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•	Przed	instalacją	należy	uważnie	przeczytać	ulotkę.

•	Urządzenie	powinno	być	instalowane	zgodnie	z	ustalo-
nymi	normami.

•	Przed	każdą	ingerencją	należy	odłączyć	urządzenie	od	
prądu.

•	Nie	należy	samemu	naprawiać	urządzenia.	Serwis	ob-
sługi	klienta	pozostaje	do	Państwa	dyspozycji.

•	Przewód	zasilający	odbiornik	powinien	być	wymieniany	
przez	producenta	lub	upoważnionego	przedstawiciela.

•	Należy	sprawdzić	czy	śruby	są	dopasowane	do	podsta-
wy,	na	 której	ma	być	 zamontowane	urządzenie	 (płyta	
gipsowa,	cegła...).

•	Celem	wyjaśnienia,	niniejsze	schematy	służą	dostoso-
waniu	 się	 do	 ich	 norm.	 Nie	 są	 przedstawione	 zabez-
pieczenia	i	dodatkowe	elementy	wymagane	przez	nor-
my.	Norma	UTE	NF	C15-	 100	 i	 normy	 rękodzielnicze	
powinny	 być	 respektowane.	 Urządzenia	 podłączone	 i	
poboczne	nie	powinny	tworzyć	dużych	zakłóceń	(dyrek-
tywy	CEE	89/336).
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przyciski		
modyfikacyjne

tryb	stały

ustawienie	godziny

programowanie

ustawienie	zadanej	
temperatury

tryb	zatrzymania

tryb	nieobecności

tryb	programowania	
czasowego

tryb	automatyczny		

Wstęp

Niniejszy	termostat	pozwala	na	Komfortowe	lub	Eko-
nomiczne	programowanie	Państwa	kotła.

pozycja		
pokrętła	
wyboru pokrętło	

wyboru

RADIO TYBOX
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dioda	
sygnalizująca	
strefa	1

dioda	
sygnalizująca	
strefa	2

antena		

przyciski		

kabel		
elektryczny

kabel		
elektryczny

antena
dioda	
sygnalizująca		

przycisk		

RADIO	TYBOX	810	składa	się	z	nadajnika	RADIO	TYBOX	
800	podłączonego	do	odbiornika	RF	640	(1	strefowy).
RADIO	TYBOX	820	składa	się	z	dwóch	ndajników	RADIO	
TYBOX	 800	 podłączonych	 do	 odbiornika	 RF	 650	 (2	 stre-
fowy).

Odbiorniki	 RF	 640	 i	 FR	 650	mogą	 być	 podłączone	 do	
kotła	 lub	do	styczników	w	celu	regulowania	ogrzewania	
elektrycznego.
Elementy	niniejszego	systemu	(odbiornik	+	nadajnik/i)	są	
już	podłączone.
W	 przypadku	 RADIO	TYBOX	 820,	 każdy	 nadajnik	 jest	
oznaczony	znakiem:	EMET	1,	EMET	2.	

1 2

RF 640 RF 650
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Umiejscowienie odbiornika

Odbiornik	powinien	być	ustawiony	w	pobliżu	sterownika	
kotła	(palnik,	wejście	termostatu	do	kotła,	tablica	elek-
tryczna	w	przypadku	zastosowania	styczników).
Żeby	nie	zakłócać	przekazu	radiowego	należy	oczyścić	
antenę	z	wszelkich	części	metalowych	(kable,	przegro-
dy	metalowe...).	
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  Zamocowanie odbiornika

Umocowanie za 
pomocą śrub.

Zamontowanie	na	ścianie	
za	pomocą	śrub	i	kołków.		

Umocowane za pomocą  
dwustronnej taśmy klejącej.

W	 przypadku	 umocowania	 za	 pomocą	
taśmy,	należy	ściśle	przestrzegać	zale-
ceń	instalacyjnych	(zob.	§	ustawianie).
Przed	 przyklejeniem	 taśmy	 należy	 sta-
rannie	oczyścić	powierzchnię,	na	której	
zostanie	ona	zastosowana.
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Podłączenie odbiornika

Przestawienie kierunku przekaźnika
Podczas	zalecenia	włącz:	przekaźnik	się	zamyka.
Podczas	zalecenia	wyłącz:	przekaźnik	się	otwiera.

Można	przestawić	funkcję	przekaźnika	naciskając	przez	
10	sekund	na	odpowiedni	przycisk	odbiornika.

Zalecenie Styk Styk	przestawiony

Włącz	 ON	 OFF	

Wyłącz	 OFF	 ON	
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RF 640
5A max.N L

usunąć	
obejście

nie	mylić	z	wejściem	
zegarowym		
(w	niektórych		

modelach	kotła)

kable	do	
podłączenia		
z	odbiornikiem

niebieski czarny
szarybrązowy

kabel	czarny
kabel	szary

kabel	niebieski
kabel	brązowy

Podłączenie kotła do wyjścia  
termostatu

Podłączyć	czarny	i	szary	
kabel	odbiornika	z	za-
ciskami	wejścia	termo-
statu	kotła.	

wejście	
termostatu	kotła

Jeśli	to	konieczne,	
usunąć	obejście	
(kabel	elektryczny)	
łączące	dwa	zaciski	
wejścia	termostatu.

Jeżeli	kocioł	posiada	
wejście	zegarowe,	
nie	pomylić	go		
z	wejściem		
termostatu.

Przykład zacisków 
kotła

sektor
230V
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Podłączenie odbiornika

Wyjście	styku	odbiornika	nie	jest	zasilone		
(styk	suchy).

kabel	brązowy
kabel	niebieski

kabel	czarny
kabel	szary

pompa	
obiegowa		

Podłączenie odbiornika bez wejścia  
termostatu.

