
S I E M E N S  

Упатство за употреба RDE100.. 

RDE100.. – собен термостат кој Ви овозможува да ја постигнете иделаната температура во посакуваното време 

1. Екран 

Предупредуваое дека 
батеријата треба да биде 
ставена на пплнеое ( 
исклучивп за изведбите на 
батерии) 

Заштита пд 
замрзнуваое(грееоетп) е 
активнп 

Автпматски тајмер 

Ппдесуваое на автпматскипт 
тајмер 

Comfort режим 

Economy режим 

Излез 

Овпзмпжен надвпрешен излез 

Ппдесуваое на рабптни тпчки 

Ппдесуваое на датум и време 

Ппдесуваое на режим holiday  

2. Прпемна на режим на рабпта 

3. Ппдесуваое 

4. OK 

5. Намалуваое на вреднпстите  
- 6. Згплемуваое на вреднпстите + 

7. Слпт за батерии 

Претпладне: 12-часовно време 

Попладне: 12-часовно време 

Потврда 

Digits for time 

 F 

 C 

Температура вп спбата вп 
фаренхаит  

Температура вп спбата вп  

Целзиуспви степени 

Заклучена тастетура 

Приказ на спбна темепратура 

Вклучченп грееое 

Денпви вп неделата  

Временска линија 

Мпментална температура 

1 = Понеделник 

7 = Недела 

Подесување на време и ден 

   ok 

Одберете ја  од менито следнава икона 

 
 
 
 
 
 

Притиснете OK и времетп ќе ппчне да трепка  

Сп притискаое на тастерпт на  + или – гп ппдесувате времетп 

Откакп ќе гп ппдесите времетп сп притискаое  на  ОК преминувате на ппдесуваое на ден вп неделата 

Денпт вп неделата трепка, сп тастерите  + или – гп бирате ппсакуванипт ден 

Притиснете ОК за зачувуваое на прпмените 
Притиснете гп тастерпт mode (излез) за да прекинете сп ппдесуваое или самп ппчекајте тпа ќе се направи автпматски  

  + 
  – 

 mode 

Заклучување на тастатура 

mode Одберете ја ппцијата (mode) излез и држете гп тастерпт ОК најмалку 7 секунди, за тастатурата да се исклучи. За да ги 
птклучите кппчиоата, ппвтпрете ја истата ппстапка, затпаштп ниту еднп ппдесуваое не е впзмпжнп сп заклучена тастатура. 

1/4 Упатство за употреба Термо Систем Siemens Building Technologies 



    

             Подесување на температурата       

 

 

            
   

   - 

   +      
   оk 

 

set 

 Притенете на тастерот + или – за да ја наместите посакуваната 

температура 

 

Избраната температура автоматски се менува кога ќе се промени 

режимот на работа. 

 

Притиснете на тастерот ОК, подесување или mode за да ги  

сочувате вредностите на тастатурата. 

 

За да ја заклучите тастатурата, користети ги параметрите P06 

и P08. 

Подесување на “Holiday”-одмор режим  
set 
ok 

Користете “Holiday”-режим за ппдесуваое на кпнстантна 
температура дпдека сте птсутни  

 
 

 
 
 

Во подесувањето изберете 
Притиснете ok за потврда 
Со бирање на  + или – бирате температура на работна точка 
Притиснете ok за потврда 

+ 
– 

mode 
mode 

 

 

 

Промена на оперативниот режим  
mode Термостатот ги нуди следниве режими: “Comfort” , 

“Economy” и”Auto”.Промените на режимот  на работа 

може да се подесат рачно со притискање на mode. 

     Comfort mode е константен режим (24 h). Одберете го  
     овој режим за одржување на температурата без 

     прекини. Се одбира на пример додека сте константо 

     во иста просторија.   
      

      Economy mode е константен режим (24 h). Одберете го  

     овој режим за одржување на температурата без 

     прекини. Се одбира на пример додека не сте  
     константо во иста просторија или навечер на пример.   

 

      Во Auto режим на работа, Comfort и Economy се  

     менуваатавтоматски во зависност од врменскиот 

     прекинувач. 
 

Напомена:  Заштита од замрзнување е  

секогаш активна во позадина.Доколку 

собната температура падне по 5 ºC 

степени, автоматски се активира 

греење.  

! 

      Со командите + или - избирате колку денови ќе бидете отсутни. 

      Ако бројот на денови е 0, “Holiday” режимпт ќе биде исклучен  
   Притиснете ok за потврда 
   Кога Holiday mode е активен, преостатнатиот број на денови се        

      прикажуваат на екранот  

 

 Напомена: Доколку било копче било притиснато за време  

 на работа на Holiday режимот, 

 тој автоматски ќе се декативира.  

