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ترموستات هوشمند و قابل برنامه ريزى سوپرپكس
ــوپرپكس توليد كننده لوله و اتصاالت pex-a مفتخر است با توليد و  ــن انتخاب شما، شركت س ــكر از حس ضمن تش

معرفى ترموستات هوشمند سوپرپكس گامى ديگر در راستاى ارائه محصوالت نوين و با كيفيت برداشته باشد.

اطالعات كلى:
ــتى و هم اتوماتيك براى فراهم كردن دماى مورد نياز مى توان  ــتات هوشمند سوپرپكس هم بصورت دس - از ترموس

استفاده كرد.
- قابليت هوشمندى (برنامه ريزى زمانى) اين امكان را به شما مى دهد كه در زمان هاى معين شده دماى مشخص داشته باشيد.

- توانايى خاموش شدن اتوماتيك اين دستگاه از باال رفتن بيش از اندازه دما جلوگيرى مى كند و همين طور در صرفه 
جويى انرژى نيز كمك مى كند.

راهنماى تنظيمات:
{روشن كردن و خاموش كردن}

براى روش و خاموش كردن ترموستات دكمه S1 را فشار داده و چند ثانيه نگه داريد.

{ تنظيمات زمان }
ابتدا دكمه S4 را بزنيد وقتى كه عالمت   شروع به چشمك زدن كرد دكمه S1 را بزنيد تا وارد اين تنظيم شويد. 
ــتفاده از دكمه هاى باال و پايين به ترتيب شروع به تنظيم  ــمت راست نمايان شد با اس وقتى كه كاراكتر TIME س
روز، هفته، ساعت و دقيقه نماييد. پس از تنظيم هركدام از قسمت ها با استفاده از كليد S4 به مرحله بعد برويد و 

در انتها براى تثبيت اين مرحله  كليد S1 را بزنيد.

{ تنظيمات دوره هاى زمانى و دما}
ــما مى توانيد براى هر يك از روزهاى هفته4 پريود زمانى با دماهاى متفاوت داشته  ــوپرپكس ش ــتات س در ترموس

باشيد .
پس از مشخص كردن ساعت و روز هفته با زدن S1 وارد مرحله برنامه ريزى براى هريك از روزهاى هفته مى شويد 
ــما در حال تنظيم پريود اول مى باشيد مانند مرحله قبل شروع به تنظيم ساعت  ــت كه ش عالمت     بيانگر اين اس

كنيد و پس از آن نيز دماى مورد نظر را تنظيم كنيد.
در انتها S4  را بزنيد تا پريود ثبت شود و وارد بازه هاى زمانى بعدى شويد.

ــتيد  ــراى تمام روزهاى هفته انجام دهيد و در صورتى كه به يكى از بازه هاى زمانى احتياج نداش ــل فوق را ب مراح
دماى آن بازه را - -  ست كنيد.
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 را بزنيد وقتى كه عالمت 



نحوه انتخاب عملكرد:
{ حالت اتوماتيك}

كليد S4  را بزنيد ، وقتى كه عالمت       شروع به چشمك زدن كرد S1 را بزنيد تا دستگاه بر روى حالت اتوماتيك 
قرار بگيرد تادستگاه با توجه به برنامه ريزى انجام گرفته ادامه به كار بدهد.

{حالت دستى}
ــخص  ــما مى توانيد با انتخاب يك دماى مش مانند مرحله قبل اينبار عالمت      را انتخاب كنيد ، در اين حالت ش

دستگاه را تنظيم كنيد .

{تنظيمات پيش فرض}
در اين قسمت شما مى توانيد تنظيمات پيش فرضى را كه كارخانه براى دستگاه در نظر گرفته است را تغيير دهيد، 

البته توصيه نمى شود كه وارد اين مرحله شويد مگر در شرايط خاص و با مشورت نمايندگان شركت.
ــتگاه بالفاصله بعد از نمايش عبارت byc بر روى صفحه نمايش دكمه S4 را بزنيد تا وارد  ــن كردن دس پس از روش

اين مرحله شويد.

{سنسور دماى كف}
ــده  ــه دماى كف به دماى تنظيم ش ــود و هنگامى ك ــتفاده مى ش ــراى حفاظت از دماى كف اس ــور ب ــن سنس از اي

(50 درجه سانتيگراد ) برسد اقدام به توقف گرمايش خواهد كرد. طول سيم حسگر محيط 3 متر مى باشد.

{مراقبت از يخ زدگى}
ــتيد و مى خواهيد سيستم گرمايشى خود را خاموش كنيد مى توانيد با  ــتان هنگامى كه در خانه نيس در فصل زمس
روشن كردن حالت ضد يخ زدگى و تنظيم ترموستات بر روى سنسور كف ( out ) از يخ زدگى كف و لوله ها جلوگيرى 
كنيد، بدين صورت كه هرگاه دماى كف به 5 درجه رسيد ترموستات به طور اتوماتيك شروع به كار مى كند تا دما 

به 8 درجه برسد و سپس فرآيند گرمايش را متوقف خواهد كرد. 

  را بزنيد ، وقتى كه عالمت       شروع به چشمك زدن كرد 

ــخص  ــما مى توانيد با انتخاب يك دماى مش مانند مرحله قبل اينبار عالمت      را انتخاب كنيد ، در اين حالت ش

پارامتر قابل تنظيمعبارت صفحه نمايشگرحدود تغييراتمقدار پيش فرض

كاليبر دماسنج5Adj - تا 5 درجه سانتيگراد2,5- درجه سانتگراد

ON:  فعالغير فعال
OFF : غير فعال

Ltpضد يخ زدگى

IN
IN: سنسور داخل اتاق

OUT: سنسور دماى كف 
ALL : استفاده از هر دو سنسور

Senحاالت كاركرد سنسورها

محدوده كاركرد سنسور دماى كف40top تا 80 درجه سانتيگراد50 درجه سانتيگراد

پسماند سنسور داخلى0,5Dt0 تا 4 درجه سانتيگراد1 درجه سانتيگراد

پسماند سنسور دماى كف0,5Dt1 تا 5 درجه سانتيگراد3 درجه سانتيگراد
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