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oINSTRUKCJA OBS£UGI Programowalny sterownik temperatury

ELEKTRA EUROSTER-2000
ELEKTRA EUROSTER-2000p
d o  w s z e l k i c h  u r z ¹ d z e ñ  g r z e w c z y c h
i  k l i m a t y z a c y j n y c h  w  T w o i m  d o m u

oszczêdnoœæ energii do 30%
100% kosztu zakupu sterownika zwraca 
siê ju¿ po kilku miesi¹cach eksploatacji
bud¿et rodzinny uzyska co roku 
dodatkowe pieni¹dze, najtañsze bo 
zaoszczêdzone
mniejsze zu¿ycie energii oszczêdza 
œrodowisko
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Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego 
regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim 
obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u¿y³ Wam i ca³ej Waszej 
rodzinie przez lata. W znacznym stopniu zaoszczêdzi koszty energii i poprawi 
komfort cieplny. Czytelny ekran zbudowany na ciek³ych kryszta³ach u³atwia 
programowanie przy u¿yciu niewielkiej iloœci przycisków. 

Istnieje mo¿liwoœæ doboru modelu regulatora w zale¿noœci od 
potrzeby:
- z czujnikiem pod³ogowym - (Elektra Euroster-2000p), zalecany do 

stosowania  z  ogrzewaniem  pod³ogowym.
- z czujnikiem powietrznym - (Elektra Euroster-2000), do stosowania                 

w  wiêkszoœci  systemów  grzewczych.
Przed rozpoczêciem obs³ugi regulatora, prosimy uwa¿nie przeczytaæ 

instrukcjê.
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1. Instalacja
Uwaga: w trakcie instalowania regulatora 
dop³yw energii elektrycznej powinien byæ 
wy³¹czony. Zaleca siê powierzenie instalacji 
regulatora wyspecjalizowanemu instalatorowi.

2. Wybór w³aœciwej lokalizacji regulatora.
W przypadku zastosowania regulatora 
z czujnikiem powietrznym Elektra Euroster 
2000 du¿y wp³yw na jego poprawnoœæ 
dzia³ania ma odpowiednia lokalizacja. 
Usytuowanie w miejscu bez cyrkulacji 
powietrza lub bezpoœrednio nas³onecznionym 
spowoduje nieprawid³owe kontrolowanie 
temperatury.
Aby zapewniæ prawid³ow¹ pracê regulatora 
nale¿y go zainstalowaæ na œcianie wewnêtrznej 

budynku (pomiêdzy pomieszczeniami).
Nale¿y wybraæ miejsce, w którym przebywa 
siê najczêœciej, ze swobodn¹ cyrkulacj¹ 
powietrza. Unikaæ bliskoœci urz¹dzeñ 
emituj¹cych ciep³o (telewizor, grzejnik, 
lodówka) lub miejsc wystawionych na 
bezpoœrednie dzia³anie s³oñca. Nie nale¿y 
umieszczaæ regulatora bezpoœrednio przy 
drzwiach, aby nie nara¿aæ go na drgania.

Regulator z czujnikiem pod³ogowym Elektra 
Euroster 2000p mo¿e byæ zainstalowany 
praktycznie wszêdzie. Trzeba natomiast 
zwróciæ szczególn¹ uwagê na czujnik, który 
musi byæ umieszczony:
- w rurce (np.: peszel) zaœlepionej na     

koñcu.
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- w œrodku miêdzy przewodami grzejnymi.
W przypadku zastosowania regulatora do 
sterowania ogrzewaniem w ³azience nale¿y 
czujnik temperatury umieœciæ  jak wy¿ej, 
natomiast regulator nale¿y umieœciæ na 
zewn¹trz pomieszczenia.

3. Przewody

no

com

nc

NO

COM

NC

czujnik
temperatury

1
2

1
5

0
cm

w³aœciwe usytuowanie regulatora

Zaciski przewodów znajduj¹ siê na tylnej 
œciance regulatora. S¹ to trzy koñcówki 
oznaczone odpowiednio COM, NO i NC. 
Jest to typowy jednobiegunowy przekaŸnik 
dwustanowy. W wiêkszoœci przypadków 
zacisk NC nie jest wykorzystywany.
W przypadku regulatora serii Elektra Euroster-
2000p do zacisków 1 i 2 nale¿y pod³¹czyæ 
czujnik temperatury.
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4. Monta¿ regulatora
Do monta¿u u¿ywa siê do³¹czonego szablonu. 
W œcianie nale¿y wywierciæ dwa otwory o 
œrednicy 6 mm, w³o¿yæ ko³ki i przykrêciæ lewy 
wkrêt z 3mm luzem. Na³o¿yæ regulator przez 
³eb wkrêta i przesun¹æ w prawo (nale¿y zwróciæ 
uwagê na otwór podobny do dziurki od klucza 
na tylnej œciance regulatora). Wkrêciæ prawy 
wkrêt tak, aby dobrze przytrzymywa³ 
zamontowany regulator.

