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Instrukcja Termomiz

Opis urządzenia: 

Termostat Termomiz jest urządzeniem radiowym opracowanym przez firmę Elektro-miz®.
W konfiguracji z sterownikami naszej firmy daje wiele możliwości użytkownikowi w tworzeniu
inteligentnego domu. Najważniejsze zalety to zdalny port komunikacji radiowej umożliwiający 
dwukierunkowy przesył danych.

Funkcja „pilot” umożliwia zmianę nastaw 
C.O. i C.W.U.  z dowolnego pomieszczenia. 

Termomiz umożliwia dostęp do pomiarów: 
                 temperatury w pomieszczeniu
                 wilgotności
                 czujnik wstrząsowy (akcelerometr)
                 czujnik natężenia światła

Opis funkcji: 

Termostat Termomiz wyposażony jest w baterię litowo - polimerową, która zapewnia pracę
urządzenia przez sezon grzewczy. ładowanie baterii umożliwia standardowe złącze USB 5V.
Po podłączeniu do komputera Termomiz umożliwia odczyt parametrów i możliwość 
upgrade’u programu. 

Ikona                oznacza tryb grzania

Ikona                oznacza tryb chłodzenia

Po dwukrotnym naciśnięciu                     , lub                     pojawia się pulsująca wartość nastawy 
temperatury w pomieszczeniu. 

Po przytrzymaniu przez 5 sek. przycisku                     pojawia się edycja temperatury C.O. 

Po przytrzymaniu przez 5 sek. przycisku                    pojawia się edycja temperatury C.W.U. 

Do zmiany nastaw służą przyciski 

 



Przytrzymanie przez 10 sek. przycisku umożliwia wejście w menu nastaw.

Kolejne naciśnięcie umożliwia przejście do nastaw:

● histereza 0,2-9,9

● higrometr on-o ff(pomiar wilgotności)

● tryb pracy (grzanie-chłodzenie)

● jasność ekranu

● dźwięk klawiszy on off

● poziom baterii wyrażany w %

● siła sygnału radia

● natężenie światła lux

Do zmiany wartości parametrów służy przycisk

Po prawidłowym podłączeniu modułu radiowego do sterownika na ekranie głównym pojawią się

wartości pobrane z termostatu.

Parowanie drugiego termostatu, należy podłączyć termostat do zasilacza 5V złącze usb

Przytrzymać przez 10 sek. przycisk

Na ekranie pojawi się menu serwisowe, następnie nacisnąć

Aktualny numer 1 termostatu steruje pompą i zaworem C.O. 1

Kolejny termostat należy nadać numer 2 będzie sterował pompą i zaworem C.O. 2

Opis odbiornika:

Dioda żółta - styk przekaźnika (ON/OFF)

Dioda zielona - stan połączenia RS485
(miga gdy jest połączony)

Dioda czerwona - stan połączenia radio
(miga gdy brak komunikacji)

Opis montażu:

Termostat Termomiz należy zamontować w pomieszczeniu na wysokości ok 1,5 m.

Z dala od źródeł ciepła, lub chłodu, w miejscu nienasłonecznionym, wolnym od przeciągów.

Do montażu służy dołączona stalowa płytka z taśmą  dwustronną  samoprzylepną.
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