
Az Intellitherm C31 használata a standard programokkal
(gyári beírású időszakokkal és hőmérsékletekkel)
Az Intellitherm C31 felszerelését és csatlakoztatását követően 
kövesse az alábbi, sorszámozott lépéseket:

További Intellitherm C31 programok

Az Intellitherm C31 testre szabása
(felhasználói beírású időszakok és hőmérsékletek)
Az egyes időszakok és hőmérsékleti értékek felhasználó általi 
beállításaihoz kövesse az alábbi, sorszámozott lépéseket:

1=hétfő 2=kedd 3=szerda
4=csütörtök 5=péntek
6=szombat 7=vasárnap

1 - Mozgassa S-et
a P állásba 
(programozás)!

2 - Mozgassa P-t
az első állásba!3 - Használja H-t az

idő beállítására!

4 - Nyomja D-t a DAY felé a hét 
adott napjának a beállítására!

5 - Mozgassa S-et az A állásba (automatikus)!

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG SZOMBAT ÉS VASÁRNAP

Fagyvédelem - ez a program 5°C-on tartja a helyiség 
hőmérsékletét, hogy a rendszert megvédje a fagyás 
veszélyétől. Ez a program akkor lehet használatban,
amikor a házban nem tartózkodnak.

Mindig csökkentett - ez a program folyamatosan a 
csökkentett értéken tartja a helyiség hőmérsékletét
(éjjel is és nappal is).

Mindig komfort - ez a program folyamatosan a
komfort értéken tartja a helyiség hőmérsékletét
(éjjel is és nappal is).

1 - Mozgassa S-et a P állásba 
(programozás)!

2 - Mozgassa P-t a második állásba
és H-val állítsa be az elvárt,
csökkentett hőmérsékleti értéket!

3 - Mozgassa P-t a harmadik állásba
és H-val állítsa be az elvárt,
komfort hőmérsékleti értéket!

1 - Mozgassa S-et a P állásba 
(programozás)!

2 - Mozgassa P-t
a negyedik állásba!

3 - Használja H-t az automatikus üzemmód
első működési időszakának a beállítására!

4 - Mozgassa P-t az ötödik állásba (kék
óra) és használja H-t az automatikus
üzemmód második működési
időszakának a beállítására!

5.6.7.8 - Mozgassa P-t egyesével a további 
négy állásba és esetenként használja H-t az 
automatikus üzemmód megfelelő sorszámú 
működési időszakának a beállítására!

9 - Az adott nap működési időszakainak
beállításait követően nyomja D-t a Day
felirat irányába nap megváltoztatására
és az előző lépések (2-8) megismétlésé-
re a hét összes többi napjára!
Ha valamelyik nap programja meg-
felelő a következő napra is, akkor
használhatja a másolás funkciót:
nyomja D-t a Copy felirat irányába!
A nap eggyel tovább fog lépni és az
előzőleg tárolt program a következő
napra fog másolódni és megjelenik a
kijelzőn.

KOMFORT ÉS CSÖKKENTETT  
HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK 
KIVÁLASZTÁSA

AZ AUTOMATIKUS 
ÜZEMMÓD PROGRAMOZÁSA



 Heti programozású szobatermosztát - kezelési leírás

Felszerelés
Rögzítse a termosztát alaplapját közfalra, a padlótól számított 1,5m magasságban, süllyesztett szerelő 
dobozra vagy közvetlenül a falra, távol a konyhától, hőforrásoktól, ablakoktól, ajtóktól stb.
Fontos: az alaplap deformáció nélkül feküdjön fel a falra, és a hosszabbik éle vízszintes legyen!

„JOLLY” FUNKCIÓ
Az Intellitherm C31-nek ez a funkciója lehetővé teszi 
az automatikus üzemmód bármikor történő, átmeneti 
felfüggesztését (a beállítások megváltoztatása nélkül). 
A termosztát a funkció indításától számított 1 és 99 
közé előre beállítható órán keresztül a kiválasztható 
komfort vagy csökkentett hőmérsékletre szabályoz, 
majd visszatér az automatikus üzemmódba.

1 - Mozgassa S-et az A állásba (automatikus)!