Uwaga:
Je¿eli œciana jest drewniana, nie ma potrzeby 
u¿ywania ko³ków. Nale¿y wywierciæ otwory o 
œrednicy 2,7 mm zamiast 6 mm i œruby wkrêciæ 
bezpoœrednio w drewno.

Uwaga:
W przypadku zastosowania regulatora 
z czujnikiem pod³ogowym nale¿y:
- zamontowaæ w œcianie na wysokoœci ok. 

30 cm nad pod³og¹ puszkê w której bêdzie 
kostka pod³¹czeniowa.

- zaprojektowaæ i u³o¿yæ we wczeœniej 
wykonanych zag³êbieniach w œcianie 
i pod³odze rurkê peszel. Rurka powinna 
byæ u³o¿ona na poziomie maty lub 
przewodów grzejnych (min 50 cm) 
i zaœlepiona na koñcu. W rurce umie-
szczamy czujnik temperatury. Rys. I.

- na kostce pod³¹czamy przewody od 
zacisków regulatora 1, 2 i przewody od 
czujnika temperatury. Rys. I A.
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5. Zapoznanie siê z regulatorem
5.1 Wygl¹d zewnêtrzny.

TEMP

PROG #

PROG

OK Reset

MO   TU   WE   TH   FR   SA   SU

+-

+
-

Na przedniej p³ycie regulatora po prawej 
stronie znajdziecie Pañstwo przesuwan¹ 
pokrywê. Po jej otwarciu widoczne s¹ 
przyciski. Pokrywê mo¿na wyjmowaæ w celu 

wymiany baterii. Po zdjêciu pokrywy ukazuje 
siê miejsce na 2 baterie R-6 oraz 3 
mikroprze³¹czniki. S¹ one u¿ywane do 
kontroli:
1. Ogrzewania/klimatyzacji. Regulator mo¿e 

tak¿e kontrolowaæ system ch³odzenia lub 
klimatyzacji.

2. OpóŸnienia w³¹czenia sygna³u wyjœcio-
wego - 5 minut zapobiega zbyt czêstym 
w³¹czeniom urz¹dzenia wykonawczego 
np. na skutek  chwilowego przewiewu.

0 03. Wahania temperatury - (1 C lub 2 C) - np. 
0dla 1 C przy ustawieniu temperatury na 

0 020 C w³¹czenie nast¹pi przy 19.5 C, a 
0 0wy³¹czenie przy 20.5 C. Dla 2 C przy 

ustawieniu  temperatury na 20°C 
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w³¹czenie nast¹pi przy 19°C, a wy³¹czenie 
przy 21°C.

Nastawa fabryczna jest optymalna dla 
ogrzewania w œrodkowo europejskich 
warunkach klimatycznych i nie zaleca siê jej 
zmieniaæ.

Przy obu przyciskach po lewej stronie 
regulatora widoczne s¹ oznaczenia:
“   ” oznacza temperaturê optymaln¹ kom-
fortu  cieplnego (dzienn¹).
“  ” oznacza temperaturê ekonomiczn¹ 
(nocn¹). Te dwie wartoœci temperatur mo¿na 
nastawiaæ samodzielnie. Sta³a temperatura 

0przeciwzamro¿eniowa (7 C) oznaczona jest na 
ekranie wyœwietlacza jako “   ” i nie mo¿na jej 
zmieniaæ.
W niniejszej instrukcji zamiast podawania 
wie lkoœc i  l i czbowych bêdz iemy te  
temperatury nazywaæ odpowiednio: dzienn¹, 
nocn¹ i przeciwzamro¿eniow¹.
Regulator z serii Elektra Euroster mo¿na 
programowaæ dziêki czemu mo¿e on 

ONON

11 22 33

opóŸnienie
5 min.

ch³odzenie

grzanie

bez 
opóŸnienia

wahanie
0temp = 2 C

wahanie
0temp = 1 C

7

R

elektra



automatycznie przystosowaæ temperaturê 
pomieszczeñ do poziomu temperatury 
dziennej gdy jesteœcie Pañstwo w domu, lub 
obni¿yæ j¹ automatycznie, zaoszczêdzaj¹c 
energiê w nocy lub gdy Pañstwo wychodz¹ z 
domu. Nale¿y tylko ustawiæ odpowiednio 
regulator, w którego pamiêci znajduje siê 9 
programów.

