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CM700 Wireless
Ghid de instalare

Honeywell

Termostat de cameră fără fir programabil
CM727 1CM721 & Cutie releu BDR91

Descriere
Honeywell CM700 Wireless (CM727 sau CM721)
este un termostat de cameră wireless (fără fir)
programabil, modern, bazat pe filozofia de
programare dovedită a Honeywell. Pentru a
Îmbunătăţi şi mai mult uşurinţa În utilizare, acest
produs include un afişaj LeD mare cu iluminare a
fundal ului pentru a ajuta clienţii În utilizarea zilnică.

Termostatul de cameră CM727/721 comunică cu
cutia releu BDR91 pe banda de Frecvenţă Radio
(FR) 868MHz pentru a controla o singură
componentă a sistemului de Încălzire precum un
boiler, o pompă sau o valvă zonală. Niciun produs
nu va comunica cu alte produse FR ce utilizează
frecvenţe sau protocoale de comunicare diferite.

Notă: Legătura FR dintre termostatul de cameră
(CM727/721) şi cutia releu (BDR91) din pachetele
sistemului furnizate de Honeywell este pre-
configurată din fabrică şi prin urmare TREBUIE
instalată În acelaşi loc. Acest lucru face procesul
de instalare rapid şi uşor, dar dacă produse din
pachete de sistem individuale sunt separate sau
amestecate cu alte pachete de sistem pre-
configurate În timpul instalării, consultaţi secţiunea
5.1 Procedura de Legare/Re/egare pentru a lega
unităţile dorite şi a le permite să comunice Între ele.
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1) Instrucţiuni de instalare
Deoarece aceste produse comunică folosind tehnologia FR, trebuie avută o atenţie specială instalării.
Amplasarea componentelor FR, la fel ca şi structura clădirii, pot afecta performanţa sistemului FR Pentru
a asigura fiabilitatea sistemului, vă rugăm citiţi şi aplicaţi informaţiile oferite mai jos.

Într-o clădire rezidenţială tipică, cele două produse ar trebui să comunice eficient la o distanţă de 30m.
Este important să se ia În calcul faptul că pereţii şi tavanele vor reduce semnalul FR Puterea semnalului
FR ce ajunge la cutia releu depinde de numărul de pereţi şi tavane ce o separă de termostatul de cameră,
la fel ca şi de construcţia clădirii - diagrama de mai jos ilustrează un exemplu de reducere tipică a puterii
semnalului. Pereţii şi tavanele Întărite cu oţel sau pereţii de gips-carton acoperite cu folie metalică reduc
semnalul FR şi mai mult.

Odată ce s-a ales poziţia termostatului de cameră, acesta poate fi verificat folosind modul de Testare a
Comunicării FR aşa cum este descris În secţiunea 2.2.3 Amplasarea Termostatului de Cameră. Dacă
poziţia nu este potrivită, cutia releu nu va Îpunde şi trebuie selectată o poziţie alternativă.

CI) = Puterea semnalului

Perete Perete Perete

\\)~ I~ I»)~ i~ 1») ~
~

~

~ jl(i) ~G) ~.:G)
Tavan

*\\) - ») .. ») ..
~•.. •.. •..

~(I) (1) Ci) Ci)
~

Lungime max. a semnalului
30 metri

Exemplu tipic de pierderi ale semnalului În structura clădirii
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2) Instalarea sistemului wireless CM700
Vă rugăm respectaţi ilustraţiile şi informaţiile de mai jos În ordine pentru a instala corect cutia releu şi
termostatul de cameră. Pentru aplicaţii, altele decât boilerele de gaz, activarea elementelor speciale şi
pentru a vedea ce alte opţiuni de sisteme sunt disponibile, consultaţi secţiunea 4) Mod de instalare.

