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Zdalnie sterowany (DTMF)
termostat, część 2
AVT−557
Opisy regulatorÛw
temperatury s¹ czÍsto
publikowane w†czasopismach
dla elektronikÛw, takøe w EP.
Niemniej jednak prezentujemy
kolejny regulator, ktÛrego
moøliwoúci funkcjonalne
niemaløe w†100%
odpowiadaj¹ oczekiwaniom
CzytelnikÛw formu³owanym
w†listach.
Rekomendacje: zdalnie
sterowany termostat polecamy
wszystkim, ktÛrzy chc¹
racjonalizowaÊ wydatki na
ogrzewanie. Szybko przekonaj¹
siÍ, øe ogrzewanie mieszkania
lub domku nie musi byÊ
wcale tak kosztowne jak
dotychczas!

Obs³uga i†programowanie
Parametry termostatu moøna
zmieniaÊ trzema sposobami: z†klawiatury umieszczonej na p³ytce
wyúwietlacza, klawiatury lokalnego aparatu telefonicznego z†wybieraniem tonowym oraz zdalnego
telefonu w†trybie odbioru rozmowy przychodz¹cej. Za pomoc¹
przyciskÛw SW1...SW4 moøemy
zmieniaÊ wszystkie parametry termostatu, natomiast za pomoc¹
telefonu moøliwoúci regulacji s¹
ograniczone.
W†trybie obs³ugi lokalnej za
pomoc¹ aparatu telefonicznego
lub zdalnej, po przyjÍciu po³¹czenia przychodz¹cego wszystkie
dostÍpne funkcje oraz wartoúci
parametrÛw s¹ przekazywane obs³uguj¹cemu w†postaci komunikatÛw g³osowych. DziÍki temu obs³uga termostatu nie sprawia trudnoúci.
Komunikaty g³osowe s³uø¹ce
do informowania o†stanie termostatu zawarte s¹ w†uk³adzie pamiÍci ISD2575. Jednak nowy
uk³ad nie posiada zapisanych
øadnych wiadomoúci, dlatego
niezbÍdne komunikaty naleøy†nagraÊ samodzielnie. Do nagrywania i†weryfikacji komunikatÛw
s³uø¹ odpowiednie procedury zawarte w†menu programowania
termostatu. Menu zosta³o zbudowane tak, aby poruszanie siÍ po
wszystkich funkcjach przebiega³o intuicyjnie.
Po w³¹czeniu zasilania na wyúwietlaczu pojawia siÍ tekst:

Termostat znajduje siÍ trybie
pracy automatycznej, mierzona
temperatura jest porÛwnywana
z†zaprogramowan¹ i†w†zaleønoúci
od wyniku porÛwnania przekaünik wykonawczy zostaje za³¹czony lub wy³¹czony. Tryb pracy
automatycznej jest sygnalizowany
symbolem styku zwartego lub rozwartego, w†zaleønoúci od wartoúci
temperatury. Jeúli temperatura
mierzona jest niøsza od zadanej,
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to styk ten jest zwarty, zostaje
zapalona dioda D6 i†za³¹czony
przekaünik wykonawczy. Jeúli zaú
temperatura jest wyøsza od zadanej, to styk jest rozwarty, dioda
D6 zgaszona, a†przekaünik wykonawczy wy³¹czony.
Obok symbolu styku znajduje
siÍ symbol dzwonka, ktÛry sygnalizuje, øe aktywna jest zdalna
obs³uga przez telefon. Po prawej
stronie wyúwietlacza wyúwietlana
jest wartoúÊ temperatury zadanej.
W†przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego na wyúwietlaczu
pojawia siÍ tekst:

Menu termostatu zosta³o podzielone na dwie czÍúci: funkcje
szybkiego dostÍpu oraz funkcje
dostÍpne dopiero po wejúciu
w†tryb programowania. Do funkcji
szybkiego dostÍpu naleøy miÍdzy
innymi moøliwoúÊ sprawdzenia
wartoúci histerezy nadzorowanej
temperatury.
Aby sprawdziÊ histerezÍ wystarczy nacisn¹Ê klawisz UP, a†na
wyúwietlaczu pojawi siÍ zaprogramowana wartoúÊ histerezy, wartoúci¹ pocz¹tkow¹ jest 0,5oC i†dlatego komunikat bÍdzie mia³ postaÊ:

