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CM727 
PROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS 

 
PRODUKTO SPECIFIKACIJŲ LAPAS 

 

 
„CM727“ įtaisas skirtas automatiniam atskirų namų ir butų 
šildymo sistemų laiko ir temperatūros valdymui.  
Jis gali būti naudojamas su kombinuoto tipo katilais, skysto 
kuro degikliais ir dujiniais katilais, cirkuliaciniais siurbliais, 
temperatūros relėmis, išjungimo vožtuvais ir elektrinėmis 
šildymo sistemomis (<10A). 
Radijo dažnio kontroliuojamą „CM727“ sistemą sudaro 
kambarinis įtaisas „CMT727A“ ir relių blokas „R6660D“ 
(„HC60NG“). Diegėjas laidais sujungia tik relių bloką su 
valdomu įtaisu (pvz., katilu) ir pritvirtina kambarinį įtaisą 
saugioje vietoje, kur galimas patikimas radijo ryšys. 
„CM727“ įtaisui pritaikyta patikima radijo dažnio („RF“) ryšio 
technologija, veikianti 868MHz dažniu.  

„CM727“ didelis skystakristalis (LCD) ekranas ir mygtukų 
išdėstymas pagrįsti ta pačia paprasta programavimo 
filosofija, kuri pritaikyta ir mūsų pripažintiems „CM20“ 
produktams, o naujas „OK“ mygtukas leidžia įrenginį 
lengviau įdiegti ir gerokai palengvina jo naudojimą.  

Šis įtaisas idealiai tinka naudotojams, norintiems turėti 
patikimą ir tikslų, o tuo pačiu paprastą ir lengvai valdomą 
temperatūros reguliavimo įrenginį. 

SAVYBĖS 
 „CM727“ gali būti įtaisytas nepažeidžiant jūsų kambario 

dekoro, nes jums nereikės jokių laidų, jungiančių įtaisą su 
šildymo katilu. 

 Šis šiuolaikiškos išvaizdos plonytis įtaisas puikiai dera prie 
bet kokio tipo būsto interjero. 

 7 dienų šildymo programa. 

 Įtaise numatyta iki 4 kasdienių savarankiškų laiko ir 
temperatūros lygio keitimų, kuriais galima nustatyti 4 laiko ir 
temperatūros derinius (poras), atitinkančius jūsų gyvenimo 
būdą. 

 Programuojama nepakylant iš fotelio. 

 Patikimas „RF“ ryšys naudoja 868 MHz dažnį su 1 % veikos 
ciklo riba, kad būtų iki minimumo sumažintos ryšio trikdys.  

 Kiekvieno kambario įtaisas gali būti susietas su keliais relių 
blokais (pvz., valdyti kelis elektros šildymo skydelius). 

 Laikinas užprogramuotos temperatūros atjungimas, kuriuo 
laikinai atjungiama užprogramuota temperatūra iki kito 
perjungimo taško. 

  Atostogų režimo mygtukas padės taupyti energiją 
sumažinant šildymo temperatūrą nuo 1 iki 99 dienų, kai 
žmonės atostogauja. Jų grįžimo dieną šildymo sistema vėl 
veiks įprastu režimu (režimas nustatomas „AUTO“ arba 
„MANUAL“ funkcijomis). 

 EEPROM atmintis saugo vartotojo programą neribotą laiką.  

 „OFF“ režimas turi integruotą apsaugos nuo užšalimo 
nuostatą, palaikančią minimalią 5 C temperatūrą (diegėjas 
gali keisti temperatūrą), todėl, atėjus žiemai, vamzdžiai 
namuose niekada neužšals.  

 24...230V 10A rezistorinė, 3A indukcinė SPDT relė leidžia 
suderinti įrenginį su dauguma namų centrinio šildymo 
sistemų, todėl jums nereikės sukti galvos apie skirtingų 
modelių įrengimą. 

 Užklausa apie temperatūrą. 