2.1 Instalarea cutiei releu
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NOTĂ: Toate cablurile trebuie să fie conforme cu reglementările IEE
ATENŢIE: Ţineţi cont de temperatura mediului ambient şi de limitele
de curent(vezi eticheta cablurilor Cutiei releu)

Cutia releu este un dispozitiv FR. Pentru
performanţă optimă. instalaţi-o într-un spaţiu
deschis. Lăsaţi o distanţă de cel pu~n 30 cm
faţă de orice obiecte metalice. inclusiv cutiile
de perete şi carcasa boilerului.

Nu montaţi pe cutii metalice de perete.

Conformitatea EMC

Menţineţi cablurile de alimentare/încărcare
AC separate de cablurile pentru semnal.

Consultati standardele Codului de Practică
EN61000-5-1 şi -2 pentru instrucţiuni.

, Arzător (control direct)
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NOTĂ: Cutia releu nu conţine piese
care să poate fi reparate de utilizator.
Trebuie deschisă şi instalată numai
de un instalator calificat.

AVERTISMENT: Dispozitiv sensibil la
câmp electros!atic! Nu atingeţi panoul
de circuite.
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2.2 Instalarea Termostatului de cameră

2.2. 1 Pornirea
Instalarea bateriilor:
a. Ridicaţi capacul frontal al termostatului pentru a descoperi capacul bateriei şi comenzile produsului.

b. Îndepărtaţi capacul bateriei apăsând În jos şi făcându-1 să alunece În afară.
c. Introduceţi cele 2 baterii alcaline AA LR6 furnizate Împreună cu termostatul, asigurând orientarea corectă

(vezi "Dispunerea comenzilor" la pagina 2).
d. După o scurtă pauză, tennostatul va afişa infonnaţii pe ecran şi va fi astfel gata de utilizare.
e. Puneţi capacul bateriei la loc pe partea frontală a termostatului, prin alunecare.

Setarea datei şi orei:
a. Apăsaţi butonul DATA pentru a începe sletarea datei. Atunci când setaţi data r

pentru prima dată după inserarea baterlilor, afişajul va indica:~ da:
Apăsaţi butonulE9t±l sau 8 pentru a seta ziua curentă din lună (de exemplu .
d 01 = prima zi din lună), apoi apăsaţi butonul verde ® pentru a confirma. '--------~

b.l IplUr 6 L 15 ffi 6&& @i9 P I LI r IILr I I g ,- d· II (d8 IIlu
'IJ OI IZiIddi It), apoI apd3dţi baL I 6 d ~ pOIILI a a SGIIRIi"a.

~rna :

c. '1 - f' t I~Hs •• O '1 i it IA In it (de sslbii:pla ): 8.

"'On psi 2pănţi \11'$021'1)[%12 @ pn*m I 2 ..fi • J,Yrn I
Data este acum salvată. - U I

d. Utilizaţi butonul E9ffi sau 8 pentru a seta ora corectă, apoi apăsaţi butonul r: '1
verde ® pentru a confirma. Fiecare apăsare a butoanelor va modifica ora
cu un minut, iar apăsarea continuă a acestora va modifica ora la început încet e :?OO"
şi apoi, treptat, mai rapid. OK?

Notă: Dacă intraţi accidental În acest mod apăsaţi butonul AUTO, MAN sau OFF pentru a ieşi.

2.2.2 Verificarea comunicării FR (Modul de testare)
Pentru a verifica comunicarea FR, ţineţi termostatul de cameră la aproximativ 2-3 metri distanţă de cutia
releu instalată. Apăsaţi butonul OFF, apoi apăsaţi butonul i@ şi t!Jîmpreună cu butonul CD timp de 3
secunde. Unitatea va afişa "TEST TRANSMIT" ("TRANSMITE TEST") şi va trimite semnale de testare la
cutia releu, luminând LED-ui verde din 6 În 6 secunde (semnalul de ieşire al reieului va rămâne oprit) timp
de maxim 10 minute. Atunci când LED-ul verde luminează intennitent la fiecare 6 secunde, treceţi la
următorul pas.