Po dwÛch sekundach termostat
automatycznie powrÛci do wyúwietlania mierzonej temperatury.
Histereza 0,5o C oznacza, øe
przekaünik zostanie za³¹czony, jeúli temperatura mierzona bÍdzie
niøsza od 19,5oC (nastawiona temperatura 20oC - histereza
0,5oC=19,5oC) i†zostanie wy³¹czony dopiero, gdy wartoúÊ mierzonej temperatury wzroúnie powyøej
20,5oC (nastawiona temperatura
20oC + histereza 0,5oC=20,5oC).
Drug¹ informacj¹ dostÍpn¹ bez
wchodzenia w†menu jest liczba
dzwonkÛw, po ktÛrej zostanie odebrane po³¹czenie przychodz¹ce.
W†tym celu naleøy nacisn¹Ê kla-
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wisz DOWN, a na wyúwietlaczu
zostanie wyúwietlona liczba
dzwonkÛw, jeúli obs³uga zdalna
jest aktywna. Przy pierwszym uruchomieniu termostatu jest uaktywniona z†ustawieniem, aby po³¹czenie by³o odbierane po piÍciu
dzwonkach. Komunikat przedstawiony na wyúwietlaczu bÍdzie
mia³ postaÊ:

Jeúli jednak obs³uga zdalna
bÍdzie wy³¹czona, to zamiast
liczby dzwonkÛw zostanie wyúwietlony tekst informuj¹cy o†tym.
Tak jak w†przypadku informacji
o†dok³adnoúci nadzorowanej temperatury (histerezie) rÛwnieø po
dwÛch sekundach nast¹pi powrÛt
do wyúwietlania wartoúci mierzonej temperatury. Jeúli obs³uga
zdalna bÍdzie wy³¹czona, to przy
wyúwietlaniu temperatury nie bÍdzie widoczny symbol dzwonka
informuj¹cy o†aktywnoúci obs³ugi
zdalnej.
Kolejn¹ funkcj¹ dostÍpn¹ bez
wchodzenia w†menu jest zmiana
trybu pracy termostatu, gdyø moøliwy jest tryb automatyczny (sterowanie przekaünikiem jest zaleøne od temperatury) lub tryb rÍczny, w ktÛrym stan przekaünika
moøe byÊ zmieniany rÍcznie.
Aby prze³¹czyÊ termostat na
tryb rÍczny naleøy nacisn¹Ê i†przytrzymaÊ klawisz ESC. Po trzech
sekundach na wyúwietlaczu, zamiast symbolu styku, wyúwietlony
zostanie symbol wyciúniÍtego
przycisku

a†przekaünik zostanie wy³¹czony
(jeúli wczeúniej by³ w³¹czony). Od
tej pory funkcja termostatu jest
wy³¹czona, na wyúwietlaczu wyúwietlana jest temperatura (tylko
w†celu informacyjnym), a†zmiany
stanu przekaünika steruj¹cego
moøna dokonaÊ przez krÛtkotrwa³e naciskanie klawisza OK. Jeúli
przekaünik zostanie za³¹czony, to
na wyúwietlaczu zamiast przycisku wyciúniÍtego pojawi siÍ przycisk wciúniÍty.

Ponowne naciúniÍcie klawisza
ESC na czas oko³o trzech sekund
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prze³¹czy termostat w†tryb pracy
automatycznej.
Do pe³nej obs³ugi wszystkich
funkcji termostatu niezbÍdne jest
wejúcie w†tryb programowania.
StrukturÍ menu programowania
przedstawiono na rys. 5. Aby
wejúÊ w†ten tryb naleøy nacisn¹Ê
klawisz OK i†przytrzymaÊ przez
oko³o trzy sekundy. Po tym czasie
na wyúwietlaczu pojawi siÍ pierwszy, moøliwy do zmiany parametr, czyli temperatura i†pojawi
siÍ napis Temperatura.
Klawisze UP i†DOWN umoøliwiaj¹ wybÛr odpowiedniego parametru, ktÛry chcemy zmieniÊ - od
temperatury, aø po nagrywanie
komunikatÛw. W†pierwszej kolejnoúci zmienimy wartoúÊ nadzorowanej temperatury.
1. Zmiana wartoúci nadzorowanej temperatury
W†tym celu klawiszem UP lub
DOWN wybieramy tekst Temperatura i†zatwierdzamy klawiszem
OK. Po tej czynnoúci na wyúwietlaczu pojawi siÍ wartoúÊ aktualnie
ustawionej temperatury z†podkreúlonymi jednostkami.