Programowanie jest mo¿liwe z dok³adnoœci¹ 
do jednej godziny tzn., ¿e w ciagu doby 
Elektra Euroster mo¿e prze³¹czyæ temperatury 
dzienn¹ i nocn¹ do 24 razy, co przy siedmio 
dniowym cyklu programowania daje 
mo¿liwoœæ 168 prze³¹czeñ w ci¹gu tygodnia.

5.2 Wyœwietlacz

1. WskaŸnik dni tygodnia. Jest to gruba linia 
podkreœlaj¹ca w³aœciwy dzieñ tygodnia 
w górnej czêœci wyœwietlacza.

2. Zegar. Czas wyœwietlany jest w systemie 
24-o godzinnym du¿ymi, wyraŸnymi 
cyframi.

3. Temperatura. W trybie normalnej pracy 
regulator wyœwietla temperaturê pomie-
szczenia, w którym jest zainstalowany.

0c

Ni   Po   Wt   Œr   Cz   Pt   So

PROG
0 6 12 18 24

1

2

8

5 4

6
7

3
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4. Numer programu. Wyœwietlany jest numer 
programu, który jest aktualnie realizowany. 
Regulator ma w swej pamiêci 9 programów 
ponumerowanych od 0 do 8. Programy od 
0 do 5 s¹ wpisane na sta³e przez 
producenta. Przy czym program 0 jest 
programem przeciwzamro¿eniowym 

(7°C). Zawartoœæ programów 6, 7 i 8 mo¿na 

ustawiaæ wed³ug uznania.
5. WskaŸnik przebiegu programu. Jest to linia 

podzielona na 24 odcinki. Ka¿dy odcinek 
odpowiada jednej godzinie. Linia ta 
ukazuje w jaki sposób bêdzie realizowany 
dany program. Czarny prostok¹t nad dan¹ 
godzin¹ oznacza temperaturê dzienn¹ 
(komfortow¹) w tym przedziale czasu 

a jego brak nocn¹ (ekonomiczn¹).
6. WskaŸnik sterowania rêcznego (“  ”). 

Ukazuje siê wówczas gdy czasowo 
rezygnujemy z pracy programowanej 
i chcemy “pozostawiæ” dan¹ temperaturê 
na okreœlony czas (od 1 do 24 godzin) 
lub do najbli¿szej zmiany temperatury 
realizowanej przez program.

7. WskaŸnik za³¹czenia regulatora. W posta-
ci wiruj¹cego wiatraczka informuje o sta-
nie pracy urz¹dzenia i jest widoczny tylko 
wtedy, gdy jest w³¹czone urz¹dzenie 
sterowane (np. ogrzewanie pod³ogowe, 
grzejnik itp.).

8. WskaŸnik wyczerpania baterii. WskaŸnik 
ten bêdzie widoczny, kiedy napiêcie 
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baterii spadnie do minimalnego dopuszczal-
nego 
zmieniæ najszybciej jak jest to mo¿liwe. Czas 
operacji wymiany powinien byæ nie d³u¿szy 
ni¿ 30 sekund je¿eli chcemy zachowaæ 
zaprogramowane parametry.

6. Uruchomienie regulatora.
Po w³o¿eniu baterii regulator rozpoczyna pracê 
z parametrami pocz¹tkowymi. Oznacza to, ¿e 
regulator bêdzie wskazywa³ jak poni¿ej:

poziomu. Baterie nale¿y wówczas 

0c

Ni   Po   Wt   Œr   Cz   Pt   So

PROG
0 6 12 18 24

. .

