
COMPUTHERM Q3
Cyfrowy Termostat Pokojowy

Instrukcja obsługi



OGÓLNA PREZENTACJA TERMOSTATU

Impulsowy termostat pokojowy COMPUTHERM Q3 nadaje się
do  sterowania  w  trybie  przełączania  większością  dostępnych  w
obrocie w Polsce kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych. Może być w
prosty  sposób  podłączony  do  kotła  gazowego  lub  klimatyzatora
posiadającego dwuprzewodowy punkt do przyłączenia termosta-tu
pokojowego,  niezależnie  od  tego,  czy  posiada  on  obwód  stero-
wania 24V czy 230V.
Cyfrowy  wyświetlacz  umożliwia  dokładniejszy  pomiar  i  regulację
temperatury  w  stosunku  do  termostatów tradycyjnych.  Termostat
zgodnie  z  wybraną  czułością  przełączania  w  trybie  ogrzewania
włącza  piec lub inne urządzenie  poniżej  i  wyłącza  powyżej  usta-
wionej  temperatury,  oprócz  zapewnienia  komfortu  przyczynia  się
także do oszczędności w zakresie kosztów energii.
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W trybie chłodzenia termostat przełącza dokładnie odwrotnie.

Czułość  przełączania  termostatu  może  być  ustawiona  na
±0,1°C lub ±0,2°C Informacje wyświetlane na
(ustawienie fa- ciekłokrystalicznym wyświetlaczu termostat
bryczne) Pod tym
pojęciem  należy Wyświetlana

rozumieć różnicę temperatura
Jednostka miarytemperatur po- Symbol
temperatury

między tempe- działania pieca Wyświetlanie

raturą zadaną, a temperatury

temperaturą fak- pokojowej

tycznie zmierzo- Symbol działania Wyświetlanie

ną w chwili prze- temperatury

klimatyzacji zadanej

łączania.
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W przypadku wyboru czułości  przełączania ±0,2°C i trybu ogrze-
wania np. jeżeli  wartość ustawiona na termostacie wynosi  20°C,
wówczas urządzenie włącza piec w temperaturze 19,8 °C lub niż-
szej, a wyłącza w temperaturze 20,2 °C lub wyższej. Zmiany usta-
wień fabrycznych czułości przełączania ±0,2°C patrz rozdział 4.2.

1. UMIESZCZENIE URZĄDZENIA

Termostat  zaleca  się  umieścić  na  ścianie  pomieszczenia
używanego regularnie lub do dłuższego pobytu w taki sposób, aby
znalazł się na drodze naturalnych ruchów powietrza w pokoju, ale
nie  był  pod  wpływem  przeciągów  lub  nadzwyczajnych  działań
ciepła (np. promienie słoneczne, lodówka, komin itp.). Optymalne
miejsce znajduje się na wysokości 1,5 metr od poziomu podłogi.
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WAŻNE OSTRZEŻENIE! Jeżeli zawory grzejników w mieszkaniu posiadają
głowice  termostatyczne,  wówczas  w  pomieszczeniu,  gdzie  ma  być
umieszczony termostat pokojowy głowicę termostatyczną należy ustawić na
maksimum  lub  wymienić  głowicę  termostatyczną  zaworu  grzejnika  na
pokrętło  regulacyjne.  W  przeciwnym  przypadku  głowica  termostatyczna
może zakłócać regulację temperatury w pokoju.

2. PODŁĄCZENIE TERMOSTATU

• Do  zamontowania  i  podłączenia  ter-
mostatu należy oddzielić  tylną ściankę
termostatu  od  ścianki  przedniej  przez
naciśnięcie zatrzasku znajdującego się
w  górnej  części  obudowy  zgodnie  z
poniższym rysunkiem.
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• Za  pomocą  załączonych  śrub  mocujących
przymocować tylną ściankę urządzenia do ściany.

• Za pomocą małego śrubokręta oddzielić obudowę
listwy zaciskowej  od wewnętrznej  strony ścianki
tylnej.
Termostat  steruje  piecem  (lub  urządzeniem
klimatyzacyjnym)  poprzez  bezpotencjałowy
przekaźnik,  ze  stykami  przełączającymi,  dla
którego punktami przyłączenia są: 1 (NO);
2 (COM); 3 (NC). Te punkty przyłączenia znajdują się po 
wewnętrznej stronie ścianki tylnej, pod wewnętrzną osłoną.