 Standartiniai kambariniai įtaisai ir imtuvų blokai naudojami 
zonavimo programų algoritmui.  

 Naudojant kambarinį įtaisą su staliniu stovu, jį galima 
pastatyti bet kurioje kambario vietoje, kurioje patikimai veikia 
„RF“ ryšys. 

 „HC60NG“ gali būti įtaisomas paviršiuje arba montuojamas 
sieninėje dėžutėje. 

 Maitinimui naudojami 2 x AA dydžio (LR6) šarminiai 
akumuliatoriai. 

 Minimalus akumuliatoriaus tarnavimo laikas – 2 metai. 
Indikatorius perspėja apie išsikraunantį akumuliatorių. 

 Įtaisyta numatytoji šildymo programa. 

 Pasinaudodamas naudotojo konfigūracijos režimu, 
naudotojas gali įdiegti papildomas funkcijas savo nuožiūra: 

 12 val. arba 24 val. laiko rodymo formatas. 

 Šildymo profilio gamyklinių nuostatų atkūrimas. 

 Naudodamasis diegimo programos konfigūracijos režimu, 
diegėjas gali savo nuožiūra derinti naudotojo programas ir jo 
reikmes: 

 Siurblio patikra. 

 Viršutinės ir apatinės nustatymo taško ribos reguliavimas. 

 Temperatūros poslinkis. 

 Minimali įjungimo („ON“) trukmė. 

 Ciklo dažnis. 

 Proporcinis juostos plotis. 

 Apsaugos nuo trikčių režimas ryšio praradimo atveju. 
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TEMPERATŪROS VALDYMAS 
Jutiklis 100K (@ 25 oC ) NTC termistorius 

Valdymo forma Apytikslės logikos algoritmas 

Minimali įjungimo 
trukmė 

10 % ciklo trukmės (mažiausiai 1 min.), 
reguliuojama nuo 2 iki 5 min. (žr. diegimo 
programos konfigūraciją) 

Ciklo dažnis Pasirenkamas pagal pritaikymo sritį (žr.  

diegimo programos konfigūraciją) 

Temperatūros 
valdymo tikslumas  

+0,5 K (vardinė) @ 20 oC, 50 % apkrova  

3K /val.  

Apsaugos nuo 
trikčių režimas 

Išjungimo režimas arba ciklų nustatymas priklauso 
nuo „CM727“ sistemos  

konfigūracijos 

LAIKO NUSTATYMAS/PROGRAMAVIMAS 
Laiko rodinys 24 val. arba 12 val. „AM/PM“ formatas 

Laiko išlaikymo 
tikslumas 

Paprastai tikslumo paklaida nesiekia 10  

min. per metus 

Programa  7 dienos su 4 kasdieniais laiko ir  

temperatūros pakeitimais 

Laiko intervalai Dienos laikas – 1 minutė                  

Programa – 10 minučių intervalai 

Temperatūros 
nustatymo 
diapazonas 

programa: 5–35 oC, 0,5 oC intervalai  

Šaltis : 5 oC arba lygi žemiausiai ribai  

(5 oC–16 oC).  

Kambario nuo 0 oC iki 50 oC  

SPECIFIKACIJOS 

 VALDIKLIAI / EKRANO RODINIAI 
Kambarinio įtaiso schema: 
1. „LCD“ ekranas 
2. Akumuliatoriaus įkrovos 

indikatorius 
3. Laiko rodiniai 
4. Degiklio įjungimo 

indikatorius 
5. Dienos indikatorius 
6. Temperatūros rodinys 
7. Temperatūros keitimo 

mygtukas 
8. Informacijos užklausos 

mygtukas 
9. Darbinio režimo mygtukas 
10. Žalias „OK“ mygtukas 
11. Akumuliatorių skyrius 
12. Akumuliatorių skyriaus 

