
 
Programuojamas patalpos termostatas 

 
Naudotojo vadovas 

 
Modelis: BHT – 323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveikiname 
 
Jūsų naujasis termostatas užtikrintai veiks ilgus metus. 
Naudojant skaitmeninį termostatą, Jūsų namuose bus 
pasiekiamas tolygus komfortas visus metus. Dėkojame, kad 
įsigijote šį gaminį! 
Atidžiai perskaitykite pateikiamą termostato montavimo ir 
naudojimo vadovą. Jei prireiks papildomos pagalbos, 
susisiekite su mumis. 
 
 
Pakuotėje rasite 
 

Termostatas 1 vnt. 
Sraigtai 2 vnt. 
Naudotojo vadovas 1 vnt. 

 
 
Priežiūra 
Mes suteikiame 18 mėnesių garantiją nuo pardavimo dienos. 
Jeigu tai nėra susiję su kokybės problemomis arba po garantinio 
laikotarpio, už suteiktą aptarnavimą po pardavimo taikome 
mokestį. 
 

 
 

Apie jūsų termostatą 
 
BHT-323 yra programuojamas termostatas, naudojamas 
elektriniam grindų šildymui arba vandens kaitinimo sistemos 
elektrinių vykdymo elementų atvėrimui arba uždarymui. 
Termostatas naudojamas šildymo valdymui komerciniuose, 
pramoniniuose statiniuose, ligoninėse, viešbučiuose, 
gyvenamuosiuose namuose ir vilose. 
 
Jūsų termostato savybės 
 
Šiuolaikinė, panaši į mobilaus telefono konstrukcija. Puikus 
chromuotas rėmelis sukuria elegantišką išvaizdą. Akrilo ekranas 
apsaugo nuo įdrėskimų pirštais. Jutiklinių mygtukų dėka prietaisą 
lengva valdyti. Didelis ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina 
gerą matomumą net ir tamsoje. 
5+2 arba 6+1 ar 7 dienų šešių periodų nustatyta programa užtikrina 
patogesnes gyvenimo sąlygas. Vienu temperatūros valdiklio 
palietimu galima bet kuriuo metu pakeisti nustatytą programą. 
Tikslus šiluminės aplinkos valdymas išlaiko 1 ºC temperatūros 
nuokrypą nuo jūsų nustatytos reikšmės. 
Patikimas instaliavimas: 
Galima pasirinkti 86x86 mm arba ø60 mm europinę įleidžiamą 
sieninę elektros dėžutę. 
Galima rinktis baltos arba juodos spalvos korpusą. 
 
Valdymo ekrano nuorodos 
 

 
 
Jūsų termostato modelio apibūdinimas 

 

GA: vandens pakaitinimas, 3A 
GB: elektrinis grindų šildymas, 16 A 
Netaikoma: tik vidiniam jutikliui 
S2: abu vidiniai jutikliai ir išorinis grindų jutiklis 
L: foninis apšvietimas 
P: programuojamas savaitei 
 
Pavyzdžiui: BHT-323 GA S2LP 
 
Jūsų termostato techniniai duomenys 
Jutiklis: NTC 
Tikslumas: ±1 ºC 
Nustatytas temperatūrų intervalas: 5-60 ºC 
Nustatytas grindų temperatūros intervalas: 5-99 ºC 
Galios sąnaudos: < 0,3 W 
Laiko nuostatų paklaida: < 1% 
Energijos tiekimas: 200 ~ 240 VAC, 50 ~60 Hz 
Srovės apkrova: 3 A (vandens kaitinimui) 

12 A / 16 A (elektriniam šildymui) 
Korpuso medžiaga: propileno karbonatas (PC) ir ABS plastikas 
(atsparus ugniai) 
Matmenys: 86 x 86 x 13,3 mm 
Aplinkos temperatūra: 0-45 ºC, 5-95 % santykinis drėgnumas 
(be kondensato susidarymo) 
Sandėliavimo temperatūra: -5 ºC ÷ +55 ºC 
 
Valdymas 

1. Srovės tiekimo ĮJG./IŠJG. 
Srovės tiekimo ĮJG./IŠJG. spausti  

2. Temperatūros nustatymas 
Temperatūros nustatymui spausti  

3. Laikrodžio nustatymas 

Spausti  nustatyti minutes, valandas ir savaitę 
Derinimui spausti  

4. Rankinio režimo nustatymai 
Spausti  perėjimui į rankinį režimą. Rankiniame režime bus 
parodoma . Temperatūros nustatymui spausti . 

Spausti  nustatyti minutes, valandas ir savaitę 
Derinimui spausti  
Spausti , ekrane bus parodoma LOOP (ciklas). 
Perėjimui į programuojamą režimą spausti , Bus parodoma 
12345. 
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5. Programos nustatymas 

Programuojamame režime spausti .  
Pasirodys LOOP ir 12345. 
Spausti  valdymo režimo parinkimui: 5+2 arba 6+1 ar 7 dienų 
programavimui. 
12345 rodmuo savaitės pozicijoje reikš 5+2 
123456 rodmuo savaitės pozicijoje reikš 6+1 
1234567 rodmuo savaitės pozicijoje reikš 7 programuojamas dienas. 
Periodo parinkimui spausti . 
Spausti  temperatūros pakeitimui. 
Spausti  laiko nustatymui. 
Spausti  laiko pakeitimui: 
Vėl spausti  savaitgalio temperatūros ir laiko parinkimui pagal 
aukščiau nurodytus žingsnius. 
Norint atlikti laikinus nustatymus atskiram periodui, spausti  
pradės blyksėti . Užbaigus nustatymus, viskas bus patvirtinta 
automatiškai. 