• Dwa  punkty  przyłączeniowe  regulowanego  urządzenia  (grzew-
czego/chłodzącego)  –  wykonane  do  podłączenia  termostatu  po-
kojowego – należy podłączyć do zacisków termostatu pokojowego 1
(NO) i 2 (COM) – otwartych w stanie spoczynku przekaźnika.
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Jeżeli chcemy wykonać sterowanie dla starego pieca lub innego
urządzenia (np. pompy) nie posiadającego przyłącza dla termo-
statu,  wówczas  punkty  przyłączeniowe  1 i  2 listwy  zaciskowej
należy włączyć  do obwodu przewodu sieciowego sterowanego
urządzenia jako zaciski przełącznika.

• Wewnętrzną  osłonę zdjętą  w  celu  podłączenia  przewodów  po
zakończeniu montażu należy ponownie umieścić w urządzeniu,
dla uniknięcia porażenia prądem.

UWAGA! Przy  wykonywaniu  połączeń  w  każdym  przypadku  należy
uwzględnić  obciążalność  przekaźnika  termostatu  i  przestrzegać  in-
strukcji  producenta  urządzenia  grzewczego/chłodzącego.  Montaż  i
podłączenie  urządzenia  należy powierzyć specjaliście!  Napięcie poja-
wiające się w punktach przyłączenia 1 i  2 zależy tylko od sterowanego
układu, dlatego wymiary stosowanych przewodów określa typ sterowa-
nego urządzenia. Długość przewodu nie ma znaczenia.
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3. URUCHOMIENIE TERMOSTATU

Schowek na baterie znajduje się po wewnętrznej stronie przedniej ścianki

obudowy.  W  schowku  należy  umieścić  2  szt.  baterii  alkalicznych o

wymiarze AA (typ LR6) zgodnie z ich polaryzacją.  Po włożeniu baterii  na

wyświetlaczu  ukaże  się  temperatura  wewnętrzna  mierzona  zgodnie  z

ustawieniami  fabrycznymi.  (Jeżeli  informacja  ta  nie  pojawi  się  na

wyświetlaczu,  wówczas  należy  nacisnąć  znajdujący  się  na  panelu

podstawowym wewnątrz obudowy urządzenia przycisk „RESET”).

4. USTAWIENIA PODSTAWOWE

Po usunięciu  tylnej  ścianki  urządzenia,  za  pomocą przestawienia
jumperów znajdujących się po wewnętrznej stronie przedniej ścianki
(zworki w kolorze czarnym) można zmienić ustawienia fabryczne.
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4.1 Wybór trybu wyświetlania temperatury

Za pomocą lewego jumpera można
wybrać lub ustawić temperaturę(-y)
wyświetlaną(-e) na wyświetlaczu.
W  podstawowym  ustawieniu
fabrycznym jumper nałożony jest na
zaciski środkowy i prawy,  w takimi
przypadku  wyświetlacz  pokazuje
temperaturę  aktualnie  mierzoną,
podczas  gdy  w  dolnym  prawym
rogu  wyświetlacza  widoczny  jest
napis „ROOM”. W tym przypadku
temperatura zadana widoczna jest tylko w trakcie ustawiania, przez 
ok. 7 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.
Poprzez przestawienie zworki na zaciski dolny i środkowy można
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zmieniać wyświetlaną  temperaturę w taki  sposób,  że wyświetlacz
pokazuje na zmianę co 4 sekundy temperaturę chwilową w pokoju i
temperaturę zadaną. Przy tym ustawieniu w dolnym prawym rogu
wyświetlacza ukazuje się na zmianę napis „ROOM”
i „SET” wskazując, czy na wyświetlaczu widoczna jest temperatura 
pokojowa, czy też zadana.

4.2 Wybór czułości przełączania (dokładności)

Za pomocą środkowego jumpera można wybrać lub zmienić czułość
przełączania termostatu.
W podstawowym ustawieniu fabrycznym jumper nasunięty jest na
zaciski górny i środkowy, co oznacza czułość przełączania ±0,2°C.
Poprzez przestawienie jumpera na zaciski dolny i środkowy można
zmienić czułość przełączania z ±0,2°C na ±0,1°C.
Im mniejsza jest liczba oznaczająca czułość przełączania, tym bar-
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dziej  równomierna  będzie  temperatura  pomieszczenia  i  większy
komfort. Czułość przełączania nie ma wpływu na straty cieplne po-
mieszczenia (budynku).
W  przypadku  wyższych  wymagań  dla  komfortu  czułość
przełączania warto wybrać w taki sposób, aby zapewniała ona jak
najbardziej  równomierną  temperaturę.  Należy  jednak  zwrócić
uwagę na to, aby piec włączał się parę razy na godzinę co najwyżej
w  przypadku  niskich  temperatur  zewnętrznych  (np.  -10°C),
ponieważ częste włączanie-wyłączanie pogarsza sprawność kotła i
zwiększa zużycie gazu. W przypadku układów ogrzewania o dużej
bezwładności  cieplnej  (np.  ogrzewanie  podłogowe)  i/lub
tradycyjnych konstrukcji budynku (np. budynek z cegieł) zalecamy
ustawienie  czułości  przełączania  na  ±0,1°C,  zaś  dla  układów
ogrzewania o małej bezwładności (np. grzejniki płytowe) na ±0,2°C.
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4.3 Wybór trybu ogrzewania/chłodzenia