NOTĂ: Dacă LED-ul verde nu este aprins la anumite intervale, LED-ul roşu luminează intermitent sau,
dacă instalaţi o cutie releu sau un termostat de cameră Înlocuitor, urmaţi procedurile descrise În secţiunea
5.1 Procedura de legarelrelegare.
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2.2.3 Amplasarea Termostatului de cameră
Atunci când sunteţi încă în Modul de testare, aşa cum se descrie în secţiunea 2.2.2, termostatul de
cameră trebuie amplasat având În vedere următoarele şi analizând ilustraţiile de mai jos:

1. Găsiti o locatie adecvată unde transmisia semnalului este fiabilă. O transmisie fiabilă este indicată
atunci când cutia releu luminează intermitent LED-ul verde la fiecare 6 secunde. NOTĂ: Retransmisia
cutiei releu va fi oprită.

2. Instalaţi termostatut de cameră pe perete folosind consola de perete aşa cum se arată în
diagrama de mai jos.

3. Ieşiţi din Modul de Testare apăsând butonul AUTO sau OFF.
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• Termostatul de cameră trebuie instalat Într-un spaţiu deschis pentru o performanţă optimă deoarece este un
dispozitiv cu frecvenţă radio.

• Lăsaţi o distanţă de cel puţin 30cm faţă de orice obiecte metalice, inclusiv cutii de perete, şi de cel puţin 1 metru
faţă de orice alte echipamente electrice, de exemplu radio, TV, PC etc.

• Nu montaţi pe cutii metalice de perete. • Se recomandă ca cutia releu să fie complet instalată.

Consolă de perete

2.3 Verificarea sistemului
Acum se poate efectua un test simplu pentru a verifica dacă întregul sistem a fost instalat corect:

1. Apăsaţi butonul OFF.
2. Verificaţi dacă alimentarea boilerului este pornită şi verificaţi dacă LED-ul verde de pe cutia releu este stins.
3. Apăsaţi butonul MAN.
4. Reglaţi valoarea de referinţă până la maxim (35'C) ap ăsând butonul i@ . Boilerul trebuie să se

deschidă (LED-ul verde aprins - ON - pe cutia releu) după câteva secunde, iar simbolul ~ apare pe
afişajul LeD al termostatului de cameră.

5. Apăsaţi butonul OFF. Boilerul se va închide (LED-ul verde stins - OFF - pe cutia releu) după câteva
secunde, iar simbolul ~ dispare.

6. Verificaţi funcţionarea sistemului apăsând alternativ butoanele MAN şi OFF de mai multe ori, ţinând
cont de temporizarea aprinderii la care se face referire mai sus.

Acum ar trebui ca instalarea să fie finalizată cu succes - apăsaţi butonul AUTO pentru a începe utilizarea
la setările implicite din fabrică sau apăsaţi PROG pentru a rnodlfica programul de încălzire încorporat,
după caz.

Ghid de instalare 5



3) Funcţionarea elementară
a sistemului

3.1 Functionare automată,
Cutia releu primeşte semnalul de solicitare de
căldură (0-100%) de la termostatul de cameră.
Termostatul de cameră va afişa simbolul ~ pe
afişajul LCD atunci când este nevoie de mai multă
căldură. În funcţie de solicitare, cutia releu va porni
dispozitivul de încălzire pentru a corespunde
cerinţelor curente ale sistemului.

LED-ul verde indică starea semnalului releului:

• LED verde aprins = releu În funcţiune

• LED verde stins = releu Închis

BDR91 Cutie releu

I
·1

I

l':i'd.;) ,
1 J --- Buton şi LED-uri

starereleu

3.2 Preluarea controlului prin comandă manuală temporară
Apăsând butonul cutiei releu se va prelua comanda poziţiei curente a releului. Imediat ce se primeşte
următorul semnal de la termostatul de cameră, cutia releu se va Întoarce la funcţionarea automată
deoarece controlul automat are prioritate faţă de utilizarea manuală.