Klawiszem UP moøemy zwiÍkszaÊ wartoúÊ temperatury, a†klawiszem DOWN zmniejszaÊ, zakres regulacji zawiera siÍ w†przedziale od 0oC do 99 oC. Po przekroczeniu maksymalnej wartoúci,
czyli 99oC, nast¹pi przeskok na
wartoúÊ 0oC. Analogicznie, przy
zmniejszaniu temperatury, po
osi¹gniÍciu wartoúci mniejszej od
0oC nast¹pi przeskok na 99 oC. Po
ustawieniu ø¹danej wartoúci naciskamy klawisz OK i†nastÍpuje
zapisanie nowej wartoúci w†pamiÍci EEPROM. Zapisana wartoúÊ
jest ìpamiÍtanaî aø do nastÍpnej
zmiany, nawet przy braku napiÍcia zasilaj¹cego. Na wyúwietlaczu
pojawi siÍ tekst Zapisane i†po
dwÛch sekundach nast¹pi powrÛt
do wyboru zmienianych parametrÛw, a†na wyúwietlaczu ponownie pojawi siÍ tekst Temperatura.
W†czasie zmiany temperatury
moøna w†dowolnym momencie
przerwaÊ regulacjÍ - nawet jeúli
juø zmieniliúmy wartoúÊ (przed
zatwierdzeniem klawiszem OK) naciskaj¹c klawisz ESC. Procedura
zmiany temperatury zostanie prze-

rwana, a†na wyúwietlaczu pojawi
siÍ tekst Anluowano.
Zmienione wczeúniej wartoúci
nie zostan¹ zapisane i†nast¹pi
powrÛt do menu wyboru zmienianych parametrÛw.
2. Zmiana histerezy regulacji
Temperatura jest nadzorowana
przez termostat z†pewn¹ regulowan¹ dok³adnoúci¹. Histereza nadzorowanej temperatury s³uøy do
ustalenia precyzji nadzorowanej
temperatury - przedzia³u wokÛ³
tej wartoúci temperatury.
Do ustalenia tego parametru z
menu (klawiszem UP lub DOWN)
wybieramy Dok³adnoúÊ i†zatwierdzamy klawiszem OK. Zostanie
wyúwietlona bieø¹ca wartoúÊ†histerezy:

Podkreúlenie dziesiÍtnej czÍúci
stopnia sugeruje moøliwoúÊ
zmiany tej wartoúci. Klawiszem
UP lub DOWN moøna zmieniaÊ
wartoúÊ histerezy w†zakresie od
0,1oC do 2o C. Tak jak w†przypadku regulacji temperatury, przekroczenie gÛrnego zakresu spowoduje
przeskok do najniøszej moøliwej
wartoúci, a†przekroczenie najniøszego przeskok do najwyøszej
wartoúci. Przy ustawianiu histerezy naleøy mieÊ na uwadze fakt,
øe im mniejsza jest histereza, tym
dok³adniej jest ìpilnowanaî wymagana temperatura, ale powoduje to czÍstsze prze³¹czanie przekaünika. Jeúli ustawimy histerezÍ
na 0,1oC, to po osi¹gniÍciu zadanej temperatury przekaünik zostanie wy³¹czony, ale po wy³¹czeniu
grzejnika temperatura szybko
spadnie poniøej dolnego progu
i†grzejnik zostanie ponownie w³¹czony. Przy duøej wartoúci histerezy czÍstoúÊ zmian stanÛw przekaünika jest mniejsza, ale utrzymywana temperatura bÍdzie mniej
dok³adna. Po ustawieniu odpowiedniej wartoúci histerezy naciskamy klawisz OK, aby zapisaÊ jej
now¹ wartoúÊ. WartoúÊ histerezy
zostanie zapisana w†pamiÍci EEPROM. Na wyúwietlaczu pojawi siÍ
tekst Zapisane i†po dwÛch sekundach nast¹pi powrÛt do g³Ûwnego
menu. RÛwnieø†w†czasie regulacji
dok³adnoúci moøna w†dowolnej
chwili anulowaÊ wprowadzone
zmiany naciskaj¹c klawisz ESC.
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Na wyúwietlaczu pojawi siÍ tekst
Anluowano i†nast¹pi powrÛt do
g³Ûwnego menu, bez zapisania
zmienionych wartoúci.
3. Ustawianie liczby dzwonkÛw, po ktÛrej zostanie odebrana
rozmowa przychodz¹ca
Aby zmieniÊ liczbÍ dzwonkÛw,
po ktÛrej zostanie odebrana rozmowa przychodz¹ca, wybieramy
opcje Liczba dzwonkÛw i†zatwierdzamy klawiszem ìOKî.
Na wyúwietlaczu pojawi siÍ
tekst:

