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Zaciski 1, 2 oznaczenie styków wykonawczych : styk normalnie otwarty przeka nika ( styki wykonawcze
 do sterowania grzania lub ch odzenia)

Zaciski 1, 3 oznaczenie styków alarmowych: styk normalnie otwarty przeka nika ( styki pozostaje
aktywny po przekroczeniu nastawie  alarmowych. Mo liwo  kasacji alarmu poprzez naci ni cie
dowolnego przycisku)

  Zaciski 4 i 5: Zasilanie 12V ( kierunek pod czenia dowolny +/-)
Nastawniki Switch: Blokada ustawienia parametrów fabrycznych termostatu, u ytkownik nie mo e
modyfikowa .
Zaciski 6 i 7: Pod czenie czujnika temperatury

UWAGA: obci enie odnosi si  do ogrzewania lub ch odzenia w zakresie kontroli urz dze .
Parametry elektryczne:
Zakres pomiaru temperatury: -50 ~ 110 C
Zakres regulacji temperatury: -50 ~ 110 C

d pomiaru temperatury: ± 0,5 C
Typ czujnika: NTC (10K / 3435)
Dok adno  regulacji: 1 C
Napi cie pracy: AC / DC 12V
Pr d pracy: <2W
Pr d przeka nika punkt kontaktowy: AC 7A / 220V
Przechowywanie danych: Tak
Temperatura pracy: 0 ~ 50 C
Temperatura przechowywania: -10 ~ 60 C

Otwór monta owy regulatora

Pod czenie sterownika, zaciski
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Instrukcja nastawy/ dzia ania przycisków:

1. Przycisk RST s y do w czenia/ wy czenia regulatora :
Naci nij  przycisk RST w celu za czenia  urz dzenia.  W celu wy czenia

regulatora naci nij klawisz RST na ok. trzy sekundy i trzymaj do momentu
ca kowitego wy czenia ( wy wietlanie cyfr na wy wietlaczu zniknie).
2. Ustawienia:
A: Naci nij przycisk SET ( na wy wietlaczu pojawi si  napis SET), aby wej  w

ustawienia kontroli temperatury, naci nij " "  lub , aby ustawi  temperatur  do
kontroli. Aby przej  w tryb szybkiej regulacji, naci nij przycisk " "  lub ,  przez
trzy sekundy i przytrzymaj. Aby opu ci  ustawienia trybu naci nij przycisk SET.
B: naci nij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby przej  do ustawie

menu systemu. Naci nij przycisk " "  lub , aby wybra  menu, naci nij przycisk
SET, aby wej  w odpowiednie ustawienia parametrów. Po wybraniu parametru
naci nij " "  lub ,, aby dostosowa  parametry potrzebne do modyfikacji, po
czym zmie , naci nij klawisz RST, aby wyj  lub wyj cie nast pi automatycznie po
up ywie 5 sekund.
 " ": w gór

 w dó

Do kasowania alarmu s y ka dy przycisk. Nale y nacisn  dowolny aby
skasowa  alarm.

Instrukcja obs ugi:

Opis stanu wy wietlacza LED:
Z lewej strony wy wietlacza widnieje niebieski napis producenta Willhi.

Sygnalizacja pracy w prawej cz ci ekranu w postaci napisu  ( WORKING ) PRACA.
Migaj cy napis pojawia si  w momencie ustawienia czasu zw oki za czenia ( P7) i
mruga do momentu odliczenia nastawionej zw oki- sygnalizacja jakby pauzy w
dzia aniu. Mruganie s y jako wska niki opó nienia ch odzenia lub ogrzewania. Po
odmierzeniu czasu opó nienia ( min 1 minuta) napis zapala si  na sta e co oznacza,
e regulator jest w stanie ch odzenia lub ogrzewania.

SET na rodku ekranu  jest wykorzystywany jako sygnalizacja trybu ustawiania. Je li
napis jest zawsze w czony, oznacza to, e jeste my w trybie ustawie .

