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Dziękujemyzawybranienaszegowyrobu.
Termostat Jest nowoczesnym regulatorem
programowalnym przeznaczonym do sterowania
elektrycznymi urządzeniami grzewczymi np.
ogrzewaniem podłogowym bezpośrednim lub
akumulacyjnym,grzejnikamikonwektorowymi,piecami
akumulacyjnymi i innymiurządzeniamigrzejnymi.
Możliwość programowania pozwala na utrzymywanie
optymalnej temperatury przy jak najmniejszym zużyciu
energii elektrycznej. Podświetlany wyświetlacz LCD
z wyraźnym, intuicyjnym Menu zapewnia wysoki
komfortużytkowania.

TRP-70
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1 Opis termostatu

1.1Budowa

Termostat TRP-70

HAGER-POLO
z Tychów

Optima

Fiorena
HAGER POLO

posiada obudowę wykonaną
z tworzywa sztucznego w nowoczesnej stylistyce
popularnej na naszym rynku firmy

produkującej osprzęt elektroinstalacyjny.
Obudowa termostatu wykonywana jest w serii Optima
oraz Regina i pasuje idealnie do ramek pojedynczych
i wielokrotnych osprzętu w wersji (o numerach
fabrycznych 12011602 do 12012202),

oraz z użyciem adaptera nr
fabr. 22030102 (nr fabr. 22011602 do
22012210) produkcji firmy . Fabrycznie
nowe ramki wyposażone są w wypusty, które przed
montażem termostatu należy usunąć, aby nie
przeszkadzały. Montaż termostatu TRP-70 we
wspólnej ramce z pozostałym osprzętem typu łączniki,
gniazda itp. zapewnia elegancki wygląd całego
wnętrza, nie narzucając przy tym żadnych ograniczeń
architektom wnętrz. Z tyłu regulatora umieszczone są
listwy zaciskowe przeznaczone do przyłączenia

nr fabr.
13012112 do 13012504)

Regina

14Dane techniczne

15Wymiary. Schemat połączeń
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przewodów zasilania, obciążenia i czujnika
temperatury. Na płycie czołowej znajduje się
wyświetlacz LCD oraz przyciski sterowania
iprogramowania.

Termostat TRP-70 jest elektronicznym, dwustanowym
regulatorem temperatury z członem wyjściowym
w postaci przekaźnika elektromagnetycznego
o obciążeniu 16A. Współpracuje z dwoma czujnikami
temperatury: powietrznym (umieszczonym wewnątrz
obudowy) i podłogowym (na kablu długości 3m
przyłączanymdozaciskówregulatora).
O załączeniu ogrzewania w danej chwili decyduje
mikroprocesor, który porównuje temperaturę zadaną
z temperaturą rzeczywistą instalacji i stara się utrzymać
tę temperaturę na poziomie wynikającym z programu
zmian temperatury, wprowadzonym do pamięci przez
użytkownika. Włączenie przekaźnika ogrzewania
następuje wówczas, gdy temperatura mierzona
czujnikiem (powietrznym lub podłogowym) jest
mniejszaodtemperaturyzadanej.
Dzięki współpracy z dwoma czujnikami temperatury
termostat doskonale nadaje się do systemów
elektrycznego ogrzewania podłogowego. W pomiesz-
czeniach, w których ogrzewanie podłogowe jest
jedynym systemem grzewczym zalecana jest praca
z dwoma czujnikami temperatury. Termostat reguluje
wówczas temperaturę powietrza (wewnętrzny czujnik
temperatury powietrza ), a zewnętrzny
czujnik temperatury podłogi podłogę
przed przegrzaniem. Temperaturę maksymalną
posadzki można regulować od 5 do Tam, gdzie
ogrzewanie podłogowe jest drugim, uzupełniającym
systemem grzewczym, wówczas zalecane jest
skonfigurowanie termostatu do pracy z jednym,
podłogowym czujnikiem temperatury. Daje to lepszą
kontrolę temperatury posadzki, a za temperaturę
powietrza w pomieszczeniu odpowiada główny system
grzewczy.

40°C.

