Pogu funkcijas

Regulatora darbība Bezsaistes režīmā

Regulators RT310iTX

RT310i Interneta bezvada temperatūras
regulators

Uztvērējs RXRT510
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Savienojuma starp RT310iTX un uztvērēju testēšana

Ja pie pirmās iedarbināšanas reizes regulators nav pieslēgts internetam, tas darbojas bezsaistes režīmā
kā diennakts regulators.

Uzdotās temperatūras iestatīšana
ON

1.
2.
3.
4.

5

6

7

8

Nospiediet pogu “TEST/PAIRING”,
lai pārbaudītu savienojumu ar
uztvērēju.
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Importētājs:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom
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www.salus-controls.eu
SALUS Controls ietilpst Computime Group Limited sastāvā.
Saskaņā ar produktu attīstības politiku SALUS Controls plc patur tiesības izmainīt specifikācijas, dizainu
un ražošanā izmantotus materiālus, kas norādīti šajā instrukcijā, bez iepriekšējās paziņošanas.

1. Brīvdienu režīms*
2. Bezvada savienojums ar uztvērēju
3. Bateriju izlāde
4. Apsilde
5. Pretsasalšanas režīms
6. Ekonomiskais režīms*
7.
8.
9.
10.
11.
12.

* Aplikācija ir bezmaksas un neprasa abonementa maksas. Aplikācijas darbībai nepieciešamu datu lejupielāde var būt saistīta ar maksām, kas ir
atkarīgas no noteikta mobilā tīkla operatora likmēm.

Normāli atvērts kontakts
Kopīgais kontakts

L, N

Barošana (230 V AC)

Pieslēgšanas shēma

Receiver
RXRT510

2 x baterijas AA

Uztvērējs
RXRT510

Uztvērējs RXRT510

L

AC 230 V

N

COM

- pārāk zema temperatūra
(zem 5 °C);

AC 230 V

L

COM

TEST / PAIRING

Nospiediet un 3 sekundes paturiet
nospiestu pogu “TEST/PAIRING” 3 s.
(sapārošanas process ilgst līdz 9
minūtēm).
Sapārošanas procesa pabeigšana

NO

N

TEST / PAIRING

MAX
(5) A
(proces16parowania
trwa do 9 minut)

N

or

M

Regulatora barošana

2 x baterijas AA

Temperatūras regulēšanas diapazons

5 - 35°C

Temperatūras rādījuma precizitāte

0.5°C vai 0.1°C

Histerēze

±0.5°C vai ±0.25°C

Radiofrekvence

868 MHz

Izmēri [mm]

96x96x27

Uztvērēja barošana

230 V AC

Maksimālā slodze

16 (5) A

Izejas

NO/COM bezsprieguma kontakti

Radiofrekvence
Napięcie
zasilania 230 V AC

N

NO
or
VAI

N

M

868 MHz
96x96x27

Kocioł
/ sterownik
kotła
Interneta
vārteja iTG310

Vārtejas barošana
TEST / PAIRING

Ja sarkanā gaismas diode uz
MAX
5 (3) A uztvērēja sāk degt ar nepārtrauktu

gaismu, tas nozīmē, ka ierīces ir
sapārotas. Nospiediet un 3 sekundes
paturiet nospiestu pogu “TEST/
PAIRING”, lai pabeigtu sapārošanas
procesu.

NO

MAX
16 (5) A

NC

COM

COM

Lietojiet ierīci atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ESNteritorijā spēkā esošajiem regulējumiem. Izmantojiet
ierīci atbilstoši tās paredzētajam pielietojumam, nepieļaujot mitruma iekļūšanu tajā. Ierīce tikai lietošanai
ēku iekštelpās. Uzstādīšana ir jāveic kvalificētai personai atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā
esošajiem noteikumiem.

Uztvērējs
Receiver
RXRT510
RXRT510

NO

L

AC 230 V
Thermostat
RT310

N

NO

Drošība

NC

COM

L

COM

L

Direktīvas EMC 2014/30/ES, LVD 2014/35/ES, RED 2014/53/ES un RoHS 2011/65/ES.
Pilnīga informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.saluslegal.com.

