
 

Zarządzaj i kontroluj swoim domem za pomocą smartfona 

 
Produkt: Computherm B Series to programowalny termostat, który łączy się 
z siecią Wi-Fi. Urządzenia pozwala na tworzenie tygodniowego 
harmonogramu działania. Termostatem można zarządzać za pomocą 
urządzeń mobilnych (smartfon, tablet), a także za pomocą komputera 
stacjonarnego (PC). Seria Computherm B pozwala zarządzań urządzeniami 
elektrycznymi, niezależnie od ich producenta czy modelu. Technologia 
zastosowana w Computherm B Series pozwala na połączenie z dowolną 
siecią bezprzewodową podłączoną do Internetu, bez konieczności 
wprowadzania dodatkowych ustawień. Seria Computherm B jest złożonym 
systemem, za pomocą którego nie tylko zdalnie włączasz i wyłączasz swoje 
urządzenia, ale także zarządzasz nimi oraz dostosowujesz wszystkie 
urządzenia w biurze, domu, willi czy mieszkaniu do swoich indywidualnych 
potrzeb. Na bieżąco możesz monitorować ich działanie. Computherm B 
występuje w dwóch wersjach – Computherm B300 posiada przewodowy 
czujnik temperatury, z kolei model B300RF jest bezprzewodowy.  



Dlaczego warto wybrać Computherm z serii B:   
- zmniejszy zużycie energii, co przełoży się na zmniejszenie kosztów 
użytkowania 
- zoptymalizuje prace Twoich urządzeń 
- posiada kompletny, zintegrowany system sterowania 
- jest łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika (intuicyjny interfejs)  
- pozwala na elastyczne ustalenie trybu pracy  
- może współpracoważ z, aż czterema czujnikami bezprzewodowymi w 
przypadku B300RF i czterema przewodowymi w przypadku B300. 
 

Seria Computherm B może być stosowana do: 
- elektrycznych podgrzewaczy wody  
- kotłów gazowych i kotłów na paliwo stałe 
- systemów solarnych 
- systemów nawadniających 
- systemów oświetlenia (wewnętrznych oraz zewnętrznych) 
- różnych typów urządzeń i przyrządów elektrycznych  

Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 



** Dotyczy modyfikacji B300RF 
 

Zakres pomiaru temperatury  -55°C --- +125°C (co 0,1°C) 
Ustawiony zakres temperatur  -55°C --- +100°C (co 0,1°C) 
Dokładność mierzonej temperatury  ± 0,5°C (od -10°C do 85°C) 
Zegar Dokładność NTP do 100ms 

Program 

tryby pracy: wyłączony / tygodniowy 
harmonogram pracy / ręcznie ustawiana 
temperatura 

 
Histereza górna i dolna (ustawiana przez 
użytkownika w zakreślonych zakresach) 0°C --- ±75 °C (co 0,1°C) 
Gniazdo/przełącznik Max. 230V~, 16A (4A indukcja) 
 
Centralny blok ładowania 100-240V~  50/60Hz  35mА  Т45  
Blok centralny - zużycie <5W 
  Wi-Fi (b/g/n) 2,4Ghz 
Blok centralny - rozmiar 90,2 x 53,3 x 56,5 mm (LxWxH) 
Blok centralny - częstotliwość robocza 433 MHz 
 
Czujnik temperatury - napięcie * 

Baterie alkaliczne 3V (2 × 1,5V typ АА) 
(LR6) 

Zakres pracy czujnika temperatury Minimum 100m w pustej przestrzeni 
Rozmiar czujnika temperatury 105 x 85 x 30 mm (LxWxH) 
Temperatura pracy 0°C --- ±45 °C 
Temperatura przechowywania  -20°C --- +60°C 
Wilgotność podczas pracy 5% --- 90% bez kondensacji 
 
Stopień ochrony  

 
IP20 - w pozycji montażu 

 
Temperatura otoczenia podczas transportu od –20°С do +60°С 
 
Wilgotność powietrza podczas transportu 5% --- 90% bez kondensacji 
Bezpiecznik jednostki głównej  FF1  T 250mA  250V 35A 
Bezpiecznik bezprzewodowego czujnika 
temperatury 

F1  IH 0,30A  IT 0,60A  U 30V  Imax 10A  
0,1s max  

 
Kategoria przepięciowa II 
Typ łańcucha SELV 
 
Topologia sieci 

 
Komunikacja bezprzewodowa 



 
Zasady bezpieczeństwa 

Przeczytaj przed pierwszym użyciem! Podczas korzystania z produktu 
należy przestrzegać opisanych poniżej procedur bezpieczeństwa. Prosimy o 
przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi 
urządzenia. 

