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Instaliavimo vadovas 
Vienos zonos termostatui 
Y87RF 

 



 

Instaliavimo instrukcijos 
 

1. Atjunkite srovę šildymo įrenginiui 
Jūsų pačių saugumui prieš pradedant montavimo darbus 
būtina išjungti tinklo srovės tiekimą. 
 

2. 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 

Nuimkite mon-
tavimo plokštę 
nuo katilo relės 
 
Atsuktuvu at-
sargiai nuspaus-
kite angoje, iki 
atsipalaiduos 
dangtelis. 
 
Pasukite dangte-
lį aukštyn ir nu-
imkite. 
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3

 
-

3. Prijunkite 
montavimo 
plokštę prie 
sienos arba 
sieninės dėžu-
tės 
 
Pastaba: rei-
kalingi kaiščiai
ir sraigtai tie
kiami. 

 
 

Prijunkite katilo relės kabelius 4. 
Žr. m
tavimo 
schem

on-

ą. 

 
 

Į šildymo įrenginį

Galia iš sau-
giklio apsau-
goto kabelio 

 

 



 
5.1 Pagrindinio katilo elektros montavimo schema (nerei-
kalauja siurblio perkrovų) 
 
Katilo relė perduoda energiją katilui tiesiogine jungtimi. 
 

Prijunkite sąsają čia 
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5.2 Katilo montavimo schema, reikalinga pastovaus srovės 
tiekimo 
 

Naudojama katilams, reikalingiems pastovaus srovės tie-
kimo (paprastai Combi katilai). Galima naudoti žemos įtampos 
katilams arba 230 V AC patalpos termostato įvadams. Patik-
rinkite gamintojų instrukcijas. 
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5.3 Montavimo schema dviejų prievadų zonos vožtuvui 
 

Katilams, reikalingiems pastovaus srovės tiekimo. 
Patikrinkite gamintojų instrukcijas. 

 

 
 
 

G / Y: ža-
lias / geltonas – 
įžeminimo lai-
das 
BL: mėlynas – 
variklio neutra-
lė 
BR: rudas – 
srovės tiekimas 
varikliui 
GR: pilkas – 
galinis jungik-
lis pastoviam 
srovės tiekimui 
O: oranžinis – 
galinis jungik-
lis. Tipiniu at-
veju maitina 
katilą. 
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6. Prijunkite katilo relę prie 
montavimo plokštės 
 
 
Prijunkite korpusą ir užfiksuo-
kite vietoje. 

Pirmiausia nustatykite apkabas 

 
 
 

7. Prijunkite srovės tiekimą prie šildymo įrenginio 
 
 
8. Termostato pastatymas 
 Toliau nuo skersvėjų. 
 Atitraukite nuo šilumos šaltinių. 
 Apsaugokite nuo tiesioginių Saulės spindulių. 
 Montuokite apie 1,2–1,5 m aukštyje virš grindų. 
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9. Pirmiausia nuimkite pa-
sukamą žiedą 
 
 

 
 

10. Atkabinkite montavimo 
plokštę 
 
Nuspauskite termostato viršų 
žemyn, atpalaiduokite ir at-
lenkite į priekį. 
 

 

 
 

 

8 



 
11. Montavimas tiesio-
giai ant sienos 
 
Reikalingi kamščiai ir 
sraigtai tiekiami. 

 

 
 

12. Ištraukite apsaugi-
nes juosteles tarp ba-
terijų 
 

 

 

Kamščiai

Sraigtai 
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13. Prijunkite ter-
mostatą prie monta-
vimo plokštės 
 

 
 

14. Uždėkite pasu-
kamą žiedą 
 

 

 
 

1 žingsnis: 
įkabinkite 
čia.

2 žingsnis: 
spragtelėkite
į vietą. 
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Sąsaja su katilo rele 
Vienos zonos termostatas patiekiamas paruoštas montuoti, 
sąsaja reikalinga tik atskirai įsigijus termostatą ir katilo re-
lę 
 
Lytėjimo zonos 
 
Yra dvi lytėjimo zonos tiesiogiai po termostato ekranėliu, nau-
dojamos meniu ir funkcijų prieigai. 
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1 Pirmiausia perveskite 

katilo relę į sąsajos re-
žimą, nuspaudę ir išlai-
kydami 5 sekundes są-
sajos mygtuką, iki rau-
donas šviesos diodas 
pradės blyksėti 0,5 s į-
jungta ir 0,5 s išjungta. 
 

