Configurarea sistemului Wireless Watts
1. Configurare: Termostat V22 - Receptor de perete V23
Pentru a vă configura termostatul cu receptorul trebuie să aveți receptorul în modulul « inițializare RF».
(vă rugăm să consultați prospectul receptoarelor pentru aceasta, numai receptoarele RF din aceeași
gamă sunt compatibile: V23, V25 & V26)
- Pentru a intra in modul de invatare, apăsați și mențineți apăsat butonul editare de pe termostat ( • )
timp de 5 secunde, apoi trebuie să fie afișat parametrul «RF ini»:

- Apoi se apasa timp de 5 secunde butonul editare de pe receptorul V23 (este un singur buton), pana
clipeste ledul verde.

2. Configurare: Receptor de perete V23 MASTER - Receptor de perete
V23 SLAVE
- Se apasa butonul de configurare de pe receptorul SLAVE timp de 5 secunde pana se aprinde led-ul
verde.
- Se apasa butonul de editare de pe receptorul MASTER timp de 10 secunde pana se aprinde led-ul rosu.
! In cazul in care receptorul ajunge la temperatura de limitare, led-ul verde se face rosu.

3. Configurare: Set Camera V22 - V23 cu unitatea centrala V24
- Se apasa timp de 5 secunde butonul editare de pe receptorul V23 (este un singur buton), pana se
aprinde led-ul verde.
- Se intra in meniul unitatii V24:
Settings - Installation - Pairing - New/Change Zone - Se seteaza numarul camerei - Pairing

4. Configurare: Unitate Centrala V24 - Unitatea GSM V27
Prima data se introduce cartela in modulul GSM V27 (cartela fara cod pin), se conecteaza antena GSM,
se alimenteaza modulul si se asteapta doua minute pentru ca modulul sa se initializeze si sa se
conecteze la reteaua GSM (nu mai licaresc led-urile).
- Se intra in meniul unitatii V24 astfel:
Settings - Installation - GSM - Configuration - Phone Number - Se introduce numarul de telefon - OK.
- Pe urma se intra din nou in meniul unitatii V24:
Settings - Installation - GSM - Pairing
- In acest moment se tine apasat butonul de configurare de pe modulul V27, 5 secunde pentru conectare
cu unitatea V24.

5. Configurare Unitate Centrala V24 - Receptor de Priza V25
- Se apasa timp de 5 secunde butonul de configurare de pe receptorul V25 (este un singur buton), pana
se aprinde led-ul verde.
- Se intra in meniul unitatii V24:
Settings - Installation - Pairing - New/Change Zone - Se seteaza numarul si numele camerei - Pairing

6. Configurare Termostat V22 - Receptor de priza V25
Pentru a vă configura termostatul cu receptorul trebuie să aveți receptorul în modulul « inițializare RF».
(vă rugăm să consultați prospectul receptoarelor pentru aceasta, numai receptoarele RF din aceeași
gamă sunt compatibile: V23, V25 & V26)
- Pentru a intra in modul de invatare, apăsați și mențineți apăsat butonul editare de pe termostat ( • )
timp de 5 secunde, apoi trebuie să fie afișat parametrul «RF ini»:

- Apoi se apasa timp de 5 secunde butonul de configurare de pe receptorul V25 (este un singur buton),
pana clipeste ledul verde.

7. Configurare: Receptor de priza V25 MASTER - Receptor de priza
V25 SLAVE
- Se apasa butonul de configurare de pe receptorul SLAVE timp de 5 secunde pana se aprinde led-ul
verde.
- Se apasa butonul de configurare de pe receptorul MASTER timp de 10 secunde pana se aprinde led-ul
rosu.

8. Configurare: Telecomanda V20 - Receptor de perete V23
- Se apasa "1" si "0" pe telecomanda V20 timp de 5 secunde pana incepe sa clipeasca ledul verde
- Se apasa butonul de configurare de pe modulul V23 timp de 5 secunde pana se aprinde led-ul verde
- La telecomanda V20, led-ul se va schimba in rosu - Configurare Reusita!

Resetarea Modulelor - revenire la setarile din fabrica:
V24 - Se intra in meniul unitatii: Settings - Reset - Yes, dupa care se asteapta 10 secunde.
V22 - Se tine apasta timp de 10sec pe butonul cu sageata intoarsa, si se intra in meniul avansat de
programare. Se deruleaza submeniurile, cu + sau -, pana se ajunge la Clr EEp. Apoi se apasa OK timp de
5sec.
V23 - Se tine apasat butonul timp de 15sec, pana se aprind intermitent led-urile, rosu si verde.
V25 - Se tine apasat butonul timp de 15sec, pana se aprind intermitent led-urile, rosu si verde.

Mesaje tip pentru comanda sistemului:
EX:1 Setare temperatura pe o zona:

EX:2 Oprire zona 1:

Z1=Bedroom 1
SetPoint=30.8C
Mode=MANUAL
EX:3 Pornire zona 1:

Z1=Bedroom 1
Mode=OFF

Z1=Bedroom 1
Mode=ON

All

EX5: Informatii despre intreg sistemul:

EX4: Oprire intreg sistem:

EX5: Pornire intreg sistem:

Holiday = 1
// 1 e pentru pornire mod vacanta, 0 e pentru
oprire
Return Date
01/07/2012
// este data pana la care ruleaza modul vacanta
Return Hour
15:00
// este ora pana la care ruleaza modul vacanta.
Se poate schimba doar ora.
Working Mode
OFF
// OFF - este oprit sistemul de incalzire, ON este pornit sistemul de incalzire
SetPoint= 5.0C
// setare temperatura anti-inghet

Holiday = 0
// 1 e pentru pornire mod vacanta, 0 e pentru oprire
Return Date
01/07/2012
// este data pana la care ruleaza modul vacanta
Return Hour
15:00
// este ora pana la care ruleaza modul vacanta. Se
poate schimba doar ora.
Working Mode
ON
// OFF - este oprit sistemul de incalzire, ON - este
pornit sistemul de incalzire
SetPoint= 30.0C
// setare temperatura

Toate mesajele sunt luate din cartea tehnica a modulului V27.

Important!
Toate instructiunile de mai sus, se gasesc mult mai detaliate in cartea
tehnica a fiecarui modul / unitate in parte.

