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I. Kezelési útmutató 
 

Kezelés (áttekintés) 
 
 Helyiség  Láng jelkép 
  

-
érséklet hőm(fűtés be) 

+ és - 
nyomógomb 
érték- 
beállításra 

OFF gomb ON gomb 
a csökkentett hőmér-
séklet aktiválásához 

a komfort hőmérséklet 
aktiválásához 
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1. Működési elv 
 

A nem programozható E100 hőmérséklet-szabályozó segítségével egyszerű módon (mindössze 
egy gomb megnyomásával) átkapcsolhat komfort és csökkentett hőmérséklet között. Üzembe 
helyezés után a komfort hőmérsékletre szabályoz, az aktuális helyiség-hőmérsékletet a kijelző 
mutatja. A hőmérsékletet a beépített érzékelővel mért helyiség-hőmérséklet függvényében 
szabályozza. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken, bekapcsolja a fűtést. 
 

2. Elemek behelyezése (2 db AA 1,5 V-os alkáli elem) 
 

 

Ügyeljen az elemek polaritáshelyes behelyezésére!
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3. Beállítások és kezelés 
 

3.1 Igényelt helyiség-hőmérséklet beállítása 
 

• Nyomja meg egyszer a „+” vagy „–” gombot a beállított hőmérséklet 
kijelzéséhez (balra lent). (Az érték néhány másodperc után eltűnik a 
kijelzőből) 

• Nyomja meg még egyszer a „+” vagy „–” gombot a hőmérséklet 
beállításához. (Ha a beállítási határokat elérte, a hőmérséklet értéke 
villog) 

 
 
3.2 Csökkentett hőmérséklet beállítása (OFF gomb) 

 

• Nyomja meg az OFF gombot. A jobb oldalon az előre beállított 
kívánt érték látható. 
– Állítsa be a hőmérsékletet a „+” vagy „–” gombbal 
– Az előbeállítás megváltoztatásához lásd a 4.3 pontot 

 
 
3.3 Komfort hőmérséklet beállítása (ON gomb) 

 

• Nyomja meg az ON gombot. A bal oldalon az előre beállított kívánt 
érték látható. 
– Állítsa be a hőmérsékletet a „+” vagy „–” gombbal 
– Az előbeállítás megváltoztatásához lásd a 4.4 pontot 
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3.4 Az ON, OFF gombok használata 
 

Az ON és OFF gombbal gyorsan átválthat komfort és csökkentett hőmérséklet között. 
A csökkentett hőmérséklet azok számára érdekes, akik több energiát akarnak megtakarítani. 
Ha elhagyja az épületet, az energiamegtakarítás elindításához elég egyszer megnyomni az OFF 
gombot. 
Visszatéréskor az ON gombot megnyomva újra bekapcsolhatja a komfort hőmérsékletet. 
Mindkét gomb előbeállításai megváltoztathatók, lásd 4.3, 4.4. 
 
 
4. Felhasználói beállítások megváltoztatása 

 

1. Felső hőmérséklethatár 
2. Alsó hőmérséklethatár 
3. OFF hőmérséklet 
4. ON hőmérséklet 
 

A felhasználói beállítások aktiválása 
 

Tartsa egyidejűleg lenyomva több mint 5 másodpercig az ON és OFF gombot. A megjelenő 
kijelzést lásd az ábrán. 
A különböző beállítási lehetőségek közül az ON vagy OFF gomb megnyomásával választhat. 
Pl.: Ha egymás után többször megnyomja az ON gombot, sorban megjelennek a következők: Hi, 
Lo, Off, On. 
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A „+” vagy „–” gombbal lehetséges az érték megváltoztatása. 
Ha egy érték villog, akkor elérte a beállítási határokat. 
 
A felhasználói beállítások befejezése 
 

Tartsa egyidejűleg lenyomva több mint 5 másodpercig az ON és OFF 
gombot. 
Vagy várjon legalább 1 percig (a készülék menti a beállításokat). 
 
 
4.1 A felső hőmérséklethatár változtatása 

 

Ez a beállítható legmagasabb hőmérséklet (előbeállítás = 30 °C) 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg Hi nem látható 

• A hőmérséklet beállításához nyomja meg a „+” vagy „–” gombot 
A mentéshez nyomja meg az ON gombot. 
 