Instrukcje funkcyjne:
Naci nij przycisk RST aby uruchomi   termostat, aby wy czy , nale y nacisn  ten

przycisk przez ok. 3 sekundy, termostat zostanie wy czony.

Ch odzenie, funkcja ogrzewania:

Tryb ch odzenia:
Je li mierzona temperatura jest wy sza lub równa warto ci ustawionej + warto

histerezy, przeka nik za czy si  ( nast puje ch odzenie)  Je li mierzona
temperatura jest poni ej zadanej warto ci, przeka nik jest wy czony ( styk
rozwarty).
Tryb ogrzewania:

Je li mierzona temperatura jest wy sza lub równa warto ci zadanej + histereza,
przeka nik pozostaje wy czony, wyj cie jest wy czone ( brak grzania). Je li
mierzona temperatura jest poni ej zadanej warto ci + histerezy, przeka nik zostaje
za czony i rozpoczyna si  grzanie, wyj cie jest aktywne.
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Przyk ad ustawienia:
Je li regulator jest ustawiony na tryb ogrzewania, ustawi  temperatur  na 25
stopni, histereza jest ustawiona na 5, a nast pnie, gdy zmierzona temperatura
jest wy sza lub równa 25 stopni, przeka nik jest wy czony.
Gdy temperatura spada poni ej 20 stopni, przeka nik za czy si  ponownie,
aby rozpocz  grzanie.
Przyk ad ustawienia: Je li jest ustawione na tryb ch odzenia, ustawi
temperatur  na 25 stopni, histereza jest ustawiona na 5, a nast pnie, gdy
zmierzona temperatura jest poni ej 25 stopni, przeka nik jest wy czony, kiedy
temperatura jest wi ksza ni  lub równa 30 stopni, przeka nik za czy si
ponownie aby rozpocz  ch odzenie.

Ch odzenie, ustawienie trybu ogrzewania:
Naci nij przycisk "SET" i przytrzyma  klawisz d ej ni  3 sekundy, aby wej  do menu

ekranu LCD. Na ekranie pojawi si  napis "HC", naci nij przycisk "SET", aby wy wietli  tryb
pracy, naci nij " " lub , aby ustawi  wy wietlacz - C oznacza tryb ch odzenia; H
oznacza tryb ogrzewania.

Funkcja  histerezy:
Ustawienie histerezy ogranicza maksymalny odst p mi dzy za czenie i wy czeniem od

warto ci nastawionej. Minimalna nastawa to 0.1C maksymalna to 15 C.

Ustawienia histerezy:
Naci nij przycisk "SET" i przytrzymaj d ej ni  3 sekundy aby wej  do menu, u yj klawisza

" " lub klawisz  a  pojawi si  kod "D", naci nij przycisk "SET", aby wy wietli
ustawion  warto  histerezy, naci nij przycisk " " lub , aby dostosowa  parametry.

Funkcja kalibracji temperatury:
  Gdy jest rozbie no  mi dzy pomiarem temperatury i faktyczn  temperatur , nale y u
funkcji kalibracji temperatury, aby warto  pomiarów regulatora by a zgodna z prawdziw
temperatur , po kalibracji temperatury = przed kalibracj  temperatury + warto ci kalibracji
(warto  kalibracji mo e by  liczba dodatnia, ujemna lub 0).
Kalibracja: temperatura

Naci nij przycisk "SET" i przytrzymaj d ej ni  3 sekundy aby wej  do menu wy wietlania,
yj klawisza " " lub klawisz  a  pojawi si  kod "CA", naci nij przycisk "SET", aby

wy wietli  ustawienia kalibracji temperatury, naci nij " " lub klawisz , aby dostosowa
parametry.