Jeżeli	kocioł	nie	posiada	wejścia	termostatu,	można	
podłączyć	bezpośrednio	do	pompy	obiegowej,	która	
znajduje	sie	obok	kotła.	

sektor
230V

niebieski czarny
szarybrązowy

RF 640 5A max.N L
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N

N

L 230V N

N

L

3A

3A

N L

RF 650

Wyjścia	styków	odbiornika	RF	650	są	zasilone	(faza).

zasilanie		
cewki	

stykowej

styki	(nie	zasilone)	
umiszczone	na	tablicy	

elektrycznej

konwektory konwektory

strefa	2		strefa	1		

W	celu	podłączenia	konwektorów	elektrycznych	należy	
KONIECZNIE	używać	stycznika	o	mocy	końcowej	dos-
tosowanej	do	całkowitej	mocy	pobieranej.

niebieski czarny
szarybrązowy

kabel	brązowy
kabel	niebieski

sektor
230V/50Hz

zasilanie
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Ustawienie i umocowanie nadajnika.

Żeby	ułatwić	zastosowanie,	RADIO	TYBOX	może	być	
umieszczone:
-	na	ścianie	za	pomocą	śrub/kołków	na	wysokości	1,5	m,	
-	na	podstawie	umieszczonej	na	danym	meblu	lub	regale.		

Oddzielić	
urządzenie		
od	podstawy	
rozkręcając	
skrzynkę.		
	
	
Zastosowanie
Usunąć	taśmę	zabezpieczającą	baterie.
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Umocowanie za pomocą śrub.

Umocować	podstawę	za	pomocą	
śrub	i	kołków	dopasowanych	
do	podstawy	lub	na	skrzynce	
utwierdzającej,	po	czym	zamknąć	
skrzynkę	ponownie	ją	skręcając.

Ustawienie na podstawie. 
Ustawić	urządzenie	na	podstawie	i	skręcić	śruby.		

Ustawić	urządzenie	na	
podstawie.		

Przykręcić	termostat.1 2
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Żeby	wejść	w	menu	konfiguracji,	należy	
ustawić	pokrętło	na	znak	 		
i	naciskać	przycisk	i	przez		
5	sekund.	

Konfiguracja.

Menu	3	jest	dostępne	tylko	wówczas,	kiedy	RADIO	
TYBOX	jest	połączone	z	RADIEM	TYWATT.

Oznakowanie	urzadzenia	(np.:	RADIO	DRIVER	800)

konfiguracje	podstawowe	(Menu	1)	

konfiguracje	zaawansowane	
(Menu	2)	
konfiguracje	funkcji	wskazania	
zużycia	(Menu	3)	
podłączenie	radia

Wersja	urządzenia
Tryb	konfiguracji

5	sek.		

Urządzenie proponuje 4 konfiguracje do wyboru:
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  Konfiguracje podstawowe (Menu 1).

Nacisnąć	przycisk	1.

Żeby	dokonać	różnych	ustawień,	należy	naciskać	
przyski	+	lub	-,	następnie	nacisnąć	przycisk	OK,	w	celu	
zatwierdzenia	i	przejścia	do	kolejnego	ustawienia.

Wybór	typu		
programowania

tygodniowy	(zaocznie)

etap	godzinnny	(zaocznie)

dzienny

etap	30	minutowy

etap	15	minutowy

Wybór	typu		
programowania
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En	chauffage	électrique	ou	eau	chaude	avec	des		
vannes	thermostatiques,	la	température	Confort	peut	
être	assurée	par	le	réglage	du	thermostat	de	chaque	
radiateur.	
Dans	ce	cas,	seules	les	températures	Economie	et	
Hors-Gel	sont	régulées	par	le	RADIO	TYBOX.		

Konfiguracje podstawowe (Menu 1).

temperatura	Confort	regulowana	
przez	RADIO	TYBOX	(zaocznie)

przeciwzatarcie	nieaktywne

przeciwzatarcie	aktywne	(wprowa-
dzenie	w	ruch	pompy	obiegowej		
w	ciągu	1	minuty	co	24	godziny).

temperatura	Confort	regulowana	
przez	każdy	grzejnik	lub	konwektor.
W tym przypadku ekran wskazuje ConF.

Regulacja		
temperatury	
Confort

Przeciwzatarcia	
pompy	obie-
gowej
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  Konfiguracje zaawansowane (Menu 2).

Nacisnąć	przycisk	2.

Żeby	dokonać	różnych	ustawień,	należy	naciskać		
przyski	+	lub	-,	następnie	nacisnąć	przycisk	OK,		
w	celu	zatwierdzenia	i	przejścia	do	kolejnego	ustawienia.

zmiany	dostosowane	do	programu		
poleceń	(od	5	do	30	°)

zmiany	nie	dostosowane	do	programu	
i	ograniczenia	ustawień	poleceń
(Confort:	16	do	22°C,
Economie	(Oszczędność):	13	do	19°C,
Hors-	Gel	(Chłód):	5	do	11°C)

Zezwolenie		
na	modyfikacje	
użytkownika		
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.

Przykład:
Jeżeli	temperatura	wska-
zywana	przez	urządzenie	
wynosi	19°C,	a	ustalona	
temperatura	wynosi	
20°C,	należy	zmienić	
temperaturę	o	+1°C	i	za-
twierdzić	klawiszem	OK.

Jeżeli	istnieje	różnica	między	temperaturą	ustaloną	
(termometr)	a	temperaurą	mierzoną	i	wskazaną	przez	
urządzenie,	funkcja	2-02	pozwala	oddziaływać	na	
pomiar	sondy	w	celu	wyrównania	różnicy.

Konfiguracje zaawansowane (Menu 2).

Możliwe	ustawienia	od	-5°C	do	+	5°C	
etapami	co	1°C.
Należy	nacisnąć	przyski	+	lub	–	w	celu	
dokonania	zmain,	następnie	nacisnąć	
przycisk	OK,	w	celu	zatwierdzenia.