z†podkreúlon¹ liczb¹ dzwonkÛw.
Klawiszami UP i†DOWN wybieramy odpowiednia wartoúÊ. Moøliwy jest wybÛr w†zakresie od 0†do
9. Dla wartoúci zero przyjmowanie rozmÛw przychodz¹cych zostanie zablokowane i†pojawi siÍ
tekst Wy³¹czone.
Po wybraniu odpowiedniej
wartoúci naciskamy klawisz OK,
aby zapisaÊ ustawion¹ wartoúÊ
lub klawisz ESC, aby anulowaÊ
dan¹ operacjÍ. W†obydwu przypadkach nast¹pi powrÛt do
g³Ûwnego menu. Lecz w†przypadku klawisza OK pojawi siÍ tekst
Zapisane i†liczba dzwonkÛw zostanie zapisana w†EEPROM,
a†w†przypadku klawisza ESC zostanie wyúwietlony tekst Anulowano i†po dwÛch sekundach nast¹pi powrÛt do g³Ûwnego menu
bez zapisu do pamiÍci.
4. Zmiana has³a dostÍpu zdalnego
Aby zdalna obs³uga termostatu
nie by³a moøliwa przez osoby
nieuprawnione, dostÍp do zmiany
parametrÛw zabezpieczony jest
czterocyfrowym has³em. Przy pierwszym uruchomieniu termostatu,
has³em jest ³aÒcuch cyfr ì1234î.
W†celu zmiany has³a wybieramy
opcje Zmiana has³a i†naciskamy
klawisz OK. Na wyúwietlaczu pojawi siÍ tekst:

i†naleøy podaÊ stare has³o dostÍpu. Weryfikacja starego has³a nie
pozwala na zmianÍ has³a przez
osoby nieuprawnione. Podkreúlone zero informuje, øe wszelkie
zmiany dotycz¹ tej cyfry. Klawi-
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szem UP lub DOWN wybieramy
pierwsz¹ cyfrÍ odpowiadaj¹c¹ cyfrze kodu dostÍpu i†naciskamy
klawisz OK. Podkreúlona zostanie
kolejna cyfra, ustawiamy odpowiedni¹ wartoúÊ i†ponownie zatwierdzamy. Czynnoúci te wykonujemy cztery razy. Po zatwierdzeniu czwartej cyfry procesor
porÛwnuje podane has³o z†zapisanym w†pamiÍci EEPROM. Jeúli
podane has³o nie jest identyczne
z†zapisanym w†pamiÍci procesora,
to pojawi siÍ komunikat Has³o
B³Ídne i†nast¹pi powrÛt do g³Ûwnego menu.
Jeúli jednak podane has³o jest
prawid³owe, to na wyúwietlaczu
pojawi siÍ informacja Has³o prawid³owe a†nastÍpnie:

Tak jak w†przypadku wpisywania
starego has³a podajemy cztery cyfry nowego has³a, po czwartej
cyfrze pojawi siÍ komunikat z†informacja o†nowym haúle - dla
has³a ì1234î komunikat bÍdzie
nastÍpuj¹cy:

Nowe has³o zostanie zapisane
w†wewnÍtrznej pamiÍci EEPROM
i†po dwÛch sekundach nast¹pi
powrÛt do g³Ûwnego menu.
5. Zapisywanie komunikatÛw
g³osowych do uk³adu ISD2575
Do prawid³owej wspÛ³pracy
termostatu z†lini¹ telefoniczn¹ niezbÍdne jest zapisanie potrzebnych
komunikatÛw do pamiÍci uk³adu
ISD2575. Spis komunikatÛw zamieszczono w†tab. 2. Aby wejúÊ
w†tryb zapisu komunikatÛw, naleøy wybieraÊ z menu Nagrywanie
i†zatwierdziÊ klawiszem OK. Poniewaø komunikaty naleøy nagraÊ
tylko raz przy uruchamianiu termostatu, wejúcie w†ten tryb jest
dodatkowo zabezpieczone przed
przypadkowym zapisem. Zabezpieczenie polega na tym, øe klawisz OK naleøy przytrzymaÊ d³uøej. Dopiero po oko³o trzech sekundach nast¹pi prze³¹czenie do
trybu programowania, a†na wyúwietlaczu pojawi siÍ tekst Komunikat=1. Podana liczba informuje
o†numerze nagrywanego komunikatu. RozpoczÍcie nagrywania
inicjuje siÍ naciúniÍciem klawisza