1.2Działanie

jest nadrzędny
zabezpiecza

2 Opis przycisków i trybów pracy

2.1 Przyciski i ekran termostatu

- ikona trybu pracy

reset M

L C R

13Montaż termostatu

Regulator TRP-70 zamocowany powinien być na
ścianie na wysokości ok. 1,5 m od podłoża. Miejsce
zamocowaniapowinnozapewniaćswobodnyprzepływ
powietrza I nie powinno znajdować się w pobliżu okien,
drzwi, przewodów kominowych, na ścianach
zewnętrznych ze słabą Izolacją cieplną w miejscach
nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł ciepła.
Wymagania teniedotyczą regulatorapracującegotylko
z czujnikiem zewnętrznym (podłogowym). Regulator
przystosowany jest do montażu w typowych puszkach
instalacyjnych 60 mm (przeznaczonych do montażu
osprzętuzapomocąwkrętów).
Montaż regulatora należy przeprowadzić w nas-
tępującejkolejności:

Zamontowaćpuszkę instalacyjną 60mm.
Zdjąćprzedniączęśćobudowy.
Przyłączyć przewody zasilające, przewody obciążenia
iczujnik.
Włożyć regulatordopuszki iprzykręcić.
Nałożyćprzedniączęśćobudowy.
Włączyćnapięciezasilające.
Ustawić czas bieżący, temperaturę zadaną oraz
zaprogramowaćcyklezmiantemperatury.
Czujnik podłogowy dołączony do termostatu należy
umieścić w rurce instalacyjnej, a rurkę na końcu
zaślepić.
Czujnik przeznaczony jest do pracy w warunkach
suchych, stacjonarnych - niedopuszczalne jest
stosowanie czujnika jako ruchomego elementu
pomiarowego.

W przewodzie zasilającym czujnik podłogowy
umieszczony jest drut stalowy, którego nie należy
nigdzie podłączać. Drut ten spełnia tylko rolę
usztywniającą w celu lepszego i sprawniejszego
wprowadzenia czujnika do rurki peszel. Nadmiar drutu
należy obciąć, aby nie spowodował ewentualnych
komplikacji eksploatacyjnych (np.: zwarcia). W trakcie
obcinania drutu należy zachować środki ostrożności
z uwagi na to, że drut ten jest sprężysty i przy obcinaniu
stwarza zagrożenie uszkodzenia ciała. Szczególnie
należy chronić oczy. Wykorzystując regulator do
sterowania urządzeń o charakterze indukcyjnym
należy stosować zabezpieczenie w postaci układu
gasikowego RC, dołączane równolegle do obciążenia.
Termostat montuje się w ramki 1-krotne, 2-krotne
i większe (o numerach fabrycznych 120116 do 120120)
produkcji firmy HAGER POLO. Fabrycznie nowe ramki
wyposażone są w wypusty montażowe które przed
montażem termostatu należy usunąć. Usunąć należy
tylko te wypusty, które kolidują z płytą montażową
termostatu, pozostałych wypustów w ramkach
wielokrotnychnienależyusuwać.

Ø

Ø

Uwaga



L
C Ok
R
M
Reset

Menu Ok.

Programowanie i zmiana nastaw

–wgórę,zwiększanie
–wywołanieMenu,akceptacja( .)
–wdół,zmniejszanie
–zmianatrybu,wyjdź

–przywracanieustawień fabrycznych

Na ekranie głównym na środku wyświetlana jest
aktualnatemperaturazdokładnościądo1/10stopniaC;

U góry od lewej: dzień tygodnia i godzina, sygnalizacja
włączonego ogrzewania (brak ikony oznacza wyłą-
czoneogrzewanie),aktualnytrybpracy;

Wdolnymwierszuwywołanie lub , lub

termostatu odbywa
się przez wybranie odpowiednich pozycji Menu;
nastawienie wymaganych wartości parametrów (czas

pracy, temperatura, itp.) przyciskami i oraz

zatwierdzeniewyboruprzyciskamiwdolnymi.

▲ ▼

2.2Trybypracy

off

2.2.1.Trybprogramowy lub

Temperaturą
komfortową Tk

Temperatura ekonomiczna Te

Termostatmożepracowaćwjednymzczterechtrybów:

Programowy lub

Ręczny

Przeciwzamrożeniowy

Nieaktywny

Tryby pracy regulatora nastawiamy przyciskiem M
(górny róg prawy). Ikona w prawym górnym rogu
ekranuobrazujeaktualnytryb.