Ustawienie		
mierzonej		
temperatury

Stałe	oznakowanie	zadanej	tempera-
tury	(zaocznie).
W takim przypadku nacisnąć przycisk 
„i” w celu wykazania temperatury 
otoczenia..
Stałe	oznakowanie	temperatury	
otoczenia.
W takim przypadku nacisnąć przycisk 
„i” w celu wykazania temperatury 
zadanej.

Wybór	oznako-
wania	tempe-
ratury	w	trybie	
automatycznym
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  Podłączenie radia (Menu R)

Niniejsze	menu	pozwala	podłączyć	do	RADIA	
TYBOX	wszystkie	instalacyjne	elementy	radiowe	
(nadajniki,	odbiorniki).

Wejście do menu podłączenia radia.
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Funkcje automatyki domowej w instalacji. 

Do	RADIA	TYBOX	można	podłączyć	6	elementów	
automatyki	domowej.	

Do	niniejszych	funkcji	należą:	
-	działanie	z	czujnikami	otwarcia.
-	działanie	z	centralą	alarmową	TYXAL.	
-	działanie	ze	zdalnym	sterowaniem	typu	TYXIA	lub	
TYDOM	(Delta	Dore).	
-	działanie	z	przekaźnikiem	automatyki	domowej	
(przykład:	TYDOM	310).		

Nacisnąć	na	+	lub	–	,	w	celu	dokonania	wyboru,	
następnie	nacisnąć	klawisz	OK	w	celu	zatwier-
dzenia	i	przejścia	do	następnego	trybu.

Podłączenie radia (Menu R)

  

Brak	funkcji	automatyki	domowej.

Funkcje	automatyki	domowej	
przynależne	do	RADIA	TYBOX

Funkcje	automatyki	
domowej	w	instalacji.
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Funkcja: „wskazanie zużycia”.

W	celu	podłączenia	do	RADIA	TYBOX	wskaźnika	
zużycia	(np.	RADIO	TYWATT),

należy	nacisnąć	przycisk	+	lub	–	,	dla	ukazania	się		
„1”	światełka.

Zatwierdzić	na	urządzeniu	RADIO	TYWATT.

Sprawdzić	na	RADIO	TYBOX	czy	wskaźnik	„1”		
już	nie	miga.	

RADIO	TYBOX	i	RADIO	TYWATT	są	połączone.

Brak	wskazania	zużycia.

Wskaźnik	zużycia	do	włączenia.
Funkcja:	„wskaza-
nie	zużycia”.
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Na	odbiorniku	RF	650,	podłączenie	odbywa	
się	po	kolei.

Podłączenie radia. 
Począwszy	od	menu	rAd.
1 etap:	odbiornik	powinien	być	dopasowany	do	nadajnika.	

Wskaźnik	pokazuje	„rAd”	jak	również	liczbę	elementów	
podłączonych	(jeden	odbiornik).	

Można	przejść	bezpośrednio	do	2	etapu,	którym	jest	
podłączenie	elementów	automatyki	domowej.	
Żeby	ponownie	podłączyć	odbiornik	radiowy	należy		
najpierw	usunąć	wszystkie	inne	podłączenia	(patrz:		
§	Usuwanie	podłączeń	radiowych),	następnie	na		
odbiorniku:	naciskać	przez	3	sekundy	przycisk		
przejścia	do	podłączeń.	
Odpowiednia	dioda	miga.		

Na	RADIU	TYBOX	
nacisnąć	przycisk	„i”.
Ekran	wskazuje	1.
Odbiornik	jest	podłączony	
do	RADIA	TYBOX

Podłączenie radia (Menu R)
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Nadajnik  Podłączenie 
Detektor otwarcia

Okno otwarte: 
Ogrzewanie w 
trybie: chłód

Nacisnąć	na	klawisz.

Zdalne sterowanie 
TYXIA

Odstąpienie od 
trybu: Komfort i 
Ekonomiczny

Naciskać	po	kolei	klawisze	 	przez		
5	sekund,	światełko	zapala	się,	gaśnie		
i	znów	zapala.	Zaprzestać	działanie.

2 etap:	podłączenie	elementów	automatyki	domowej		

Na	nadajniku	potwierdzić	
podłączenie	tak	jak	wskazuje	
tabela	lub	stosować	się	do		
zaleceń	ulotki.
Każdy	nowy	podłączony	
nadajnik	zostaje	wyświetlony	
na	ekranie.	
Liczba	podłączonych	nadaj-
ników.
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Nadajnik  Podłączenie 
Przekaźnik telefo-
niczny

Ustawianie na 
odległość insta-
lacji.

Wybrać	4	pierwsze	cyfry	kodu	dostępu	
(1234	zaocznie),	następnie	naciskać	przez	
5	sekund	klawisze	(								)

Centrala TYXAL

Alarm kontrolujący:
Ogrzewanie w 
trybie Ekonomic-
znym

Alarm poza 
kontrolą: 
Ogrzewanie w 
trybie Komfort.

Ustawić	centralę	w	trybie	zachowawczym	
przed	podłączeniem	urządzenia	RADIO	
TYBOX	do	systemu	nadawczego	(menu	
rAd).

Naciskać	po	kolei	przez	5	sekund	klawisze	
ON	i	OFF	narzędzia	sterującego	w	celu	
przejścia	na	tryb	zachowawczy.

Otworzyć	zapadkę	centrali	i	nacisnąć	na	
klawisz	„tester”.

Podłączenie radia (Menu R)
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Po	dokonaniu	podłączeń	radiowych	należy	nacisnąć	
przycisk	OK	w	celu	zatwierdzenia	i	przejścia	do	kolej-
nego	trybu.

Nadajnik  Podłączenie 
Zdalne sterow-
anie automatyki 
domowej.

Odstąpienie od 
trybu Komfort/ 
Ekonomiczny lub
Pracuj/Zatrzymaj

Nacisnąć	na	klawisz	z	dziedziny	( )	aż	do	
momentu	kiedy	zdalne	sterowanie	wyda	
dźwięk	i	kiedy	zapali	się	symbol	( ).