Tab. 2. Komunikaty zawarte
w pamięci układu ISD2575
L.p. Komunikat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

zero
jeden
dwa
trzy
cztery
piêæ
szeæ
siedem
osiem
dziewiêæ
dziesiêæ
jedenacie
dwanacie
trzynacie
czternacie
piêtnacie
szesnacie
siedemnacie
osiemnacie
dziewiêtnacie
dwadziecia
trzydzieci
czterdzieci
piêædziesi¹t
szeædziesi¹t
siedemdziesi¹t
osiemdziesi¹t
dziewiêædziesi¹t
wynosi
przecinek
stopnia
stopnie
stopni
stopieñ
celsjusza
temperatura
podaj
has³o
prawid³owe
b³êdne
roz³¹czam po³¹czenie
spróbuj jeszcze raz
tu termostat telefoniczny
czas min¹³
termostatu
lub, aby anulowaæ nacinij gwiazdkê
aby zmieniæ temperaturê nacinij
krzy¿yk
lub, aby roz³¹czyæ, nacinij gwiazdkê
podaj now¹ wartoæ temperatury
nastêpnie, aby zatwierdziæ nacinij
krzy¿yk
praca rêczna
praca automatyczna
przekanik wy³¹czony
przekanik w³¹czony
aby zmieniæ rodzaj pracy, nacinij jeden
aby zmieniæ stan przekanika, nacinij
dwa
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OK i†trwa ono przez ca³y czas,
gdy jest naciúniÍty. WÛwczas na
wyúwietlaczu pojawi siÍ litera
ìRî sygnalizuj¹ca zapis komunikatu.

Zapisanie komunikatu polega
wiÍc na naciúniÍciu klawisza OK,
wypowiedzeniu komunikatu o†numerze wskazanym na wyúwietlaczu (zgodny z†tab. 2), a†nastÍpnie
zwolnieniu klawisza OK. Po zwolnieniu klawisza OK bieø¹cy komunikatu zostanie zapisany, a†numer komunikatu wyúwietlanego
na wyúwietlaczu zostanie zwiÍkszony o†jeden. Czynnoúci te naleøy wykonaÊ dla wszystkich komunikatÛw zawartych w†tab. 2,
czyli 57 razy.
Jeúli podczas nagrywania dowolnego komunikatu pomylimy
siÍ, to ca³a procedurÍ naleøy
powtÛrzyÊ od pocz¹tku, to jest od
momentu wejúcia w†tryb nagrywania. Brak moøliwoúci korekcji
b³Ídnie nagranego komunikatu
spowodowany jest tym, øe zarÛwno w†czasie nagrywania, jak
i†odtwarzania procesor nie zna
fizycznego adresu pamiÍci w†uk³adzie ISD2575, pod ktÛrym zapisany jest dany komunikat, wie
jedynie ktÛry to jest komunikat.
Podczas nagrywania, po zakoÒczeniu bieø¹cego komunikatu w†pamiÍci uk³adu ISDS2575 ustawiany
jest znacznik koÒca komunikatu.
Podczas odtwarzania, aby dotrzeÊ
do konkretnego komunikatu procesor zlicza te znaczniki i†na tej
podstawie okreúla, ktÛry to jest
komunikat.
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Jeøeli w†czasie nagrywania komunikatÛw zapali siÍ dioda D4,
bÍdzie to oznacza³o, øe zosta³a
przepe³niona wewnÍtrzna pamiÍÊ†uk³adu ISD2575, i†nagrywany komunikat nie ìzmieúci³î siÍ
w†pamiÍci. Wymagane komunikaty pozostawiaj¹ jednak pewn¹
rezerwÍ czasow¹, wiÍc ich nagrywanie nie spowoduje przekroczenia maksymalnego czasu
zapisu.
Po nagraniu ostatniego komunikatu na wyúwietlaczu pojawi
siÍ tekst Zapisane i†nast¹pi powrÛt do g³Ûwnego menu.
Nagrywanie moøna w†dowolnej
chwili przerwaÊ naciskaj¹c klawisz ESC, wtedy rÛwnieø nast¹pi
powrÛt do g³Ûwnego menu, lecz
w†takiej sytuacji obs³uga zdalna
poprzez telefon nie bÍdzie moøliwa.
6. Odtwarzanie nagranych komunikatÛw
W†celu sprawdzenia poprawnoúci nagranych komunikatÛw
wybieramy menu Odtwarzanie
i†zatwierdzamy klawiszem OK. Na
wyúwietlaczu, podobnie jak
w†przypadku nagrywania, pojawi
siÍ tekst Komunikat=1. Kaødorazowe naciúniÍcie klawisza OK
spowoduje odtworzenie komunikatu o†podanym numerze. Po odtworzeniu danego komunikatu
liczba wskazuj¹ca numer komunikatu zostanie zwiÍkszona o 1
sugeruj¹c moøliwoúÊ odtworzenia
kolejnego komunikatu. OprÛcz odtwarzania sekwencyjnego komunikatÛw istnieje moøliwoúÊ odtworzenia dowolnie wybranego komunikatu. W†tym celu naciskaj¹c
klawisz UP lub DOWN moøna
wybraÊ numer ø¹danego komunikatu i†nacisn¹Ê klawisz ìOKî.
Wybrany komunikat zostanie odtworzony, a†numer zostanie zwiÍkszony o 1.
Po zweryfikowaniu wszystkich
komunikatÛw naciskamy klawisz
ESC, aby wyjúÊ z†trybu odtwarzania. Na wyúwietlaczu pojawi siÍ
Anulowano i†po dwÛch sekundach nast¹pi powrÛt do g³Ûwnego
menu.
Po ustawieniu wszystkich parametrÛw znajdujemy siÍ w†g³Ûwnym menu. Aby prze³¹czyÊ termostat w†tryb normalnej pracy wystarczy nacisn¹Ê klawisz ESC. Na
wyúwietlaczu ponownie zostan¹

