията 

I: Бутон режим за пестене на енергия / за комфорт 

S: Бутон за потвърждение 
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2. Включване 

1. Дисплеят показва за 3 секунди всички символи. 

2. Показване на номера на уреда за 2 секунди. 

3. Радиаторният термостат се сменя в инсталационен режим, след като за 2 секунди се 

показва "InS". 

 

Дата и час могат да бъдат настроени, когато моторът се връща обратно в изходна 

позиция. 

 

4. Промени датата и часа чрез завъртане на превключвателя. Потвърди и премини към 

следващата настройка чрез кратко натискане на бутона за потвърждение. 

 

Година: (2001-2099) 

Месец: (1-12) 

Ден: (1-31) Данни за деня се напасват автоматично за годината и месеца. 

Часове (0-23) 

Минути: (0-59) 

 

Ако радиаторният термостат след приключване на въвеждането на данни не се върне в 

инсталационния режим, дисплеят показва "InS" и "n". След това дисплеят показва 

"AdA", когато вентилът е в инсталационен режим. 

 

3. Инсталация и настройване на вентила 

Указание: За инсталацията на радиаторния термостат не трябва да изтича вода от 

радиатора. Не са необходими специални инструменти. Радиаторният термостат пасва 

без адаптер за всички вентили с М30х1,5 резба. За Danfoss вентили използвай 

приложения адаптер. Ако на дисплея се покаже "AdA", термостатът може да бъде 

инсталиран на радиатора съгласно ръководството за монтаж. 

1. Постави наличната, инсталирана глава на термостата на радиатора на най-горната 

степен. Това освобождава радиаторния вентил и улеснява демонтажа на старата глава 

на термостата. 

2. Демонтирай старата глава на термостата като развиеш съединителната гайка, респ. 

щепселното съединение. 

3. Завинти на ръка essentials радиаторен термостат върху вентила и затегни с ръка. 

4. Натисни след монтажа на радиаторния термостат бутона за потвърждение, за да 

стартира адаптационния процес. 

 

За вентили на марката Danfoss е нужен според вентила един съдържащ се в пратката 

адаптер за вентили. Снимката по-долу показва примерен монтаж за вентили Danfoss 

модел RA: 
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4. Адаптационен процес 

По време на адаптационния процес на дисплея се показват заедно "AdA" и "IT". При 

това се проверява правилния монтаж на термостата. Ако се появи проблем, дисплеят 

показва съобщение за грешка (F1, F2, F3, F4). Ако монтажът е извършен правилно, 

дисплеят се сменя в нормалния режим. В зависимост от състоянието на вентила може 

да е необходим многократен адаптационен процес, преди вентилът да бъде коректно 

разпознат. 

Разяснения: 

F1 - трудно задвижване на вентила. Провери, дали радиаторният вентил не е блокиран. 

F2 - диапазонът на настройката е твърде голям. Провери закрепването на термостата. 

F3 - диапазонът на настройката е твърде малък. Провери дали вентилационният 

термостат е блокирал или съпротивлението на вентила е твърде голямо. 

F4 - задвижването на клапана не е инсталирано, респ. пътят на вентила не е коректно 

разпознат. Повтори многократно адаптационния процес, ако е нужно. 

 

5. Режими на работа  

Уредът разполага с 3 режима на работа: автоматичен режим, ръчен режим и режим за 

отпуск. Чрез кратко натискане на бутона меню / режим могат да бъдат включени 

различните режими на работа. 

 

5.1 Автоматичен режим на работа 

Дисплеят може да покаже следните елементи: 

Стойност на планираната температура (може да бъде променяна според 

програмирането), седмична стойност, символ за автоматичен режим на работа, фази за 

отопление, които могат да бъдат програмирани (0-24 часа), символ за комфорт 

(температурната стойност отговаря на температурата за комфорт), символ за пестене на 

енергия (температурната стойност отговаря на температурата за пестене на енергия), 

прозорец - върху - символ (разпознава се отварянето на прозорци). 

 

Завърти превключвателя надясно и наляво, за да настроиш стойността на 

температурата. Наличната граница е между 0,5°С и 29,5°С, при което всяко въртене 

отговаря на 0,5°С. След приключване на настройките уредът работи до следващия 

момент на включване на програмата със съответната настроена стойност на 

температурата. 

 

5.2 Ръчен режим на работа 

Дисплеят може да показва следните елементи: 

Планирана стойност на температурата, седмична стойност, символ за ръчен режим на 

работа, символ за комфорт (стойността на температурата отговаря на температурата за 

комфорт), символ за пестене на енергия (стойността на температурата отговаря на 

температурата за пестене на енергия), прозорец - върху - символ (разпознава се 

отварянето на прозорци). 

