
Инструкция за работа

Терморегулатор/стайно 

управление RS-OT

Телефон: +

Hoval Export Hovalwerk AG

Княжество Лихтенщайн 

Адрес:  9490, Austrasse 70

Телефон: +423 399 24 00

Факс: +423 399 26 18

4 205 542 / 00 - 08/09 Подлежи на промени



4 205 542 / 00 Контрол на отоплителната система 

5 

Предназначение на работните 
елементи Централният, въртящ се бутон и бутоните със символи са 

конструирани за лесна и безпроблемна работа.

Бутони за функции Бутони за функции

Въртящ се бутон: 

Променя и 

запаметява 

стойностите

Основна процедура за 
смяна на настройките

Пример

Изберете желаната функция

Завъртете въртящия се бутон, за 

да изберете или промените 

желания параметър (мигаща дума 

или номер).

Натиснете бутона Info по всяко 

време, за да се върнете към 

основния дисплей, без да 

запазите зададените стойности.

Натиснете въртящия се бутон, за 

да запазите зададената стойност.

Стойността може да се запази в 

паметта и чрез избрания бутон за 

функция.
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Какво да направя, ако...

Следната информация може да се използва като поддръжка от първо 

ниво при често срещащи се ситуации.

Наблюдение

Твърде 
студено е

Твърде 
топло е

Решение

Задайте по-висока стойност за стайната температура с

и въртящия се бутон (вижте страница 9).

Задайте по-ниска стойност за стайната температура с        и
въртящия се бутон или настройте работния режим на (стр. 10, 14)

От сега нататък трябва да 

се поддържа еднаква 

температура денем и 

нощем.

Отоплението трябва да 
работи по-дълго време тази 
вечер

Задайте работния режим с 

(стр. 14)

Настройте работния режим 

настройте желания час (стр. 12)

на HEATING [„Отопление“] 

на PARTY [„Парти“] и 

Необходимо е по-голямо 
количество топла вода

Натиснете за 3 секунди и задайте допълнителното 

време за затопляне (страница 22)

От сега нататък е нужна 

топла вода, но не и 

отопление

Изведнъж спира 

отоплението или топлата 

вода, студено е.

Зададена стойност за 
стайната температура 
изисква чести промени, 
защото е твърде студено 
или топло

Настройте работния режим с    на SUMMER [„Лято“]
(изключено отопление, само топла вода) (стр. 14).

Проверете за предупредителни съобщения на 

контролера и се допитайте до  

отоплителни системи, ако е необходимо.

Променете настроената крива на отоплението (стр. 20)

Ще отсъствам няколко часа 
днес.

Настройте работния режим с на ABSENT TIL 

[„Отсъствам до“] и настройте часа, когато ще се 

върнете (стр. 12)

Ще пътувам за кратко (напр. 
3 дни)

Настройте работния режим с на HOLIDAY TIL 
[„Почивка до“] и задайте часа на завръщане (стр. 12)

Ще пътувам неопределено 

време

Твърде студено или твърде 
топло е през лятото.

Настройте работния режим с на  RED. HEATING 

[„Намалено отопление“]. При завръщане настройте 

работния режим с на AUTOMATIC 
[„Автоматичен“] (стр. 13)

Показва, че през лятото не работи. Ако е твърде 

студено, настройте работния режим на 
(страница 13).
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Контролни елементи на 
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7 1

6   2

5 3

4
Ключ Предназначение Функция
1 Дневна стайна 

температура
Задаване на дневната стайна 
температура 9 стр.

2 Намалена
стайна температура

Задаване на нощна стайна 
температура (намалено отопление).
Стр. 10

3 Температура на Задайте температурата на 
. Ръчно 

настройване на 
Страница 22

4 Въртящ се бутон Променете стойностите, като въртите. 
Потвърдете ги чрез натискане. Избор 
на функция чрез натискане и 
завъртане.

5 Бутон за информация Показване на данните за работата 
върху дисплея.
Връщане към основния дисплей без 
записване на стойностите. Стр. 29

6 Задаване на кривата на 
отоплението

Задаване на кривата на отоплениет
Стр. 20–21

7 Бутон за избор на 
работния режим
Ключ

Изберете режима на работа

Почивка

Отсъствам

Парти

Автоматично

Лято

Изключете системата за отопление 
през почивни дни (защита срещу 
замръзване) 12 стр.
Временно изключване на 
отоплението 12 стр.
Удължено време за отопление
12 стр.
Автоматично отопление според 
предварително зададеното време 
за отопление Страница 13
Само за БТВ; изключено отопление
Страница 13
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Отопление

Нам  отопление

Режим на готовност

Постоянно отопление Страница  

Режим на постоянно намалено 
отопление Страница 13

Изключена система – активирана 
защита против замръзване Стр 13

8 Дисплей Основният дисплей показва деня от 
седмицата, датата и часа, както и 
текущата температура на котела
и стайната температура (стайното 
управление)

Възможни резултати:
1: Време за активно отопление – 24 ч.
2: Дисплей за ден от седмицата
3: Показване на активния работен 
режим и програмата по часове
4: Час
5: Избран работен режим
6: Дата/ден/месец/година
7: Стайна температура (ако е 
активирана)