Periodas Periodo žyma Numatytas 
laikas 

Numatytoji 
temperatūra 

 
 
Savaitė 

1  6:00 20 ºC 
2  8:00 15 ºC 
3  11:30 15 ºC 
4  12:30 15 ºC 
5  17:30 22 ºC 
6  22:00 15 ºC 

 
Savaitgalis 

1 
 

8:00 22 ºC 

2  23:00 15 ºC 
Pastaba: 

1. Numatytoji temperatūra 3 ir 4 periodams yra tokia pati kaip ir 
2 periodui. Esant reikalui, tai galima pakeisti. 

2. Kai nustatyta temperatūra yra 00, šis periodas yra išjungtas. 
3. Kaip tikrinti grindų temperatūrą? 

Esant įjungtam srovės tiekimui, nuspausti ir palaikyti  po to spausti 
srovės išjungimo mygtuką grindų temperatūros patikrai. Ekrane bus 
parodoma  (išorės temperatūra). 
Vėl spausti  kambario temperatūros parodymams. 

4. Kaip grįžti į rankinį režimą? 
Spausti  po to 3 kartus spausti  grįžimui į RANKINĮ režimą. 
 

6. Funkcijų ir pasirinkčių nustatymas 
Spausti  ir palaikyti daugiau kaip 5 sekundes aukščiausiame režime, 
kai srovės tiekimas išjungtas. 

Spausti  perjungimui į atitinkamą reikšmę. 

Pateikties 
kodas 

Funkcija Nustatymai ir pasirinktys Gamyklinė 
nuostata 

SEN Jutiklio režimas 0: vidinis jutiklis 
1: grindų jutiklis 
2: abu vidiniai ir grindų 
jutiklis 

0 

OSV Užduoti temp. diapazoną 
grindų jutikliui 

5-99 ºC 42 ºC 

dIF Nejautros zona grindų 
temperatūrai 

1-9 ºC 2 ºC 

SVH Aukščiausia ribinė temp. 
vidiniam jutikliui 

5-99 ºC 35 ºC 

SVL Žemutinė ribinė temp. 
vidiniam jutikliui 

5-99 ºC 5 ºC 

AdJ Išmatuoti temperatūrą Patikrinti ir kalibruoti realią 
patalpos temperatūrą 

0 ºC 

FrE Apsauga nuo užšalimo 00: uždaryti apsaugą nuo 
užšalimo 
01: atverti apsaugą nuo 
užšalimo 

00 

POn Duomenų atmintinė 00: duomenų atmintinė 
išjungta 
01: duomenų atmintinė įjungta 

00 

FAC Gamyklinė nuostata 00: dabar parodyti 
08: grįžti į gamykl. parametrus 

08 

Pastaba: nejautros zona grindų temperatūrai: t.y. nustatoma nejautros zona grindų 
jutikliui yra 2, OSV yra 42 ºC, kai reali temp. pasiekia 44 ºC, relė nustoja veikti; 
temperatūrai vėl pasiekus 42 ºC, suveikia kartotinis paleidimas. Jis veikia kol patalpos 
temperatūra yra žemesnė nei nustatyta. 
Jutiklio klaida: 
Prašome pasirinkti tinkamą jutiklio režimą. Pasirinkus kitokį režimą arba jutiklio 
klaidos atveju, ekrane pasirodo užrašas „Err“ (klaida), termostatas sustabdo 
šildymą iki problemos pašalinimo. 
 

Termostato laidinis montažas 
 

 

Termostato instaliavimas 
 
Šis prietaisas tinkamas jungimui prie 86x86 mm standartinės 
sieninės elektros dėžutės arba prie ø60 mm europinės elektros 
dėžutės. 
 

 
 

1. Prijungti srovės tiekimo ir vožtuvo laidus prie gnybtų. 
Atsuktuvu pritvirtinti sieninę plokštelę prie sieninės dėžutės. 

2. Sujungti laidus su skystųjų kristalų monitoriaus plokšte. 
3. Prijungti skystųjų kristalų plokštę prie sieninės plokštės. 

 
PASTABA: montavimo laidų skerspjūvio plotas turi būti 1,5 – 2,5 mm2. 
 

 ĮSPĖJIMAS: Prašome kviesti profesionalų techniką šio gaminio 
instaliavimui pagal instaliavimo brėžinį ir instrukciją. 
 
ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA. Prieš atlikdami elektros jungtį, 
išjunkite srovės tiekimą. Sąlytis su komponentais, veikiamais pavojingos 
įtampos, kelia elektros smūgio pavojų, kuris gali sukelti sunkius 
sužalojimus arba mirtį.  
 

 
 

 