Za pomocą prawego jumpera można wybrać tryb ogrzewania lub
chłodzenia dla termostatu. W podstawowym ustawieniu fabrycznym
jumper nałożony jest  na zaciski  górny i  prawy,  co zapewnia  tryb
ogrzewania.  Poprzez przemieszczenie  jumpera na zaciski  dolny i
środkowy można zmienić tryb z ogrzewania na chłodzenie. Punkty
przyłączeniowe  przekaźnika  wyjściowego  termostatu  1 (NO)  i  2
(COM)  zwierane  są  w  trybie  ogrzewania  poniżej  temperatury
zadanej, zaś w trybie chłodzenia powyżej temperatury zadanej
(przy uwzględnieniu ustawionej czułości przełączania). Stan zwarcia
punktów przyłączenia przekaźnika wyjściowego  1 (NO) i  2 (COM)
sygnalizuje znajdujący się w dolnym lewym rogu wyświetlacza napis
„HEAT”  (ogrzewanie)  lub „A/C” (chłodzenie)  zgodnie z wybranym
trybem pracy.
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UWAGA! Jeżeli  zmiany  ustawień  fabrycznych  dokonano  po
włożeniu baterii, ale ustawienia nie zostały aktywowane, wówczas
należy  nacisnąć  przycisk  „RESET”  znajdujący  się  na  panelu
podstawowym wewnątrz obudowy urządzenia.

5. USTAWIENIE TEMPERATURY ZADANEJ

Po wykonaniu podłączenia, uruchomienia i ustawień podstawowych
termostat  przechodzi  do  stanu  gotowości,  można  rozpocząć
ustawianie temperatury.
Pod przyciskami regulacji temperatury ( 
i   )  znajduje  się  przesuwny  przełącznik
wyboru  temperatury,  za  pomocą  którego
można ustawić  temperaturę zarówno w trybie
ekonomicznym  (  )  jak  i  komfortowym  (☼)  w
granicach pomiędzy 5 i 35°C, w krokach co
0,5°C.
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Z punktu widzenia oszczędności energii zalecane jest, aby temperaturę
komfortową  ustawiać  tylko  na  te  okresy,  kiedy  pomieszczenie  lub
budynek są używane, ponieważ każde obniżenie temperatury o 1°C w
sezonie grzewczym powoduje oszczędność energii  o ok. 6%. Wbrew
potocznym opiniom bowiem więcej energii potrzeba nie do podgrzania
mieszkania, lecz do jego utrzymania w cieple. (Np. naczynie napełnione
wodą możemy utrzymywać na piecu w stanie gotowania przy większym
płomieniu, niż w przypadku utrzymywania niższej temperatury).
Temperatura  ustawiona  fabrycznie  w  położeniu  przełącznika
przesuwnego  ( )  wynosi  18°C,  a  w  położeniu  komfortowym  (☼)
20°C. Te oferowane fabrycznie temperatury mogą być zmienione w
następujący sposób:

• Przestawić  przełącznik  przesuwny  w  odpowiednie  położenie  w
zależności  od  tego,  czy  chcemy  zmienić  temperaturę
ekonomiczną ( ) czy komfortową (☼).
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• Naciskać przycisk   lub  , wówczas w prawym dolnym
rogu  wyświetlacza  zniknie  napis  „ROOM”,  a  pojawi  się  „SET”
(wartość  zadana).  W  tym  czasie  temperatura  pokazywana  na
wyświetlaczu zmieni się z temperatury w pokoju na temperaturę
ustawioną  fabrycznie  (18,0°C/20,0°C),  lub  ostatnio  ustawioną
wartość  (ta  temperatura  miga  na  wyświetlaczu).  Poprzez
naciskanie  lub  trzymanie  przyciśniętych  (wówczas  zmiana
wartości  odbywa  się  szybciej)  przycisków  można  ustawić  w
krokach co 0,5°C temperaturę, jaką chcielibyśmy utrzymywać w
miejscu zamontowania termostatu.

