Chronopass időzítő rendszer
Atlantic elektronikus
fűtőkészülékekhez
Beszerelési és üzemeltetési
útmutató

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy
maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés
és használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás
céljára őrizze meg ezt a dokumentumot.

Megjegyzés: használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

A készülék ismertetése
Az elektronikus termosztáttal ellátott konvektorok időzítő egységgel bővíthetők. A fűtés programozásával a hét minden napjára beállítható a kívánt
hőmérséklet. A programozással jelentős energia-megtakarítás érhető el.
Az időzített vezérléshez egy Interface egységen keresztül csatlakoztatott
Chronopass programozó szükséges.
Programozási példa:
20:30 Szombat (6. nap)
Komfort mód

Aktuális idő és nap kijelzése

Takarék mód
Hétfő (1), Kedd (2), Csütörtök
(4) és Péntek (5): Komfort
mód 6:00-tól 9:00-ig, valamint 17:00-tól 23:00-ig.


Program

Szerda (3): Komfort mód
6:00-tól 9:00-ig, valamint
12:00-tól 23:00-ig.


OK

Szombat (6) és Vasárnap
(7): Komfort mód 7:00-tól
0:00-ig.

Program


OK

Programperiódus

A hét napja

 Léptető gomb: Fel-le mozgatással léptethet a képernyőn
 Program gomb: A napi program beállítása
 OK: A beállítások jóváhagyása
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A készülék használata
A programozó aktiválása:
Ha megnyomja a programozó valamelyik gombját, vagy kiveszi azt az Interface egységből a kijelző feléled (amennyiben a gyerekzár nincs bekapcsolva, erről bővebben
a „Gyerekzár” részben).
Az idő beállítása:
A léptető gombot  nyomja meg többször lefelé, amíg az óra blokk villogni kezd. A
Program  lenyomásával léphet a nap beállítására. A gombot  léptesse a kívánt
napra (pl. 1=Hétfő), nyomja meg az OK  gombot. Az előbbiekhez hasonlóan állítsa
be az órát és a percet. Az OK  gombbal hagyja jóvá a beállítást (az egész óra villog). A léptetővel  átválthat más elem beállítására, vagy az OK  gombbal kiléphet
a beállításból.
Komfort és takarék (ECO) időszakok beállítása:
A léptető gombot  nyomja meg többször, amíg a változtatni kívánt Programperiódus villogni kezd. A Program  lenyomásával léphet a program beállítására, az első
időpont villogni kezd. Léptesse a gombot  a kívánt időpontra, amikor az villog a
Program gomb  lenyomásával válthat komfort illetve takarék mód között. Az OK 
gombbal hagyhatja jóvá a beállítást (ekkor az egész időperiódus villog). A léptetővel
 átválthat más elem beállítására, vagy az OK  gombbal kiléphet a beállításból.
Programperiódus hozzárendelése a hét napjához:
A léptető gombot  nyomja meg többször, amíg a változtatni kívánt időperiódus
melletti napok száma villogni kezd. A Program  lenyomásával léphet a nap beállítására, az első nap villogni kezd. Léptesse a gombot  a kívánt napra, amikor az
villog a Program gomb  lenyomásával kijelölheti, vagy törölheti az adott napot. A
nap melletti ► jelöli, hogy az adott naphoz a vele azonos blokkban lépő program
tartozik. Az OK  gombbal hagyhatja jóvá a beállítást. A léptetővel  átválthat más
elem beállítására, vagy az OK  gombbal kiléphet a beállításból.
A kijelző automatikus kikapcsolása:
A legutolsó gombnyomástól számított 4 perc múlva a kijelző automatikusan kialszik.
Gyerekzár:
A gyerekzár aktiválásához tartsa lenyomva az OK  gombot, majd nyomja meg a
Program  gombot. A gombok ilyenkor nem használhatók. A gyerekzár inaktiválásához végezze el ismét a műveletet.
A kijelző beállítása:
Tartsa lenyomva az OK  gombot és a Program  gombot, majd enyhén nyomja
meg a készülék hátoldalán lévő RESET gombot egy hegyes tárggyal (pl. toll). A nap
elkezd villogni. A kijelzőt a Program  gombbal tudja módosítani, a beállítás jóváhagyásához használja az OK  gombot.
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Beépítés vezérlőkábellel
Óvintézkedések és tanácsok a használat előtt:
Mielőtt az Interface egységet beépítené a fűtőkészülékbe, ellenőrizze, hogy a fűtőkészülék fekete vezetéke (vezérlőkábel - „pilot wire”) helyesen van-e bekötve.
HELYES

1. ábra: HELYES bekötés (nincs a
készülék más készülékkel azonos
vezérlési hálózatba kötve, a fekete
vezérlőkábel a kötődoboz üres sorkapcsára van csatlakoztatva).