3.3 Pierderea comunicării
Dacă comunicarea FR se pierde timp de 1 oră, se va aprinde LED-ul roşu pentru a indica faptul că nu s-au
primit mesaje FR În ultima oră.

Cutia releu va intra, În plus, În modul de siguranţă, aşa cum se selectează În Modul de Instalare (vezi
secţiunea 4.2 Setarea modului de siguranţă al cutiei releu BDR91). Pentru a permite controlul manual
al semnalului de retrarsmisie al cutiei releu, este disponibilă preluarea controlului prin comanda manuală
În modul de siguranţă. Atunci când comunicarea FR este reluată, cutia releu se va Întoarce automat la
funcţionarea normală.

Acum puteţi utiliza GHIDUL UTILIZA TORULUI oferit cu termostatul de cameră pentru a demonstra
proprietarului cum funcţionează.

4) Modul de instalare
Modul de instalare este utilizat pentru a modifica setările sistemului pentru anumite aplicaţii, pentru a
utiliza caracteristicile speciale ale termostatului de cameră Într-un mod diferit sau pentru a modifica
parametrii presetaţi din fabrică. Parametrii sunt Împărţiţi În două grupe:

- Parametri Categoria 1 - Setarea termostatului de cameră
- Parametri Categoria 2 - Setarea sistemului.
Aceştia sunt enumeraţi În secţiunea 4.5 Tabelul parametrilor de instalare.

6 CM700 Wireless - Termostat de cameră programabil
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4. 1 Accesarea Modului de instalare

1. Apăsaţi butonul OFF.

2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul @ şi cele două

butoane PROGRAM Ci) şi r» Împreună.

3. Unitatea va afişa primul parametru al grupului de
parametri de instalare categoria 1 (de la
Parametrul Nr. 1 la 20).

4. Apăsaţi butonul i@ sau ~ pentru a modifica
setarea din fabrică. Afişajul va lumina intermitent
indicând că s-a efectuat o modificare.

5. Apăsaţi butonul verde @ pentru a confirma
modificarea. Afişajul se va opri din iluminat.

6. Apăsaţi butonul E!)@ pentru a trece la
următorul parametru.

7. Apăsaţi butonul PROGRAM m pentru a trece
la grupul de parametri de instalare categoria 2
(de la Parametrul Nr. 1 la 5).

8. Pentru a ieşi din modul de instalare, apăsaţi
butonul AUTO, MAN sau OFF.

\._------

11'9 '''''~''''m''Q) ~

\ J

",t.il.

4.2 Setarea modului de siguranţă al cutiei releu BDR91
Modul de siguranţă defineşte starea semnalului de retransmisie al cutiei releu atunci când comunicarea
FR este pierdută (de exemplu, atunci când termostatul de cameră nu mai comunică din cauza descărcării
bateriilor). Setarea din fabrică menţine releul permanent Închis atunci când comunicarea este pierdută.
Dacă această setare din fabrică trebuie schimbată, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
1. Intraţi În modul de instalare aşa cum se descrie mai sus.
2. Apăsaţi butonul CD pentru a intra În parametrii categoria 2.
3. Selectaţi parametrul 7:LC apăsând butonul E!)@.
4. Selectaţi modul de siguranţă apăsând butonul i@ sau ~

• O - când se pierde comunicarea FR, releul va fi menţinut În poziţia OFF (Închis).
• 1 - când se pierde comunicarea FR, semnalul releului se va repeta la 20% pornit, 80% oprit.

