
SAS921FHL sisteme termostat pentru încălzirea în pardoseală

SAS921FHL sistem termostat este un controlor programabil folosit pentru a controla componenta

de încălzire în sistemele de încalzire electrică. SAS921FHL-7-WIFI poate controla la distan ă cuț

ajutorul telefonului mobil.

SPECIFICA II:Ț

Sursă de putere ……………………… 100-240VAC 50/60Hz

Îcărcare maxima curent electric…………………………16A/250VAC

Reglaj temperatură cameră……5  to35℃ ℃

Reglaj temperatură podea…… 5  to 70℃ ℃

Acurate e……………………………… 0.1ț ℃

Temperatura mediului de lucru………………………………0  to 50℃ ℃

Temperatura de stocare: ………………………………-10  to 60℃ ℃

Dimensiuni…………………………….86mm X 86mm X13mm

Caracteristici:

 Ecran de 3.1 inch 

 Poate controla instala ii de incălzire de putere16A ț

 Păstrarea permanentă a setărilor utilizatorului in cazul penelor de curent

 Temperatura afi ata se recalibreazăș

 Tipuri op ionale de control oentru diferite aplica ii de încălzire, inclusiv termostat de cameră;ț ț

tremostat de cameră sau termostat podea cu limitări a podelei

 Programare op ională perioadă: 7 programari zilnice individualeț

 Control la distan ă cu telefonul mobilț

INFORMA II IMPORTANTE PRIVIND SIGURAN A:Ț Ț

 Citi i instructiunile din acest manual înainte de instalarea termostatuluiț

 Întodeauna  opriti  curentul  de  la  sursa  principală  prin  de urubarea  siguran ei  sau  aș ț

întrerupătorului  de  circuit  în  pozi ia  oprit  înainte  de  instalare,  demontare,  cura are  sauț ț

între inere a termostatului.ț

 Termostatul e obligatoriu a fi instalat de un profesionits.

 Cablurile trebuie să fie conforme cu codurile i ordonan ele locale i na ionale pentru clădiri iș ț ș ț ș

electrice.

 Folosi i acest termostat doar conform descrierii din manual.ț
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INSTALAREA TERMOSTATULUI

 

 

ATA A I TERMOSTATUL LA BAZA PERETULUIȘ Ț
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Diagramă elementara

 

TASTATURĂ,  ECRAN I DESCRIRE SCHIMBAREȘ

 

(1) Buton Start/OK : Apăsa i scurt pentru a porni/opri termostatul.ț

(2) Buton ora:Când termostatul e pornit apăsa i pe butonul oră pentru a seta oraț În 

condi iile orelor scurte în func ie de timpul stabilit pentru a introduce minutele, zilele ț ț

săptămânii stabilite de +/-.

(3) Butonul Meniu:Pentru a seta un alt parametru implicit, apăs i parametru implicit ț

lung pentru a reveni la setările din fabrică; când termostatul este pornit, în modul 

programabil apăsa i lung pe buton pentru a seta un program, apăsa i scurt pentru a seta un ț ț

alat program, apăsat i progra lung pentru a reseta parametrul.ț

(4)  Setare măre te temperatureș

(5) Setare mic orează temperaturaș

(6)Marcaj arată săptămâni

(7) Marcaj arată temperatura 
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(8) Arată valoarea setată implicit a parametrului

(9) Afi ează perioada de programare curentăș

(10)  Afi ează WIFI în modul la distan ăș ț

(11)  Afi ează WIFI în modul fierbinteș

(12)  implicit setarea parametrului

(13)  Afi ează când termostatul este modul de a teptare permanentș ș

(14)  Afi ează când termostatul este în modul de func ionare programabilș ț

(13) +(14) temporar

(15)  Afi ează când termostatul porne te ie irea de încălzireș ș ș

(16)  Afi ează când termostatul este în modul anti-îngheș ț

OPERARE

1. Meniul de configurare

Meniul de configurare vă permite să seta i anumite caracteristici de func ionare ale ț ț

termostatului la sistemul dvs. sau la cerin ele personale. Când termostatul este în modul oprit, ț

apăsa i butonul  ț  pentru 5 secunde pentru a intra în meniul de configurare. Ecranul va afi a ș

primul element din meniul de configurare. Apăsa iț    pentru a trece la următorul element de 

meniu. Folosi i  ț  sau  pentru a selecta. inând apăsat Ț  va ie i din meniul de configurare iș ș

înapoi la termostat oprit.