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 
Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za użytkowanie urządzenia, a także za 
wszelkie wynikające z tego szkody. Dla bezpieczeństwa klientów i ich 
otoczenia - użytkowanie urządzenia podlega ustalonym zasadom. Nie wolno 
naciskać urządzenia.  Z urządzeniem należy obchodzić się delikatnie. Zadbaj 
o to, aby urządzenie przechowywane było w miejscu czystym, z dala od 
kurzu. Nie wystawiaj go na działanie otwartego ognia ani nie przechowuj w 
pobliżu miejsc, gdzie używany jest ogień – unikaj miejsc, w którym palone są 
wyroby tytoniowe. Nie pozwól, aby urządzenie i jego akcesoria spadły, nie 
rzucaj nim ani go nie składaj. Do jego czyszczenia nie używaj agresywnych 
środków chemicznych, detergentów ani aerozoli. Nie maluj urządzenia i jego 
akcesoriów, a także nie próbuj ich rozmontować. Ingerencji w urządzenie 
może dokonywać jedynie wykwalifikowany specjalista z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. Temperatura pracy urządzenia wynosi od 0 
° С do + 45 ° С, a temperatura przechowywania od –20 ° С do + 60 ° С. W 
przypadku usuwania odpadów produktów elektrycznych przestrzegaj 
przepisów krajowych i regionalnych. Urządzenie przeznaczone jest do 
montażu w rozdzielnicach elektrycznych lub w urządzeniu/urządzeniach, 
którymi będzie zarządzać i jest przeznaczone do sterowania urządzeniami i 
sprzętem gospodarstwa domowego. Jakakolwiek nieautoryzowana 
ingerencja i / lub modyfikacja produktu jest surowo zabroniona zgodnie z 
europejskimi dyrektywami bezpieczeństwa i atestów (CE). Urządzenie 
pracuje przy napięciu zasilania 100-240V ~ / 50/60 Hz. Modernizacje, 
ustawienia i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 
autoryzowanego dostawcę usług. Do naprawy używaj tylko oryginalnych 
części zamiennych. Użycie innych części zamiennych może spowodować 
poważne obrażenia i uszkodzenia zdrowia, a nawet narazić użytkownika na 
utratę życia. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, przestań używać 
urządzenia. Urządzenie podłączane jest bezpośrednio do zasilacza TN / IT 
AC 100-240V, 50 / 60Hz. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od 
zasilania. Nie używaj żadnych płynów ani aerozoli, zwłaszcza w trakcie pracy 
urządzenia. Instalacja urządzenia odbywa się zgodnie z instrukcjami 
producenta, przepisami НD 60364-4-41 oraz przepisami krajowymi. 

 



Uwaga! Uszkodzone przewody zasilające stanowią zagrożenie i mogą 

prowadzić do porażenia prądem, w tym, w konsekwencji, nawet do utraty 

życia. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel, przewód zasilający lub wtyczka 

sieciowa są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, 

naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu fachowcowi! 

 

Nie zostawiaj dzieci w pomieszczeniu z urządzeniem bez nadzoru! Nie 

pozwalaj im bawić się urządzeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do 

użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 

sensorycznych/umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że 

są one kontrolowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub 

otrzymały instrukcje, jak z niego korzystać. Używaj, kontroluj i przechowuj 

produkt tylko w miejscach oddalonych od dzieci. Nie zostawiaj materiałów, 

opakowań, części urządzenia w miejscach łatwo dostępnych. Mogą być 

niebezpieczną zabawką dla twoich dzieci. Urządzenie zawiera wiele małych 

elementów, w tym także części z ostrymi krawędziami, które mogą 

spowodować obrażenia, a po demontażu – mogą zostać połknięte. Zachowaj 

wszelkie środki ostrożności, aby nie doszło do takiej sytuacji.  