Podłączenie klawiszy  i  
Nacisnąć	na	jeden	z	klawiszy	dotykowych:	
	lub	

Podłączenie	klawiszy	 	i	 	
Nacisnąć	na	jeden	z	klawiszy	dotykowych:	
	lub	

W	celu	wyjścia	z	trybu	podłączeń,	należy	
nacisnąć	na	klawisz	innej	dziedziny.	(np.	 ).

Sonda zewnętrzna

Wskaźnik tempera-
tury zewnętrznej 

Otworzyć	skrzynkę	sondy.	
Nacisnąć	na	klawisz	podłączenia;	zapali	się	
czerwone	światełko,	a	następnie	zgaśnie.	

Zamknąć	skrzynkę	sondy.
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Konfiguracja opcji (menu 3)

Menu	3-12	do	3-18	są	dostępne	tylko	wtedy,	gdy		
RADIO	TYBOX	jest	podłączone	do	RADIO	TYWATT.	

Żeby	dojść	do	wskaźnika	zużycia,	ogrzewania,	ECS		
i	innych	usług,	należy	wyrazić	liczbę	T.I	(transformator	
intensywności,	znak:	6330004)	podłączonych	do	opcji	
RADIA	TYWATT.		

3-12	do	3-18	koszt	Kwh	(wraz	z	podatkiem).	
Podana	cena	jest	kwotą	kWh	(poza	abonamentem)	
wyrażoną	w	Euro	(cena	zawiera	opłaty	miejskie,	re-
gionalne	i	podatek	VAT	(średnio	30%)).
W	celu	uzyskania	dodat-
kowych	informacji,	należy	
skontaktować	się	z	dostawcą	
elektryczności.
Kwoty	należy	zaokrąglać	do	
części	setnych.
Np.:	0,1085	euro	równe	jest	
0,11	euro.

Brak	wykazu	zużycia	(zaocznie)

1	T.I.	(Ogrzewanie)

2	T.I.	(Ogrzewanie	+	ECS)

Nie	używany

Ilość	T.I.
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Opcja 
abonamentu Podstawa Podwójna 

taryfa  tempo EJP (poza godzi-
nami szczytu)

Podstawa	 	HC	 	HC	dzień	
niebieski	

Godzina	
normalna	

-	 	HP	 	HP	dzień	
niebieski	

Godzina	
szczytu	

-	 -	 HC	dzień	biały	 	-	

-	 -	 HP	dzień	biały	 	-	

-	 -	 HC	dzień	
czerwony	 	-	

-	 -	 HP	dzień	
czerwony	 	-	

WAŻNE: zużycie	wykazane	na	urządzeniu	nie	ma	
mocy	wiążącej	i	nie	powinno	zastępować	wysokości	
zużycia	widniejącego	na	Państwa	rachunku.

Konfiguracje	3-13	do	3-18	pozwalają	zmieniać	
koszty	według	abonamentu.

HP:	dzień	 HC:	dzień	i	noc

Po	ustawieniach	menu	3,	urządzenie	powraca	do	
opcji	wyboru	menu.	
Żeby	wyjść	z	konfiguracji,	należy	przekręcić	pokrętło	
w	prawą	stronę.
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W	celu	usunięcia	wszelkich	podłączeń	radiowych	
należy	przekręcić	pokrętło	na	 	i	utrzymać	wciśnięty	
przycisk	„i”	przez	5	sekund.		

Usuwanie podłączeń radiowych.

UWAGA:	żeby	ponownie	zainstalować	ręcznie	radio,	
naciskać	przez	30	sekund	klawisz	przejścia	aż	do	
momentu	kiedy	światełko	zacznie	szybko	migać.

Utrzymać	wciśnięty	przycisk		
R	przez	5	sekund.

Następnie	nacisnąć	przycisk	OK	
w	celu	zatwierdzenia	ponownej	
instalacji.

Żeby	ponownie	podłączyć	odbiornik	do	nadajnika	
należy	powrócić	do	§	„Podłączenia	radiowe”.
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  Powrót do konfiguracji fabrycznej.

Powrót	do	konfiguracji	fabrycznej	możliwy	jest	dla	
każdego	menu.	
Przekręcić	pokrętło	na	 ,	następnie	naciskać	na	
klawisz	„i”	przez	5	sekund.

Naciskać	(przez	5	sekund)	
na	klawisz	menu,	które	chcą	
Państwo	ponownie	
zainstalować.
(tutaj	przykład	menu	1)

Następnie	nacisnąć	na	klawisz	
OK	w	celu	zatwierdzenia	
ponownej	instalacji.

Rozpocząć	działanie	dla	innych	menu.	
W	celu	opuszczenia	trybu,	należy	przekręcić	pokrętło	
w	prawą	stronę.
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Przekręcić	pokrętło	na	 ,	następnie	naciskać	na	
drugi	klawisz	(od	góry)	przez	5	sekund,	aż	do	po-
jawienia	się	tESt.

Test radiowy.

Światełko	odbiornika	powinno	migać	przy	kazdym	
odbiorze	(około	co	6	sekund).	
W	takim	wypadku	transmisja	radiowa	jest	poprawna.	
W	przeciwnym	wypadku	przestawić	nadajnik.
Przekręcić	pokrętło	lub	nacisnąć	klawisz	OK,	żeby	
wyjść	z	trybu	tESt.
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Tryb automatyczny.

UWAGA: według	konfiguracji,	podczas	instalacji	
urządzenie	stale	pokazuje	zadaną	temperaturę	lub	
temperaturę	otoczenia.	Żeby	zmienić	te	parametry,	
należy	powrócić	do	„przewodnika	instalacyjnego”,	
skontaktować	się	z	obsługą	klienta	lub	z	Państwa	
instalatorem.

Przekręcić	pokrętło	na	AUTO. 