 
4.2 Az alsó hőmérséklethatár változtatása 

 

Ez a beállítható legalacsonyabb hőmérséklet (előbeállítás = 5 °C) 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg Lo nem látható 

• A hőmérséklet beállításához nyomja meg a „+” vagy „–” gombot 
A mentéshez nyomja meg az ON gombot. 
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4.3 Az OFF gomb előbeállításának megváltoztatása 
 

Ezt a hőmérsékletet az OFF gomb megnyomásakor használja (előbeállítás = 5 °C) 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg Off nem látható 

• A hőmérséklet beállításához nyomja meg a „+” vagy „–” gombot (felső határérték = 16 °C) 
A mentéshez nyomja meg az ON gombot. 
 
4.4 Az ON gomb előbeállításának megváltoztatása 

 

Ezt a hőmérsékletet az ON gomb megnyomásakor használja (előbeállítás = 22 °C) 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg On nem látható 

• A hőmérséklet beállításához nyomja meg a „+” vagy „–” gombot 
A mentéshez nyomja meg az ON gombot. 
 
 
5. Hozzáférés-védelem 

 

Megakadályozza a termosztát véletlen állítását. 
Ezt úgy érheti el, hogy ugyanarra az értékre állítja be az alsó és felső hőmérséklethatárt (4.1, 4.2). 
 
6. Hibaüzenetek 

 

Az E1 üzenet megjelenésének a következő okai lehetnek: 
1. Belső érzékelő hiba 
2. A mért hőmérséklet a kijelezhető tartományon kívül van 
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7. Elemcsere 
 

Az elemek kimerülésének kezdetekor a kijelzőn az elem jelkép villog, 
a termosztát szabályosan tovább működik. Innentől számított kb. 6 
hónap múlva a szabályzó működése abbamarad és a kijelzőn csak az 
elem jelkép lesz látható. Az elemek lemerülése esetén is minden 
beállítás megmarad. A lecserélt elemek ártalmatlanítását a hatályos 
irányelveknek megfelelően kell végezni. 
 
 
II. Szerelés 

 

Vigyázat! 
Korábbi termosztát eltávolítása vagy a jelenlegi termosztát beszerelése előtt feltétlenül 
kapcsolja ki a hálózati feszültségellátást. 

 

Figyelem! 
A készüléket csak villamos szakember nyithatja fel és helyezheti üzembe a termék burkolatán 
ill. a jelen leírásban található bekötési rajz szerint. A hatályos biztonsági előírások betartása 
kötelező. 
A II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek eléréséhez be kell tartani a megfelelő 
szerelési előírásokat. 
Ez a szabadon telepíthető elektronikus készülék a hőmérséklet szabályozására szolgál, 
kizárólag normál környezetű, száraz és zárt helyiségekben. A készülék megfelel az EN 60730 
szabványnak, működési típusa 1C. 
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1. Alkalmazások 
 

Az E100 elektronikus termosztát az alábbiakkal együtt használható helyiség-hőmérséklet 
szabályozására: 

• padlófűtés és radiátoros fűtések állítóművei 
• melegvizes fűtés (olaj vagy gáz) 
• keringető szivattyúk 
• hőszivattyúk 
• villamos radiátorok 
 

2. Szerelés 
 

Felszerelési hely 
 

A felszereléshez válasszon olyan helyet a helyiségben, ahol a termosztát: 

• a kezeléshez könnyen hozzáférhető 

• függönytől, szekrénytől, polcoktól stb. távol van 

• biztosított a szabad levegőáramlás 

• nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak 

• nincs kitéve huzatnak (pl. ajtó vagy ablak nyitásakor) 

• nincs kitéve hőforrás közvetlen befolyásának 

• nem főfalra kerül 

• kb. 1,5 m magasan van a padlótól 
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A termosztátot közvetlenül a falra vagy süllyesztett kivitelű szerelődobozba kell szerelni. 

1. Vegye ki az elemrekesz fedele alatt lévő csavarokat 
2. Vegye le a ház felsőrészt, ehhez nyomja meg az alsórészen lévő gombot, lásd 1. ábra 
3. Szerelje be a ház alsórészt süllyesztett kivitelű szerelődobozba 
4. Kösse be a csatlakozó vezetékeket a szabályzó belsejében vagy az ebben az útmutatóban 

található bekötési rajznak megfelelően, lásd 2. ábra 
5. Szerelje vissza a ház felsőrészt 
6. Húzza meg szorosan a csavarokat 
7. Helyezze be az elemeket (2 x AA) 

A hőmérsékletszabályozó most üzemkész és a beállított komfort hőmérsékletnek megfelelően 
szabályozza a helyiség-hőmérsékletet. 
Minden lényeges funkció gyárilag már beállított. 
A felhasználói beállítások változtatásához lásd a 8. oldalt. 
Az üzembe helyezési beállítások változtatásához lásd a 14. oldalt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 2. ábra