Czas 00:00 (pó³noc)
Dzieñ niedziela
Nastawy temperatur dzienna (komfortowa) 

019 C
nocna (ekonomiczna) 

015 C
WskaŸnik temperatury bie¿¹ca temperatura 

pomieszczenia
Programy wszystkie 7 dni nasta-

wione na PROG 1
Samodzielne 
programowanie nastawione na 

temperaturê dzienn¹
Sterowanie rêczne brak danych
WskaŸnik za³¹czenia 
regulatora wy³¹czony
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7. Nastawianie regulatora.
7.1.Nastawianie dnia tygodnia (nr 1 na   

wyœwietlaczu)
1.  Odsun¹æ w prawo pokrywê baterii.
2. Przyciskiem oznaczonym “d” naciskaæ tyle 

razy, a¿ kreska podkreœlaj¹ca znajdzie siê 
pod w³aœciwym dniem.

7 .2 .Nas tawian ie  zegara  (n r  2  na            
wyœwietlaczu).

1. Odsun¹æ w prawo pokrywê baterii.
2. Przycisk oznaczony “h” naciskaæ tyle razy, 

a¿ na wyœwietlaczu poka¿e siê w³aœciwa 
godzina.

3. Przycisk oznaczony “m” naciskaæ tyle razy, 
a¿ poka¿e siê w³aœciwe ustawienie minut. 

4. Zasun¹æ pokrywê baterii. Teraz zegar 
regulatora wskazuje w³aœciwy dzieñ 
i godzinê.

Uwaga:
D³u¿sze przyciœniêcie przycisku d, m lub 
h (min. 2 sekundy) spowoduje automatyczne 
przerzucanie dni, godzin i minut.

7.3. Programowanie temperatury. (nr  3 na 
wyœwietlaczu).

Elektra Euroster pamiêta 3 temperatury. Dwie 
z nich (dzienn¹ “   ” i nocn¹ “   ”) mo¿na 
zmieniaæ w zakresie od 5 do 30°C. 
Tempera tu r a  p r zec iwzamro¿en iowa  
oznaczona “    ” jest niezmienialna i ustalona na 
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poziomie 7°C. Proszê siê zastanowiæ jak¹ 
temperaturê chc¹ Pañstwo utrzymywaæ 
w czasie, gdy jesteœcie w domu (w dzieñ 
“  ”), a jak¹ gdy Was w domu nie ma lub 
w nocy “     ”.
Aby ustawiæ temperaturê dzienn¹ (komfor-
tow¹) nale¿y:

1. Odsun¹æ pokrywê baterii w prawo.
2. N a c i s n ¹ æ  p r z y c i s k  “ T e m p . ” .  N a  

wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ wskaŸnik 
temperatury.

3. Nacisn¹æ “  ” (nie póŸniej ni¿ 15 sek. po 
“Temp.”) po lewej stronie regulatora tyle 
razy aby nastawiæ ¿¹dan¹ temperaturê 
dzienn¹. Ka¿de naciœniêcie podwy¿sza 

temperaturê o 0.5°C. Po dojœciu do 30°C 
nastawa powraca na 5°C i cykl siê 
powtarza. T¹ metod¹ mo¿na pierwotn¹ 
nastawê obni¿yæ. W czasie trwania tej 
operacji na wyœwietlaczu powinien byæ 
wyœwietlony symbol “    ”.

Aby zmieniæ temp. ekonomiczn¹ (nocn¹) 
nale¿y:
1. Przyciskiem “  ” po lewej stronie 

regulatora nastawiæ ¿¹dan¹ temperaturê 
nocn¹ naciskaj¹c “  ” tyle razy, aby 
nastawiæ ¿¹dan¹ temperaturê. W trakcie 
tej operacji a wyœwietlaczu powinien byæ 
wyœwietlony symbol “   ”.

2. Przyciskiem “OK” potwierdziæ nastawion¹ 
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temperaturê. Regulator powraca do pracy 
programowej, wskaŸnik temperatury 
ponownie wyœwietla aktualn¹ temperaturê      
w  pomieszczeniu.

3.  Zasun¹æ pokrywê baterii.

Uwaga:
Nie naciœniêcie ¿adnego przycisku przez 15 
sekund jest równoznaczne z naciœniêciem 
“OK”.