wyúwietlone informacje o†mierzonej i†ustawionej temperaturze,
a†termostat jest gotowy do pracy.
7. Kasowanie has³a dostÍpu
W†przypadku zapomnienia has³a dostÍpu do obs³ugi zdalnej
istnieje moøliwoúÊ skasowanie tego has³a i†ustawienie has³a
domyúlnego ì1234î. Aby skasowaÊ has³o dostÍpu naleøy wy³¹czyÊ zasilanie, a nastÍpnie zewrzeÊ zworkÍ JP1 i†w³¹czyÊ zasilanie. Na wyúwietlaczu pojawi siÍ
tekst Kasowanie has³a, a†po trzech
sekundach has³o zostanie skasowane, i†na wyúwietlaczu bÍdzie
widoczny tekst:

Od tej pory has³em dostÍpu
jest ci¹g cyfr ì1234î. NastÍpnie
wy³¹czamy zasilanie, wyci¹gamy
zworkÍ JP1 i†ponownie w³¹czamy
zasilanie. Termostat rozpocznie
pracÍ z†has³em dostÍpu ì1234î.
Aby uniemoøliwiÊ dostÍp do termostatu przez osoby niepowo³ane,
has³o to najlepiej od razu zmieniÊ
w†menu Zmiana has³a.
Po ustawieniu parametrÛw termostatu oraz przetestowaniu jego
funkcji, do przekaünika wykonawczego moøna pod³¹czyÊ urz¹dzenie grzewcze. W†tym celu naleøy
wy³¹czyÊ zasilanie termostatu,
a†do z³¹cza CON5 pod³¹czyÊ przewody zasilania 220 V(AC) oraz
przewody do³¹czonego grzejnika.
TÍ czynnoúÊ naleøy wykonaÊ z†zachowaniem szczegÛlnej ostroønoúci ze wzglÍdu na niebezpieczne
dla zdrowia i†øycia napiÍcie
220†V. SzczegÛlnie starannie naleøy wykonaÊ okablowanie, ze
wzglÍdu na niewielkie odleg³oúci
pomiÍdzy z³¹czami zasilania
220†V, linii telefonicznej i†zasilania 12†V, tak aby nie dosz³o do
zwarcia pomiÍdzy poszczegÛlnymi
obwodami.
Krzysztof P³awsiuk, EP
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl
Uwaga! Ze wzglÍdu na duø¹
objÍtoúÊ tekstu, dok³adny opis
obs³ugi termostatu publikujemy na
CD-EP1/2004B.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP1/2004B w katalogu PCB.
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