 

Bezpieczeństwo elektryczne 
To urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy jest zasilane z 
określonego zasilacza. Każdy inny sposób może być niebezpieczny i 
unieważnia ważność wydanego certyfikatu urządzenia. Użyj odpowiedniego 
zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie 
z określonego źródła zasilania wskazanego na tabliczce znamionowej. Jeśli 
nie masz pewności co do typu zasilacza, skontaktuj się z autoryzowanym 
dostawcą usług lub lokalną firmą świadczącą usługi elektryczne. Proszę 
zachować szczególną ostrożność. Przechowuj urządzenie z dala od wody 
oraz wszelkich płynów – gdyż mogą one doprowadzić do zwarcia.  
 

Niebezpieczne zastosowania – ograniczenia 
Nie używaj tego urządzenia na stacjach benzynowych; w miejscach, w 
których magazynowane są gazy; zakładach chemicznych lub w miejscach, w 
których odbywają się wybuchy, a także w miejscach zagrożonych wybuchem 
(na przykład w miejscach takich jak stacje paliw, magazyny gazu, ładownie 
statków, zakłady chemiczne, instalacje do transportu lub przechowywania 
paliw lub chemikaliów oraz w strefach, w których powietrze zawiera 
chemikalia lub cząsteczki, takie jak ziarno, pył lub cząsteczki metalu). Iskry 



w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji 
wyrządzić poważne uszczerbki na zdrowiu, a nawet doprowadzić do śmierci. 
W przypadku, gdy znajdujesz się w środowisku materiałów łatwopalnych, 
urządzenie musi być wyłączone, a użytkownik ma obowiązek przestrzegać 
wszystkich instrukcji i etykiet ostrzegawczych.  
Stanowczo odradzamy używanie urządzenia na stacjach paliw, warsztatach 
lub na stacjach benzynowych. Klienci powinni przestrzegać ograniczeń 
dotyczących użytkowania urządzeń wysokiej częstotliwości w magazynach 
paliw, zakładach chemicznych czy w miejscach prowadzenia robót. 
 

Uszkodzenia wymagające naprawy 
W przypadku któregokolwiek z opisanych poniżej przypadków należy 
odłączyć urządzenie od zasilania i poszukać autoryzowanego serwisu lub 
zwrócić się do dostawcy w celu specjalistycznej naprawy: produkt został 
wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci, wyślizgnął się, uderzył o 
ziemię, został uszkodzony lub posiada widoczne ślady przegrzania. 
 
Nie wystawiaj urządzenia na działanie ciepła ani nie pozostawiaj go w  
bezpośredniej bliskości źródła ciepła, takiego jak kaloryfery, akumulatory 
termiczne, szafki lub innego urządzenia (w tym wzmacniacze). Chroń swoje 
urządzenie przed wilgocią. Nigdy nie używaj produktu podczas deszczu, w 
bliskim sąsiedztwie zlewów, w innym wilgotnym środowisku lub o dużej 
wilgotności powietrza. Jeśli urządzenie kiedykolwiek zamoknie, nie próbuj 
go suszyć w piecu lub suszarce, ponieważ ryzyko uszkodzenia jest wysokie! 
Nie używaj urządzenia po nagłej zmianie temperatury. Jeśli przenosisz 
urządzenie między pomieszczeniami o dużych różnicach temperatur i 
wilgotności, para może skroplić się na powierzchni i wewnątrz urządzenia. 
Aby uniknąć uszkodzenia, przed użyciem urządzenia poczekaj, aż wilgoć 
wyparuje. Nie wkładaj do urządzenia żadnych elementów, które nie są 
częścią oryginalnego wyposażenia! 

 
Przepisy UE i utylizacja 

Urządzenie spełnia wszystkie potrzebne normy dotyczące swobodnego 
przepływu towarów w UE. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym i 
jako taki należy go przechowywać i odpowiednio utylizować, zgodnie z 
europejską dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) 
Produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy 2002/95 / WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (RoHS) i jej przekształceniach 
 



Oparzenia i zapobieganie pożarom 
Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 40 ° 
C. Trzymaj łatwopalne materiały z dala od urządzenia. Upewnij się, że wokół 
urządzenia jest swobodny dostęp powietrza. 
 