8. Przyporz¹dkowanie ró¿nych programów 
do dni tygodnia.

Temperatura dzienna i nocna zosta³y ju¿ 
ustawione w p. 7. Teraz ustawimy godziny ich 
prze³¹czeñ w ci¹gu doby w poszczególnych 

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

0 6 12 18 24

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG
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rano, nocn¹ (ekonomiczn¹) pomiêdzy 8:00 
a 16:00, nastêpnie od 16:00 do 23:00 
realizowana jest temp. dzienna. Od 23:00 do 
24:00 realizowana jest temp. nocna.
PROG 3 utrzymuje temp. nocn¹ pomiêdzy 
godz. 0:00, a 6:00. Temperaturê dzienn¹ 
pomiêdzy godzinami: 6:00, a 8:00 rano, nocn¹ 
(ekonomiczn¹) pomiêdzy 8:00, a 11:00, 
nastêpnie od 11:00 do 13:00 realizowana jest 
temp. dzienna i od 13:00 do 16:00 
realizowana jest temp. nocna. Pomiêdzy 
16:00, a 23:00 za³¹czana jest temp. dzienna.
Od 23:00 do 24:00 realizowana jest 
temperatura nocna.
PROG 4 jest zaprogramowany na ca³odobow¹ 
temperaturê dzienn¹.

dniach. Razem dostêpnych jest 9 programów, 
zgodnie z tym co pokazuj¹ wskaŸniki (patrz 
opis wskaŸnika 5.2 pozycja 5).
PROG 0 jest programem specjalnym. Program 
ten ustawia temperaturê przeciwza-
mro¿eniow¹ (7°C) na ca³¹ dobê.
Programy 1, 2 i 3 to typowe schematy 
zaprogramowania doby. Mo¿na je wybraæ 
je¿eli wydadz¹ siê Pañstwu odpowiednie.
PROG 1 utrzymuje temp. nocn¹ pomiêdzy 
0:00, a 6:00. Temperaturê dzienn¹ pomiêdzy 
godz. 6:00 rano, a 23:00 wieczorem, nocn¹ 
pomiêdzy 23:00, a 24:00.
PROG 2 utrzymuje temperaturê nocn¹ 
pomiêdzy godz. 0:00, a 6:00. Temperaturê 
dzienn¹ pomiêdzy godzinami: 6:00, a 8:00 
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PROG 5 jest zaprogramowany na ca³odobow¹ 
temperaturê nocn¹.
Przebieg za³¹czeñ i wy³¹czeñ temp. dziennej 
i nocnej w programach 6, 7 i 8 mo¿na ustawiaæ 
samemu. Mog¹ one byæ modyfikowane 
zgodnie z wymaganiami u¿ytkownika (wg 
metody opisanej w p. 7.3.). Programy 6, 7 i 8 s¹ 
pocz¹tkowo nastawione na temperaturê 
dzienn¹ w ci¹gu ca³ej doby.
Jak ju¿ Pañstwo wiecie Wasz Elektra Euroster po 
w³¹czeniu podporz¹dkowa³ wszystkim dniom 
tygodnia PROG 1. Je¿eli chcecie to zmieniæ, to 
proszê postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cych 
punktów:
1. Odsun¹æ pokrywê baterii w prawo.
2. Nacisn¹æ przycisk “Prog.”. Po jednym 

naciœniêciu mo¿na wybraæ program w dniu 
bie¿¹cym przechodz¹c do pkt. 3. Kolejne 
naciskanie tego przycisku spowoduje 
przesuniêcie na kolejny dzieñ, do którego 
mo¿na przypisaæ jeden z 9 programów.

3. Naciskaj¹c przycisk “Prog.#” (nie póŸniej 
ni¿ 15 sek. po przycisku “Prog.”, nastwiæ 
wybrany program od 0 do 8. Naciskanie 
tego przycisku umo¿liwia przegl¹danie 
za³¹czeñ temperatur dziennych i nocnych 
na wskaŸniku przebiegu programu (nr 5 na 
wyœwietlaczu).

4. Wcisn¹æ przycisk “OK” potwierdzaj¹c tym 
samym wybór programu. Regulator wróci 
wówczas automatycznie do bie¿¹cego 
dnia.
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5. Operacjê powtórzyæ dla ka¿dego dnia 
tygodnia (wg punktów 2, 3 i 4).

6. Zamkn¹æ pokrywê baterii.
Uwaga: D³u¿sze przytrzymanie przycisku 
powoduje samoczynn¹ zmianê kolejnych 
wartoœci. Nie naciœniêcie ¿adnego przycisku 
przez 15 sek. jest równoznaczne z naciœniê-
ciem “OK”.