Подесување на периодот на работа  
Oпција 1: Подесување на секој ден посебно (P11=0) 
 

   Set        Можете да изберете Comfort или Economy режим на интервал од  

               15 минути во текот на денот. Од 00:00 до 24:00 часот,  

               временската линија ви овозожува да го подесите режиимот на  

               работа за избраниот ден. 

    + 
   _       Пример 

 

 

         

 mode 

! 
1 2 

0 6 12 18 24 
. 

Болдирана линија: подесување на работа во Comfort режим  
Невидлива линија: подесување на работа во Economy режим 

Подесување на работна точка на температура 

ok 

 
 
 

 
 
 

Во подесување изберете 
Притиснте ok за потврда   
Притиснте  mode за да изберете Comfort или Economy 

режим 
На тастерите + и – ја подесувате  работната точка на  

темпертаура 

Кога е активиран Auto режимот, прмената измеќу преостанатите 

режими се врши автоматски како што биле сетирани претходно. 

Постапете на следниов начин: 
1) Притиснете set и изберете 
2) Притинснете ok за потврда 
3) Времето и денот се прикажани на керанот.  

   Пр: Mon(1)-понеделник  

4) Притиснете  + или –  за да изберете ден од Mon(1)-понеделник 

   до Sun(7)-недела. 
5) Притиснете  ОК за потврда. 

Чекори кои треба да се проследат во текот на програмирањето: 
  6) Преку mode тастерот избирете го поскауваниот режим 

     (Comfort или Economy)  

7) Со  притискање на  + или –  ја подесувате точката за  

  работниот режим 

 8) Притиснете ok за потврда. 
 9) Повторете ги чекорите од 4-8 за сите преостанати денови,      

    доколку е потребно 
10) Притиснете  mode за да излезете од програмата или почекајте        

    за автоматско исклучување   

+ 
– 

mode 

! 

      Притиснете ok за потврда 
      Притиснете mode за да излезете или почекајте програмот  

      сам да се исклучи  
Напомна:  Оваа работна точка се користи во текот на  Auto 
режим. 

Совети за заштеда на енергија без нарушување на комфорот  
 

 

Изберете Auto режим во грејниот период и подесете го времинскиот 

прекинувач  според вашите навики и потреби 

Изберете Economy режим или “Holiday” режим  за подолг временски 

период кога не сте дома или за време на  годишните одмори  
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Oпција 2: Подесување на сите 7 дена одеднаш  (P11=1) 
 

                Може да ги проследите сите 7 дена на линијата на екранот  

   Set               

.   ok          Пример: 
    + 

Фабричко подесување во преиод од 7 дена 

Иницијална 

  вредност 

Денови 

 

пон. (1) – пет. (5) 

саб.(6) –нед (7) 

Comfort режим 
    

 6:00 – 8:00 h 

 17:00 – 22:00 h  

 7:00 – 22:00 h 

Economy  режим 
 

22:00 – 6:00 h 
8:00 – 17:00 h 
22:00 – 7:00 h 

– 
mode 

0 6 

1 2 

12 18 24 

Болдирана линија: подесување на работа во Comfort режим  
Невидлива линија: подесување на работа во Economy режим 

  Постапенете на следниов начин: 
      1)Подесете го параметарот  (P11=1). Ве молиме погледнете го      

        делот "Промена на параметрите". 

2) Притиснете set  

   и одберете            AUTO. 

3) Притиснете  ok за потврда 
4) Времето на екранот го покажува периодот од  Mon.    

  (1)-понеделник - Sun (7) -недела 
5) Притиснете ok за да започнете со програмирање на времето 

Чекори кои треба да се проследат во текот на програмирањето: 
     6) Преку mode тастерот избирете го поскауваниот режим 

       (Comfort или Economy)  
     7) Со  притискање на  + или –  ја подесувате точката за  

       работниот режим 
 

   8) Притиснете ok за потврда. 
   9) Притиснете  mode за да излезете од програмата или             

     почекајте за автоматско исклучување   

 

 Oпција 3: Подесување на работни денови и викенд денови 5-2 (P11=2) 
 

           Тука мпже да ги внесете пдеднаш сите рабптни денпви пд                  
         ппнеделник-петпк 
   

   Set            
    

   + 

   Индикатор за      празна батерија 
 

Овој симбол        се појавува на екранот кога батеријата е празна.Заменете ја со 2нови 

алкални батерии од типот ААА Постапете на следниов начин: 

 
 
 
 

Извадете го држачот за батерии, потоа отстранете ја батеријата и во рокот од 1,5 минута 

заменете ги со нови. 

 

Потрудете се да веќе испразнтеите батерии да бидат отсранети и складирани според 

правилникот за заштита на животната средина. 