Pentru a ie i din meniu apăsa i ș ț  . Termostatul va ie i din meniul de configurare Dacă nu se ș

efectuează nicio ac iune în 20 de secunde.ț

Restabili i setarea implicită din fabrică: în meniul de configurare, apăsa i ț ț pentru 3 

secunde. Ecranul va afi a "DEF" care clipe te de 3 ori i va reveni la elementul de meniu 1 indicăș ș ș

faptul că toate setările de configurare au revenit la setările implicite din fabrică. Diagrama 

meniului de configurare rezumă op iunile de configurare.ț

O explica ie a fiecărei op iuni este prezentată mai jos:ț ț

Elem
ent

Apăsati
buton

Afi atș

(setare implicita）
Apăsa i ț ▲sau▼pentru

a selecta
Descriere

1  -6.0 --- +6.0
Selecta i reglarea afi ării temperaturii mai mare sau ț ș
mai mică

2
20 —70℃ ℃

℃— ℃(with WIFI)
Selecta i temperatura maximă a camereiț

3  5 —20℃ ℃ Selecta i temperatura minimă a camereiț

4
20 —70℃ ℃

℃— ℃(with WIFI)
Selecta i temperatura maximă de setare a podeleiț
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5  （ ℃） ℃— ℃ Selecta i temperatura minimă pentru setarea podeleiț

6  （ ） / /

Op iuni programț

：Controlul temperaturii camerei are prioritate, 

temperatura din podea controlează func ia protec ieiț ț
(este adoptată încălzirea electrică);

：numai controlul temperaturii în încăpere 

(încălzirea apei este adoptată);

：numai controlul temperaturii pe podea.

7   ( ) / /

Mod de iluminare din spate
1.Iluminarea din spate nu este puternică
2.Când apăsa i butonul, lumina de fundal este ț
puternică timp de 30 de secunde
3.Lumina de fundal întotdeauna puternică 

8
  ( )

/

Op iuni programț

：7 zile separat (consulta i tabelul 1 i tabelul 2);ț ș

：Non program

9   ( ) /

Op iunea de recuperare inteligentă:ț

：Fără func ii inteligenteț

: Activează func ia inteligentăț

10 ( ) /
: Func ie anti-înghe  activăț ț

: Este utilizată func ia de blocare anti-îngheț ț

11
( )

( )(with WIFI)
/ /

: debitul de încărcare este 12-16 (A) 

: debitul de sarcină este 8-11 (A)

 : debitul de sarcină este 0-7 (A)

12 （ ） /

Selecția senzorilor

：100K Senzor

：10K Senzor

 

1. Operare manuală

1) Set current day and time

Termostat activat

a) Porni i termostatul, apăsa i ț ț  pentru a introduce setarea de timp. 

b) Apăsa i ț  din nou, Ecranul va afi a numai minute care clipescș

c) ine i apăsat fie Ț ț  sau  până când ve i ajunge la minutele corecteț

d) Apăsa i ț  încă o dată. Ecranul va afi a o oră intermitentă.ș

e) ine i apăsat fie Ț ț  sau  pănâ ajungeti la ora corectă

f) Apăsa i ț   încă o dată. Ecranul va afi a o zi a săptămânii care clipe te.ș ș
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g) Apăsa i i ine i fie ț ș ț ț  fie  până când ajunge i la ziua corectă din săptămânăț

Apăsa i ț  încă o dată sau oricare altă tastă nu este apăsată în 10 secunde, termostatul va reveni la

func ionarea programuluiț

2) Modul de func ionareț

a  Modul de func ionare în execu ie (setarea implicită din fabrică nu este programabilă.)ț ț