5. Apăsaţi butonul verde@pentru a accepta modificarea.
6. Ataşaţi o etichetă adecvată la cutia releu pentru a indica modul de siguranţă selectat.
IMPORTANT: Pentru a permite protecţia la Îngheţ atunci când se pierde comunicarea FR, selectaţi modul
de siguranţă 1. Pentru sistemele cu termostat separat de protecţie la Îngheţ sau atunci când nu este
nevoie de protecţie la Îngheţ, selectaţi modul de siguranţă O.
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4.3 Utilizarea termostatului de cameră pentru anumite aplicaţii
Termostatul de cameră CM727/721 FR este un regulator adaptabil care poate fi utilizat pentru a controla
multe aplicaţii diferite. Pentru majoritatea aplicaţiilor tipice, precum controlul boilerului combinat pe gaz
suspendat pe perete, ori controlul valvei zonale, nu sunt necesare reglări ale setărilor din fabrică. Pentru
alte aplicaţii, precum controlul unui boiler pe ulei, se poate obţine cea mai Înaltă performanţă a sistemului
prin modificarea parametrilor selectaţi ai termostatului de cameră În modul de instalare. Tabelul de mai jos
enumeră cele mai obişnuite setări folosite pentru anumite aplicaţii,

;,Jt~~~,~ I 'i"", .." Y - " -

Ciclu! Timp minim Notă: Toţi parametrii enumerati mai jos aparţin
oră de categoriei 2 - Parametrii sistemului (vezi

funcţionare Tabelul parametrilor de instalare)

ÎNCĂLZIRE Boiler gaz 6 1 Nu sunt necesare modificări
«30kW)

Boiler ulei 3 4 Set 1:Parametrul Ot la 4
Set 2: Parametrul Cr la 3

Dispozitiv de acţionare 12 1 Set 2: Parametrul Cr la 12
termic

Valvă zonală 6 1 Nu sunt necesare modificări

4.4 Utilizarea caracteristicilor speciale ale termostatului de cameră
" .,.-:J~. - - - ~

~- -
Optimizare Termostatul va regla timpul de pornire dimineaţa!după-amiaza Pentru a activa: Setaţi
(Timp de pornire pentru a se atinge temperatura dorită până la începerea parametrul 8:0P (categoria 1)
variabil) perioadei programului. Sistemul va restricţiona timpul de pornire la 1.

până la max 2 ore.

Perioadă de Dacă instalaţia are nevoie de întreţinere programată, iar Setaţi parametrul 19:5P la
alertă de utilizatorul are nevoie să i se amintească că este nevoie de valoarea necesară pentru a
întreţinere service, valoarea parametrului poate fi setată pentru numărul de permite declanşarea alarmei
programată luni necesar (1-48). Atunci când perioada presetată expiră, de întreţinere. Valoarea setată

CM721!CM727 va afişa imaginea "SERVICE". la zero dezactivează funcţia.

Schimbare Această caracteristică modifică automat ora În ultima duminică Pentru a activa: Setaţi
automată a orei din martie şi ultima duminică din octombrie. Această parametrul 3:tc
Vară! iarnă caracteristică este activată din fabrică. (categoria 1) la 1.

Compensare Dacă termostatul este amplasat într-un loc mai cald/rece care Setaţi parametrul 12:
Temperatură afectează fiabilitatea transmisiei semnalului, temperatura tO (categoria 1) la valoarea

măsurată! afişată poate fi ajustată cu +!- 3'C. Acest lucru este necesară de compensare.
util dacă proprietarul doreşte ca citirea să fie În concordanţă cu
temperatura afişată de un alt aparat.

Limita inferioară! Limita superioară normală a temperaturii de 35'C poate fi redus ă Setaţi parametrul 6:uL
superioară a la 21'C pentru a economisi energia proprietarului. Limita (categoria 1) la limita
temperaturii inferioară normală de 5'C poate fi ridicat ă până la 21 'C pentru a superioară dorită.

proteja locatarii de frig.
Setaţi parametrul 7:LL
(categoria 1) la limita
inferioară dorită.
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4.5 Tabelul parametrilor de instalare

4.5. 1 Categoria 1 - Setăril~ termostatului de cameră

Parametri Categoria 1- Setări termostat d~ cameră

Afişaj Descriere Afişaj Descriere
Afişare AM-PM I 24 1:CL 12 format afişare oră 12 ore 24 format afişare oră 24 ore
ore -AM/PM