NULLA

Kék:nulla

FÁZIS

Barna:fázis
Fekete:vezérlőkábel
Nincs használatban, de
a biztonság érdekében
bekötve

BETÁP

KÖTŐDOBOZ

HELYES

2. ábra: HELYES bekötés (a készülék
más készülékkel azonos vezérlési hálózatba van kötve a kötődobozban).

NEUTRAL

Kék:nulla

FÁZIS

Barna:fázis

BETÁP

VEZÉRLŐKÁBEL

Fekete:vezérlőkábel
KÖTŐDOBOZ

3. ábra: HELYTELEN bekötés (a
készülék fekete vezérlőkábelére fázis,
vagy külső időzítő van kötve).

HELYTELEN
NEUTRAL

Kék:nulla

FÁZIS
Barna:fázis

FÁZIS

Fekete:vezérlőkábel

BETÁP

Időzítő

KÖTŐDOBOZ

4. ábra: HELYTELEN bekötés (a
készülék fekete vezérlőkábelére fázis,
vagy külső időzítő van kötve).

HELYTELEN
NULLA

Kék:nulla

FÁZIS
Barna:fázis

NULLA

Fekete:vezérlőkábel
KÖTŐDOBOZ

Egy vezérlési hálózatba maximum 15 készülék köthető.
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BETÁP

Live=Brown

SUPPLY

LIVE
NEUTRAL

pilot wire=Black

Drawing 4

CONNECTION BOX

ON WHICH TYPE

OF UNITS SHOULD THE INTERFACE BE
INSTALLED?

1- Installation with
or without a pilot wire?
Mikor szükséges
vezérlőkábel?

The number of interfaces and their addition to units not so

equipped ha
depends
on whetherhelyiségben
there is a pilotlévő,
wire in
youregy
elec-lakásban található
Abban az esetben,
egy nagyobb
vagy
trical system.
összes készüléket
azonos időprogram alapján szeretne kapcsolni, akkor lehetőA pilot
wire is an electric
cable that transmits
ordersés
from
theközponti egységről
ség van azok
vezérlőkábelének
összekötésére
(2. ábra),
egy
programmer (Comfort
Eco temperature
to the connecttörténő időprogramozására.
Haornincs
lehetőséglevel)
a készülékek
összekötésére, vagy
ed appliances
at the desired
date and time.
csak egy készüléket
szeretne
programozni,
akkor az egyes készülékek önállóan is
programozhatók.
Before doing any programming work on your
Programozás előtt kapcsolja ki a készüléket.
appliance, switch the installation OFF.
15

Maximum 15 készülék

CHRONOPASS

I. Vezérlőkábellel hálózatba kötöttFŐEGYSÉG
készülékek
INTERFACE

OK

Program

ALEGYSÉG 1

ALEGYSÉG 2

ALEGYSÉG 3

Az Interface-szel és Chronopass-szal ellátottVEZÉRLŐKÁBEL
készülék programja alapján működik a
N
többi készülék.
L
Maximum 15 készülék

CHRONOPASS
INTERFACE
OK

Program

FŐEGYSÉG

ALEGYSÉG 1

ALEGYSÉG 2

ALEGYSÉG 3

VEZÉRLŐKÁBEL

N
L

FIGYELEM!
Egy hálózatban csak egy Interface használható. A hálózatba kötött készülékeknek
mind azonos polaritáson kell lenni (kék: nulla, barna: fázis).
II. Önálló készülékek saját programozással
Az önálló készülék programozásához egy Interface és egy Chronopass szükséges
L N

OK

Kék:nulla

NULLA
FÁZIS

INTERFACE

OK

KÉSZÜLÉK
Fekete:vezérlőkábel

CHRONOPASS

Nincs használatban, de a biztonság érdekében bekötve

NULLA

BETÁP

Barna:fázis

CHRONOPASS

Barna:fázis
Program

Kék:nulla

KÉSZÜLÉK

Program

INTERFACE

Ha nincs több készülék egymással köL N
zös vezérlési hálózatba kötve, a készüléke fekete vezérlőkábelét akkor is kösse
be a kötődobozba egy üres sorkapocsra
a biztonság érdekében.

BETÁP

FIGYELEM!