 

Завърти превключвателя надясно и наляво, за да настроиш температурата. Наличната 

граница е между 5,0°С и 29,5°С, при което всяко въртене отговаря на 0,5°С. След 

приключване на настройките уредът работи със съответната настроена стойност на 

температурата. 
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5.3 Режим за отпуск 

Ако трябва да бъде поддържана постоянна температурата в рамките на един период 

(напр. по време на пътуване), може да бъде използван режима за отпуск. 

Натисни бутона меню / режим, докато на екрана не се появи символа "куфар" . 

С превключвателя може да регулираш, колко дълго да бъде държана постоянна 

температура и потвърди това чрез кратко натискане на бутона за потвърждение. 

По същия начин можеш да настроиш и потвърдиш началната дата за постоянна 

температура. 

Накрая регулирай желаната температура и потвърди чрез кратко натискане на бутона за 

потвърждение. 

Настроената температура се поддържа до края на зададения период от време. Накрая 

радиаторният термостат отново се връща в автоматичен режим на работа. 

 

6. Меню и настройки 

Чрез дълго натискане на бутона "меню" ти достигаш до менюто / настройките. 

Дисплеят показва "PRO". Следните точки от менюто могат да бъдат активирани чрез 

завъртане и натискане на бутона за потвърждение: PRO→dAt→dSt→Aer→toF→rEs. 

 

Ако в продължение на 30 секунди не започне работа, дисплеят се връща в предишното 

показание. 

 

6.1 PRO - седмична програма 

В седмичната програма се настройват за всеки ден от седмицата отделно до 7 

независими фази на отопление. Програмирането се извършва за избраните дни, при 

което стойностите на температурата трябва да бъдат зададени за целия период от 00:00 

до 23:59 ч. 

 

В стандартния режим се настройват предварително 2 фази на отопление (5 

температурни стойности): 

 * първа степен: 00:00-06:00, стандартна стойност е 17°С. 

 * втора степен: 06:00-09:00, стандартна стойност е 21°С. 

 * трета степен: 09:00-17:00, стандартна стойност е 17°С. 

 * четвърта степен: 17:00-23:00, стандартна стойност е 21°С. 

 * пета степен: 23:00-23:59, стандартна стойност е 17°С. 

 

Дисплеят показва "dAy". С превключвателя могат да бъдат избрани отделни дни от 

седмицата, всички работни дни, уикенда или цялата седмица. Изборът се потвърждава 

чрез кратко натискане на бутона за потвърждение. 

 

Избери с превключвателя желаната температура за фаза на отопление (начало 00:00) и 

потвърди чрез кратко натискане на бутона за потвърждение. 

 

Избери с превключвателя желания край на фаза на отопление (в 15-минутни стъпки) и 

потвърди чрез кратко натискане на бутона за потвърждение. 

 

Избери с превключвателя желаната температура за следващата фаза на отопление и 

потвърди чрез кратко натискане на бутона за потвърждение. 
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Настройването приключва автоматично след въвеждане на 7 стойности (чрез 

повторение на описаните преди това стъпки). Също и въвеждането на 23:59 за крайния 

период на отоплителната фаза приключва настройването. 

 

6.2 dAt - настройване на дата и час 

Настройването се извършва, както е описано под точка 2 в глава "Включване".  

След настройване на минутите можеш след кратко натискане на бутона за 

потвърждение да се върнеш към предходния изглед. 

 

6.3 dst - Превключване лятно / зимно време 

Автоматичното превключване на лятно и зимно време може да бъде активирано или 

деактивирано. 

 

Ако дисплеят покаже "OFF", автоматичното превключване е деактивирано. Ако се 

появи "ON" автоматичното превключване е активирано. 

 

Натисни бутона за потвърждение, за да промениш настройването. Чрез кратко 

натискане на бутона за потвърждение ти потвърждаваш настройките. 

 

6.4 AEr - прозорец - функция 

Ако температурата бързо спада, уредът автоматично разпознава, че помещението ще се 

проветрява. За да се спестят разходи за отопление, температурата се регулира надолу за 

определен период (фабрично 15 минути). През това време на дисплея се показва символ 

"прозорец". 

 

Завърти превключвателя надясно и наляво, за да настроиш стойността на 

температурата. Наличната граница е между 0,5°С и 29,5°С, при което всяко въртене 

отговаря на 0,5°С. Натисни за потвърждение за кратко бутона за потвърждение. 