 
 
Computherm B Series to programowalny regulator temperatury 
przystosowany do współpracy z przewodowym lub bezprzewodowym 
czujnikiem temperatury. Nadaje się do instalacji budowlanych i domowych 
bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Czujnik 
bezprzewodowy komunikuje się bezpośrednio z B300RF, przesyłając 
prawdziwe informacje o zarejestrowanej temperaturze w pomieszczeniu, w 
którym jest zainstalowany. Wykorzystując otrzymane dane, Computherm B 
Series steruje instalacją grzewczą i / lub chłodzącą, zachowując wcześniej 
ustawione wartości użytkownika. 

 
Innowacyjna konstrukcja i niezależne zasilanie bezprzewodowego czujnika 
B300RF pozwala na łatwą instalację i eksploatację urządzenia w różnych 
profesjonalnych i domowych systemach ogrzewania lub chłodzenia. 
Pakiet B300 zawiera centralną jednostkę sterującą i przewodowy czujnik 
temperatury. Pakiet B300RF zawiera centralną jednostkę sterującą i 
bezprzewodowy czujnik temperatury. Oba urządzenia są już połączone 
(zsynchronizowane) i gotowe do użycia. Podczas instalacji zestawu 
użytkownik instaluje Computherm B Series zgodnie z instrukcją obsługi na 
żądanym urządzeniu lub urządzeniach, którymi ma sterować. 
Produkt spełnia wymagania normy EN 50491-3. 

 
Seria Computherm B została stworzona do pracy w następujących 
warunkach środowiskowych: 
- Do pracy w lokalu; 
- Do pracy na wysokości do 2000m; 
- Dla temperatury otoczenia od 0 ° С do + 45 ° С; 
- Dla średniej maksymalnej wilgotności powietrza przy temperaturze do 31 
° С -80%, liniowy spadek do 30% średniej wilgotności dla temperatury 45 ° 
С; 
- Odchylenie zasilania wynoszące ± 10% mierzonego zakresu zasilania; 
- Do użytku w warunkach II kategorii przepięciowej; 
- Dla środowiska z zanieczyszczeniem na poziomie 2 (Pd2). 

 



Uwaga! Ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia jest zapewniana przez 
urządzenie końcowe, w którym zostanie osadzona jednostka sterująca. 
Wszystkie urządzenia do zdalnego sterowania należy trzymać z dala od 
dzieci. 

 
Proszę obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji i 
użytkowania produktu pod następującym linkiem: 
www.quantrax.hu 
 

Instrukcja instalacji 

Krok 1. 
 
1.1 Każdy zestaw B300RF zawiera:  
1 szt. centralnego bloku sterującego; 
1 szt. bezprzewodowego czujnika temperatury;  
1 szt. Instrukcji obsługi (instalowanie oraz eksploatacja); 
Rozpakuj urządzenie i wyjmij dwa główne elementy z pudełka (Schemat 1a). 
 
1.2 Każdy zestaw B300RF zawiera:  
1 szt. centralnego bloku sterującego; 
1 szt. przewodowego czujnika temperatury;  
1 szt. Instrukcji obsługi (instalowanie oraz eksploatacja); 
Rozpakuj urządzenie i wyjmij dwa główne elementy z pudełka (Schemat 1b). 

 
                  Schemat 1a.                                                                Schemat 1b. 

 

                                                                                            

 

 

 



 

 

Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia wyłącz zasilanie. Instalacją 
powinien zajmować się wykwalifikowany specjalista. Jeśli nie posiadasz 
wymaganej wiedzy i kwalifikacji, zwróć się do autoryzowanego sprzedawcy! 
Uwaga! Nie modyfikuj ani nie wpływaj w żaden sposób na wbudowaną 
ochronę urządzenia elektrycznego! 
 
Urządzenie może służyć do sterowania urządzeniami elektrycznymi, 
systemami grzewczymi lub niskoprądowymi, które umożliwiają rozwarcie 
bezpiecznika wejściowego lub są sterowane za pomocą obiegu otwartego / 
zamkniętego. Termostat można łatwo podłączyć do każdego kotła gazowego 
/ pelletowego lub innego systemu grzewczego, który posiada dwurdzeniowe 
złącze termostatu pokojowego.  
Aby poprawnie zainstalować urządzenie, podłącz dwa punkty połączeń 
urządzenia, którym chcesz sterować, do złącz NO i COM, czyli do rozwartych 
wyjść przekaźników. Montaż termostatu przedstawiono na Schemacie 2a. 
Pamiętaj! Urządzenie musi być zainstalowane i podłączone przez 
wykwalifikowanego specjalistę. 