Tehniskie dati

Izmēri [mm]

Lietošanas instrukcija

Thermostat
RT310

Thermostat
RT310TX

Izstrādājuma atbilstība

L, N

Instrukcja obsługi

Kabelis RJ-45 (LAN)

Thermostat
Regulators
RT310TX
RT310TX

L
Interneta vārtejas barošanas
bloks ar adapteri

Receiver
RXRT510

Interneta vārteja iTG310

- pārāk augsta temperatūra
(virs 35 °C).

Uztvērējs RXRT510

NO

N

AC 230 V

L

+

Regulators mēra temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 35 °C. Ja temperatūra pārsniedz šo diapazonu,
displejā parādās ziņojums:

RT310i Internetowy, bezprzewodowy regulator temperatury

AC 230 V

−

Regulators RT310iTX

Piezīme. Komplektā RT310i regulators ir sākotnēji sapārots ar uztvērēju!

L

−

Piezīme. Komplektā RT310i regulators ir sākotnēji sapārots ar uztvērēju!

NO COM L N

L

+

Trauksmes stāvokļi — temperatūras diapazona pārsniegšana

Pretsasalšanas režīma temperatūru var izmainīt tikai uzstādītāja
parametros.

Sapārošanas procesa sākšana

Regulators
Thermostat
RT310iTX
RT310TX

Regulators RT310iTX

displejā nozīmē, ka pretsasalšanas
režīms ir aktīvs.

Ja esat iegādājies(-usi) atsevišķi RT310iTX un RXRT510, ierīces ir savstarpēji jāsapāro.
Pārliecinieties, ka pārslēgi uz uztvērēja ir pozīcijā “AUTO” un “ON”. Pieslēdziet uztvērēju barošanas
avotam — sarkanā gaismas diode sāk mirgot.

Komplektā ietilpst:

4 skrūves un dībeļi

Ikon

Bateriju nomaiņas laikā ierīce izmanto iekšējo
atmiņu, kur saglabāti Jūsu iestatījumi. Jums
ir 30 sekundes, lai nomainītu baterijas, pirms
iestatījumi tiek pazaudēti.

Pretsasalšanas režīma temperatūru var pārbaudīt, nospiežot pogu
Pretsasalšanas režīma temperatūru var izmainīt tikai uzstādītāja parametros.

Savienojum Funkcija
COM

MANUAL

Regulatora atiestatīšana

Nospiediet pogu , lai ieslēgtu vai
izslēgtu pretsasalšanas režīmu.

* Funkcijas ir pieejamas tikai Tiešsaistes režīmā.

NO

Regulators atkārtoti parāda mērīto
temperatūru.

TEST / PAIRING

Thermostat
RT310TX

RT310i ir interneta istabas regulators, kas ļauj vienkāršā veidā kontrolēt telpas temperatūru. Jūs varat pārvaldīt
savu apsildes vai dzesēšanas sistēmu ar speciāli šīm mērķim paredzētu aplikāciju RT310i. Ierīce iedarbina apsildes
sistēmas, saslēdzot kontaktus, informējot par to ciparu displejā. Pirms pirmās ierīces iedarbināšanas reizes
uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. Regulatorā ir jāizmanto sārma baterijas AA, 1,5 V. Ievadiet baterijas zem vāka
esošajā bateriju nodalījumā. Nedrīkst izmantot atkārtoti uzlādējamās baterijas.
Īpašības
• Iespēja kontrolēt temperatūru no jebkuras vietas ar internetu, izmantojot mobilo aplikāciju RT310i.
• Salasāms displejs ar apgaismojumu
• Stabils bezvada signāls 868 MHz
• BRĪVDIENU režīms un enerģijas taupības režīms
• Bezmaksas* aplikācija RT310i

OFF

Lai atiestatītu ierīci, izņemiet baterijas uz 2 minūtēm, pēc
tam ievietojiet tās atpakaļ, nenospiežot nevienu pogu.