FÁZIS

Fekete:vezérlőkábel
Nincs használatban, de a biztonság érdekében bekötve
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Az Interface beépítése

c- How to install the interface on your appliance?
1) Remove the appliance from the wall (after switching off the
1. Áramtalanítsa a fűtőkészüléket és vegye le a falról.
power supply).
c- How
the védőfedelet
interface on your
2. 2)Vegye
le to
azinstall
átlátszó
egy appliance?
csavarhúzó segítségével.
Remove the transparent protective cover with a screwdriver.
1) Remove
the
appliance
from
the
wall
(after
off the
c- How
toc-install
the
interface
on
your
appliance?
How to install the interface on yourswitching
appliance?
power
supply).
1) Remove
appliance
from the from
wall (after
switching
off the off the
1) the
Remove
the appliance
the wall
(after switching
2) power
Removesupply).
the transparent protective cover with a screwdriver.
power supply).
2) Remove2)the
transparent
protective protective
cover withcover
a screwdriver.
Remove
the transparent
with a screwdriver.

3.

Do notNe
bend
the contact
hajlítsa
meg lugs.
a csatlakozókat
3) Place the interface in the housing for it in the appliance’s casing. GB

Csatlakoztassa az Interface egységet a fűtőkészülék
Do not bend the contact lugs.
vezérlőegységéhez.

3) Place the interface in the
forthe
itnot
incontact
the appliance’s
Dohousing
not bend
lugs.
Do
bend
the
contactcasing.
lugs. GB
3) Place the
the housing
it in theforappliance’s
casing. GB
3) interface
Place theininterface
in theforhousing
it in the appliance’s
casing. GB

4) Fasten the interface in place using the 2 screws provided (do
not use any other type of screw). Screw it in tightly.
4) Fasten the interface in place using the 2 screws provided (do
4. notthe
Húzza
szorosan
mindkét
csavart
(csak a mellékelt csavarokat
anymeg
other
type of
it inprovided
4) Fasten
interface
in
place
using
the Screw
2 screws
4)use
Fasten
the
interface
inscrew).
place
using
the
2 tightly.
screws (do
provided (do
használja,
más
típus
nem
not use any
typeother
of screw).
Screw
itmegfelelő).
inScrew
tightly.it inSCREW
notother
use any
type of
screw).
tightly.
SCREW
Csavarok
SCREW
5) Refit the appliance on its brackets and
switch SCREW
it ON.
6) Insert the programmer in the interface.
5) Refit the appliance on its brackets and switch it ON.
6) 5)
Insert
programmer
the
interface.
5) Refit
appliance
its brackets
and
switch
itaON.
5. the
Helyezze
vissza
a készüléket
helyére
és kapcsolja be.
Refit the
theon
appliance
on
itsin
brackets
and
switch
it ON.
6) Insert
programmer
in the interface.
6. the
Tegye
be
Chronopass
programozót
az Interface egységbe.
6)
Insert
theaprogrammer
in the
interface.

Connector facing downwards

Rear side facing the wall

The indicator
Connector facing downwards
Rear side facing the wall
light should flash
ConnectorCsatlakozóval
facing downwards
Rear sideHátulja
facingside
the
wall
lefelé
a fal
felé
Connector
facing
downwards
Rear
facing
wall
five the
times
in sucThe indicator
cession (to conlight
flash
The indicator
Theshould
firm
thatindicator
the
fivelight
times
in suclight
should
flash
should
flash
programmer is correctly connected).
cession
(to confive times
in sucfive
times
in sucPress it in fully
that the
cession firm
(to
concession
(to con17
programmerfirm
is correctly
that the
firmconnected).
that the
Press it in fully
programmer
is Sikeres
correctlyisbehelyezést
connected).
követően a
programmer
correctly connected).
Teljesen
17 visszajelző lámpa ötször felvillan.
Press it inPress
fully it inbenyomni
fully

6
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Az Interface

2- Safety fuse
The pilot wire interface is fitted with a fuse to protect against
inappropriate installation or serious fluctuation sin the electrical
supply. If the fuse blows, the programmer sends no programming
instructions and the connected units operate in “Comfort” mode.
After correcting the installation, proceed as follows to replace the
fuse:
a- Remove the fuse holder and its fuse (manually)
biztosítéka

2- Safety fuse
Az Interface egy biztosítékkal rendelkezik arra az esetre, ha hibás bekötés, vagy
The pilot wire interface is fitted with a fuse to protect against
más elektromos rendellenesség következtében probléma merülne fel. Ha a biztosíinappropriate installation or serious fluctuation sin the electrical
Sleep
modea programozó nem küld ki jelet, és a csatlakoztatott készülékek „Komfort”
ték kiég,
supply. If the fuse blows, the programmer sends no programming
The
programmer’s
display automatically
goes into
Sleep
mode if
módban
üzemelnek.
A hiba
kijavítása
után
cserélje
YES
instructions
and the
connected units
operate
in “Comfort”
mode. ki a biztosítékot a következők
the
buttons are not used for 4 minutes.
szerint.
After correcting the installation,Neutral=Blue
proceed as follows toNEUTRAL
replace the
fuse:
b- Replace the
fuse SUPPLY
(100mA) with the replacement fuse.
Live=Brown
Child
safety
1. Vegye
a biztosítéktartót,
majd aLIVE
biztosítékot.
a- Remove
the fusekiholder
and its fuse (manually)
Hold down button  andpilotthen
press button  to set the prowire=Black
grammer to Child Safety
mode (the buttons are then disabled).
Connection
recommended
Repeat the procedure to
reactivate the
programmer.
CONNECTION
BOX
for safety