dangtelis 
13. Atostogų funkcijos 

mygtukas 
14. Programų mygtukai 
15. Dienos kopijavimo 

mygtukas 
16. Dienos parinkimo 

mygtukas 
17. Laiko keitimo mygtukai 

ELEKTROS INSTALIACIJA 
Kambario įtaiso 
maitinimo šaltinis 

2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) šarminiai akumuliatoriai 

Akumuliatoriaus 
tarnavimo trukmė 

Mažiausiai 2 metai   

Akumuliatoriaus 
keitimas 

Programa saugoma „EEPROM“ atmintyje 

Imtuvo maitinimo 
šaltinis 

230V AC +10 % - 15 %, 50 Hz 

Jungiklio tipas SPDT nuolatinio veikimo perjungiklis 

Išėjimo įtampa ir srovė 24-230 V AC, 10 A aktyvioji srovė, 3 A induktyvioji 
srovė, 0,6 galios koeficientas   

Laidų montavimas (tik 
imtuvo) 

Kabelių gnybtai maitinimo tinklui ir relės laidams 
daugiausiai 2,5 mm2 laidų 

Prieiga prie laidų Užpakalinėje dalyje (prie sienos tvirtinama dėžutė), iš 
dešinės ir iš apačios 

RADIJO DAŽNIS („RF“)  

RF darbinė juosta ISM (868.0-868.6) MHz, 1 % darbinis ciklas 

RF ryšio diapazonas 30 m gyvenamųjų pastatų zonoje 

RF ryšio technologija Trumpas, aukšto dažnio perdavimas, leidžiantis 
sutrumpinti transliavimo trukmę ir išvengti susidūrimų 

Atsparumas 
blokavimui 

2-os klasės imtuvas (ETSI EN300 220-1, versija 
1.3.1) 

RF ryšio palaikymo 
metodas 

Ryšio su kambariniu įtaisu metodas nustatomas 
gamykloje  

APLINKOSAUGOS STANDARTAI 
Darbinė temperatūra Nuo 0 iki 40 oC, kai relės apkrova < 8 A 

Nuo 0 iki 30 oC, kai relės apkrova > 8 A 

Transportavimo ir 
saugojimo 
temperatūra 

Nuo -20 iki +55 oC 

Santykinis drėgnumas Santykinis drėgnumas nuo 10 iki 90 %, be 
kondensato 

IP klasė 30 

Atitinka standartus EN60730-1(2000 m. lapkritis), EN55014-1(1997), 
EN55014-2(2000), ETSI EN300 220-3 (2000), ETSI 
EN301 489-3(2000) 

 

Paspauskite 
mygtuką ir 
užsidegs relės 
būsenos 
šviesadiodis 
indikatorius 
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DIEGIMO KONFIGŪRACIJA 

Konkrečios pritaikymo sritys   Nuostatos Ką būtina pakeisti? 
 Ciklų 

dažnis 
(„Cycle/
Hour“) 

Minima-
lus 
įjungimo 
laikas 
(minutė
mis) 

Pastaba :  
a. Norėdami pakeisti ciklų dažnio („Cycle/Hour“) nuostatą, 

pereikite prie diegimo programos konfigūracijos režimo 2 
kategorijos parametro Nr. 2. 

b. Norėdami pakeisti minimalų „ON“ laiką, pereikite prie diegimo 
programos konfigūracijos režimo 2 kategorijos parametro Nr. 
1. 

Šildymas Dujiniai katilai 
(< 30 KW) 

6 1 Nebūtini jokie veiksmai 

 Skysto kuro katilas 3 4 1. Nustatykite minimalų paleidimo laiką į 4 min.  
2. Nustatykite „Cycle/Hour“ (ciklai per val.) į „3“. 

 Temperatūros relė 12 1 Nustatykite ciklų dažnį į „12“.  
 Išjungimo vožtuvas 6 1 Nebūtini jokie veiksmai. 
 Elektrinė šildymo 

sistema 
(įrenginiams su < 5 
A) 

12 1 Nustatykite ciklų dažnį į „12“. 

