
HY-02B07H LCD 

Ръководство за термостат за 

нагряване 

Продуктово обобщение 

Този термостат за нагряване с нова 

конструкция е предназначен за задоволяване 

на пазарното търсене, той е с голям LCD 

дисплей. Използва се лесно и е с всички 

функции. Той може да бъде контролиран 

посредством моторизиран топков клапан, 

моторизиран клапан, топлинен клапан, соленоиден клапан, нагревател, 

електронагряващ се филм, електронагряващ се въглероден кристал. 

Продуктът бива използван за подово отопление. 

 

Технически данни 

 Електрозахранване: променлив ток200 ~ 240V, 50 / 60HZ 

 Ток за зареждане: 3А (водно нагряване); 12А/16А (електрическо 

нагряване); 

 Точност: ±0.5 °С; 

 Зададен температурен обхват: 5° С – 60 °С; 

 Граничен температурен обхват: 5 – 99 °С; 

 Потребление: < 0.3 W; 

 Температурен сензор: отрицателен температурен коефициент; 

 Размер: 86*86*17 мм (височина*широчина*дълбочина). 

 

Характеристики 

 Голям LCD сензорен екран със синьо задно осветяване и режим на 
двоен температурен дисплей; 

 Времеви дисплей (минути, часове, седмици); 
 6 програмируеми периоди, с настройка за контролиране на 

температурата; 
 Сензор за вътрешна и външна температура по избор на потребителя; 
 Дисплей за стайна температура, с прецизност от 0.5, вътрешна 

прецизност от 0.1; 
 Температурната настройка отговаря на необходимостта на 

потребителя по отношение на стайната температура; 
 Запаметяваща функция при прекъсване на захранването, 

предпазване на вашата настройка срещу прекъсване на 
захранването; 

 Функция за автоматично калибриране на стайната температура. 
 

 

Описание на бутоните 

Номер Сигнал Описание 

1 
 

Включено/изключено 

2 
 

Клавиш за режим: превключване на авто/ръчен 
режим на управление, управление на времевия 
интервал и временно управление 

3 
 

Времева настройка: часове, минути, настройка за 
седмиците. 

4 
 

Настройка за по-висока температура, и 

за увеличаване на програмируемия 
параметър. 

5 
 

Настройка за по-ниска температура, и 

за намаляване на програмируемия 
параметър. 

 

Функция и дисплей 

ръчно управление (временно ръчно управление, ако просветва, 

автоматично управление, когато този знак не е на дисплея; 

в процес на нагряване; 

ставане сутрин, първи времеви интервал; 

отново у дома на обяд, трети времеви интервал; 

отново у дома през нощта, пети времеви интервал; 

отваряне на функцията срещу замръзване; 

излизане сутрин, втори времеви интервал; 

излизане на обяд, четвърти времеви интервал; 

сън през нощта, шести времеви интервал. 

 

Настройки на времето и времевите интервали                                                                                         

1) Времеви настройки 

Натиснете клавиша за време , дисплеят за времева зона и минута, час, 

седмица се появява, натиснете клавиша „+“ или „-„, за да регулирате 

времето. 



2) Настройка за автоматично контролиране на времевия интервал и 

температурата. 

Като първа стъпка, изберете времевия интервал, натиснете  дисплея 

на екрана „LooP” (управление на циклите), след това натиснете „+“, дисплея 

на екрана „12345“ (режим за управление от понеделник до петък); натиснете 

„+“ два пъти, дисплея на екрана „123456“ (режим за управление от 

понеделник до събота); натиснете „+“ три пъти, дисплея на екрана „123456, 7“ 

(режим за управление от понеделник до неделя). 

Като втора стъпка, изберете настройката за времевия интервал, времето 

и температурата, след като дисплеят на екрана „12345“ или „123456“ или 

„123456, 7“, натиснете  въведи, за да влезете в настройката за време и 

времеви интервал, след това натиснете , за да влезете в настройката за 

време и времеви интервал, натиснете „+“ или „-„, за да регулирате и 

запаметите настройката автоматично. 

Забележка: след като автоматичното управление изчезне, ако е 

необходимо, пренастройте температурата, след като автоматичното 

управление изчезне, можете да натиснете „+“ или „-„, за да го регулирате. 

3) Промяна на настройката за управление на времето и времевия 

интервал. 

Първо натиснете , след това натиснете  превключвателя, за 

времевата опция, за да промените времето на времевия интервал. 

 

Програмиране на времевия интервал 

Натиснете клавиша от менюто , след това можете да влезете в 

настройката за времевия интервал, след това натиснете клавиша за време 

, за да влезете в настройката за времеви интервал. 

 

Период Икона Времеви период по 
подразбиране 

Температурен период 
по подразбиране 

Работен ден 1 
 

06:00 20 °С 

2 
 

08:00 15 °С 

3 
 

11:30 15 °С 

4 
 

12:30 15 °С 

5 
 

17:30 22 °С 

6 
 

22:00 15 °С 

Уикенд 1 
 

08:00 22 °С 

2 
 

23:00 15 С 

Забележка:  

1.Фабричната температурна стойност по подразбиране на времеви интервал 

3 и 4 е същата като при период 2, моля, променете температурата по 

подразбиране, ако е необходимо. 

2. Температурната настройка е „00“, този температурен интервал е затворен; 

3. Прегледайте температурната стойност (подова температура). 