Resetare Program 2:rP Profil oră/ temp setat la O Ora / Temperatura sunt aşa cum
Oră/Temp setarea implicită din au fost programate

fabrică

Se modifică la O atunci Pentru a restabili profilul din fabrică
când unul dintre profilele setaţi la 1
oră/temp este modificat

Modificare 3:tC Activat modificare auto a O Dezactivat modificare auto a orei
automată oră I orei vară/ iarnă vară/ iarnă
vară/ iarnă

Iluminare fundal 5:bL Activat iluminare fundal O Dezactivat iluminare fundal
LCD

limită superioară 6:uL 35 limită superioară tempo de la 21 Reglare de la 21'C la 34'C în trepte
temp 35'C la 34 de 1'C

limită inferioară 7:LL 5 limită inferioară temp de la 5 Reglare de la 6'C la 21'C în trepte
temp 5'C la 21 de 1'C

Optimizare 8:0P O Optimizare dezactivată Optimizare activată

Compensare 12:tO O Fără compensare de dela-3 Reglare de la -3'C la +3'C În trepte
temperatură temperatură la +3 de 0,1'C

Lătime de bandă 13:Pb 1.5 Bandă proporţională de dela Reglare de la 1,6'C la 3,0'C În
proporţională 1,5 grade 1,61a trepte de 0,1'C

Perioadă alertare 19:5P O Perioadă alertare de la O Reglare de la O la 48 luni în
întreţinere Întreţinere programată la48 trepte de 1 lună
programată (luni) dezactivată

Resetaţi 20:FS Toate setările la valorile O Setările sunt aşa cum au fost
parametrii la implicite din fabrică modificate mai sus.
valorile implicite

Se modifică la O atuncidin fabrică
când unul din parametri Pentru a restabili profilul din fabrică
este modificat setaţi la 1

Notă
1) Amintiţi-vă să apăsaţi Întotdeauna butonul verde ® pentru a confirma că doriţi să salvaţi noua setare.

Pentru a ieşi din Modul de instalare apăsaţi butonul AUTO sau MAN.
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4.5.2 Categoria 2 - Setări sistem
.'
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Parametri Categoria 2 - Setări sistem (apăsaţi butonul mpentru a accesa această categorie)

Afişaj Descriere Afişaj Descriere

Timp minim de 1:0t 1 timp de funcţionare dela Selectare a unui timp de funcţionare
funcţionare boiler (ON) minim de 1

21a 5 minim de 2, 3, 4 sau 5 minute
ON minut

Rată cicluri 2:Cr 6 6 cicluri pe oră 3,9 sau Selectare 3, 9 sau 12 cph
(cph) 12

Exerciţiu pompă 5:PE O Exerciţiu pompă 1 Exerciţiu pompă activat
dezactivat

Sincronizare sistem 6:Sn O Funcţionare standard 1 Unitate de cameră configurată ca
a unităţii de cameră sincronizator

Instrucţiune 7:LC O Releu oprit 1 Releu 20% pornit I 80% oprit
pierderea
comunicării

Notă
1) Amintiţi-vă să apăsaţi Întotdeauna butonul verde ® pentru a confirma că doriţi să salvaţi noua setare.

Pentru a ieşi din Modul de instalare apăsaţi butonul AUTO sau MAN.

5) Instrucţiuni de instalare suplimentare
•5.1 Procedură de legare/ re-legare

Procedura de legare descrisă mai sus este necesară dacă:

Una dintre componentele sistemului (termostat de cameră sau cutie releu) este Înlocuită.
Cutia releu are date incorecte salvate sau nu are date de legare salvate (de exemplu, atunci când
componentele pachetelor sistemului pre-Iegate au fost potrivite greşit).

NOTĂ: În timpul procedurii de legare, menţineţi o distanţă de aproximativ 1m între termostatu/ de cameră
şi cutia re/eu.