INSTALLATION WITH A
YES

Drawing
1
CARRIER CURRENT
INTERFACE

Configuring the display
NEUTRAL
Neutral=Blue
tobriefly
the specific
instructions
supplied with the carrier
Hold down buttonsPlease
 andrefer

and
press the
RESET button on the back of current
the programmer
(a
interface.using a pointed
SUPPLY
Live=Brown
LIVE object
pen).The day flashes.You can
then
change
the
display
by
pressElectronically
WIRE
pilot wire=Black
b-2.
Replace
the fuseki(100mA)
with thec-(100mA).
replacement
fuse.
GB
Cserélje
a biztosítékot
Refit the PILOT
fuse
holder
and fuse
controlled
unit in its housing.
ing button .
3.
Tegye
vissza
a
biztosítékot
a
tartóba,
majd
azt
a
készülékbe.
Confirm by pressing button . CONNECTION BOX
Drawing 2
INSTALLATION
ON TOWEL DRYERS
3- Anti-theft function
To avoid
removal, the interface is fitted with a pin (FIG 1) to lock
NO
Lopásgátló Neutral=Blue
the programmer
in its operating position.
NEUTRAL

INSTALLATION

USING A PILOT WIRE INTERFACE

For programmable
towel dryers,
theSUPPLY
Live=Brown
LIVE
GB
programmer
is
fitted
in
the
rear
of
the
pilot wire=Black
FIG.
1 LIVE
A
Chronopass
programozó
illetéktelen
eltávolítáTimer
control box.
Locking
pin
sának megakadályozására
az Interface egység
BOX
c- Refit the fuse holder and fuse inCONNECTION
its housing.
Drawing 3
Fuse
rögzítőpecekkel rendelkezik,
amellyel a Chronopass
Screw
programozó a helyére rögzíthető.
NO
3- Anti-theft function
NEUTRAL
To avoid removal, the interface Neutral=Blue
is fitted with a pin (FIG
1) to lock
SUPPLY
Live=Brown
the programmer
in its operating
position.
LIVE
Some precautions
and advice
on use.
NEUTRAL
Before
installing the interface,
check that the programmer’s
pilot
pilot wire=Black
Karbantartás
MAINTENANCE
wire (black conductor) is connected to a spare
connection block
Drawing 4
CONNECTION
BOX
orHa
toaakijelző
pilot circuit
onlyszimbólum
containing
electronic
control units
az The
elem
a Chronopass
programozó elemét
battery must be megjelenik,
changed whenakkor
the battery
symbol is dis(Drawings
1 &gombelem)
2).
(CR 2032
ki
kell
cserélni
played
(CR
2032
button-type
battery).
ON WHICH TYPE OF UNITS SHOULD THE INTERFACE BE
INSTALLED
Under no circumstances may the pilot
wire for a? unit fitted with
an interface be:
18
1- Installation
with or without
pilot wire?
Connected
to a Live conductor
(Drawinga3).
The
number
of
interfaces
and
their
addition
to
units
not so
Connected to another timer (Drawing 3).
equipped depends on whether there is a pilot wire in your elecConnected to a Neutral conductor (Drawing 4).
trical system.
A pilot
electric cable
that transmits
orders
An appliance
fittedwire
withisa an
programmer
can handle
a maximum
of from the
programmer
(Comfort
or
Eco
temperature
level)
to
the
connect15 electronic control units.
ed appliances at the desired date and time.
Figyelem!

WARNING
Ha a 18
Chronopass
programozó
nincs
az interface
Interface
egyforeign bodies fall
into on
the
when
Before Ensure
doing that
anynoprogramming
work
ségben,
akkor
gondoskodjon
arról,
hogyyour
idegen tárgy
it
is
without
a
programmer.
appliance, switch the installation OFF.
ne kerülhessen
a helyére.
14
15
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Garancia
A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az időtartam nem lehet több, mint a gyártástól számított 30 hónap.
Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat pl.
munkadíj, szállítási költség stb.
A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen
beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó
károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető
hibára.
Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.
Vevő neve, címe, telefonszáma:

Forgalmazó:

1044 Budapest, Kisfaludy u.13
Tel.: +36 1 370-4373
Fax: +36 1 390-3672
www.elektromosfutotestek.hu