Termostat	stosuje	następujące	programowanie.		

godzina		 aktualna	pozycja

aktualny	dzień odstępstwo	
od	programu	

temperatura	
otoczenia

klawisz		
informacyjny

polecenie	
ogrzewania

programowanie	
na	dany	dzień

wykaz	w	trybie	automatycznym
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Odstąpienie od programu z automatycznym powrotem.  

Nacisnąć	na	klawisz		
odstępstwa	od	programu.

Aktualne	
odstępstwo		
od	programu.

W	trybie	autoamtycznym,	odstąpienie	od	programu	poz-
wala	na	przejście	z	trybu	Komfort	na	Ekonomiczny	(lub	
odwrotnie)	aż	do	kolejnej	zmiany	programu.	
Przykład:	jest	godz.	15.30,	a	życzą	sobie	Państwo	tryb	
Komfort	przed	zaprogramowaną	godziną	(17.00).		

Oprogramowanie	na	dany	dzień.

Żeby	anulować	aktualne	odstępstwo	
od	programu,		należy	ponownie	
nacisnąć	klawisz.	

O	godz.	17.00	program	
wznowi	bieg	normalny.

6h 8h 0h0h 17h15h30 23h
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Tryb programowania czasowego

Ustawienie	długości	trwania,	od	15	minut	
do	72	godzin	(etapami	co	15	min.)

Ustawienie	zadanej	temperatury		
(od	5	do	30°C)

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie

	Ten	tryb	pozwala	wybrać	zadaną	temperaturę		
w	wyznaczonym	czasie.	Ustawić	pokrętło	na	 .		

Powrót	do	trybu	AUTO		
po	zakończeniu	odliczeń.

Żeby	zmienić	aktualny	tryb	klepsydry,	należy	ponownie	
nacisnąć	klawisz	OK.	
Żeby	anulować	dany	tryb	klepsydry,	należy	przekręcić	
pokrętło.
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Tryb stały.

Ten	tryb	pozwala	wybrać	zadaną	temperaturę	
w	sposób	stały.
Ustawić	pokrętło	na	znak	 .

Zmiana	zadanej	temperatury

Wybór	zadanej	temperatury	
(od	5	do	30	°C).

Zadana	
temperatura	

Żeby	opuścić	tryb,	należy	przekręcić	pokrętło.

Zatwierdzenie
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Tryb nieobecności.

Ustawienie	ilości	dni	(od	1	do	365)	
Przykład:	Wyjazd	1	marca,	powrót	16	
marca;	należy	ustawić	15	dni	nieobecności.	
Automtyczne	działanie	zostanie	wznowione	
16	marca	o	godz.	0.00.	

Ustawienie	zadanej	tem-
peratury	(od	5	do	15°C)

Zatwierdzenie	i	rozpoczęcie	
odliczania	dni.

Ten	tryb	pozwala	pozostawić	mieszkanie	w	chłodzie	
podczas	nieobecności.		
Ustawić	pokrętło	na	znak	 .

Powrót	do	trybu	AUTO	
po	zakończeniu	odliczeń.

Żeby	zmienić	aktualny	tryb	nieobecności,	należy	
ponownie	nacisnąć	klawisz	OK.

Zatwierdzenie
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Ustawić	pokrętło	na	znak	 .

Tryb zatrzymania.

Ten	tryb	pozwala	zablokować	instalację	ogrzewania.	

	Temperatura	
otoczenia
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Według	konfiguracji	instalacyjnej	(menu	1-08),	„conf”	
może	być	wskazana	przez	hasło	 .	Hasło	to	może	
zostać	zmienione.	
W	takim	wypadku	polecenie	Komfort	reguluje	się	na	
nadajniku	grzewczym	(konwektor,	tablica	rozdzielcza,	
zawór	termostatyczny...	).

Ustawianie zadanych temperatur.

Ustawić	pokrętło	na	znak	

Ustawienie	zadanej	temperatury	
Komfort	(od	5	do	30°C,		
etapami	co	0,5°C).

Zatwierdzenie	i	przejście	do	trybu	
Ekonomicznego	(Oszczędność).

Ustawienie	zadanej	temperatury		
w	trybie	Ekonomicznym		
(od	5	do	30°C).

Zatwierdzenie

Żeby	wyjść	z	trybu,	należy	przekręcić	radełko.
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Programowanie.

OU		

Dzień

Pierwsze	
widełki	
godziny

2. Zatwierdzenie i kopiowanie programu.  

Ustawić	pokrętło	na	PROG.	
Programowanie	zaoczne	jest	okresem	trybu	Komfort		
od	6.00	do	23.00.	

1. Tworzenie programu. 
Programowanie	rozpoczyna	się	1	dnia	o	godz.	0.00.		

Nacisnąć	przyciski	 	lub	 ,	żeby	utworzyć	różne	okresy	
Ekonomiczny	lub	Komfort.

Ustawienie	okresu	
Ekonomicznego
Ustawienie	okresu	
Komfort

Utrzymać	przez	3	sekundy	wciśnięty	klawisz	OK	w	celu	
zatwierdzenia	i	skopiowania	utworzonego	programu	na	
następny	dzień.			

3. Zatwierdzenie programu.
Nacisnąć	klawisz	OK	w	celu	zatwierdzenia	i	przejścia	
do	programowania	na	następny	dzień.
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h0h8h6 h32h71h0

Naciskać	na	klawisz	 ,	aż	do	6.00

Naciskać	na	klawisz	 ,	aż	do	00.00

Naciskać	na	klawisz	 ,	aż	do	17.00

Naciskać	na	klawisz	 ,	aż	do	8.00

Naciskać	na	klawisz	 ,	aż	do	23.00

Skopiować	i	zatwierdzić	
lub	zatwierdzić.

Przykład:	Komfort	od	godz.	6.00	do	8.00	i	od	godz.	17.00	do	23.00.
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Naciskać	stopniowo	na	klawisz	 ,	żeby	sprawdzić	
okresy	Komfort	i	Ekonomiczny	uprzednio	utworzone.