Savienojums ar internetu*
Dzesēšana*
Grafika ikona*
Pastāvīgs/laicīgs manuālais režīms
Temperatūras mērvienība
Izmērītā/uzdotā temperatūra

Uztvērēja RXRT510 elektrisko pieslēgumu apraksts
Ievads

AUTO

Atkārtoti nospiediet pogu “TEST/
PAIRING”, lai atgrieztos pie galvenā 1 s.
ekrāna.

Pretsasalšanas režīms

Receiver
RXRT510

VI 2020

SALUS CONTROLS IZPLATĪTĀJS:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4,
43-262 Kobielice,
Polija

Pēc 2 sekundēm jaunā uzdotā temperatūra
tiek pārrakstīta.

Ikonu displejā apraksts

MANUAL

1 s.

TEST / PAIRING

Lietošanas instrukcija

OFF

Iestatiet uzdoto temperatūru, izmantojot
pogas vai

Mērītā temperatūra.

5. Manuālajā režīmā — ieslēgts
6. Manuālajā režīmā — izslēgts
7. Uztvērējs darbojas automātiskajā
režīmā (atbilstoši regulatora rādījumiem)
8. Uztvērējs darbojas manuālajā
režīmā (atbilstoši augstāk esoša pārslēga
rādījumam)

Displeja apgaismojums
Pretsasalšanas režīms
Parametra izmaiņa uz augšu
Parametra izmaiņa uz leju

AUTO

TEST / PAIRING

L, N

or

M

Napięcie zasilania 230 V AC

TEST / PAIRING

Ethernet
ports
Połączenie
bezprzewodowe

3 s.
M

5 V DC
1x10/100 LAN

Radiofrekvence

868 MHz

Izmēri [mm]

39 x 91 x 25, antena 70 mm

Siłownik zaworu
Pompa
Bezpiecznik

Regulatora darbība Tiešsaistes režīmā

Konta aplikācijā RT310i veidošana

Lejupielādējiet aplikāciju RT310i, izveidojiet
kontu un reģistrējiet ierīci.
Rīkojieties atbilstoši instrukcijām, kas parādīti
aplikācijā, lai pabeigtu uzstādīšanu.

RT310i

1

Aplikācijas galvenā ekrāna apraksts

Grafika iestatījumi
1

2
12

1

* Funkcijas ir pieejamas tikai aplikācijā:
• BRĪVDIENU režīms
• pretsasalšanas režīma temperatūras izmaiņa
• enerģijas taupības režīms (iestata zemāko
temperatūru no grafika)
• grafika iestatīšana

2
twojemail@gmail.com

3
4

twojemail@gmail.com

Vienam kontam var pievienot dažus termostatus RT310iTX.
••••••
5
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Nospiediet bultiņu, kas atrodas ekrāna apakšā,
lai pārietu pie grafika iestatījumiem.

Ir pieejami trīs grafika shēmas režīmi:
• VISAS DIENAS - tādā pati programmu shēma katrai nedēļas daļai;
• 5/2 - iedalījums uz darba dienām un nedēļas nogali;
• ATSEVIŠĶAS DIENAS - katra nedēļas diena atsevišķi.
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4

8

Levadiet datus, pēc tam nospiediet pogu
“TĀLĀK”.

Uz veidlapā norādīto e-pasta adresi Jūs saņemsiet apstiprinājuma kodu. Šis kods ir derīgs tikai 60
minūtes pēc tā saņemšanas.

Savu grafiku var modificēt
Vienkāršā veidā.

Izvēlieties “PROGRAMMU SHĒMU”
aplikācijas galvenajā ekrānā.
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Intuitīvs interfeiss.

9.
10.
11.
12.
13.