• Po  ok.  7  sekundach  od  ustawienia  temperatury  zadanej
urządzenie automatycznie przełącza się w normalny tryb pracy. W
prawym dolnym rogu wyświetlacza zniknie napis „SET”, a pojawi
się aktualna temperatura pomieszczenia oraz napis „ROOM”.

• Ustawione wcześniej temperatury mogą być w dowolnej chwili
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zmieniane za pomocą przycisków  lub . Zawsze 

obowiązują wartości ostatnio ustawione.

6. DZIAŁANIE URUCHOMIONEGO TERMOSTATU

Po ustawieniach temperatur poprzez zmianę położenia przełączni-
ka przesuwnego można w zależności od wymagań komfortu wybrać
pożądaną temperaturę.

6.1 Tryb ( ) oszczędny (przełącznik przesuwny w położeniu lewym)

W położeniu lewym przełącznika przesuwnego termostat zapewnia  w
otoczeniu  miejsca jego zamontowania  temperaturę  ekonomiczną (np.
nocną)  odpowiadającą  temperaturze  zadanej.  W  zależności  od
temperatury w pokoju i temperatury zadanej termostat steruje (włącza
lub wyłącza) podłączonym do niego piecem lub innym urządzeniem.
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W stanie włączenia pary styków przekaźnika termostatu rozwarte w
położeniu  podstawowym  (1 i  2)  zostają  zwarte  i  tym  samym
urządzenie  przyłączone  do  termostatu  zostaje  włączone.  Stan
włączenia  termostat  sygnalizuje  za  pomocą  znajdującego  się  w
dolnym lewym rogu wyświetlacza napisu „HEAT” (ogrzewanie) lub
„A/C” (chłodzenie) zgodnie z wybranym trybem pracy.

6.2 Tryb (☼) komfortowy (przełącznik przesuwny w położeniu prawym)

W położeniu prawym przełącznika przesuwnego termostat zapewnia w
otoczeniu  miejsca  jego  zamontowania  temperaturę  komfortową  (np.
dzienną)  odpowiadającą  temperaturze  zadanej.  W  zależności  od
temperatury w pokoju i temperatury zadanej termostat steruje (włącza
lub wyłącza) podłączonym do niego piecem lub innym urządzeniem. W
stanie  włączenia  pary  styków  przekaźnika  termostatu  rozwarte  w
położeniu podstawowym (1 i 2) zostają zwarte i tym samym
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urządzenie  przyłączone  do  termostatu  zostaje  włączone.  Stan
włączenia  termostat  sygnalizuje  za  pomocą  znajdującego  się  w
dolnym lewym rogu wyświetlacza napisu „HEAT” (ogrzewanie) lub
„A/C” (chłodzenie) zgodnie z wybranym trybem pracy.

7. WYMIANA BATERII

Średnia  trwałość  baterii  wynosi  1  rok.  Niskie  napięcie  baterii
sygnalizowane jest na wyświetlaczu poprzez ikonę  pojawiającą
się na zmianę w miejscu temperatury. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi

się oznaczająca niskie napięcie baterii ikona  , wówczas należy
wymienić baterię (patrz rozdział 3). Po wymianie baterii ponownie
należy ustawić wartości temperatur, ponieważ urządzenie wraca do
ustawień fabrycznych.
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DANE TECHNICZNE

‒ przełączane napięcie:
‒ przełączany prąd:
‒ zakres pomiaru temperatury:
‒ zakres ustawionej temperatury:
‒ dokładność pomiaru temperatury:
‒ czułość przełączania do wyboru:
‒ temperatura przechowania:
‒ napięcie baterii:

‒ pobór mocy:
‒ oczekiwana trwałość baterii:
‒ wymiary:
‒ masa:
‒ typ czujnika temperatury:

24V AC / DC, … 250V AC, 50 Hz
8A (obciążenie induktywne 2A)
3–45°C (w krokach 0,1°C)
5–40°C (w krokach 0,5°C)
±0,5°C
±0,1°C; ±0,2°C
-10°C … +40°C
2 x 1,5V baterie alkaliczne (typ
LR6; rozmiar AA) 1,5mW

ok. 1 rok
110 x 80 x 22mm
95g
NTC 100kΩ ±1% w temperaturze 25°C
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Termostat typu COMPUTHERM Q3 spełnia
wymagania norm EU EMC 2004/108/EC; LVD

2006/95/EC. 

Importer:
Piecyki gazowe Sp. z o.o.

Błaszków 1S, 26-220 Stąporków
e-mail: kontakt@sun-beam.pl

tel: +48 41 362 40 26
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