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1. Kuvaus
EU on vaatinut 1. tammikuuta 2018 lähtien lämmityslaitteiden ekomallisäädöksissä, että laitteisiin on
mahdollista ohjelmoida viikko‐ohjelma.
Kolmivärisen merkkivalon värit ovat

Käyttäjä voi luoda enintään 100 ohjelmavaihetta viikon aikana. Jokainen alle 15 minuuttia kestävä vaihe (
The user can create up to 100 schedules steps per week. Each step ( Reduced or Comfort) with duration
Madallettu tai Päivä) poistetaan automaattisesti liian lyhyen kierron estämiseksi. Esimerkiksi:
of less than 15 minutes is deleted automatically in order to avoid far too short cycles. E.g.:
Tilanne
1: Luo Päivä‐vaihe
Case 1: Creating
a comfort step
Tilanvaihtaja:
Päivätila Comfort mode
Operating mode switch:
Nykyinen
käyttötila:
Madallettu
(vihreä
valo vilkkuu
sekunninflashing
välein tilanvaihtajan
Current operating mode:
Reducedlämpötila
temperature
(operating
mode6indicator
green every 6
merkkivalossa)
seconds)

Lämpötilan asetuksessa
on Automaatti‐asento

Uusi
käyttötila:mode:
PäiväComfort
New toivottu
desired operating
Koko ajan palava vihreä osoittaa
madallettua lämpötilaa

Vihreä
Merkkivalo
Käyttötila

Käsikäyttö‐
tila

 



Sammunut tarkoittaa
päivälämpötilaa
Vilkkuu 5 kertaa ja valo pysyy
päällä joka 6. sekunti, madallettu
lämpötila

Automaatti‐
tila

Vilkkuu yhden kerran
vihreänä joka 6. sekunti,
päivälämpötila

Käyttölämpötilan
vaihdin

Switch2twice:
Comfort
Yö  
Komfort
Vaatii
vaihtoa:Comfort
Päivä
 Reduced
Case 2: Creating
a comfort
step
Tilanne
2: Luodaan
päivä‐vaiheesta
Operating modeYö‐tila
switch: Reduced mode
Tilanvaihtaja:
Current operating
mode:
Reducedlämpötila
temperature
(operating
mode6indicator
green every 6 seconds)
Nykyinen
käyttötila:
Madallettu
(vihreä
valo vilkkuu
sekunninflashing
välein tilanvaihtajan
merkkivalossa)
Newtoivottu
desired operating
Uusi
käyttötila:mode:
PäiväComfort

Päivä
Yö



2. Käsikäyttötila



Haluttu lämpötila valitaan lämpötilan säätönupilla ja vaihdin asennossa .
Jos vaihdin asetetaan asentoon , haluttua lämpötilaa pienennetään 3,5 °C:lla

3. Automaatti-tila

Switch once: Reduced  Comfort
Vaatii 1 vaihtoa: Yö  Päivä

3.1 Käyttöliittymä
Ohjelman laatimiseen käytetään lämpötilan säätönupin ”Auto”‐tilaa ja tilanvaihtajasta

Päivä/ Yö.

Kun lämpötilan säätönuppi on ”Auto”‐asennossa, merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.
Kun vilkkuminen loppuu, ohjaus on ”Auto”‐tilassa.
Asetettu ohjelma on nyt käytössä. Lyhyt vihreä vilkkuminen osoittaa päivälämpötilaa ja koko ajan palava
sekä lyhyt vilkkuminen osoittaa madallettua lämpötilaa, joka on näkyvillä minuutin ajan valitun tilan
käynnistymisestä.
Ohjelmoinnin katoaminen lyhyiden sähkökatkosten aikana on estetty sisäänrakennetulla
varavirtajärjestelmällä, joka kestää noin 12 tunnin sähkökatkokset. Pidempien sähkökatkosten jälkeen
kadonneesta ohjelmasta ilmoitetaan lyhyellä punaisella vilkkuvalolla joka 6. sekunti. Viimeisin asetettu
lämpötila on tuolloin käytössä.

3.2 Luo tapahtuma
Joka kerta käyttäjien tehdessä tilamuutoksia tilavaihtajaan (katso alla) luodaan uusi tapahtuma.
Huomaa, että automaattitila ei vastaa vaihtajan oikeaa käyttötilaa. Vain käyttötilan osoitin näyttää oikean
käytössä olevan tilan.

3.3 Changing the desired temperature in Comfort and Reduced mode
3.3 Muuta
haluamasi
lämpötila
Päivä‐ and
ja Yö‐käyttötilassa
The desired
temperature
in Comfort
Reduced mode can be adjusted in Auto mode.