8.1. Zmiany w programach 6, 7 i 8.
Programy nr 6, 7 i 8 mog¹ byæ nastawiane 
przez u¿ytkownika w/g w³asnego uznania, 
dopasowuj¹c godziny prze³¹czeñ temperatur 
dziennej i nocnej regulatora do indy-
widualnego trybu ¿ycia domowników. W tym 
celu nale¿y:

1. Odsun¹æ pokrywê baterii w prawo.
2. Nacisn¹æ przycisk “Prog.” tyle razy aby 

nastawiæ dzieñ, w którym chcemy 
realizowaæ w³asny program.

3. Naciskaj¹c “Prog.#” (nie póŸniej ni¿ 15 
sek. po “Prog.”) doprowadziæ do 
programu, w którym chcemy wprowa-
dziæ zmiany, mo¿e to byæ wy³¹cznie 
program 6, 7 lub 8. Je¿eli programy 6, 7 
i 8 nie by³y wczeœniej ustawiane, to 
wskaŸnik przebiegu programu bêdzie 
wygl¹da³ nastêpuj¹co:

4. Nale¿y obserwowaæ wskaŸnik przebiegu 
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programu w dolnej czêœci wyœwietlacza, na 
którym pulsuje prostok¹t oznaczaj¹cy jedn¹ 
programowan¹ godzinê pomiêdzy godzin¹ 
00:00, a 01:00 w nocy. Naciskaj¹c “   ” (nie 
póŸniej ni¿ 15 sek. po “Prog.#”) okreœlamy, ¿e 
w tym przedziale czasu bêdzie za³¹czona 
temperatura dzienna lub naciskaj¹c “  ” 
okreœlamy, ¿e w tym przedziale czasu bêdzie 
za³¹czona temperatura nocna. Jednoczeœnie 
pulsuj¹cy prostok¹t przesunie siê w prawo 
o jedn¹ godzinê tj. pomiêdzy 01:00, a 02:00 
w nocy, ponowne naciœniêcie “   ” lub “   ” 
okreœla temperaturê, która ma byæ realizo-
wana w tym przedziale. Tak postêpuj¹c 
mo¿emy zaprogramowaæ ca³y 24-o godzinny 
cykl. Kombinacje prze³¹czeñ temperatur 

dziennej i nocnej mog¹ byæ dowolne. Np. 
naciskaj¹c naprzemiennie “   ” i “   ” 
wskaŸnik przebiegu programu bêdzie 
wygl¹da³ nastêpuj¹co:

co oznacza, ¿e regulator bêdzie naprze-
miennie zmienia³ co godzinê temp. 
dzienn¹ i nocn¹ (ze wzglêdów ekono-
micznych nie zalecamy  takiego 
nastawienia).

5. Po zakoñczeniu zmian programu wcisn¹æ 
“OK”. Program zostanie wówczas zapa-
miêtany, a regulator powróci do 
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programu bie¿¹cego. Je¿eli program 
zmieniany by³ wczeœniej przyporz¹-
dkowany tak¿e do innego dnia, to 
wprowadzone zmiany bêd¹ obowi¹zywa³y 
równie¿ w tym dniu.

6. Chc¹c dokonaæ poprawek lub zmian 
w pozosta³ych nastawialnych programach 
postêpujemy analogicznie wg punktów 2, 
3, 4 i 5.

7. Zasun¹æ pokrywê baterii.

9. Sterowanie rêczne
Mo¿liwoœæ I.
W przypadku, gdy chcielibyœmy z jakiœ 
powodów na okreœlony czas zawiesiæ 
wykonywanie programu, np. z powodu 