W trybie tym termostat realizuje program grzania
ustawiony przez użytkownika lub fabryczny program
grzania. Termostat pozwala na utrzymywanie
w pomieszczeniu ustalonej przez użytkownika dla
danego okresu czasu temperatury komfortowej lub
ekonomicznejRazustawiony (zaprogramowany)okres
powtarzany jest w cyklu tygodniowym.

nazywamy taką temperaturę, przy
której użytkownik czuje się najlepiej i którą należy
utrzymywać w pomieszczeniu w trakcie jego
użytkowania. powinna
być utrzymywana podczas snu lub dłuższej
nieobecności użytkownika. Obok symbolu trybu
programowego widnieje symbol, dzięki któremu
użytkownik wie jaka temperatura jest obecnie
utrzymywanaprzeztermostat:

temperaturakomfortowa

temperaturaekonomiczna

1-

2-

3-

4-

Wybieramy „ ” i  wciskamyCzas trwania OK.

Aby anulować zmiany wybieramy

W zależności od potrzeb użytkownika czas
podświetlenia ekranu można regulować w zakresie
5–20 sekund z krokiem 5s, całkowicie wyłączyć,
bądź załączyć na świecenie ciągłe. W przypadku
czasowego podświetlenia pierwsze wciśnięcie
któregokolwiek z przycisków regulatora (oprócz
przycisku resetu) powoduje włączenie podświe-
tlenia, a dopiero kolejne wciśnięcie wykonuje odpo-
wiadającą mu funkcję. Ponadto podświetlenie zo-
stanie automatycznie wyłączone wtedy tylko, gdy
regulator wyświetla ekran główny. Pozwala to na
eliminację niepożądanych wyłączeń podświetlenia
podczas ustawiania parametrów regulatora. Aby
zmienić czas trwania podświetlenia wybieramy
Menu „Opcje”, a następnie pozycję „Podswietlenie”.
Na ekranie wyświetlone zostanie dodatkowe Menu.
Czas trwania można regulować w skali:
wyłącz – 5 – 10 – 15 – 20 – ciągle.

„Powrot”

12.2 Czas podświetlenia

Przyciskami ustawiamy aktualną wartość
parametru i wciskamy

+/–
Menu

Aby zachować wprowadzone zmiany wybieramy
„ ” i zatwierdzamy .Zapisz Ok

Aby zachować wprowadzone zmiany wybieramy
„ ” i .
Aby anulować zmiany wybierz „ ”
Zapisz Ok

Powrot



2.2.2Trybręczny

zwykły nieprogra-
mowalny regulator

2.2.3.Trybprzeciwzamrożeniowy

+5°C. Tem-
peraturę tę można zmienić. Szczegóły w rozdziale
„Ustawianie temperatur”

2.2.4.Trybnieaktywny off

W trybie tym termostat pracuje jak
wówczas stale utrzymywana jest

w pomieszczeniu aktualnie nastawiona przez użyt-
kownika temperatura. Temperaturę tę można łatwo
zmieniaćzgodniezbieżącymipotrzebamiużytkownika.

Termostat pozwala również na ustawienie trybu
przeciwzamrożeniowego W trybie tym utrzymywana jest
najmniejsza dopuszczalna temperatura np.

. Funkcja ta używana jest np.
przez użytkowników domków letniskowych dla ochrony
ichprzedskutkamimrozuwokresie zimy.

Jest też funkcja umożliwiającą całkowite wyłączenie
termostatu bez odłączania go od napięcia. Szczegóły
wrozdziale"Wyłączanietermostatu.

3 Pierwsze włączenie

Przy pierwszym włączeniu po kilku sekundach
ustabilizują się wskazania termostatu. Wyświetlana
będzie temperatura na czujniku wbudowanym
a regulacja będzie wyłączona (tryb off). Należy
uruchomić regulację przez włączenie którego-
kolwiek trybu grzania. Jeżeli naciskając przycisk
włączymy np. tryb programowy to wyświetli się
właściwa ikona a termostat od razu zacznie utrzy-
mywać temperaturę wg następującego programu
fabrycznego:

00:00 - 06.00 temperatura ekonomiczna
06.00 22:00 temperatura komfortowa
22:00 00:00 temperatura ekonomiczna
i tak codziennie.

Każdy nowy termostat ma w pamięci zawarty
powyższy program fabryczny. Dla pewności
poprawnego działania termostatu należy sprawdzić
jeszcze czy prawidłowo ustawiony jest czas zegara
termostatu (pamięć zegara

). W razie potrzeby należy poprawić
ustawienie aktualnego czasu jak i dnia tygodnia
(patrz następny rozdział).

M

Te = 15°C
Tk = 20°C

Te = 15°C

podtrzymywana jest
przez 24h

-
-

4 Ustawienie aktualnego czasu

Aby ustawić aktualny czas należy: wywołać Menu
przez naciśnięcie przycisku „ ”- środkowego na
dole i wybrać kolejno wiersze: , , na
ekranach jak następuje..