 

Завърти превключвателя надясно и наляво, за да настроиш продължителността (0-60 

минути, в 1-минутни стъпки). Ако продължителността се настрои на 0, функцията е 

деактивирана. Натисни за потвърждение за кратко бутона за потвърждение. 

 

6.5 tOF - Offset - настройване на температурата 

Тъй като температурата се измерва на радиатора, на някои места в помещението може 

да бъде по-студено или по-топло. За да се регулира това, може да бъде настроен Offset 

за температура от ±5,5°С. Ако в помещението се достигне например 18°С вместо 

настроената 20°С, Offset се настройва на -2,0°С. 

 

Завърти превключвателя, за да настроиш желаната температура (-5,5°С-5,5°С). Натисни 

за потвърждение за кратко бутона за потвърждение. 

 

6.6 Възстановяване на фабричните настройки 

Избери с превключвателя меню "rES" и натисни за потвърждение за кратко бутона за 

потвърждение. 

 

На дисплея се появява "COnF". Натисни за потвърждение отново за кратко бутона за 

потвърждение. Всички предишни направени настройки от потребителя се загубват. 
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7. Други функции 

7.1 Бързо стопляне на помещения (Boost-функция) 

Ако например се прибереш по-рано от обикновено в къщи и искаш да стоплиш бързо 

помещението, можеш да използваш Boost-функцията. След активиране на тази функция 

радиаторният вентил се отваря веднага за 15 минути на 80%. 

 

За активиране на Boost-функцията натисни в нормалния режим на работа за кратко 

бутона за потвърждение. 

На дисплея оставащата продължителност на функцията се брои в обратна посока в 

секунди ("b9000" до "b000"). 

 

След 15 минути уредът се сменя в предходния активен режим. Функцията може да бъде 

деактивирана по всяко време преждевременно чрез натискане за кратко на бутона за 

потвърждение. 

Указание: Функцията "прозорец" е деактивирана по време на Boost-функцията. 

 

7.2 Настройване на температурата за комфорт и пестене на енергия 

Смяна с бутон "режим пестене на енергия / комфорт" между температурата за комфорт 

и пестене на енергия. Фабрично те са настроени на 21,0°С (температура за комфорт) и 

17,0°С (температура за пестене на енергия). 

 

Регулирай с превключвателя желаната температура и потвърди чрез кратко натискане 

на бутона за потвърждение. 

 

На дисплея се показва бутона "пестене на енергия" и актуалната стойност за 

температура за пестене на енергия. 

 

Регулуирай с превключвателя желаната температура и потвърди чрез кратко натискане 

на бутона за потвърждение. 

 

Указание: също и в автоматичен режим на работа температурата може да бъде 

променена по всяко време чрез бутона режим за пестене на енергия / комфорт. Това 

остава запазено до следващия момент на включване на програмата. 

 

7.3 Пауза на отоплението (щадене на батерията)  

Ако парното е изключено през лятото, батериите могат да бъдат предпазени. За тази 

цел вентилът е напълно отворен. Защитата срещу отлагания на варовик остава да 

действа. 

 

Активирай паузата на отоплението, като завъртиш в ръчен режим превключвателя на 

ляво, докато на дисплея се покаже "ON". За деактивиране на паузата на отоплението 

приключи ръчния режим или завърти превключвателя на ляво. 

 

7.4 Настройване на режим срещу замръзване 

Ако едно помещение не трябва да се отоплява, вентилът може да бъде затворен. Само 

при опасност от замръзване (когато температурата в помещението падне на 0°С) 

регулаторът на температурата отваря вентила автоматично, докато температурата се 

покачи на 5°С. Защитата срещу отлагания на варовик остава да действа. 
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Активирай режима срещу замръзване, като в ръчен режим завъртиш превключвателя на 

дясно, докато на дисплея се покаже "OFF". За приключване напусни ръчния режим или 

завърти превключвателя на дясно. 

 

7.5 Настройване на функция за защита от деца 

Натисни едновременно бутоните "меню / режим" и "режим пестене на енергия / 

комфорт", за да активираш защитата от деца. На дисплея се появява "LOC".  

 

Натисни отново едновременно бутоните "меню / режим" и "режим пестене на енергия / 

комфорт", за да деактивираш защитата от деца. На дисплея вече не се появява "LOC".  

 

7.6 Защитата срещу отлагания на варовик 

Ако вентилът не се движи за период от една седмица, термостатът един път седмично, 

всяка събота в 00:00 ч., автоматично извършва премахване на варовика, при което 

вентилът се отваря и затваря. Това предотвратява блокиране на вентила и гарантира 

безпроблемна работа. 

 

7.7 Показание на батерията 

Зареждането на батерията се показва в 5 степени. 

 

 
 

 

 

 