 

  _ 

 

  mode 
0 6 

1 2 

12 18 24 
Болдирана линија: подесување на работа во Comfort режим  
Невидлива линија: подесување на работа во Economy режим 

Постапенете на следниов начин: 
1)Подесете го параметарот  (P11=2). Ве молиме погледнете го      
    делот "Промена на параметрите" 

 2) Притиснете set и одберете  

                               AUTO. 

3) Притиснете  ok за потврда 
4) Времето на екранот го покажува периодот од  Mon.    

  (1)-понеделник - Fri( 5) -петок 
. 
5) Притиснете + или – за да зиберете период , Mon (1) - Fri( 5)    

   понеделник-петок или  Sat (6) - Sun (7) сабота-недела 
6) Притиснете ok за да започнете со програмирање на времето  

Чекори кои треба да се проследат во текот на програмирањето: 
7) Притиснете  mode за да изберете режим на работа, (Comfort 
   or Economy)  

8) Со  притискање на  + или –  ја подесувате точката за  

   работниот режим 
 
 9) Притиснете ok за потврда. 
10) Повторете ги чекорите од 5-9 за сите преостанати денови,      

    доколку е потребно 
11) Притиснете  mode за да излезете од програмата или почекајте        

    за автоматско исклучување   
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 Промена на параметрите 
                      
             Доколку сакате да ги проемните параметрите следети ги овие чекори 
               

              Притиснете  + и – истовремено и за 5 секунди пуштете ги  
  + 
  _ 
   
  ок 

 

 mode 

 

 

 
 
 
 

Паараметар "P01" ќе се појави на долниот дел од екранот 

Притиснете + или – за прелистување на параметрите кои 

треба да се прилагодат 
 

Притиснете ОК за да изберте соодветен параметар 
Притиснете + или – за подесување 
Притиснете ok за потврда на корегираната вредност 

Или изберете mode да излезете   од параметрите без 

зачувување или почекајте програмот автомтски да  се 

затвори  

Листа на параметрите 
Параметар 
бр. 

P01 

P02 

P03 

Опис 

Менување на време 

Избор помеѓу  

  С° или °F 

Стандардна  

температура 

Температурен сензор 
  за калибрација 

Интервал на подесување 

1 = 24:00 hours (стандардно) 

2 = 12:00 AM/PM 

 1 = °C (стандардно) 

 2=°F 

1 = собна температура 

    (стандардно) 

2 = Работна точка 

-3…3 °C 

Мерна единица  0.5 °C 

(-6…6 ° , мерна единива  1 °F) 

Стандард: 0 °C 

0 = OFF (стандардно) 
1 = ON  заклучен 
Спрема подесувањето на 

моменталната температура на 

работна точка 

0 = OFF (стандардно) 
1 = ON  заклучен 
Спрема подесувањето на  

моменталната температура на 

 работна точка 
0 = OFF 
1 = ON (стандардно) 

0 = OFF (стандардно) 
1 = ON 

0 = селкој ден посебно 
    (стандрадно) 
1 = Сите 7 дена одеднаш  
2 = 5/2 дена 

0 = OFF (стандардно) 
1 = ON 

0 = Нема  влез 
1 = Надворешен сензор 
2 = Дигитален влез 

0 = OFF (стандрадно) 
1 = ON 

35…60 ° мерна ед.1 ° orC,C 
95…140 ° мерна ед. 1 °F,F 
Стандардно: 55 °C 

0 = Нормалн отворен (стандардно) 
1 = Нормално затворен 
    
0.2 = 0.25 s 
0.5 = 0.5 s 
1.0 = 1.0 s (стандардно) 
1.5 = 1.5 s 

P04 

P06     Comfort  

  работна точка  

P08 
    Economy  
  работна точка  

 

P09 

P10 

P11 

Звучен сигнал 

Програм за заштита  

  од замрзнување 

Прекинувач за  
  авто тајмер 

P12 

P14 

Периодична работа 
     на пумпата 

  X1 надвореш влез 

(само кај  RDE100.1) 

      Ограничување  

на температурата (само кај 
        RDE100.1) 

       Ограничување на  

   максималната температура 

   кај подно греење (само кај 

           RDE100.1) 

Контакт со отворен 
прозор(само кај  

   RDE 100.1) 

Копче за скенирање на 

капацитетот 

(само кај RDE100.1 ) 

Напомена:Пократко 

скенирање значи помалку  

траење на батеријата   

Фабрички подесувања 

 
Верзија на софтвер 

 

P15 

P16 

P17 

P21 

P22 

P23 

0 = OFF (стандардно) 
1 = повторно да се прочита 

Подесувањето е оневозможено 
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