 

Schemat 2a. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
B300RF może służyć jako termostat pokojowy. W przypadku tego typu 
instalacji czujnik temperatury umieszcza się w pomieszczeniu, w którym ma 
być mierzona temperatura 



 
 
 
Schemat 2b przedstawia przykład podłączenia B300 do kotła elektrycznego. 
Czujnik temperatury można wykorzystać do pomiaru temperatury w 
urządzeniu poprzez umieszczenie go w odpowiedniej wtyczce. Termostat 
może być również używany w trybie chłodzenia. W takim przypadku zaciski 
wyjściowe NO i COM zwierają się, gdy temperatura jest wyższa niż 
ustawiona. Prosimy o kontakt z producentem / dystrybutorem sprzętu 
chłodzącego w celu instalacji. Tryb chłodzenia można wybrać w 
„Ustawieniach” zarówno ze strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej po 
„zalogowaniu się” do systemu. 

Schemat 2b. 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Instalacja centralnego bloku sterującego  
Podłącz kabel zasilający do głównego bloku sterującego Computherm serii B. 
Następnie podłącz go do zasilania (Schemat 3). 

 

 

 
1.4 Możliwe sposoby podłączenia 
Seria Computherm B jest produktem przeznaczonym do instalacji w 
miejscach o ograniczonym dostępie i musi być zainstalowany w rozdzielnicy 
za pomocą Eurorimu (Schemat 4). 

 
1.5 Podczas instalacji zawsze przestrzegaj określonych wymagań: 
- Instalacja i podłączenie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. 
- Wszelkie czynności związane z instalacją, deinstalacją, serwisem i naprawą 
urządzenia mogą być wykonywane tylko po odłączeniu urządzenia od 
zasilania (sterownik, a także urządzenia, którymi zarządza). 
- Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez serwisanta lub 
użytkownika, który przeszedł odpowiednie szkolenie, w miejscu o 
ograniczonym dostępie. 
- Do podłączenia urządzeń używaj podwójnie izolowanych przewodów. 
- Aby zapewnić ochronę przed zwarciami i ewentualnym przeciążeniem, w 
instalacji elektrycznej należy zainstalować wyłączniki automatyczne 25 A 
max 250 V. 
- Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić wymagane bezpieczeństwo, 
a także zaimplementować awaryjny wyłącznik (narzędzie do rozłączania 
instalacji elektrycznej). 



- Wszystkie połączenia złączy przekaźnika w urządzeniu muszą być 
wykonane z przewodów o rezystancji nie mniejszej niż rezystancja 
izolowanych przewodów VС 105 ° С. 
- Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcjami 
producenta i zgodnie z wymaganiami НD 60364-4-41, a także przepisami 
krajowymi. 
- Zabrania się montażu sterownika w taki sposób, aby zaciski znajdowały się 
mniej niż 5mm od części metalowych i powierzchni urządzenia. 
- Urządzenie może być umiejscowione tylko w obudowie zapewniającej 
wymagany poziom ochrony. Zabrania się jego montażu w powszechnie 
dostępnych miejscach. 
- Instalacja urządzenia musi być wykonana w taki sposób, aby wykluczyć 
przypadkowe włączenie przycisku resetowania. 
 
Krok 2: Podłączenie i użycie czujnika temperatury. Jeśli masz B300, przejdź 
do kroku 2.2 
 
2.1 Jeśli masz urządzenie B300RF, odkręć cztery śruby czujnika 
bezprzewodowego i zdejmij pokrywę komory. Następnie umieść baterie 
alkaliczne 2xAA (typ LR6) w uchwycie na baterie (Schemat 5). 
 

 
 
Główny blok i czujnik temperatury są już sparowane. Procedura parowania 
jest wykonywana po zmianie lub dodaniu dodatkowego czujnika 
temperatury. Jeśli nie musisz wykonywać żadnej z tych dwóch czynności, 
przejdź do zamknięcia obudowy czujnika temperatury, wkręć cztery śruby i 
przejdź do kroku 3. 