 

Diegimo programos konfigūracijos režimo įjungimas: 

a) Paspauskite „OFF“ mygtuką. 
b) Paspauskite ir palaikykite nuspaustą „INFO i“ mygtuką ir 

abu programavimo mygtukus „< >“ vienu metu.  
c) Įtaiso ekrane bus rodomas 1 kategorijos diegimo 

programos parametrų grupės pirmasis parametras (nuo 
1 iki 19). 

d) Paspauskite „TEMP“  arba  mygtukus, kad 
pakeistumėte gamyklines nuostatas. Ekranas ims 
mirksėti, pranešdamas apie pakeitimo įvedimą. 

e) Paspauskite žalią „OK“ mygtuką, kad patvirtintumėte 
parinktį, ir ekranas nustos mirksėti. 

f) Paspauskite  + mygtuką, kad pereitumėte prie kito 
parametro. 

g) Paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte prie diegimo 
režimo 2 kategorijos (nuo Nr. 1 iki Nr. 5). 

h) Norėdami išeiti iš diegimo režimo, paspauskite „AUTO“, 
„MAN“ arba „OFF“ mygtukus. 

 

Su diegimo programos konfigūracija galite: 
 Nustatyti tam tikrų programų parametrus. 
 Suaktyvinti specialias funkcijas. 
 Konfigūruoti sistemos sinchronizavimo ruošinį zonavimo 

sistemai. 

 

Sutrumpintas konfigūracijos aprašymas 
Pvz., Cl = laikrodžio formatas 

Diegimo konfigūracijos 
numeris 

(paspauskite + arba –, kad 
pakeistumėte. Pvz., 1 = 

laikrodžio formatas 
 

Gamyklinis nustatymas arba nauja 
parinktis

Spauskite TEMP  arba , kad 
pakeistumėte. Pvz., 12 = 12/24 val. 

formatas.
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Spec. funkcijos Aprašymas Ką daryti, jeigu reikalingos 
šios funkcijos 

12 val. / 24 val. rodinys Rodinio formato pakeitimas (numatytasis: 24 val.) Nustatykite 1-os kategorijos 
parametrą Nr. 1 diegimo programos 
konfigūracijos režime į „12“. 

Siurblio patikra Esant įjungtai siurblio patikros („Pump Exercise“) 
funkcijai, relė bus įjungiama 1 minutei 12.00 val., jeigu 
relė nebuvo įjungta nuo praėjusios dienos 12.00 val. 
Jeigu nustatytas atostogų režimas, siurblio bandymo 
funkcija, jeigu įjungta, taip pat veiks. 

Nustatykite 2-os kategorijos 
parametrą Nr. 5 diegimo programos 
konfigūracijos režime į „1“. 

Viršutinė temperatūros 
riba 

Normali viršutinė temperatūros riba, lygi 35 °C, gali 
būti sumažinta iki 21 °C, kad būtų taupomos namų 
savininko energijos sąnaudos. Ši funkcija naudinga, 
jeigu namų savininkas išnuomoja būstą nuomininkams. 

Nustatykite 1-os kategorijos 
parametrą Nr. 6 diegimo programos 
konfigūracijos režime į pageidaujamą 
ribą. 

Apatinė temperatūros 
riba  

Normali apatinės temperatūros riba, lygi 5 °C, gali būti 
padidinta iki 21 °C, kad gyventojai būtų apsaugoti nuo 
šalčio. Naudinga, jeigu tarp gyventojų yra pagyvenusių 
žmonių, vaikų arba neįgaliųjų. 

Nustatykite 1-os kategorijos 
parametrą Nr. 7 diegimo programos 
konfigūracijos režime į pageidaujamą 
ribą. 

Temperatūros poslinkis Jeigu termostatas yra įtaisytas vietoje, kur labai aukšta 
arba žema temperatūra, ir jo negalima perkelti kitur dėl 
laidų, tuomet išmatuota/rodoma temperatūra gali būti 
koreguojama iki +/- 3 °C. Naudinga, jeigu namų 
savininkas nori, kad rodiniai atitiktų kitų įrenginių 
temperatūros rodinius. 

