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PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ 

E1156B2 

 
SCH111/A4 

1 šildymo zonai skirtas termostatas su išėjimu į 1 šildymo įrenginį. 

SCH112/A4 
1 šildymo zonai skirtas termostatas su išėjimu į 2 šildymo įrenginius. 

SCH113/A4 
1 šildymo zonai skirtas termostatas su išėjimu į 3 šildymo įrenginius. 

1. PAGRINDINĖS SAVYBĖS 

ŠILDYMO ĮRENGINIO VALDYMAS 

Yra galimybė aktyvuoti/ deaktyvuoti prie termostato prijungtus 
šildymo įrenginius arba perkrauti degiklį jo užblokavimo atveju. 

FUNKCIJA „WIDE-RESET” 

Funkcija, suteikianti galimybę perkrauti įrenginį elektroniniu arba 
rankiniu būdu. 

SĄSAJA IFS 

Sąsaja iFS leidžia veikti tiesiogiai įrenginyje, naudojantis skydu 
FastSet Light. 
To dėka galima paprasčiau ir patogiau kopijuoti ir perkelti 
nuostatas/parametrus tarp įrenginių. 
Šią operaciją galima atlikti tik suderinamiems įrenginiams, pav. 
įrenginiams, turintiems tą patį kodą. 

BLOKAVIMO FUNKCIJA 

Parametras HL leidžia užblokuoti mygtukus. 

2. ĮSPĖJIMAS 

 Prieš įjungiant įrenginį pirmą kartą, reikia įdėmiai perskaityti šią 
instrukciją. 

 
Šį įrenginį galima saugiai naudoti, jeigu: 

 įrengimas, naudojimas ir priežiūra yra vykdomi pagal šią 
instrukciją; 

 maitinimo įtampos vertė ir aplinkos sąlygos atitiks 
specifikacijas iš įrenginio žyminės lentelės. 

 
Neatitinkantį instrukcijos ir paskirties naudojimą taip pat, kaip ir bet 
kokius pakeitimus, kuriuos asmuo nebuvo įgaliotas atlikti, 
gamintojas laiko netinkamais. 
Naudotojas atsako už žalą arba sugadinimą, sukeltą netinkamai 
naudojant. 

3. ELEKTROS JUNGTYS 

 Įrenginio ir jutiklio maitinimo linijoje rekomenduojame naudoti  
apsaugą nuo viršsrovio ir viršįtampio. Įsitikinkite, kad maitinimo 
įtampa, aplinkos temperatūra ir drėgmė atitinka specifikacijas 
iš įrenginio žyminės lentelės. 
  

 Atliekant prijungimą prie degiklio, reikia laikytis degiklio 
gamintojo pateiktos instrukcijos nurodymų. 

 

 Tam, kad būtų galima prijungti įspėjamąsias lemputes, reikia 
įsitikinti, kad yra atliktas jų vidinis sujungimas su neutraliuoju 

laidu, ir jos reikalauja fazinio poliaus tam, kad teisingai veiktų. 
 

 Sujunkite apsauginius laidus specialia jungtimi. 

4. MYGTUKŲ APRAŠYMAS 

 

POWER įjungia/išjungia įrenginį; 

SET nustato termostatą 

RST  perkrauna užblokuotą degiklį 

BURNER block diodas, rodantis degiklio blokavimą. Kai 
šviečia = degiklis yra užblokuotas. 

BURNER on diodas, rodantis degiklio darbo būseną. Kai 
šviečia = degiklis yra aktyvus; kai užgesintas = 
degiklis yra neaktyvus; kai mirksi = degiklis yra 
įjungtas. 

5. KLAVIATŪROS BLOKAVIMO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS 

Tam, kad būtų galima apsaugoti klaviatūrą, reikia nustatyti 
parametro HL vertę 1. 

 
Klaviatūros blokavimo metu yra neprieinamos šios parinktys: 

 nustatymo pakeitimas  

 ventiliatoriaus greičio keitimas  

 termostato nustatymo „vasara/žiema” keitimas 
 
 Kai yra įjungtas blokavimas, kiekvieną kartą paspaudus 
mygtuką, ekrane yra rodomas užrašas „no“ (ne). 

 
Tam, būtų galima laikinai atblokuoti klaviatūrą, reikia palaikyti 

nuspaustą mygtuką (POWER) iki tol, kol iš ekrano dings 
užrašas „no”. Praėjus 30 sekundžių nuo paskutinio mygtuko 
paspaudimo, klaviatūra bus automatiškai užblokuota. 

6. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS 

Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, paspauskite POWER 
mygtuką. Kai prietaisas yra išjungtas, ekrane rodoma „ - -“. 
 

TERMOSTATO MAITINIMAS YRA ĮJUNGTAS NET TADA, KAI 
ĮRENGINYS YRA IŠJUNGTAS 

7. UŽBLOKUOTO DEGIKLIO PERKROVIMAS  

Paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką  RST ne 
trumpiau kaip 3 sekundes. 
KOL DIODAS „block” užges, gali trukti keletą sekundžių. 