Termostatul men ine temperatura ca temperatură de setare temporară, atunci când ecranul aratăț

b) mod manual

Introduce i starea de setare implicită a parametrilor pentru a seta modul de programare laț

Butonul pentru   a ie i sin setările parametrilor i reveni i la starea oprită.ș ș ț

Redeschide i, ecranul va afi a ț ș dispozitivul termostat pentru a intra în modul manual,

Apăsa i  ț  sau  în modul de func ionare pentru a regla imediat temperatura. Apăsa i  ț ț

pentru a salva i ie i.ș ș

3) Modul de a teptare temporarăș

Termostatul  va  păstra  temporar  camera  la  temperatura  de  setare  i  va  relua  modul  deș

func ionare a programului când intră în programul următor.ț

Programarea modului de func ionare, apăsa i ț ț  sau  introduce i scurt modul de a teptareț ș

temporară, ecranul de afi are.ș  

Apăsa iț   sau  în modul de func ionare pentru a regla imediat temperatura.  ț Apăsa iț  

pentru a salva i ie i.ș ș

4）Setarea programului

Termostatul poate selecta setarea programului numai la programare.

Când termostatul este aprins, apăsa iț   lung pentru a seta programul. Dacă programul a fost setat

OK înainte  ca  termostatul  să  părăsească  fabrică,  apăsa iț ,dacă  nu  func ionează  timp de  10ț

secunde, termostatul va ie i automat din setarea programului.ș

Introduce i  setările  de  programare:  apăsa i  ț ț în  programul  stabilit,  apăsa i  ț poate  selecta

săptămânile, ora, temperatura, ecranul clipe te i afi ează pozi ia de selec ie curentă.ș ș ș ț ț

Apăsa iț   sau  în modul de func ionare pentru a regla imediat temperatura.  ț Apăsa iț   

pentru a salva i ie i.ș ș

Excel 1 (7 zile pentru ase setări din fabrică de fabrica ie)ș ț
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Modul încălzire

Diminea

ţă
Afară

După-

masă
Afară

În

spate
Noaptea

Luni-Vineri

Timp 6:00 8:00 12:00 14:00 18：00 22：00

Temperatur

ă
21℃ 16.5℃ 21℃ 16.5℃ 21℃ 16.5℃

Instruc iuni de alarmăț

Err. ecran Err. condi iiț Rezultat

Err.3 Scurt circuit senzor de temperatură Termostatul opre te toate puterile de încălzire.ș

Err.4
Senzorul de temperatură este

întrerupt
Termostatul opre te toate puterile de încălzire.ș

Introduceți modelul de comunicare termostat

Termostat cu două modele de conexiuni wifi

Wif model ferbiinte

Atunci când termostatul arată, înseamnă termostat la modelul ferrinte wif,

telefonul moril se poate conecta direct cu termostatul.

Wif model de control la distanță

Când  termostatul  afiează   ,înseamnă  termostat  la  modelul  de

telecomandă, telefonul moril poate contacta termostatul prin internet pentru

a controla termostatul.

Termostatul poate transfera două modele

Termostatul are modelul ferrinte wif ca setare din farrică.

Modul Wif ferrinte: La orice model apăsați rutonul de termostat pentru a

transfera modelul ferrinte Wif. Când transferați  cu succes, termostatul  va

afia o marcă .

Modul de telecomandă Wif: utilizați telefonul APP pentru a adăuga termostat,

atunci  când  adăugați  cu  sucevență,  termostatul  va  transfera  modelul

telecomenzii Wif. Dacă transferul este sucient, se va afia  ,dacă telefonul

moril dacă se conectează cu termostatul fuil sau se conectează  marcajul

va clipi.

Sfaturi i

Termostatul  poate conecta  cel  mult  două rucăți  de telefon moril  direct  în

acelaii timp. Și poate controla de la distanță prin mai multe telefoane morile

în acelaii timp. Dar nu poate controla direct ii telecomanda în acelaii timp.
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