Nustatykite 1-os kategorijos 
parametrą Nr. 12 diegimo programos 
konfigūracijos režime į pageidaujamą 
temperatūros poslinkio vertę. 

Proporcinis juostos 
plotis 

Gali būti sureguliuotas iki 3 °C (numatytoji vertė yra 1,5 
°C), kad būtų užtikrintas geresnis temperatūros 
valdymas (mažesnis nuokrypis nuo nustatytosios 
vertės).  
Tai naudinga: 
a. Gerai izoliuotiems namams su itin didelėmis 

šildymo sistemomis. 
b. Greitai reaguojančios oro sistemos.  

Nustatykite 1-os kategorijos 
parametrą Nr. 13 diegimo programos 
konfigūracijos režime į pageidaujamą 
vertę. 
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Parametras Diegimo 
programos 
konfigūracijos 
numeris / 
santrumpa  
(norėdami 
pasirinkti, 
spauskite „+“ 
arba „-“ klavišus) 

Gamyklinės nuostatos 
 

Pasirinktinės nuostatos 
 

Diegimo 
programos 
konfigūracijos 
kategorija 
(Spauskite 
„PROG“ 
mygtukus „<“ 
arba „>“, kad 
pasirin-
ktumėte) 

  Ekra-
nas 

Aprašymas Ekranas/ 

nuostata 

Aprašymas  

1 kategorija: Termostato parametrai 

12 val. / 24 val. 
rodinys 

1:Cl 24 24 val. laikrodžio 
rodinys 

12 12 val. „AM/PM“ laikrodžio 
rodinys 

1 

Atstatymo į 
pradinę būseną 
laikas / 
temperatūros 
programa 

2:rP 1 Laikas / 
Temperatūros profilis 
nustatytas į 
gamyklinę numatytąją 
vertę. 
Pakeičiant bet kurį iš 
laiko/temperatūros 
profilių, vertė 
pasikeičia į „0“. 

0 
 
1 

Laiko / Temperatūros 
vertės yra tokios, kaip 
buvo užprogramuota.  
Norėdami atkurti 
gamyklinį profilį, 
nustatykite į „1“. 

1 

Viršutinės 
temperatūros riba 

6:uL 35 35 °C viršutinės 
temperatūros riba 

nuo 21 iki 34 nuo 21 °C iki 34 °C, 
reguliuojama 1 °C 
intervalais 

1 

Apatinė 
temperatūros riba 

7:LL 5 5 °C apatinė 
temperatūros riba 

nuo 6 iki 21 Nuo 6 °C iki 21 °C, 
nustatoma 1 °C 
intervalais 

1 

Temperatūros 
poslinkis 

12:tO 0 Nėra poslinkio nuo -3 iki +3 nuo -3 °C iki +3 °C, 
reguliuojama 0,1 °C 
intervalais 

1 

Proporcinis 
juostos plotis  

13:Pb 1.5 1,5 °C proporcinė 
juosta 

nuo 1,6 iki 3,0 nuo 1,6 °C iki 3,0 °C, 
reguliuojama 0,1 °C 
intervalais 

1 

Gamyklinių 
numatytųjų 
nustatymų 
atstatymo 
parametrai 

19:FS 1 Visi išsaugoti 
nustatymai yra 
gamykliniai 
numatytieji 
nustatymai. 
Pasikeičia į „0“, kai 
pakeičiama viena iš 
parametro verčių 

0 

1 

Nustatymai atitinka 
pirmiau atliktas 
modifikacijas.                                    
Kad būtų atstatytas 
gamyklinis profilis, 
nustatykite į „1“. 