8. ŠILDYMO ĮRENGINIO AKTYVAVIMAS / DEAKTYVAVIMAS  

Paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką RST (ne 
trumpiau kaip 3 sekundes), kuris yra  susijęs su pasirinktu šildymo 
įrenginiu, atsižvelgdami į tai, kad: 

 diodas „on” uždegtas = įrenginio degiklis yra aktyvus  

 diodas „on” užgesintas = įrenginio degiklis yra neaktyvus  

 diodas „on” mirksi = degiklis yra įjungtas 

9. NUSTATYMO SP RODYMAS IR PAKEITIMAS 

 Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką SET iki to 
momento, kai užrašas SP pasirodys ekrane  

 Paleiskite mygtuką SET. Ekranas pradeda mirksėti 
ir rodyti temperatūros nustatymo vertę. 

 Tam, kad būtų galima pakeisti nustatymo vertę, reikia 

paspausti ir laikykite nuspaustą mygtuką  SET iki to 
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momento, kai bus gautas reikalaujamas nustatymas. 

 Tam. Kad būtų galima pagreitinti vertės didinimą, reikia 

palaikyti nuspaustą mygtuką SET. 

 Tam, kad užbaigtumėte nustatymo procedūrą ir įrašytumėte 
nuostatą, palaukite (nenuspausdami jokių mygtukų) iki tol, kol 
ekranas nustos mirksėti.. 

10.  ĮRENGINIO NUOSTATŲ KEITIMAS 

 Įjunkite įrenginį mygtuku , tuo pat metu paspausdami ir 

laikydami nuspaustą mygtuką SET 

 atleiskite mygtuką SET, kai tik reikalaujamas parametras 
pasirodys ekrane 

 vėl paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką  tam, kad 
pakeistumėte parametro vertę; 

Tam, kad baigtumėte nustatymo procedūrą ir įrašytumėte 
pakeitimus, palaukite 5 sekundes nespausdami mygtukų. 

11.  ĮRENGINIO PARAMETRŲ SĄRAŠAS 

Kodas Parametras Intervalas  Mat. 
vnt 

Nuostata 

/ Zondo nustatymai    

/C Zondo kalibravimas  -9..9,9 °C 0,0 

r Reguliatoriaus nustatymai     

rd Reguliatoriaus histerezė 0,1..9,9 °C 0,5 

L Išėjimo parametrai     

L1 RESET (perkrovimo) režimo 
pasirinkimas. 0= rankinis 
perkrovimas; 1=perkrovimas, 
atliekamas atjungiant maitinimą ir 
atliekant perkrovimą rankiniu būdu 
(trukmė apie 10 sek.); 2 – kaip „1” 
režimas, tik trukmė = 20sek. 

0..2 - 0 

L2 Perkrovimo impulso trukmė  1..59 s 5 

H Kiti parametrai    

HL Klaviatūros blokavimas: 
0=atblokuota; 1=užblokuota.  

   

12.  GARANTIJA 

EsseCI garantuoja tinkamą gaminio veikimą 1 metus nuo 
pagaminimo datos, esančios ant pakuotės. 
Tik tos dalys, kurios bus sugadintos dėl gamintojo EsseCI kaltės, 
bus pakestos arba sutaisytos po prieš tai bendrovės EsseCI 
atliktos techninės apžiūros.  EsseCI neprisiima jokios 
atsakomybės dėl sugadinimų, sukeltų netinkamo naudojimo arba/ir 
manipuliavimo, vykdomo neįgaliotų asmenų. 
Visas siuntimo gamintojui ir atgal klientui išlaidas padengia 
klientas. 

13.  PASTABOS 

    Įrenginiams INFRA ir SCR kontaktai T2 yra 
NENAUDOJAMI  

 

MONTAVIMAS 

 

ĮRENGINIO ELEKTROS SCHEMA 

 TERMOSTATO MAITINIMAS 

1-2 230 Vac (su saugikliu) 

 1 DEGIKLIS 

4 Relė, valdanti „1” degiklio fazę (L) 230 Vac  

5 N „1” degiklio neutralusis laidas 

6 T2 „1” degiklio perkrovimas (N) 230Vac NENAUDOJAMAS  

7 B4 „1” degiklio blokavimo lemputė (L) 230Vac 

 2 DEGIKLIS (tik modeliams 112 ir 113) 

8 Relė, valdanti degiklio „2” fazę (L) 230 Vac 

9 N „2” degiklio neutralusis laidas 

10 T2 „2” degiklio perkrovimas (N) 230Vac NENAUDOJAMAS 

11 B4 „2” degiklio blokavimo lemputė (L) 230Vac 

 3 DEGIKLIS (tik modeliui 113) 

12 Relė, valdanti degiklio „3” fazę (L) 230 Vac 

13 N „3” degiklio neutralusis laidas 

14 T2 „3” degiklio perkrovimas (N) 230Vac NENAUDOJAMAS 

15 B4 „3” degiklio blokavimo lemputė (L) 230Vac 

 TEMPERATŪROS JUTIKLIS  

19 C Temperatūros jutiklis  

20 P Temperatūros jutiklis 
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1 DEGIKLIS               ZONDAS 
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MAITINIMAS 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 DEGIKLIS          2 DEGIKLIS               ZONDAS 
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MAITINIMAS 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 DEGIKLIS          2 DEGIKLIS     3 DEGIKLIS              ZONDAS 