 

(1) Версия на сензорен екран (серия HY03H-1, HY03H-2, HY03H-3): 

когато вътрешната контролна температура и външната гранична 

температура са избрани (защита срещу висока температура), 

недостатъчно захранване е налице, натиснете времевия клавиш, без 

да го премествате, след това натиснете клавиша за 

включване/изключване заедно, за да включите и прегледате 

външната температура (тази зона за времевото измерване и 

температурата изобразява температурната стойност OUT TEMP), 

натиснете времевия клавиш, за да изобразите стайната температура; 

(2) Бутон за версията (серия HY-2B03H, HY-02B07H, HY-02B09H): когато 

вътрешната контролна температура и външната гранична 

температура са избрани (защита срещу висока температура), 

недостатъчно захранване е налице, натиснете клавиша за режим, без 

да го премествате, след това натиснете клавиша за 

включване/изключване заедно, за да включите и прегледате 

външната температура (тази зона за времевото измерване и 

температурата изобразява температурната стойност OUT TEMP), 

натиснете клавиша за режим, за да изобразите стайната 

температура; 

 

Усъвършенствана настройка (препоръчително е да бъде използвана от 

техник) 

(1) Версия на сензорния екран (серия: HY03H-1, HY03H-2, HY03H-3): 

изключено състояние поради недостатъчно захранване, първо 

натиснете , след това натиснете , за да влезете в 

усъвършенстваната настройка. 

(2) Бутон за версията (серия: HY-2B03H, HY-02B07H, HY-02B09H): 

изключено състояние поради недостатъчно захранване, първо 



натиснете „-„след това натиснете , за да влезете в 

усъвършенстваната настройка. 

№ Симв
оли 

Предмет на 
настройване 

Функция за настройка на 
параметрите 

Фабрична настройка 
по подразбиране 

1 SEN Опция за 
управление на 
сензора 

0: вътрешен сензор 
1: външен сензор 
2: вътрешно 
температурно 
управление, външна 
гранична температура 
 

0: вътрешен сензор 

2 OSV Гранична 
температурна 
стойност на 
външния сензор 

5-99 °С 42 °С 

3 dIF Обратна разлика 
на граничната 
температурна 
стойност на 
външния сензор 

1-9 °С 2 °С 

4 SVH Настройка на 
горна гранична 
температурна 
стойност 

5-99 °С 35 °С 

5 SVL Настройка на 
долна гранична 
температурна 
стойност 

5-99 °С 5 °С 

6 AdJ Измерване на 
температурата 

Измерване на 
температурата, 
проверка и 
калибриране 

С 0.1 °С точност 
Калибриране 
(действителна 
температура) 

7 FrE Функция срещу 
замръзване 

00: изключена функция 
срещу замръзване 
01: включена функция 
срещу замръзване 

00: изключена 
функция срещу 
замръзване 
01: включена 
функция срещу 
замръзване 

8 POn Захранване на 
запаметяването  

00: Включено 
захранване, не е 
нужно запаметяване 
01: Включено 
захранване, нужно е 

00: Включено 
захранване, не е 
нужно 
запаметяване 
 

запаметяване. 

9 FAC Фабрична 
настройка 

08: само дисплей, без 
друго значение 
00: възстановяване на 
фабричната настройка 

08 

Забележка: описание на хистерезис (температура на обратната вода): 

фабричната настройка по подразбиране на външния сензор за гранична 

температура (OSV) е зададена на 42°С, хистерезисът на външния сензор за 

граничната температура (dIF) е зададен на 2, когато температурата е до 44 

°С, изходящ сигнал за спиране на релето, когато температурата спадне до 

40°С, отново бива подаде изходящ сигнал за релето и се случва подгряване. 

(функциониране, когато стайната температура е по-ниска от зададената 

температура). 

 

Полезни съвети при неизправности в сензора 

Моля, изберете правилно работния режим на вътрешния и на външния 

сензори. Ако той бъде избран погрешно или ако има неизправност 

(повреждане) на сензора, LCD интерфейсът ще изобрази Err”, 

температурният контролер спира да подгрява дотогава, докато 

неизправността бъде отстранена. Специален полезен съвет: кабел за 

инсталиране. Моля, изберете: за водно подгряване изберете 1.5 – 2.5 мм2 

твърда линия; за електрическо подгряване изберете над 2.5 мм2 твърда 

линия. 

 

Диаграма на окабеляване 

 
Диаграма на окабеляване за електрическо подгряване Диаграма на окабеляване 

за водно подгряване 

(не бива да 

свързвате 

терминал 

„затваряне4“ на 

електрическия 

клапан) 



 
Водно подгряване, диаграма на окабеляване без външен сензор  Водно подгряване, 

диаграма на окабеляване без контакт 

         

Инсталиране 

Предупреждение: моля, извършете правилно окабеляването като 

следвате стриктно диаграмата на окабеляване, вода, кал и други 

отлагания не бива да попадат в термостата, в противен случай ще 

причинят повреждане на термостата! 

 

 
 

  

1. Отворете 
главния панел за 
управление 
посредством 
отвертка с 3.5мм 
връх по 
наклонената 
равнина дотогава, 
докато картата 
достигне 
дълбочина от 4 
мм, леко я 
повдигнете, за да 
отворите куката 
на картата.  

2. Свържете 
задния панел и 
захранването, 
окабелете го 
според 
диаграмата на 
окабеляване, 
закрепете задния 
панел върху 
касетката 
посредством М4 
винт 

3. Свържете 
изместването за 
навиване на 
задния панел и 
горния панел. 

4. Окачете го 
под 30 °С 
спрямо двете 
куки, натиснете 
двата ъгъла на 
бутона, 
закрепете за 
горната обвивка 
и инсталирането 
е приключено. 

 