Ierīces nosaukums
Temperatūras izmaiņa
Norādītās temperatūras apraksts
Uzdotā temperatūra
Bezvada savienojums
Programmu shēma — grafiks
Nākamā notikuma apraksts
Programmu shēmas
paplašinājums
Apsilde izslēgta, aizsardzība
pret sasalšanu ieslēgta
Manuālais režīms
Aktuālā temperatūra
Izvēlne

10
6

Ledarbiniet aplikāciju, pēc tam nospiediet
pogu “REĢISTRĀCIJA”, lai izveidotu jaunu kontu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

4

Ierīces iestatījumi aplikācijā
1

2

Iebūvēta rokasgrāmata par
aplikācijas lietošanu.
Savu grafiku var modificēt vienkāršā veidā.
SRT 00000000
SRT 00000000

Interneta vārtejas pieslēgšana maršrutētājam

00

Nospiediet pogu “IZVĒLNE”.

3
Tukšā laukā ievadiet apstiprinājuma kodu, pēc
tam nospiediet pogu “APSTIPRINĀT”.

5

Pēc vārtejas pieslēgšanas
sarkanajai gaismas diodei
ir jāsāk mirgot.

Izvēlieties pogu “Iestatījumi”.

Ja regulatora displejā parādās ikona
, tas nozīmē darbību atbilstoši grafikam.

Laiks un datums tiek automātiski
iestatīti savienošanas ar internetu
brīdī.

Ierakstiet ierīces kodu, ievadiet nosaukumu un
apstipriniet lietošanas noteikumus, pēc tam
nospiediet pogu “APSTIPRINĀT”.

Iestatiet sākuma laiku un temperatūru, pēc
tam apstipriniet izvēli ar pogu “SAGLABĀT”.

Ja temperatūra tiks izmainīta, kad tas
darbojas atbilstoši grafikam, temperatūra
paliek izmainīta tikai līdz nākamajam
grafika punktam (laicīga temperatūras
pārrakstīšana), ekrānā papildus parādīsies
ikona .

Pretsasalšanas režīms

6

Šis režīms var tikt ieslēgts aplikācijā un uz regulatora. Aizsardzības pret sasalšanas režīma temperatūra
var tikt izpildīta tikai aplikācijā un tikt iestatīta diapazonā no 5,0 °C līdz 9,0 °C (noklusējuma temperatūra
ir 5,0 °C).

Ja vārteja veiksmīgi
savienojas ar SALUS
Controls serveri, iedegas
zaļā gaismas diode.
SRT00000000

Iestatiet parametrus un apstipriniet
izvēli ar pogu “APSTIPRINĀT”.
.

Ja vārteja veiksmīgi savienojas ar SALUS Controls serveri, iedegas
zaļā gaismas diode.
2

1

Nospiediet pogu
, lai ieslēgtu vai izslēgtu
pretsasalšanas režīmu.

3

Manuālais režīms
TEST / PAIRING

TEST / PAIRING

SRT00000000-00

Noņemiet bateriju vāku.

Pierakstiet sērijas numuru,
kas atrodas regulatora iT500
apakšā.

Šajā vietā var pierakstīt regulatora sērijas numuru:

S R T

+

−

−

+

Ievadiet baterijas regulatorā,
pievēršot uzmanību to
polaritātei, pēc tam uzstādiet
bateriju vāku.

Ierīce ir pievienota kontam. Nospiediet
pogu
, lai pārietu pie galvenā ekrāna.

Aplikācija pārej pie galvenā ekrāna.

Izvēlieties MANUĀLO REŽĪMU aplikācijas
galvenajā ekrānā.
Ja regulatora displejā parādās ikona
, tas nozīmē, ka manuālais režīms ir ieslēgts.
Manuālajā režīmā uzdoto temperatūru var izmainīt gan aplikācijā, gan uz regulatora, izmantojot
pogas
vai .

Izvēlieties “OFF” aplikācijas galvenajā ekrānā,
lai ieslēgtu pretsasalšanas režīmu.
Lai izmainītu temperatūru pretsasalšanas režīmā (režīms “OFF”), nospiediet pogu
“MENU”
aplikācijā, pēc tam izvēlieties “Pretsasalšanas aizsardzību”.