UWAGA: według	 konfiguracji	 podczas	 instalacji,	 pro-
gramowanie	może	być	 tygodniowe	 lub	dzienne.	Poza	
tym,	 programowanie	 może	 odbywać	 się	 etapowo	 co	
godzinę,	co	pół	godziny	lub	co	15	minut.	
Żeby	zmienić	te	parametry,	należy	powrócić	do	„prze-
wodnika	 instalacyjnego”,	 skontaktować	 się	 z	 obsługą	
klienta	lub	z	Państwa	instalatorem.

Programowanie.

Sprawdzanie programu.

Godzina		
konsultowanych	

widełek		

Sprawdzanie	różnych	
okresów	 	
lub	 .

Profil		
programu.

Nacisnąć	przycisk	OK,	żeby	sprawdzić	kolejny	dzień.	

Wyjść z trybu programowania.  

Tournez	la	molette	sur	un	autre	mode.
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Ustawić	pokrętło	na	 .

UWAGA: jeżeli	urządzenie	jest	skofigurowane	
na	programowanie	dzienne,	nie	zaleca	się	
ustawianie	dziennego.

Ustawianie godziny.

Minuty		

Godziny		

Nacisnąć	przycisk	+	lub	–,	w	celu	ustawienia	dnia,	
następnie	nacisnąć	przycisk	OK,	żeby	zatwierdzić		
i	przejść	do	kolejnego	ustawienia.

Dni		

Rozpocząć	działanie,	żeby	ustawić	godziny	i	minuty.	
Żeby	wyjść	z	trybu	„Ustawianie	godziny”,	przekręcić	
pokrętło

(1	:	Poniedziałek	...				
7	:	Niedziela)		
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Począwszy	od	trybu	AUTO,	 	lub	 	naciskać	
stopniowo	na	klawisz	„i”	w	celu	rozpoznania:		

Wykaz	wszystkich	informacji	dotyczących	funkcji	
automatyki	domowej	(Temperatura	zewnętrzna,	
wskaźnik	zużycia...)	wymaga	fazy	„budzika”	RADIO	
TYBOX	(patrz:	§	funkcje	automatyki	domowej).

Przycisk informacyjny.

	 temperatury otoczenia lub temperatury zadanej 
(według konfiguracji podczas instalacji)
Jeżeli	termostat	wskazuje	temperaturę	otoczenia:

Wskaźnik	temperatury		
otoczenia.	

Powrót	do	wskaźnika	nor-
malngo	lub	automatycznego	
po	około	40	sekundach.
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Stopniowe	naciskanie

		całkowitego zużycia instalacji  

Stopniowe		
naciskanie.

				temperatury zewnętrznej 
Jeżeli	sonda	zewnętrzna	jest	podłączona.		

Jeżeli	w	instalacji	istnieje	opcja	RADIO	TYWATT		

Ustawienie	
na	zero.

Zużycie		

W	celu	ponownego	wyzerowania	wszystkich		
liczników,	należy	przez	5	sekund	utrzymać		
wciśnięty	klawisz	„init.”	
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Przycisk informacyjny.

Okresy	Komfort

		zużycia elektrycznego grzejnika w Euro, podgrze-
wacza wody (ECS) i innych zastosowań (oprawy 
oświetleniowej, urządzenia elektryczne...) 
Jeżeli	w	instalacji	istnieje	opcja	RADIO	TYWATT		

		aktualnego oprogramowania dziennego strefowego		

Np.	Strefa	1
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Funkcje automatyki domowej.

Odbiorniki	RF	640	i	RF	650	pozwalają	podłączyć	do	
urządzenia	RADIO	TYBOX	aż	8	elementów	automatyki	
domowej	(czujniki	otwarcia,	centrala	alarmu,	zdalne	
sterowanie...).	
W	celu	podłączenia	różnych	elementów,	należy	przejść	
do	przewodnika	instalacyjnego	RADIO	TYBOX.	

Budzik RADIA TYBOX 
Odbiornik	(RF	640	lub	RF	650)	reaguje	niezwłocznie	na	
każdą	informację	pochodzącą	z	elementu	automatyki	
domowej	(np.	otwarcie	okna).	
W	celu	wykazania	niniejszej	informacji	na	urządzeniu	
RADIO	TYBOX	konieczne	jest	jego	„obudzenie”	
nacisnąwszy	na	klawisz.	
Rozpoczęcie	działania	może	zająć	kilka	sekund.
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Funkcje automatyki domowej.

Budzik	RADIA	TYBOX		

RADIO	TYBOX		
jest	ustawione	
na	tryb	czuwania

kocioł		

Polecenie	trybu	p/zamarzanie

Z czujnikiem otwarcia. 
W	przypadku,	kiedy	czujnik	otwarcia	jest	podłączony,	otwór	
może	spowodować	przejście	do	trybu	p/zamarzania.	
Przykład:	z	podłączonym	czujnikiem	otwarcia

Otwarte	
okno

RADIO	TYBOX	jest	
	„obudzone”	i	wskazuje	

stan	instalacji.						
Nacisnąć	
przycisk	
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-	za	pomocą	nadajnika	TYXIA,	naciskając	klawisz	 ,		

-	wciśnięcie	klawisza	 	powoduje	przejście	na	tryb	
ogrzewania	Ekonomiczny,	aż	do	następnej	zmiany	
programu.		

-	wciśnięcie	klawisza	 	powoduje	przejście	na	tryb	
ogrzewania	Komfort	aż	do	następnej	zmiany		
programu.			

Z nadajnikiem TYXIA. 
W	przypadku,	kiedy	nadajnik	TYXIA	jest	podłączony:		

Przykład:	podłączone	zdalne	sterowanie.

To	polecenie	może	być	anulowane:		

-	za	pomocą	RADIO	TYBOX,	naciskając	na	klawisz	
odstępstwa	od	programu	lub	przekręcając	pokrętło.		
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Z centralą alarmową TYXAL. 