1 

2 kategorija: Sistemos parametrai (turite paspausti „>“ programos klavišą, kad įvestumėte šią sekciją) 

Minimali įjungimo 
(„ON“) trukmė
  

1:Ot 1 1 minutės minimalus 
„ON“ laikas 

nuo 2 iki 5 2 - 2 minutės 
3 - 3 minutės 
4 - 4 minutės 
5 - 5 minutės 

2 

Ciklo dažnis 2:Cr 6 6 ciklai per valandą 
(cpv) dujiniams 
katilams, išjungimo 
vožtuvams ir 
ventiliatoriaus ritei 

3, 9, 12 3 - 3 ciklai per val. 
9 - 9 ciklai per val. 
12 - 12 ciklai per val. 

2 

Siurblio 
išbandymas 

5:PE 0 Siurblio išbandymas 
išjungtas 

1 Siurblio išbandymas 
įjungtas 

2 

Sistemos 
sinchronizacija 

6:Sn 0 Standartinis 
kambarinio įtaiso 
darbas 

1 Kambarinis įtaisas 
konfigūruojamas kaip 
sinchronizatorius 

2 

Ryšių 
praradimas 
Instrukcija 

7:LC 0 Relė išjungta 1 Relė 20 % įjungta / 80 % 
išjungta 

2 
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ĮDIEGIMAS 
 „CM727“ – tai radijo dažnio įrenginys, ir jis geriausiai veikia, kai įdiegiamas atviroje vietoje. 
 Tarp šio įtaiso ir metalinių objektų, pavyzdžiui, sieninių metalinių spintų, turi būti ne mažesnis kaip 30 cm atstumas, 

o nuo elektros prietaisų, pavyzdžiui, radijo, televizoriaus, kompiuterio ir kt., jį turi skirti ne mažesnis kaip 1 m 
atstumas. 

 Niekada nemontuokite šio įtaiso ant metalinių sieninių dėžučių. 
 PASTABA: rekomenduojama įtaisyti „R6660D“ relių bloką prieš pradedant kambarinio įtaiso diegimą (žr. Diegimo 

„R6660D“ relių blokas „CMT727D“ kambarinis įtaisas 
 

 
a b

 

 
 

Laidų montavimas 
„R6660D“ relių blokas yra pritaikytas tik stacionariajai instaliacijai, ir jis turi būti įrengtas laikantis naujausių I.E.E. 
nuostatų. Laidai su maitinimo šaltiniu turi būti sujungti per saugiklius, kurių vertė neviršija 10 A, ir per „A“ klasės jungiklį 
(visų polių atskyrimo tarpas turi būti ne mažesnis kaip 3 mm). 
Svarbi informacija 

1. Įrenginį įdiegti gali tik atitinkamai apmokytas techninės priežiūros specialistas. 
2. Prieš pradedant įrenginio diegimą, būtina atjungti maitinimo tinklo srovę. 

 
 

MATMENYS 

Sieninis laikiklis                      Stalinis stovas 
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LAIDŲ MONTAVIMAS 

UŽSAKYMO SPECIFIKACIJOS 

PASTABA. Visi laidai turi būti 
sumontuoti laikantis IEE nuostatų. 
 
Dėmesio! Atsižvelkite į aplinkos 
temperatūrą ir nustatytas jos ribas (žr. 
imtuvo bloko instaliacijos laidų 
etiketę). 
 

Aprašymas Modelis Literatūra Specifikacijų 
lapas 

7 dienų „CM700 RF“ (JK versija) sistemos paketas (apima „HC60“) 

7 dienų „CM700 RF“ sistemos paketas (apima „HC60“) 

7 dienų „CM700 RF“ (JK versija) sistemos paketas (apima „HC60“) 

7 dienų „CM700 RF“ sistemos paketas (apima „HC60“) 

CMT721D1019 

CMT727D1008 

CMT727D1016 

CMT727D1024 

Anglų k. 

Prancūzų, olandų ir vokiečių k.  

Anglų k. 

Ispanų, portugalų ir ispanų k.  

EN0H8575 

EN0H8576 

EN0H8574 

EN0H8576 

 

a. Degiklis (tiesioginis valdymas)      b. Kombinuotas katilas 

c. Išjungimo vožtuvas             d. Aušintuvas 