Menu
Opcje Zegar

regulatora jest automatycznie blokowana przy
braku aktywności użytkownika w ciągu 3 minut od
chwili załączenia. Zapobiega to przypadkowej zmia-
nie parametrów regulacji np. przez małe dzieci.
Blokada klawiatury jest sygnalizowana przez
symbol klucza w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby odblokować klawiaturę przytrzymujemy przez
chwilę przycisk (dolny prawy)R

11Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby skasować wszystkie dotychczasowe usta-
wienia i powrócić do ustawień fabrycznych idziemy
do Menu „ ”, wybieramy pozycję „

”, a następnie opcję „ ”.
Opcje Reset

nastaw Tak

12Regulacja podświetlenia ekranu

Podświetlenie wyświetlacza regulowane jest za
pomocą dwóch parametrów: jasności podświetlenia
oraz czasu trwania podświetlenia.

Intensywność podświetlenia można ustawić w skali
od 1 do 5. Aby zmienić jasność podświetlenia
przechodzimy do Menu „ ”, a następnie
wybieramy pozycję „ ”. Na ekranie
wyświetlone zostanie dodatkowe Menu.

12.1.Jasność podświetlenia

Opcje
Podswietlenie

Wybierzmy „ ” i .Jasnosc Ok



następnie:

Posługując się przyciskami ustawiamy dzień
tygodnia i wciskając przechodzimy do usta-
wiania godziny i minut

+/–

Wywołujemy . Aby zachować wprowadzone
zmiany, wybieramy „ ” i zatwierdzamy .
Aby anulować zmiany wybieramy „Powrot”

Menu
Zapisz Ok

Uwaga: podczas pierwszego uruchomienia
regulatora bądź w przypadku długotrwałego
odłączenia go od zasilania regulator może ciągle
wyświetlać datę „pn 00:00”. Oznacza to, iż
wewnętrzny układ zegarowy utracił możliwość
wyświetlania aktualnej daty i należy ją ustawić
zgodnie z powyższą instrukcją. W przypadku
częstego powtarzania się takiej sytuacji może to
oznaczać uszkodzenie się regulatora. Wtedy proszę
skontaktować się z serwisem.

8 Korekcja wskazań temperatury

Jeżeli występuje różnica pomiędzy temperaturą
wskazywaną przez termostat a termometrem
umieszczonym w pomieszczeniu jest wskazana
kompensacja wskazań termostatu. Korekcja tempe-
ratury pozwala na kompensację wskazań czujnika
powietrznego i dopasowanie wyświetlanej tempera-
tury do aktualnie panującej w pomieszczeniu.
Analogicznie jak w punkcie poprzednim przej-
dziemy do Menu „ ”, a następnie wybierzemy
pozycję „ ”. Na ekranie:

Opcje
Korekcja temp

Przyciskami ustawiamy aktualną wartość
temperatury i akceptujemy ją wybierając kolejno

, , .
Zaleca się wykonanie kalibracji odczytu tempe-
ratury po kilku dniach pracy termostatu w danym
pomieszczeniu.

+/–

Menu Zapisz Ok

9 Wyprzedzanie załączenia

Jeżeli w programie tygodniowym następuje zmiana
z temperatury ekonomicznej na komfortową np.
o godzinie 13.00, to regulator od tej godziny rozpoczy-
na ogrzewanie pomieszczenia. Natomiast jeżeli o go-
dzinie 13.00 oczekuje się już ogrzanego pomiesz-
czenia do temperatury komfortowej, należy regulator
przełączyć odpowiednio wcześniej. Do tego służy
funkcja „stała czasowa”. Za jej pomocą można zdefi-
niować o ile wcześniej regulator powinien
zareagować na nadchodzącą zmianę w cyklu
tygodniowym. Aby zmienić wartość parametru
(wyprzedzenia załączenia) przejdziemy do Menu

, a następnie wybierzemy pozycję „Stala„Opcje”

Przyciskami ustawiamy pożądaną wartość
parametru i jak poprzednio akceptujemy ją ( ,

, ).

+/–
Menu

Zapisz Ok

10Blokada klawiatury

Funkcja blokady zapisanych ustawień jest dostępna
po wywołaniu kolejno , ,
Jeżeli funkcja ta jest włączona, klawiatura

Menu Opcje Blokada klaw.