 

 

 

 



 
Parowanie bloku centralnego B300RF z bezprzewodowym czujnikiem 
temperatury  
Zainstaluj główny blok B300RF zgodnie z instrukcją w Rozdz. 1.3. Wejdź w 
tryb „Ustawienia” bloku centralnego B300RF, naciskając i przytrzymując 
przycisk przez trzy sekundy. W trybie ustawień dioda emitująca światło 
zaczyna intensywnie migać (Schemat 6). 
 

 

 
Wciśnij raz przycisk czujnika temperatury (Schemat 7). W ten sposób czujnik 
temperatury przechodzi w tryb „Ustawień” na 30 sekund 
 - dioda będzie migać co sekundę. 
 

 
· Gdy oba urządzenia są w trybie Ustawień, naciśnij raz przycisk głównego 
bloku, aby rozpocząć konfigurację z czujnikiem bezprzewodowym. Szybko 
migająca dioda oznacza, że ustawienia są akceptowane przez czujnik 
bezprzewodowy. 
 
· Umieść pokrywę czujnika bezprzewodowego i wkręć cztery śruby. 



· Po pomyślnym sparowaniu dwóch elementów - urządzenia zaczną 
poprawnie działać.  
· Jeśli dwa elementy nie połączą się pomyślnie ze sobą w ciągu 30 sekund, 
urządzenie kontynuuje pracę zgodnie z wcześniej ustawionymi 
ustawieniami. 
 
2.2 Urządzenie B300 wyposażone jest w przewodowy czujnik. Aby go 
podłączyć do urządzenia, należy zdjąć plastikową pokrywę z boku przycisku. 
Następnie trzeba włożyć wtyczkę czujnika temperatury do złącza 
urządzenia. Po zakończeniu zabezpiecz urządzenie zakładając plastikową 
pokrywę z powrotem. (Schemat 8) 
 

 
 

Krok 3: Połącz się z wybraną siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu i 
rozpocznij konfigurację. 

 
Po zakończeniu instalacji należy podpiąć urządzenia do zasilania. Poczekaj 
10 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy i postępuj 
zgodnie ze wskazówkami na urządzeniu. 
 
Uwaga! W trybach Access Point i SmartConfig, po naciśnięciu przycisku przez 
trzy sekundy, urządzenie powróci do ustawień domyślnych. 
 
 
3.1 Tryb SmartConfig  
Niebieska dioda w centralnym bloku przez chwilę będzie szybko migała. 
Oznacza to, że urządzenie jest w trybie SmartConfig. Podłącz swoje 
urządzenie mobilne do sieci Wi-Fi, w której B300 lub B300RF będzie działać. 
 
 



 
 
 

Otwórz aplikację mobilną Computherm B Series na smartfonie lub tablecie. 
Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji mobilnej, możesz ją pobrać ze sklepu 

Google Play, Apple Store lub Windows Phone Store. 
 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się do swojego profilu za pomocą adresu e-mail i hasła. Jeśli jest to 
Twoje pierwsze zakupione urządzenie Computherm z serii B i jeszcze się nie 

zarejestrowałeś, możesz to zrobić na stronie internetowej Computherm: 
https: //computhermbseries.com/ 

Naciśnij przycisk „+”, aby dodać nowe urządzenie. Przycisk ten znajduje się w 
prawym górnym rogu wyświetlacza. 

 
Naciśnij przycisk „SmartConfig” (Schemat 9), po czym wpisz hasło wybranej 
sieci Wi-Fi i kliknij w przycisk „SZUKAJ” (Schemat 10). 
Spójrz na niebieską diodę emitującą światło – urządzenie Computherm B 
będzie gotowe do pracy, gdy dioda zgaśnie, a następnie zapali się na stałe. 
Następnie spójrz na ekran urządzenia mobilnego. Aplikacja jest teraz gotowa 
do sterowania urządzeniem Computherm z serii B. 
 

 

Jeśli korzystałeś z trybu SmartConfig, przejdź do kroku 4. 



 
3.2 Tryb AP (Access Point) 
Aby przełączyć się na AP (punkt dostępowy), dwukrotnie naciśnij przycisk 
urządzenia. 
Niebieska dioda emitująca światło miga w odstępach sekundowych, co 
oznacza, że moduł Wi-Fi urządzenia jest w trybie AP (punkt dostępu) i można 
się z nim połączyć za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego. 
 
