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Parametry regulacji 
Aby zmieni  parametry regulacji nale y:  

 

+ / – 

1. Ustaw regulator w tryb Ochrony  . 
2. Naci nij + i – jednocze nie przez co najmniej 3 sekundy. 

Zwolnij przyciski i w ci gu 2 sekund naci nij ponownie przycisk – przez 7 sekund. Na wy wietlaczu 
poka e si  "P02". 

3. Wybierz po dany parametr u ywaj c przycisków + lub – . 
4. Naci nij + i – jednocze nie. Aktualna warto  wybranego parametru zacznie miga . Wprowad  zmiany 

ywaj c + lub  – . 
5. Ponownie naci nij + i – jednocze nie  aby wy wietli  kolejny parametr. 
6. Je li chcesz wy wietli  i zmodyfikowa  dodatkowe parametry wykonaj ponownie czynno ci opisane w 

punktach od 3 do 5. 
7. Poziom Serwis lub Expert: 10 sekund po wprowadzeniu ostatniej zmiany nast puje automatycznie 

zapisywanie ustawie  i wyj cie z trybu edycji parametrów regulatora.  
Poziom Expert: Naci nij + lub – a  wy wietli si  "End". Nast pnie naci nij jednocze nie + i –aby zapisa  
zmiany i wyj  z trybu edycji parametrów. 

 
Nr. Opis parametru regulatora Ustawienia 

fabryczne 
Zakres nastaw   

P02 Dost pno  trybów pracy za pomoc  przycisku   1 = Ochrona – 
Komfort 

RDD310/EH: 
1 = Komfort - Ochrona 
2 = Komfort  - 

Ekonomiczny  - 
Ochrona 

 

RDE410/EH: 
1 = Auto – Komfort  - 

Ochrona 
2 = Auto - Komfort - 

Ekonomiczny - 
Ochrona 

 

P05 Kalibracja czujnika temperatury 0.0 °C -3…3 °C  
P06 Standardowe wy wietlanie temperatury 0 = Temperatura w 

pomieszczeniu 
0 = Temperatura w 

pomieszczeniu  
1 = Warto  zadana 

temperatury 

 

P08 Podstawowa warto  zadana temperatury dla trybu Komfort 20 °C 5...40 °C  
P09 Dolne ograniczenie nastawy dla trybu Komfort (WminComf) 5 °C 5...40 °C  
P10 Górne ograniczenie nastawy dla trybu Komfort (WmaxComf) 35 °C 5...40 °C  
P11 Podstawowa warto  zadana temperatury dla trybu 

Ekonomiczny 
16 °C Off, 5…18 °C  

P14 Blokada przycisków (Naci nij i przytrzymaj przycisk   przez 
co najmniej 3 s. aby odblokowa  lub zablokowa  przyciski.) 

0 = Wy czona 0 = Wy czona 
1 = Blokada 

automatyczna 
2 = Blokada r czna 

 

P30 Histereza prze czania dla trybu grzania 1 K 0.5…6 K  
P38 Konfiguracja wej cia X1 0 0 = Wy czone 

1 = Wyniesiony czujnik 
temperatury 

 

P45 Moc systemu grzewczego w kW 2.8 kW 0…3.6 kW  
P51 Ograniczenie górne temperatury pod ogi Off Off, 10...60 °C  
P65 Podstawowa warto  zadana temperatury dla trybu Ochrona 

 (WheatStb) 
8 °C Off, 5…18 °C  

P69 Tymczasowa warto  zadana w trybie Komfort Off Off = Wy czony 
On = Za czony 

 

P71 adowanie ustawie  fabrycznych 
Ustaw parametr na "On" i zatwierd  przez naci ni cie + i –  