W	przypadku,	kiedy	centrala	alarmowa	TYXAL	jest	
podłączona.	
Kiedy	zostanie	uruchomiony	alarm,	ogrzewanie	prze-
jdzie	automatycznie	na	tryb	Ekonomiczny,		
aż	do	następnej	zmiany	programu.	
Analogicznie,	jeżeli	alarm	zostanie	dezaktywowany	
ogrzewanie	przejdzie	na	tryb	Komfort,	aż	do	następnej	
zmiany	programu.		

Analogicznie,	jeżeli	alarm	zostanie	dezaktywowany	
ogrzewanie	przejdzie	na	tryb	Komfort,	aż	do	następnej	
zmiany	programu.

Funkcje automatyki domowej.
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Z przekaźnikiem telefonicznym z gamy TYDOM. 

Łącząc	się	z	przekaźnikiem	telefonicznym	TYDOM,	
można	za	pomocą	poczty	głosowej	zapoznać	się	ze	
stanem	instalacji	grzewczej	lub	dokonać	jej	zmiany		
(patrz:	ulotka	o	przekaźniku	telefonicznym).	

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #
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Polecenie	zatrzymania	może	być	anulowane	po	
naciśnięciu	klawisza	 .

Zaczynając	od	domeny	„mieszkanie”	 ,	nacisk	na	
klawisz	 	powoduje	przejście	do	trybu	zatrzymania..		

Ze zdalnym sterowaniem TYDOM 200.  

Nacisk	na	klawisz	 	lub	 ,	powoduje	przejście	na		
tryb	Ekonomiczny	lub	Komfort	aż	do	następnej		
zmiany	programu.

To	polecenie	może	być	anulowane:		
-	za	pomocą	zdalnego	sterowania	TYDOM	200,
		naciskając	klawisz	 ,
-	za	pomocą	RADIO	TYBOX,	naciskając	na	klawisz
		odstępstwa	od	programu	lub	przekręcając	pokrętło

Funkcje automatyki domowej.
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Wymiana baterii.
Symbol	zużycia	baterii.

Jeżeli	pojawia	się	symbol	zużycia	baterii,	pozostaje		
ok.	1	miesiąc	na	wymianę	baterii	(2	baterie	alkaliczne	
1,5	V	typu	LR03	lub	AAA.)..	

Należy	zachować	następującą	ostrożność:	
-	respektować	biegunowość	+/–	podczas	zakładania	
baterii,	
-	nie	wyrzucać	baterii	w	dowolnym	miejscu	(chroniąc	
środowisko,	baterie	należy	wyrzucać	w	wyznaczonych	
do	tego	miejscach),	
-	nie	ładować	baterii,	
-	pozostaje	ok	30	sekund	na	wymianę	baterii	zanim	
zegar	godzinowy	nie	zostanie	wyzerowany	(takim	
wypadku	należy	ponownie	ustawić	dzień	i	godzinę).
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Oddzielić	termostat	od	
podstawy.

Skręcić	termostat.Ustawić	termostat	na	
podstawie.

Wymienić	baterie	zachowując	
odpowiednią	biegunowość.

Wymiana baterii.
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Tablica podumująca konfiguracje.

1-01 Rodzaj oprogramowania  
0	=	tygodniowy	 1	=	dzienny	

1-02 Etap oprogramowania 
0	=	1	godzina	 1	=	30	minut	 2	=	15	minut	

1-08 
Ustawianie temperatury Komfort 
0	=	ustawianie	za	pomocą	radia	TYBOX		
1	=	ustawianie	za	pomocą	każdego	grzejnika		
i	konwektora.	

1-09 
Przeciwzatarcia pompy obiegowej 
0	=	nieaktywny		
1	=	aktywny	

2-01 

Pozwolenie na zmianę 
0	=	program	i	polecenia	ulegające	zmianie	
1	=	program	nie	ulegający	zmianie	i	ograniczenia		
w	ustawieniach	poleceń	(Komfort:	16	do	22	°C,		
Ekonomiczny	:	13	do	19	°C,	p/zamarzaniu:		
5	do	11	°C)

2-02 Poprawa odmierzanej temperatury  
od	-5°C	do	+5°C	stopniowo	o	0,1	°C.	

2-04 
Wybór wskaźnika temperatury w trybie  
Automatycznym 
0	=	wskaźnik	zalecanej	temperatury	
1	=	wskaźnik	temperatury	pokojowej	
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Podłączenie radiowe (Menu R)

r-01 Funkcje automatyki domowej 
0	=	Nie	 1	=	Tak	

r-02 Wskaźnik zużycia 
0	=	Nie	 1	=	Tak		

rAd Podłączenie radiowe

Strefa 
rAd 1 Menu zastrzeżone

Z RADIEM TYWATT

3-12 

Ilość T.I. 
0	=	brak	RADIA	TYBOX
1	=	1	T.I.	(Ogrzewanie)
2	=	2	T.I.	(Ogrzewanie	+	ECS)
3	=	3	T.I.	(Trójfazowe)

3-13 
do 
3-18 

Koszt w Kwh według abonamentu 

Tablica podumująca konfiguracje.
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Wskazówki techniczne.

Nadajnik RADIO TYBOX 

-	zasilanie	2	bateriami	alkalicznymi	1,5	V	typu	LR03	lub	
AAA	(w	zestawie),	Autonomia	2	lata	w	użyciu	normalnym.

-	izolacja	klasa	III.

-	utrzymanie	zegara	podczas	wymiany	baterii;	30	sekund.

-	zasięg	radia	od	100	do	300	metrów	w	wolnej	przestrze-
ni,	zmienny	w	zależności	od	podłączonych	elementów	
(zasięg	może	być	zmienny	w	zależności	od	warunków	
instalacyjnych	i	otoczenia	elektromagnetycznego).