Przyk ad:

Gdy mierzymy sond  temperatury 25 stopni, regulator 25 stopni pokazuje, gdy CA  jest 0, jak
pokazuje 26 stopni wtedy CA jest 1, wy wietla 24 stopnie, gdy CA  jest -1. Funkcja ta jest
powszechnie stosowana, gdy sond  nie mo na zmierzy  bezpo rednio mierzonego obiektu.
Na przyk ad, mo emy umie ci  sond  na zewn trz kubka, aby zmierzy  jej temperatur
wody, musimy dostosowa  parametry CA ze wzgl du na straty ciep a kubka, tak aby
temperatura wy wietlacza mog a by  zgodna z temperatur  kubka.www.el
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Ustawienie czasu opó nienia:

W  trybie chodzenia, je eli zmierzona warto  przekracza warto  ustawion  warto  + histereza,
urz dzenie nie b dzie natychmiast rozpoczyna  chodzenia. Musisz ustawi  czas opó nienia, a
nast pnie wentylator mo e pracowa , aby rozpocz  chodzenie. Gdy przerwa mi dzy dwoma
chodzenia jest wi ksza ni  czas opó nienia, maszyna natychmiast zaczyna chodzenie, gdy przerwa
pomi dzy dwoma chodzenia jest mniejsza ni  czas opó nienia, maszyna musi dzia  przez pozostay
czas opó nienia. Obliczanie opó nienie rozpoczyna si  od zatrzymania maszyny. Czas opó nienia
trybu ogrzewania jest tak samo jak w trybie chodzenia.

Uwaga: Zaleca si , korzysta  z funkcji opó nionego startu tylko do urz dzenia,
które wykorzystujemy do ch odzenia, u ytkownik który nie potrzebuje funkcji

opó nionego startu powinien ustawi  ten parametr na 0 ( parametr P7).

 Naci nij przycisk "SET" i przytrzymaj d ej ni  3 sekundy aby wej  do menu wy wietlania,
yj klawisza " " lub klawisz  a  pojawi si  kod "P7", naci nij przycisk "SET", aby

wy wietli  warto  opó nienia naci nij " " lub klawisz , aby dostosowa  parametry.

Górna i dolna granica ustawienia:

Naci nij przycisk "SET" i przytrzymaj d ej ni  3 sekundy aby wej  do menu z ekranu, u yj
klawisza  " " lub klawisz  a  pojawi si  kod "HS", lub "LS", naci nij przycisk "SET", aby
wy wietli  górn  lub doln  granic  ustawi  warto , a nast pnie naci nij " " lub klawisz aby
dostosowa  parametry.

HS oznacza górn  granic . LS oznacza doln  granic .

Na przyk ad:

Górne i dolne granice s  wykorzystywane w celu ograniczenia zakresie temperatur
kontrolnych, które mo na ustawi , np. takie jak: LS -10, HS +20, a nast pnie naci nij
przycisk SET. Od tej pory ustawienia temperatury mog  si  zmienia  mi dzy -10 i
+20.

Kody ustawie :
Symbol Szczegó y Zakres

ustawie
Ustawienia
fabryczne

Jednostki

HC Ogrzewanie / ch odzenie H/C C

D Histereza 1—15 5 C
LS Minimalny nastawa

regulacji temperatury
-50—110 -10 C

HS Maksymalna nastawa
regulacji temperatury

-50—110 110 C

CA Kalibracja temperatury -5~+5 0 C

P7 Czas opó nienia 0~10 1 Minuty
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Usterka wskazówek:
1) Gdy czujnik jest od czony, ekran wy wietla EEE  i roz czy si  obwód grzania
2) Gdy czujnik wykryje temperatur  poni ej -50 stopni, ekran wy wietla LLL
3) Gdy czujnik wykryje temperatur  powy ej 110 stopni, ekran wy wietla HHH
Uwaga do stosowania:

  Obci enie pr dowe i napi ciowe nie mo e przekracza  mo liwo ci styku przeka nika
wyj ciowego. Przekroczenie parametrów wyj ciowych mo e spowodowa  uszkodzenie
samego urz dzenia i/ lub  po ar.

Wszystkie  kabel cz ce musz  by  dobrze po czone z zaciskami, w przeciwnym
razie mo e to prowadzi  do zmniejszenia niezawodno ci regulatora lub go uszkodzi .

Podczas pod czania przewodów, nale y oddzieli  zasilacz, przeka niki, czujniki, w
przeciwnym razie mo e to spowodowa  uszkodzenie regulatora.
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