Off Off = Nieaktywny 
On = Reset 

 

d02 Status wej cia X1 Diagnostyka 0…xx °C = Zmierzona 
warto  temperatury 

 

d07 Wersja oprogramowania    

(Wszystkie zmiany temperatur mog  by  dokonywane w rozdzielczo ci  0.5 °C za wyj tkiem parametru P51  [1 °C]) 
 Zapisz prosz  poni ej wszystkie zmiany parametrów jakie zosta y wprowadzone 
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RDD310/EH and RDE410/EH – regulator pomieszczeniowy wykorzystywany przy pod ogowym ogrzewaniu elektrycznym. 
Urz dzenie posiada zabudowany czujnik temperatury w pomieszczeniu, dodatkowo u ytkownik mo e pod czy  kablowy 
czujnik temperatury pod ogi w celu ograniczenia jej maksymalnej temperatury. Regulator oferuje 3 tryby pracy (Komfort, 
Ekonomiczny i Ochrona). RDE410/EH posiada dodatkowo mo liwo  programowania czasowego odpowiednich trybów pracy. 
 

 

 
Zmiana temperatury w pomieszczeniu 

+ / – 

 

W celu zwi kszenia lub zmniejszenia warto ci zadanej temperatury w trybie Komfort, nale y nacisn  
przycisk + lub -. Po 5s od wprowadzenia zadanej temperatury regulator zapisuj  j  w pami ci. Zakres 
nastaw wynosi od 5 do 40 °C; mo e zosta  ograniczony za pomoc  parametrów P09 i P10. 

 
Ustawienie trybu pracy Komfort 

 /  

 

Wci nij przycisk  aby przej  do trybu komfort . W trybie Komfort, regulator utrzymuje w 

pomieszczeniu temperatur  odpowiadaj  warto ci zadanej dla trybu Komfort. 
Regulator RDE410/EH posiada dedykowany przycisk    do zmiany trybu pracy. 
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 Blokada przycisków 
aktywna 

  Zapotrzebowanie na 
ogrzewanie 

Zmierzona temperature w 
pomieszczeniu, warto  zadana 

 Symboi informuj cy o 
wy wietlaniu temperatury 
pomieszczenia 

Godzina * 

Zimniej/Cieplej 

Dni tygodnia 1…7 (1 = Poniedzia ek/7 = Niedziela)* 

 Zatwierdzenie zmian 

 Podgl d i ustawienia  
programu czasowego 

 Tryb ochrony/  
Za czenie 

RDD310/EH
 

RDE410/EH
 

* tylko RDE410/EH  

 Czas i dzie  tygodnia 

 Przycisk wyboru trybu pracy 
 – Tryb AUTO  ( ) 
 – Komfort ( ) 
 – Ekonomiczny (  )** 

 Przycisk wyboru trybu pracy 
 - Ochrona ( )  
 - Komfort  ( ) 
 - Ekonomiczny ( ) ** 

 Tryb pracy Ochrona 
 Tryb pracy Komfort 
 Tryb pracy Ekonomiczny 
 Tryb AUTO (program czasowy)* 

** Tylko je li zosta  zdefiniowany 
przez instalatora Zimniej/Cieplej 
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Ustawienie trybu pracy Ochrona 

 /  
 
 

 

Wci nij przycisk kilkukrotnie a  wy wietli si  ikona  informuj ca o wyborze trybu  pracy ochrona. 

Regulator RDE410/EH posiada dedykowany przycisk  s cy do za czania regulatora  oraz  ustawiania 
trybu Ochrona. 
W trybie pracy Ochrona , regulator utrzymuje temperatur  w pomieszczeniu na poziomie 8 °C (ustawienia 
fabryczne), ewentualna zmiana nastawy temperatury dla trybu ochronnego mo e by  dokonana przez 
instalatora. 
Zmiany dokonane przez instalatora                                Nastawa dla trybu Ochrona:........................ C 

 
Ustawienie trybu pracy Ekonomiczny 

 /  
 

Je li tryb Ekonomiczny jest odblokowany  (parametr P02), wci nij przycisk 
 
aby ustawi  tryb 

Ekonomiczny . W tym trybie pracy regulator utrzymuje temperatur  w pomieszczeniu na poziomie 
warto ci zadanej dla trybu Ekonomiczny (parametr P11, domy lna nastawa 16 °C). 