5 Ustawianie temperatur

5.1. Ustawianie temperatury w trybie ręcznym
Przyciskiem M – górny prawy róg ustawiamy ręczny
tryb pracy - oznaczenie . Wyświetlony zostanie
ekran:

Wyświetlana jest aktualnie mierzona temperatura,
naciśnięcie jednego z przycisków lub (skrajnego
na dole) spowoduje wyświetlenie wartości zadanej,

L R

Za pomocą przycisków zmieniamy wartość za-
daną temperatury np. na wartość, 20,0 °C.

+/–

Nowa wartość zostanie po chwili automatycznie
zatwierdzona i regulator wróci do ekranu głównego.
Alternatywnie, nową wartość można zatwierdzić
przyciskiem .

Aby ustawić powyższe temperatury należy wywołać
Menu przyciskiem i następnie wybrać opcję
„Temperatury”

Ok

5.2. Ustawianie temperatury komfortowej, eko-
nomicznej, przeciwzamrożeniowej i maksymal-
nej temperatury podłogi

C

i zatwierdzić wybór .Ok

Przyciskami +/- dokonujemy zmiany chwili
zakończenia okresu tj o godzinie 11.30.
Analogicznie można zmieniać czasy trwania
pozostałych okresów.
Aby skasować istniejący okres należy ustawić jego
czas trwania na 0.
Aby anulować zmiany wybieramy „Powrót”

Aby zachować wprowadzone zmiany wybieramy
i zatwierdzamy otrzymamy widok:„Zapisz” Ok

wybierając i powracamy do Menu
głównego.
Wprowadzony program dla poniedziałku będzie
automatycznie obowiązywał również dla pozos-
tałych dni roboczych – zgodnie z wybranym zesta-
wem dni tygodnia.

Powrót Ok

7 Wybór czujnika temperatury

Pomiar temperatury dokonywany jest przez
wewnętrzny czujnik powietrzny, czujnik podłogowy -
zewnętrzny, bądź oba czujniki jednocześnie. Jeżeli
włączone są oba, to czujnik podłogowy jest czujni-
kiem zabezpieczającym przed nadmiernym wzros-
tem temperatury podłogi.
Wybierając kolejno , , , na ekranie:Menu Opcje Ok

wybieramy opcję i ją akceptujemy
. Na ekranie deklarujemy wybór:

Wybór czujnika
Ok

np. czujnika powietrznego (wewnętrznego) i zat-
wierdzamy Ok



Z ekranu:

wybieramy temperaturę przyciskami / , którą
chcemy ustawiać, tu np. ekonomiczną i zatwier-
dzamy . Wyświetli się poprzednio ustawiona
temperatura ekonomiczna (np. 17 st. C):

L R

Ok

Przyciskami +/– ustawiamy nową wartość na pozycji
jedności i zatwierdzamy przyciskiem .
Przeszliśmy do ustawiania przyciskami części
dziesiątych stopnia:

+/-

ustawioną temperaturę zatwierdzamy przyciskiem
Menu.Aby zachować wprowadzone zmiany

wybierzmy „ ”i zatwierdź . Aby anulować
zmiany wybierzmy „ ”.

Analogiczne ustawiamy wartości temperatury
komfortowej i przeciwzamrożeniowej.

Zapisz Ok
Powrot

6 Ustawianie programu grzania

Przyciskiem wywołujemy i wybieramy opcjęC Menu
Okresy grzania.

zatwierdzamy .Ok

W następnym kroku wybieramy zestaw dni tygodnia
dla którego będą obowiązywały programowane
okresy grzania. Możliwe są następujące zestawy dni
tygodnia: dni robocze, tylko sobota i niedziela,
wszystkie dni tygodnia. Jeśli wybierzemy np.: dni
robocze - ukaże się następujący ekran:

zatwierdzamy wybrany zestaw klawiszem

Dla wybranego dnia (lub dni) wyświetlony zostanie
okres temperatury komfortowej

Ok

Jak wskazuje na ekranie możemy zmieniać po-
czątek +/- tego okresu. Wybranie przesunie
na koniec tego okresu i umożliwi zmianę.

Aby dodać nowy okres wciskamy (przycisk ) aż
do wyświetlenia się poniższego Menu

▲

▲

Wszystkienastawyczasuzmieniająsięco15minut.

C

wybieramy i zatwierdzamy . Wyś-
wietlone zostaną nowe okresy.

W przykładzie zmienimy koniec pierwszego okresu
z 15.00 na 11.30.

Dodaj okres Ok

Przyciskiem wybieramy następny moment
zmian.