przed³u¿aj¹cego siê przyjêcia, a regulator 
rozpocz¹³ ju¿ nocne obni¿enie temperatury 
do temp. ekonomicznej (pojawi³ siê symbol 
“   ”), a chcielibyœmy zachowaæ temperaturê 
komfortow¹ do koñca imprezy nale¿y:
Wcisn¹æ przycisk “  ”, na wyœwietlaczu 
w dolnym prawym rogu pojawi siê symbol 
“  ”. Temperatura komfortowa bêdzie 
wówczas utrzymywana do najbli¿szej zmiany 
temperatury realizowanej przez program. 
Aby wycofaæ w/w funkcjê nale¿y nacisn¹æ 
2 razy przycisk “OK” znajduj¹cy siê pod 
pokryw¹ baterii, wtedy zniknie symbol “     ” 
z wyœwietlacza.
Analogicznie je¿eli program realizuje 
temperaturê dzienn¹, a np. Pañstwo 
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wychodz¹ na d³u¿ej z domu wówczas nale¿y:
Wcisn¹æ przycisk “  ” na wyœwietlaczu 
w dolnym prawym rogu pojawi siê symbol 
“    ”. Temp. ekonomiczna bêdzie wówczas 
ut rzymywana do na jb l i¿sze j  zmiany 
temperatury realizowanej przez program. Aby 
wycofaæ w/w funkcjê nale¿y nacisn¹æ 
2 razy przycisk “OK” znajduj¹cy siê pod 
pokryw¹ baterii, wtedy zaniknie symbol “    ” 
z wyœwietlacza.
Przyk³ad:
Powiedzmy, ¿e regulator realizowa³ w dniu 
przyjêcia i w nastêpnym  PROG 1, którego 
przebieg mo¿na zobaczyæ w punkcie 8. Od 
godziny 23:00 regulator rozpocz¹³ nocne 
obni¿anie temperatury (prze³¹czy³ siê na 

temp. nocn¹), a przyjêcie przed³u¿a siê do 
godziny 2:00 w nocy. Naciskaj¹c “  ” 
o godzinie np. 23:00 powodujemy, ¿e 
regulator pozostanie w trybie pracy rêcznej 
(przed³u¿aj¹c czas trwania temp. dziennej) 
do najbli¿szej zmiany w programie tj. godz 
6:00, kiedy to powróci do dalszej realizacji 
programu.

Mo¿liwoœæ II:
1. Nacisn¹æ przycisk “  ” je¿eli chcemy 

przed³u¿yæ czas trwania temp. dziennej, 
lub “    ” je¿eli chcemy przed³u¿yæ czas 
trwania temperatury nocnej i przytrzymaæ 
go (min. 2 sek.) do momentu pojawienia 
siê na wyœwietlaczu w miejsce aktualnej 
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godziny cyfry 01, która oznacza liczbê 
godzin dzia³ania trybu pracy rêcznej. 
Przytrzymuj¹c d³u¿ej ten przycisk lub 
naciskaj¹c go wielokrotnie mo¿emy 
zmieniæ d³ugoœæ dzia³ania trybu pracy 
rêcznej. Ka¿de naciœniêcie dodaje 1 go-
dzinê a¿ do 24 godzin, po czym cykl 
rozpoczyna siê ponownie od godziny 01. 
Po up³ywie tego czasu regulator powróci 
do realizacji pracy programowej. W cza-
sie trwania sterowania rêcznego zawar-
toœæ programu jest zachowana i nie 
zmienia siê.

2. Naciskaj¹c przycisk “OK” regulator 
powraca do pracy programowej. Symbol 
“    ” znika z wyœwietlacza.

Przyk³ad.
Powiedzmy, ¿e regulator realizowa³ w dniu 
przyjêcia i w nastêpnym PROG 1, którego 
przebieg mo¿na zobaczyæ w p. 8. Np. od 
godziny 23:00 regulator rozpocz¹³ nocne 
obni¿anie temperatury, a przyjêcie przed³u¿a 
siê do godziny 2:00 w nocy. Jest godzina 
23:30. Naciskaj¹c “    ” tak d³ugo, a¿ na 
wyœwietlaczu pojawi siê 01 w miejsce 
godziny, przytrzymujemy jeszcze “    ” lub 
naciskamy ponownie 2x, a¿ na wyœwietlaczu 
w miejsce czasu pojawi siê liczba 03 
oznaczaj¹ca iloœæ godzin. Powodujemy, ¿e 
regulator pozostanie w trybie pracy rêcznej 
do godziny 2:30 w nocy i bêdzie utrzymywa³ 
temp. dzienn¹, nastêpnie powróci do dalszej 

20

EUROSTER 2000



21

R

elektra

realizacji programu. O godz. 2:30 ponownie 
prze³¹czy siê na temperaturê ekonomiczn¹, 
któr¹ wg. tego programu bêdzie utrzymywaæ 
a¿ do godziny 6:00.
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Dane techniczne
  1. Zakres pomiaru  temperatury
  2. Zakres kontroli temperatury
  3. Dok³adnoœæ wskazañ
  4. Dok³adnoœæ zegara
  5. Program
  6. Wahania temperatury
  7. Tryb kontroli
  8. Minimalny cykl klimatyzacji
  9. Obci¹¿alnoœæ styków (*)
10. Zasilanie
11. Wymiary
12. Temperatura dzia³ania
13. Temperatura przechowywania
14. Warunki wilgotnoœciowe