Nuspausti čia 

 
 

 

2 Dabar galima susieti 
vienos zonos termosta-
tą. Palieskite ir išlaiky-
kite kairiąją lytėjimo 
zoną apie 10 s.  

 
 

3 Pasirodys katilo relės 
susiejimo ekranas. 
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4. Blyksint simboliui bo, trumpai palieskite kairiąją lytėjimo 
zoną sąsajos signalui išsiųsti, nuo šio taško keletą kartų blyks-
telės simbolis . 
 
5. Sėkmingos sąsajos atveju pasirodys signalo stiprumo indika-
ciniai skaičiai (nuo 1 = min. iki 5 = maks.) 
 

Nepavykus sąsajai, ekrane pasirodys  simbolis. Kartokite 
veiksmą. 

 
Sėkminga sąsaja  

Sąsaja nepavyko 
 

6. Sėkmingos sąsajos atveju ant katilo relės turi užgesti raudo-
nas šviesos diodas. 
 
PASTABA: sąsają galima atšaukti, sąsajos ekrane palietus ir 
išlaikius kairiąją lytėjimo zoną apie 10 s. 
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Instaliavimo meniu 
 
Vienos zonos termostatas turi instaliavimo meniu, naudo-
jamą programuoti minimalios ir maksimalios temperatūros 
ribų bei išjungimo temperatūros nuostatas. 
 
Maksimali ir minimali temperatūra: 
termostatą galima nustatyti maksimaliai 35 ºC ir minimaliai 
5 ºC temperatūrai. 
 
Išjungimo temperatūra: 
termostatui veikiant nuotoliniu būdu, ši temperatūros reikšmė 
bus ta, kuri naudojama išjungti nuotoliniu prietaisu. 
 

Instaliavimo menių sužadinimas 
1. Visiškai pasukite nustatymų 

žiedą kairėn, iki pasirodys 
minimali reikšmė. Reikšmei 
pradėjus blyksėti, vienu metu 
palieskite kairiąją ir dešiniąją 
lytėjimo zonas ir išlaikykite 
apie 10 s. 
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2. Rodoma maksimali tempe-

ratūra. Nuostatą galima 
keisti nustatymų žiedu. 
Reikšmės patvirtinimas ne-
reikalingas. 

 

 
 

3. Blyksint šiai nuostatai, 
trumpai palieskite kairiąją 
lytėjimo zoną ribinei mini-
maliai temperatūrai parody-
ti. Pakeitimą galima atlikti 
ir nustatymų žiedu. 

 
 

4. Palieskite kairiąją lytėjimo 
zoną išjungimo temperatū-
rai nustatyti. Pakeiskite ją 
nustatymų žiedu.  

 
5. Instaliavimo meniu automa-

tiškai išsijungs, praėjus 10 s 
po paskutinio veiksmo. 
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Honeywell 
 

 

 

WEEE direktyva 
2012/19/EB 
Elektros ir elekt-
roninės įrangos 
atliekų direktyva. 

Patvirtinimas 
Atitinka žemiau nurodytų direkty-
vų saugos reikalavimus: 
EMC: 2004/108/EB 
LVD: 2006/95/EB 
R&TTE: 1999/05/EB 
Honeywell šiuo pareiškia, kad pa-
vienės zonos termostatas atitinka 
1999/5/EB direktyvos pagrindinius 
reikalavimus bei kitas susijusias 
sąlygas. 
Pagaminta vadovaujant ir remiant 
Aplinkos ir degimo procesų kont-
rolės padaliniui, Honeywell Te-
chnologies Sàrl, ACS-ECC 
EMEA, Z. A. La Pièce 16, 1180 
Rolle, Šveicarija jų Įgalioto atstovo 
Honeywell Inc. 
Reikalinga pagalba? Aplankykite 
svetainę: www.honeywelluk.com  
Honeywell Control Systems Ltd. 
Skimped Hill Lane, Bracknell, 
Berkshire RG12 1EB 

 Baigę eksploatuoti, perduokite 
pakuotę ir produktą atitinka-
mam perdirbimo centrui. 

 Negalima išmesti įtaiso į buiti-
nes atliekas. 

 Produkto negalima deginti. 
 Išimkite baterijas. 
 Baterijų likvidavimas pagal 

vietinius teisės aktus. Jokiu 
būdu negalima išmesti į buiti-
nes atliekas. 
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