2 - Nyomja egyszer A-t balra a komfort hőmérséklet és
1 óra „JOLLY” kiválasztására, majd még annyiszor 
balra, ahány órán keresztül a „JOLLY”-t szeretné!
Nyomja egyszer A-t jobbra a csökkentett hőmérséklet 
és 1 óra „JOLLY” kiválasztására, majd még annyiszor 
jobbra, ahány órán keresztül a „JOLLY”-t szeretné!
Mindkét esetben a „JOLLY”-hoz tartozó órák számát 
A-nak a fenti beállításhoz képesti ellentétes irányú 
megnyomásával tudja csökkenteni.
A kijelző a kiválasztott hőmérséklettől függően vagy 
a Nap, vagy a Hold jelképet fogja mutatni.

A „JOLLY” funkcióból az órák 
számának nullára csökkentésével, 
vagy S-nek az A-tól eltérő állásba 
történő mozgatásával lehet kilépni.

Környezeti vagy programozott hőmérséklet.

Aktuális vagy programozott napja a hétnek.

Aktuális vagy programozott idő (óra és perc).

Fűtéskérés jelzése (láng jelkép).

Komfort (Nap jelkép) vagy csökkentett (Hold 
jelkép) hőm. értékre való szabályozás jelzése.Fagyvédelmi mód jelzése (kapcsoló jelkép).

Főbb műszaki adatok
Tápellátás: 4,5VDC (3x1,5V Alkaline, AA elem) 
Elemek élettartama: 2 év (kimerüléskor a kijelző villog,

az elemcsere nem törli a tárolt adatokat)
Kontaktus: 1db átváltó, potenciálmentes
Kapcsolási áram: max. 5(3)A, 250V
Szigetelés: kettős szigetelés (földelni tilos!)
Programozhatóság: a hét minden egyes napjára,

külön-külön
Előre programozható időszakok száma: max. napi 6
Előre programozható időszakok felbontása: 1perc
Előre programozható hőmérsékletek száma: 2
Előre programozható hőmérsékletek felbontása: 0,1°C
Beállítható hőmérséklet tartománya: 5...40°C
Kapcsolási hőmérséklet-különbség: ±0,25K (=±0,25°C)
Környezeti hőmérséklet megengedett max. értéke: 45°C
Mechanikai védettség: IP20
Befoglaló méretek: 120x65x29mm.

Az Intellitherm C31 kijelzője

Gyártó közvetlen magyarországi 
partnere:
BOPA Műszaki Keresk. és Szolg. Kft.
1047 Budapest (Újpest), Baross u. 79-89.
Telefon: (06-1) 223-0327
Telefax: (06-1) 223-0328
E-mail: bopainfo@t-email.hu
Web: www.bopakft.hu

Az előzetes bejelentés nélküli műszaki
változtatások joga fenntartva!

Állapot: 2014. január hó

1 - Csavarhúzóval
nyomja meg a 
reteszt!

2 - Felfelé forgatva
vegye le a felső részt!

Furatközéppontok távolságai

Elemek
Távolítsa el a behelyezett elemek egyik érintkezési pont-
jánál lévő szigetelő lapot!
Az elemek élettartama kb. 2 év, kimerülés-közeli állapo-
tukra a kijelző villogása figyelmeztet. Ha ettől számított 
15 napon belül nem cserél elemet, akkor a termosztát 
automatikusan ki fog kapcsolni, és a kijelzőjén csak az 
OFF felirat fog megjelenni.
Csere elemekként is csak Alkaline minőséget használjon,
és ügyeljen az elemek polaritáshelyes behelyezéseire!

Csavarhúzóval nyomja 
meg, majd húzza lefelé 
a védőházat!

Villamos csatlakoztatás
Kéteres kábellel csatlakoztassa az 1 és 2 jelű sorkapcsokat 
(mint potenciálmentes kapcsolót) a fűtési rendszerhez!
A beállított helyiség-hőmérsékleti érték alatt a kimeneti 
relé az 1 és 2, a beállított helyiség-hőmérsékleti értéknél és 
fölötte a kimeneti relé az 1 és 4 jelű sorkapcsokat zárja 
rövidre. (A 4 jelű sorkapcsot jelzésre vagy - a fűtési és a 
hűtési üzemmódok közötti átkapcsolás lehetőségének 
biztosítása mellett - léghűtés vezérlésére lehet használni.)

Figyelem! A termosztátot csak előzetesen feszültségmentesített áramkörbe, csak a jelen
kezelési leírásban foglaltak szerint és csak a megfelelő villamos ismeretekkel rendelkező
szakember kötheti be!