Regulator RDE410/EH posiada dedykowany przycisk    do zmiany trybu pracy. 

 
Ustawienie trybu pracy AUTO - program czasowy  (tylko RDE410/EH) 

 

 

 /  

 
Wci nij przycisk  aby przej  do trybu pracy AUTO. W tym trybie regulator prze cza si  automatycznie 
pomi dzy trybami Komfort i Ekonomiczny zgodnie z zaprogramowanymi wcze niej  o mioma punktami 
prze czenia. 
 

 
Ustawienia czasu i dnia tygodnia (tylko RDE410/EH) 

 
+ / – 

 
+ / – 
 

1. Wci nij i przytrzymaj przycisk  a  pole wy wietlacza zwi zane z czasem zacznie miga , nast pnie 
przyciskaj + i – w celu ustawienia w ciwej godziny. 
Je li chcesz zmieni  format wy wietlania godziny z 24-godzinnego na 12-godzinny, to przyci nij przycisk 
+ na tyle d ugo aby przekroczy  godzin  23:59. Powtórz czynno  aby wróci  do poprzedniego  formatu. 

2. Zatwierd  zmian  godziny poprzez przyci niecie przycisku . Znacznik dni tygodnia zacznie miga . 
3. Przyci nij + lub  – aby ustawi  aktualny dzie  tygodnia. 
4. Zatwierd  wybór dnia tygodnia poprzez wci ni cie . 

 
Ustawienie programu czasowego dla trybu pracy AUTO (tylko RDE410/EH) 

 
A..   
+ / – 

 
A..   
A..  

  

Aby ustawi  punkty prze cze  harmonogramu czasowego  wci nij i przytrzymaj przycisk   przez 3 
sekundy a  uruchomi si  tryb konfiguracji harmonogramu czasowego.   
Wej cie w tryb konfiguracji sygnalizowane jest poprzez pojawienie si  na wy wietlaczu symbolu  "Ax" (x = nr 
punktu prze czenia 1...8) oraz miganie  pole wy wietlacza zwi zanego z czasem. Dla poszczególnych 
punktów prze cze  przebiega to nast puj co: 
1. Wy wietlaj  si  symbole  i . Naci nij  + lub – aby ustawi   punkt  za czenia trybu Komfort. 

Zatwierd  naciskaj c  . 
2. Wy wietlaj  si  symbole  i  Naci nij + lub – aby ustawi  punkt wy czenia trybu Komfort (lub punkt 

za czenia trybu Ekonomicznego). Zatwierd  naciskaj c . 
3. Symbol  miga. Naci nij + lub – aby zaznaczy  lub odznaczy  dany dzie  i przejd  do kolejnego dnia. 

Zatwierd  ustawienia dla aktualnego punktu prze czenia   i przejd  do kolejnego. 
Po 20 sekundach bezczynno ci w trybie konfiguracji harmonogramu czasowego regulator automatycznie z 
niego wychodzi.  Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim wci ni ciu   nie b  zapisane! 

 
Podgl d ustawie  punktów prze cze  czasowych harmonogramu (tylko RDE410/EH) 

 Wci nij przycisk  aby kolejno podejrze  wszystkie 8 punktów prze cze  czasowych harmonogramu.  