H = fűtés, állítómű feszültségmentes állapotban zárva
C = fűtés, állítómű feszültségmentes állapotban nyitva vagy csak hűtés 
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3. Üzembe helyezési beállítások 
 

A következő beállításokat csak szakember végezheti. 
1. Alkalmazás módja 
2. A rendszer sebessége 
3. Szabályozási algoritmus 
 

Az üzembe helyezési beállítások aktiválása 
 

• Tartsa egyidejűleg lenyomva több mint 5 másodpercig az OFF és 
„+” gombot 

A kijelző tartalmát lásd az ábrán 
 

Az üzembe helyezési beállítások befejezése 
 

Tartsa egyidejűleg lenyomva több mint 5 másodpercig az OFF és 
„+” gombot 
Vagy várjon legalább 1 percig (a készülék menti a beállításokat). 
 
3.1 Alkalmazás módja (csak PID (PWM) esetén hatásos) 

 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg a kijelzőben „Ap:ty” (alkalmazás 
típusa) szöveg nem látható 

• A „+” vagy „–” gombbal válasszon a következő lehetőségek közül: 
9 = Gázfűtésű bojler 
0 = Olajfűtésű bojler 
E = Villamos fűtés 
Mentéshez nyomja meg az ON gombot 
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3.2 A rendszer sebessége (csak PID (PWM) esetén hatásos) 
 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg a kijelzőben „Syst” szöveg nem 
látható 

• A „+” vagy „–” gombbal válasszon a következő lehetőségek közül: 
F = Gyors (Fast), a környezet egy óránál rövidebb idő alatt eléri a 

hőmérsékletet 
S = Lassú (Slow), a környezet egy óránál hosszabb idő alatt éri el a 

hőmérsékletet 
Mentéshez nyomja meg az ON gombot 
 
3.3 Szabályozási algoritmus 

 

• Nyomja meg az ON gombot, amíg a kijelzőben „ALG” szöveg nem 
látható 

• A „+” vagy „–” gombbal válasszon a következő lehetőségek közül: 
P = PID (PWM) 
O = BE/KI (On/Off) 
PWM padlófűtéshez vagy radiátoros fűtéshez 
BE/KI bojlerhez vagy különleges alkalmazásokhoz 
Mentéshez nyomja meg az ON gombot 
 

15 



 

4. Műszaki adatok 
 

Rendelési kód E100 
Tápfeszültség 2 x AA 1,5 V-os alkáli elem 
Elem élettartama 3 év (tip.) 
Hőfokbeállítási tartomány 5 °C ... 30 °C 
Hőmérséklet-felbontás 0,5 °C (beállításnál és kijelzésnél) 
Kapcsolási áram max. 8(2) A; AC 24 ... 230 V~ 
Kimenet relé morzeérintkező, potenciálmentes 
Kimenőjel PID impulzus-szélesség modulált (PWM) vagy 

BE/KI (2-állású) állítható 
Környezeti hőmérséklet működési 0 °C ... 40 °C lecsapódás nélkül 

tárolási -20 °C ... 85 °C lecsapódás nélkül 
Lökőhullámú próbafeszültség 4 kV 
Hőmérséklet golyós nyomópróbához 75 °C 
EMC zavarméréshez használt feszültség 
és áram 

 
230 V, 0,1 A 

Védelmi osztály II (lásd „Figyelem”, 11. oldal) 
Védettség IP 30 
Szoftver osztály A 
Tömeg (elemmel) ~ 300 g 
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Méretek 
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5. Hibaelhárítás 
 
1. Egy érték nem változtatható, az érték villog 

 

 Elérte az értékre érvényes határokat 
Esetleg szűkebbre lettek beállítva az alsó és felső határértékek, lásd 4.1, 4.2. 

 
 
6. Elemek 

 

Elemeket nem szabad a kommunális hulladékba dobni. Az elemeket környezetünk 
védelme érdekében az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

Az elemek a vásárlás helyén vagy megfelelő hulladékhasznosító telepen adhatók le 
ártalmatlanításra. 

 
 
 

Gyártó: 

EBERLE Controls GmbH 
Klingenhofstraße 71 
90411 Nürnberg (Németország) 
Tel.: +49 911 5693 0 
Fax: +49 911 5693 536 
E-mail: info.eberle@invensys.com 
Web: www.eberle.de 

Gyártó magyarországi képviselője: 

BOPA Kft. 
1047 Budapest (Újpest) 
Baross utca 79-89. 
Tel.: +36 1 223 0327, +36 30 630 7166 
Fax: +36 1 223 0328 
E-mail: info@bopakft.hu 
Web: www.bopakft.hu  
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