Pentru a lega/re-lega:

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul cutiei releu timp de 15 secunde pentru a reseta orice date salvate
anterior. După 15 secunde, LED-ul roşu va începe să lumineze intermitent 0, 1sec porniUO,9sec oprit.
NOTĂ: După 5 secunde, LED-ul roşu va Începe să lumineze intermitent 0,5 sec pomitlO,5 sec oprit, dar
continuaţi să menţineţi butonul apăsat).

2. Eliberaţi butonul.

3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul cutiei releu timp de 5 secunde pentru a intra În modul de legare. LED-ul
roşu va Începe să lumineze intermitent la 0,5sec pornitlO,5sec oprit pentru a confirma că aţi intrat În
modul de legare.

4. Apăsaţi butonul OFF de pe termostatul de cameră. Apoi apăsaţi butonul i@ şi ~Împreună cu butonul
ill .Unitatea va afişa InSt şi 'CONTROL BINDING'.

5. Apăsaţi butonul verde ® pentru a trimite semnalul de legare la cutia releu. LED-ul roşu este stins
pentru a confirma că operaţiunea de legare a fost realizată cu succes. Dacă LED-ul roşu Încă mai
luminează, apăsaţi din nou butonul până când operaţiunea de legare este efectuată cu succes.

6. Acum mergeţi la Secţiunea 2) Instalarea Sistemului Wire/ess CM700 pentru a seta sistemul.
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6) Depanare
6.1 Ghid de depanare
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Termostatul de cameră Această este o funcţionare normală. Cutia
Utilizând butonul ~@ modificaţi valoarea de

afişează simbolul A dar releu repetă ciclurile de retransmisie pornit- referinţă a temperaturii cu câteva grade. Cutiaretransmisia cutiei releu nu oprit pe perioade de timp proporţionale cu
porneşte. semnalul de solicitare

releu trebuie să pornească retransmisia după

(0-100%) de la termostatul de cameră. O întârziere de câteva secunde.

Simbolul It indică doar faptul că valoarea
solicitării este mai mare de 0%.

Cutia releu nu Termostatul de cameră şi cutia releu Resetaţi cutia releu apăsând şi menţinând
reacţionează la nu sunt legate. apăsat butonul timp de 15 secunde. Apoi
modificările valorilor de urmaţi procedura de legare/ re-legare
referinţă de la termostatul descrisă În secţiunea 5) Instrucţiuni de
de cameră. instalare suplimentare

După procedura de legare, Procedură de legare incorectă sau Repetaţi procedura de legare.
LED-ul roşu este aprins, iar incompletă,
cel verde lumineaza Repetaţi procedura de legare menţinând o

intermitent la 3 sec pe cutia Poziţie incorectă a termostatului de distanţă de aprox. 1 m între cutia releu şi

releu. cameră În timpul legării. termostatul de cameră.

LED-ul roşu de pe cutia releu Cutia releu nu primeşte mesaje FR de la
este iluminat (Pierdere de termostatul de cameră:
comunicare)

Semnalul FR este blocat datorită amplasării Re-amplasaţi termostatul de cameră urmând
greşite a termostatului de cameră. instrucţiunile din secţiunea 2) Instalarea

Sistemului Wire/ess CM700,

Bateriile termostatului de cameră sunt Îrifocuiţi bateriile din termostatul de cameră,
epuizate.

6.2 Mod diagnosticare
Termostatul de cameră CM727/721 este prevăzut cu un mod care oferă utilizatorului acces la informaţii
utile pentru o persoană care se ocupă de service de la distanţă şi un mijloc de a verifica dacă boilerul
funcţionează. Pentru a-I accesa apăsaţi butonul OFF, apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul (j) timp de 5
secunde. Termostatul de cameră va intra În modul de setări ale utilizatorului. Apoi apăsaţi (j) şi ţineţi
apăsat butonul şi e> tB simultan. Termostatul de cameră va menţine releul pornit timp de 5 minute, iar pe
ecran sunt afişate următoarele informaţii apăsând butonul i@au ~: identificare model 10, date cade
(cod dată) (WWIYY) & checksum.
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