 
Przywracanie ustawie  domy lnych punktów prze cze  czasowych harmonogramu (tylko RDE410/EH) 

 + / – /  
Ustaw regulator w trybie pracy Ochrona  . 
Naci nij + i – jednocze nie przez 3 sekundy. Zwolnij przyciski i w ci gu 2 sekund wci nij dwukrotnie przycisk 

 . 
Ustawienia 
domy lne 

Dzie  Okres czasu, w którym regulator pracuje w trybie Komfort  
Pon (1) – Pt (5) 06:30 – 08:30 (A1) 17:30 – 22:30 (A2) 
Sob (6) 08:00 – 23:00 (A3) 
Nd (7) 08:00 – 22:30 (A4) 
 – W pozosta ych przedzia ach czasowych regulator RDE410/EH pracuje w trybie 

Ekonomicznym   
– Punkty prze cze  czasowych od A5 do A8 nie s  fabrycznie zdefiniowane 

 
Uruchomienie (przez wykwalifikowany personel HVAC) 
Aby zaadaptowa  regulator do twojego systemu i zoptymalizowa  jego wydajno , mo na wykorzysta  zestaw parametrów 
konfiguracyjnych wymienionych na ostatniej stronie.  
Zmiany parametrów mo emy dokona  podczas pracy regulatora bez jego otwierania. 
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Kalibracja wbudowanego czujnika temperatury 

 Je li temperatura na wy wietlaczu nie zgadza si  z rzeczywist  temperatur  w pomieszczeniu, czujnik 
temperatury mo e by  nieskalibrowany. W celu kalibracji wewn trznego czujnika temperatury zmie  
ustawienia parametru P05. Temperatura mo e by  skorygowana przy u yciu przycisków + i – z 
rozdzielczo ci  0,5 °C.  Zakres kalibracji to +/- 3 °C. 

 
Tryb Ekonomiczny 

 

 

Je li chcesz zmieni  fabryczn  nastaw  temperatury (16 °C dla grzania) zmie  parametr P11. 
Uwaga: Nastawa dla trybu Ekonomiczny mo e zosta  wy czona. Oznacza to, e termostat b dzie 
wy czony i tym samym nie b dzie realizowana funkcja ochrony przed zamarzaniem!  

 
Pod ogowe ogrzewanie elektryczne/Kablowy czujnik temperatury (czujnik temperatury pod ogi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Je li regulator ma sterowa  pod ogowym ogrzewaniem elektrycznym to parametr P38 musi by  ustawiony w 
pozycji „On”. Fabryczne ustawienie tego parametru to „Off”. 
 

Podczas uruchomienia instalator musi wprowadzi   zbli on  moc systemu grzewczego w kW (parametr P45). 
 

Kablowy czujnik mierz cy temperatur  pod ogi pod czany jest do wej cia X1, M. Je li temperatura pod ogi 
przekroczy warto  okre lon  w parametrze P51 xx ºC (P38 = 1, P51 = xx ºC), uk ad grzewczy zostaje 
wy czony do czasu a  temperatura pod ogi nie spadnie poni ej okre lonego progu. Jest to typowe 
rozwi zanie dla aplikacji z „such  pod og ” (pokoje). 
 

Je li aplikacja nie wymaga ograniczenia temperatury pod ogi, a wej cie X1 jest wykorzystywane do 
pod czenia wyniesionego czujnika temperatury, od którego jest prowadzona regulacja, to parametry musz  
by  ustawione w nast puj cy sposób: P38 = 1, P51 = Off. Jest to typowe rozwi zanie dla aplikacji z „mokr  
pod og ” ( azienki) gdzie wymagane jest utrzymywanie sta ej temperatury pod ogi. 
 

W przypadku aplikacji do ogrzewania pod ogowego nie jest zalecana regulacja zale na tylko od 
wbudowanego czujnika temperatury, poniewa  istnieje wtedy du e ryzyko przegrzania pod ogi (np. otwarte 
okno). 

 
Oszcz dno  energii bez utraty komfortu: 

 

 Nigdy nie ustawiaj temperatury w pomieszczeniu wy szej ni  21 °C 
 Nawet podczas krótkiej nieobecno ci ustawiaj regulator w trybie Ekonomicznym (lub Ochrony) 
 Wietrz pomieszczenia krótko, ale przy szeroko otwartych oknach 


