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Termostat pokojowy włącza ogrzewanie i wyłączanie je  
w razie potrzeby. Termostat wykorzystując pomiar 
temperatury powietrza. włącza ogrzewanie, gdy 
temperatura powietrza spada poniżej zaprogramowanej 
wartości i wyłącza je, gdy  pożądana temperatura została 
osiągnięta. Ustawienie termostatu na wyższą temperaturę 
nie będzie skutkowało szybszym ogrzaniem pomieszczenia. 
Szybkość z jaką  nagrzewa się pomieszczenie zależy od 
konstrukcji systemu grzewczego, na przykład, wielkości kotła 
i grzejników.

Ustawienia termostatu nie mają również wpływu na 
szybkość ochładzania się pomieszczenia. Ustawienie 
termostatu na niższą temperaturę skutkuje utrzymaniem 
pomieszczenia w niższej temperaturze oraz prowadzi do 
oszczędzania energii. 

System ogrzewania nie działa, jeśli wyłącznik czasowy lub 
programator  wyłączył go. 

Aby ustawić i użytkować swój termostat pokojowy w sposób 
efektywny, znajdź najniższą komfortową temperaturę 
i ustaw ją na stałe. Aby określi temperaturę, która jest 
odpowiednia, ustaw termostat na niską temperaturę, np. 
18°C – a następnie podnoś ją o jeden stopień każdego 
dnia, dopóki nie uzyskasz pożądanego komfortu. Po 
ustaleniu właściwej temperatury nie będziesz musiał jej już 

zmieniać. Każde dalsze zwiększenie 
temperatury pomieszczenia zwiększy 
też zużycie energii i narazi Cię 
na dodatkowe koszty. Jeśli twój 
system ogrzewania bazuje na kotle 
z grzejnikami,  zazwyczaj będzie 
potrzebny tylko jeden termostat pokojowy do sterowania   
w całym domu. Można jednak ustawiać różne temperatury 
w poszczególnych pomieszczeniach poprzez zainstalowanie 
termo zaworu z głowicą termostatyczną na poszczególnych 
grzejnikach. Jeśli nie masz zaworów termostatycznych, 
należy wybrać temperaturę, odpowiednią dla całego domu. 
Jeśli dysponujesz zaworami termostatycznymi, można 
wybrać nieco wyższe ustawienie, aby zapewnić komfort dla 
nawet najzimniejszego pokoju, a jednocześnie zapobiec 
przegrzaniu w innych pomieszczeniach poprzez regulację 
zaworami termostatycznymi. 

Termostaty pokojowe potrzebują swobodnego przepływy 
powietrza do skutecznego badania temperatury, więc nie 
mogą być osłonięte np. przez zasłony lub meble. Blisko 
ustawione piecyki elektryczne, telewizory, oświetlenie 
zainstalowane na ścianie lub na stole może spowodować 
nieprawidłowe działanie termostatu.

Czym jest termostat pokojowy?

Instalacja

UWAGA: Jeśli nie jesteś doświadczonym instalatorem, zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego 
instalatora.

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE: Jeśli zasilanie nie 
zostanie odłączone, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
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Instalacja z dala od źródeł zimnego lub ciepłego powietrza

Montaż ścienny

Montaż na gniazdku Montaż na ścianie

Zdemontować pokrywę termostatu jak pokazano na schemacie po lewej stronie. Zamontować termostat na 
wysokości ok. 1,2 do 1,5 m od podłogi.



Podłączenie przewodów

1,0 – 2,5 mm

8 mm maks.

Schematy połączeń elektrycznych

Test systemu i zakończenie instalacji

• Wszystkie przewody muszą spełniać standardy IEE. Termostat przeznaczony do stałej instalacji elektrycznej.

• Wyłącznik, posiadjący separację co najmniej 3 mm pomiędzy biegunami, musi być wyposażony w stałą instalację  
do odłączenia zasilania.

• Termostat posiada izolację Klasy II (podwójna). Terminal zaopatrzono w instalację zewnętrznego uziemienia.

• System ogrzewania musi być wyposażony w bezpiecznik nie większy niż 10A. System chłodzenia musi być wyposażony 
w bezpiecznik nie większy niż 6 A.

• Termostat ma 4 otwory na obudowie tylnej, aby pomieścić okablowanie wchodzące z powierzchni ściany. Sprawdź,  
czy kabel całkowicie wypełnia otwór, bez pozostawienia luki. Stosowane korytka do przewodów muszą być  
dopasowane dokładnie do ścianek termostatu aby nie pozostawiać żadnych luk.

1 Załóż obudowę i dokręć śrubę (patrz 
rys. po lewej).

2 Sprawdź czy zasilanie jest włączone 
aby upewnić się, że ogrzewanie jest 
włączone.

3 Ustaw  pokrętło na tmp. docelową     
30°C. Jeśli termostat jest podłączony 
prawidłowo, ogrzewanie powinno 
zacząć działać.

4 Aby zatrzymać test, przekręć pokrętło 
na niższą temperaturę. System 
ogrzewania powinien się wyłączyć.

Ustawić na  30°C aby przetestować

Założyć i dokręcić obudowę

Podłącz przewody systemu ogrzewania i chłodzenia, 
jak to przedstawiono po lewej stronie.  Patrz na 
szczegółowy schemat połączeń elektrycznych.

1 Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.

2 Zdejmij izolacje z przewodu na długości 
ok. 6 mm.

3 Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę zacisku, 
wsuń przewód w szczeliny i dokręć śrubę 
ponownie. 

4 Załóż obudowę termostatu a następnie podłącz 
zasilanie.

UWAGA: Wszystkie przewody muszą spełniać 
standardy IEE. Przewody zasilane prądem zmiennym 
muszą być oddzielone od przewodów montowanego 
osprzętu.
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System ogrzewania System  chłodzenia

Honeywell zapewnia gwarancję producenta na niniejszy 
produkt przez 1 rok od daty zakupu. Zobowiązujemy się 
do wymiany lub naprawy na swój koszt, jeśli produkt okaże 
się wadliwy, w ciągu 1 roku, wyłącznie w wyniku wad 
materiałów lub wykonania.

Równocześnie, jeśli produkt nie został zainstalowany 
prawidłowo  i nie był używany zgodnie z instrukcjami 
Honeywell, nie został zastosowany prawidłowo lub jeżeli 
została dokonana próba samodzielnej naprawy, demontażu 
lub wprowadzenia zmian w urządzeniu w jakikolwiek 
sposób, skutkuje to utratą gwarancji.

Niniejsza gwarancja produktu określa pełnię zobowiązań 
firmy Honeywell. Gwarancja producenta nie obejmuje strat 

lub szkód oraz kosztów instalacji wynikających z wadliwego 
działania produktu. 

Jeśli produkt jest wadliwy, należy zwrócić go wraz z 
dowodem zakupu lub potwierdzeniem odbioru w miejscu 
zakupu.

Przepisy gwarancji nie wpływają to na Twoje prawa 
ustawowe, jako konsumenta.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie, 
skontaktuj się z homexperttm przez telefoniczną linią 
serwisową Honeywell  pod numerem 0845 6042893. 

Pełną listę zasad i warunków proszę gwarancji znajdziesz 
pod adresem www.homexpertbyhonyewell.com

Gwarancja

OBCIĄŻENIE OGRZEWANIA
OBCIĄŻENIE CHŁODZENIA
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