0 00-34,5 C (podzia³ka 0,5 C)
0 05-30 C (podzia³ka 0,5 C)
0+/- 1 C

+/- 70 sek/miesiêcznie
6 sta³ych, 3 zmienne

0 0 01 C lub 2 C (nastawiona fabrycznie na 1 C)
system Grzanie lub Ch³odzenie (nastawione Grzanie)
5 minut
230V pr¹d zmienny, 50Hz, 8A
2 baterie R-6, alkaliczne
154x80x30mm (szer. x wys. x g³êb.)

0od 0 do 45 C
0od -20 do 60 C

od 5 do 90%
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(suwak 1 po³o¿enie dolne) ma nastêpuj¹ce 
stany:
1. Przy aktywnym wskaŸniku za³¹czenia 

(nr 7 na wyœwietlaczu)
styki NO-COM - zwarte
styki COM-NC - rozwarte

2.  Przy wygaszonym wskaŸniku za³¹czania
styki NO-COM - rozwarte
styki COM-NC - zwarte

Uwaga:
Nale¿y unikaæ znacznych obci¹¿eñ induk-
cyjnych i pojemnoœciowych poniewa¿ 
powoduj¹ wypalanie styków przekaŸnika.

(*) Uwaga:
Do regulatora mo¿na pod³¹czyæ urz¹dzenie 
elektryczne i inne wiêkszej mocy ni¿ wynikaj¹ce 
z obci¹¿alnoœci styków - wy³¹cznie za 
poœrednictwem prze³¹cznika poœredniego o 
mocy i dzia³aniu w³aœciwym dla urz¹dzenia 
wykonawczego (patrz schematy). Proszê 
zwróciæ siê o poradê do dystrybutora lub 
gwaranta.

Dane specjalistyczne
PrzekaŸnik wykonawczy.
Jest to dwustanowy przekaŸnik z samo-
podtrzymaniem, który przy standardowym 
ustawieniu suwaka w mikroprze³¹czniku 
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ELEKTRA EUROSTER

S1. Schemat po³¹czenia bezpoœredniego ELEKTRA EUROSTER
       z urz¹dzeniem elektrycznym poni¿ej 230V i 5A.
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S2. Schemat po³¹czenia poœredniego ELEKTRA EUROSTER z urz¹dzeniem 
elektrycznym jednofazowym o pr¹dzie obci¹¿enia powy¿ej 5A.
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~ 230V

urz¹dzenie
grzewcze

stycznik

RST

no

com

nc

S3. Schemat po³¹czenia poœredniego ELEKTRA EUROSTER z urz¹dzeniem 
elektrycznym 3-fazowym               

ELEKTRA EUROSTER
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SPIS TREŒCI

1. Instalacja
2. Wybór w³aœciwej lokalizacji regulatora
3. Przewody
4. Monta¿ regulatora
5. Zapoznanie z regulatorem
6. Uruchomienie regulatora
7. Nastawianie regulatora
8. Przyporz¹dkowanie ró¿nych programów
    do dni tygodnia
9. Sterowanie rêczne
Dane techniczne
Dane specjalistyczne
Schematy po³¹czeñ
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KARTA GWARANCYJNA
Elektroniczny Regulator Temperatury typ ........

Warunki Gwarancji:
1. Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.
2. Reklamowany regulator wraz z kart¹ gwarancyjn¹, nale¿y dostarczyæ do 

punktu sprzeda¿y.
3. Termin wykonania naprawy wynosi 14 dni od daty zg³oszenia reklamacji.
4. Gwarancja traci wa¿noœæ w przypadku uszkodzenia mechanicznego, 

niew³aœciwej eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby nie uprawnione.
5. Wszystkie zmiany i poprawki w treœci karty gwarancyjnej s¹ wa¿ne jedynie 

wtedy, gdy s¹ dokonywane przez uprawnion¹ osobê, opatrzone podpisem          
i stemplem.

WYPE£NIA PUNKT SPRZEDA¯Y:

............................................
data sprzeda¿y

................................................
piecz¹tka firmowa i podpis

CENTRALA I BIURO PROJEKTOWE
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14

tel. (22) 843 32 82
fax (22) 843 47 52

www.elektra.pl  e-mail: info@elektra.pl
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