The temperature
on thePäivä‐
temperature
control dial in voidaan
Comfortsäätää
19°C and
Reduced 15.5°C at 12.00 is preset.
Haluttua
lämpötilaa
ja Madallettu‐tilassa
Automaatti‐tilassa.
Esiasetetut lämpötilat lämpötilan valintakiekossa ovat 19 °C Päivä‐ ja 15,5 °C Madallettu‐tilassa klo.
In
order
to
adjust
the
temperature,
move
the
temperature
setting
to
the
desired
temperature. The two‐
12:00.
colour indicator starts blinking according to the switch mode (flashing green to show reduced temperature)
and flashing
red for
comfort temperature.
save the selected
temperature,
3 seconds
until the
Säädä
lämpötilaa
kääntämällä
lämpötilan To
säätönuppia
haluamasi
lämpötilanwait
kohdalle.
Kaksivärinen
flashing stops.
Setvilkkua
the temperature
control
Auto to save
the setting.
If the
dial is left lämpötilan
at the set aikana) ja
merkkivalo
alkaa
tilanvaihtajan
tilantomukaisesti
(vilkkuu
vihreänä
madalletun
temperature,
the
control
system
uses
the
selected
temperature
according
to
the
dial
value
and
the
vilkkuu punaisena päivälämpötilan aikana. Tallenna valittu lämpötila odottamalla 3 sekuntia, kunnes
Comfort/ Reduced
vilkkuminen
loppuu.button
Aseta setting.
lämpötilan säädin sitten ”Auto”‐tilaan tallentaaksesi asetuksen. Jos kiekko
jätetään asetettuun lämpötilaan, ohjaus valitulla lämpötilalla noudattaa kiekon arvoa ja Päivä‐/
Madallettu‐napin asetusta.

Luo viikko-ohjelma
3.4 Luo viikko‐ohjelma

Päivä 1

Tapaus
6

Ohjelma on sarja toteutuneita tapahtumia, jotka käyttäjä on luonut viikon aikana. Ohjelma toistetaan joka
viikko, ja sitä voidaan muuttaa aina halutessa. Esimerkki:
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lämpötila

Tapaus
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Käännä takaisin
”Auto”‐tilaan
vahvistaaksesi.
Vilkkuu
oranssina.

Tapaus
3

Odota 3
sekuntia,
kunnes valo
palaa koko
ajan.
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1

Aseta lämpötila‐
Automaattitila
asetus haluttuun
aktiivisena ja
lämpötilaan.
tilavaihtaja
Merkkivalo alkaa
tilassa Päivä
vilkkua nopeasti.
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Päivälämpötilan säätö:
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Päivä 3

Tapaus

Käännä
takaisin
”Auto”‐tilaan
vahvistaaksesi.
Valo vilkkuu
nyt oranssina.

Tapaus

Odota 3
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Aseta lämpötila‐
asetus haluttuun
lämpötilaan.
Merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.
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Automaattitila
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Madalletun lämpötilan säätäminen
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lämpötila

Päivä‐ ja Yö‐tilojen välillä 5 kertaa. Oranssi valo vilkkuu vahvistuksena.
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5. Avoimen ikkunan tunnistus
Valo palaa keltaisena, kun avoin ikkuna on havaittu (lämpötila on laskenut enemmän kuin 2 astetta alle 10
5.
Avoimen
ikkunan
tunnistus
minuutissa).
Haluttu
lämpötila asetetaan
7 asteeseen.
Voit lopettaa ”Avoin ikkuna” ‐tilan, jos yksi seuraavista ehdoista toteutuu:
Valo palaa keltaisena, kun avoin ikkuna on havaittu (lämpötila on laskenut enemmän kuin 2 astetta alle 10
 lämpötila nousee 0,5 astetta
minuutissa). Haluttu lämpötila asetetaan 7 asteeseen.
 lämpötila‐asetus muuttuu
Voit lopettaa ”Avoin ikkuna” ‐tilan, jos yksi seuraavista ehdoista toteutuu:
 tilakytkimen tila muuttuu
 lämpötila nousee 0,5 astetta
 lämpötila‐asetus muuttuu
 tilakytkimen tila muuttuu

Päivä
7

Tapaus

Tilakytkintä muutetaan

Tapaus

Päivä‐ ja Yö‐tilojen välillä 5 kertaa. Oranssi valo vilkkuu vahvistuksena.

4. Ohjelman alustus

Tapaus

Tilakytkintä muutetaan

Tapaus

4. Ohjelman alustus