-	częstotliwość	radia	868	MHz,	klasa	I	(Norma	EN	300	220)

-	zgoda	prawna	na	zdalne	sterowanie.

-	rozmiar:	LxHxP	=	80x103x16	mm

-	stopień	ochronny:	IP	30

-	temperatura	składowania:	-	10	°C	do	+70	°C

-	temperatura	działania:	0	°C	do	+40	°C

-	instalacja	w	miejscu	normalnie	zanieczyszczonym

-	umocowanie	za	pomocą	śrub	lub	na	podstawie
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Odbiorniki RF 640/RF 650.

-	Zasilanie	230,	50	Hz	+/-	10%

-	Izolacja	klasa	II

-	Zużycie:	0,5	VA

-	1	styk	beznapięciowy,	5	A	max.	(RF	640)

-	2	styki	zasilające	3	A,	230	V	Cos	φ	=	1	(RF	650)

-	Częstotliwość	radia:	868	MHz,	(Norma:	EN	300	220)

-	Zasięg	radia	od	100	do	300	metrów	w	wolnej	prze-
strzeni,	zmienny	w	zależności	od	podłączonych	
elementów	(zasięg	może	być	zmienny	w	zależności	od	
warunków	instalacyjnych	i	otoczenia	elektromagnetycz-
nego).

-	Działanie	automatyczne	typu	1.C	(Mikrrocięcie)

-	Temperatura	działania:	-5	°C	do	+55	°C

-	Temperatura	składowania:	-	10	°C	do	+70	°C

-	Rozmiar:	LxHxP	=	102x54x20	mm

-	Stopień	ochronny:	IP	44

-	Instalacja	w	miejscu	normalnie	zanieczyszczonym	

Wskazówki techniczne.
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Nic nie wyświetla się na skrzynce pokojowej.
Brak	zasilania.
Należy	sprawdzić	baterie.

Urządzenie wskazuje ustawianie godziny.
Baterie	nie	zostały	zmienione	w	terminie.
Należy	ustawić	godzinę.	Pozostałe	ustawienia	zostały	zachowane.

Podczas ustawienia godziny, nie wyświetliło się ustawienie 
dnia.
RADIO	TYBOX	jest	skonfigurowane	do	oprogramowania	
dziennego.
W	celu	ustawienia	programowania	tygodniowego,	należy	
przejść	do	przewodnika	instalacyjnego	(menu	1-01),	
skontaktować	się	z	instalatorem	lub	z	naszą	obsługą	klienta.

W czasie tworzenia programu, symbole 	i	  nie 
pojawiają sie na ekranie.
Zmiana	programów	nie	została	zezwolona	podczas	instalacji.
Należy	przejść	do	przewodnika	instalacyjnego	(menu	2-01),	
skontaktować	się	z	instalatorem	lub	z	naszą	obsługą	klienta.

Pomoc.

Celem	niniejszego	rozdziału	jest	pomoc	w	szybkim	
rozwiązaniu	najczęściej	pojawiających	się	problemów	
urządzenia	podczas	jego	zastosowania.	
W	razie	wątpliwości,	jeżeli	problem	się	utrzymuje,	
lub	jeśli	nie	figuruje	w	poniższym	wykazie,	należy	
skontaktować	się	z	naszą	obsługą	klienta.
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Wyświetlona temperatura nie jest zgodna z temperaturą 
odmierzaną przez termometr.
Należy	przejść	do	przewodnika	instalacyjnego	(menu	2-02),	
skontaktować	się	z	instalatorem	lub	z	naszą	obsługą	klienta.

Programy nie mogą zostać zmienione, a ustawienia poleceń 
są ograniczone (Komfort: 16 do 22 °C, Ekonomiczny: 13 do 
19 °C, P/zamarzaniu : 5 do 11 °C).
Należy	przejść	do	przewodnika	instalacyjnego	(menu	2-01),	
skontaktować	się	z	instalatorem	lub	z	naszą	obsługą	klienta.

System ogrzewania jest w trybie: P/zamarzaniu
Termostat	jest	ustawiony	w	pozycji:	 ,	 ,	PROG	lub	 .

Urządzenie pokazuje: dEF 6.
Istnieje	błąd	w	przekazie	między	RADIEM	TYBOX	i	odbiornika-
mi	RF	640	lub	RF	650.
Należy	przybliżyć	nadajnik	do	odbiornika.

Urządzenie pokazuje tylko godzinę i temperaturę pokojową.
RADIO	TYBOX	jest	ustawione	w	funkcji	oszczędnej	ekranu,	ale	
wszystkie	funkcje	grzewcze	są	zapewnione.
Należy	nacisnąć	na	dowolny	klawisz,	żeby	„obudzić”	ekran.	
Może	to	potrwać	kilka	sekund.

W czasie podłączenia radia, urządzenie wskazuje: strefa rAd 1. 
To	menu	jest	zastrzeżone.
Należy	ponownie	podłączyć	radio	zaczynając	od	menu	rAd.

Pomoc.
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Pojawia się znak .
Baterie	zostały	zużyte.
Należy	wymienić	baterie	zachowując	ich	biegunowość.

Odbiornik nie reaguje na polecenia nadajnika.
Należy	sprawdzić	transmisję,	wykonując	test	radio.
Jeśli	to	koneczne,	należy	zmienić	położenie	nadajnika.
Należy	ponownie	podłączyć	radio	odbiornika	z	RADIEM	
TYBOX	

Chcą Państwo podłączyć funkcję automatyki domowej,  
a ekran wyświetla: -----
Został	wykorzystany	limit	podłączeń	automatyki	domowej.			
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Urządzenie	zgodne	z	dyrektywami:
R&TTE	1999/5/CE		

W	wyniku	zmian	norm	i	rozwoju	materiałów,	charakterystyki	przed-
stawione	w	powyższym	tekście	i	na	jego	rysunkach	zobowiązują	nas	
tylko	po	zatwierdzeniu	naszych	stacji	serwisowych.