3.2.1 Inicjowanie wyszukiwania sieci bezprzewodowej na smartfonie 
lub laptopie 
 
Każde urządzenie tworzy sieć o własnej nazwie, zaczynając od BBoil_xxx 
oraz kombinacji liter i cyfr. Na przykład: 
BBoil_254 (Schemat 11) nie wymaga hasła w celu uzyskania dostępu. 

Schemat 11. 

 

 

 

                                    

                                                         

 
3.2.2 Po podłączeniu Twoja przeglądarka automatycznie otworzy nową 
stronę, dając Ci możliwość wyboru sieci bezprzewodowej, do której chcesz 
podłączyć urządzenie (Schemat 11). 
Jeśli Twoja przeglądarka nie otwiera się automatycznie, otwórz ją ręcznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2.3 Jeśli smartfon, tablet lub laptop nie załadował automatycznie strony, 
można to zrobić ręcznie. W tym celu otwórz przeglądarkę i wpisz 
następujący adres: 192.168.10.1 
 

Schemat 12. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Wybierz żądaną sieć Wi-Fi, wpisz hasło, a następnij kliknij przycisk 
„Połącz” - Schemat 12. 
 
3.2.5. W ciągu maksymalnie 20 sekund B300 / B300RF przełączy się w tryb 
pracy, a dioda urządzenia będzie migała krótko z częstotliwością co sekundę.  
 

Gratulacje! Twoje urządzenie zostało pomyślnie podłączone i możesz teraz 
dodać swój profil na stronie computhermbseries.com, aby móc kontrolować i 

monitorować jego pracę. 
 
3.3 Tryb pracy  

Gdy niebieska dioda jest włączona i gaśnie co dwie sekundy, oznacza to, że 
centralny blok B300 jest w trybie pracy. Po przytrzymaniu przycisku przez 
trzy sekundy, B300 przejdzie do trybu Ustawienia w trybie SmartConfig. 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 4: Tworzenie profilu użytkownika 
 
4.1 Po podłączeniu do Internetu, B300 staje się niewidoczny dla innych 
urządzeń w sieci. Jedynym sposobem połączenia z B300 jest zalogowanie się 
do profilu użytkownika połączonego z konkretnym urządzeniem. Jeśli go nie 
masz, możesz załadować stronę Computherm: 
https://computhermbseries.com/ lub pobrać i zainstalować aplikację 
Computherm B Series na smartfonie lub tablecie: 

 

 

 

 

 

 
4.2 Jeśli zdecydujesz się użyć przeglądarki, otwórz 
https://computhermbseries.com/ na komputerze stacjonarnym lub 
telefonie komórkowym 

                                          Schemat 13.                                                     Schemat 14. 

  

 

 

 
 

https://computhermbseries.com/


 
4.3 Jeśli pierwszy raz uzyskujesz dostęp do strony internetowej lub aplikacji, 
musisz zarejestrować się lub zalogować za pomocą swojego konta na 
Facebooku lub Google+ (w tym celu należy kliknąć odpowiednią ikonę). 
(ikony widoczne na schemacie 13 i 14) 
 
4.4 Rejestracja nowego użytkownika. Wypełnij pola formularza 
rejestracyjnego i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Po utworzeniu konta 
możesz przejść dalej. (Schemat 15).  

Schemat 15. 

 

 
Krok 5: Dodawanie urządzenia 

 
Jeśli korzystałeś z trybu SmartConfig od kroku 3, przejdź do kroku 5.3. 
 
5.1 Ekran główny - Po pomyślnym zalogowaniu się przy użyciu nazwy 
użytkownika i hasła, powinien być już widoczny ekran główny z możliwością 
dodania urządzenia. Wprowadź numer seryjny urządzenia B300, które 
wcześniej łączyło się z siecią bezprzewodową (Schemat 16). 

Schemat 16. 

 

 
 



 
5.2 Kliknij przycisk „szukaj”. Po znalezieniu urządzenia aplikacja przekieruje 
Cię do głównego ekranu sterowania (Schemat 17) 

 

Schemat 17. 

 
 
Aby nadać nazwę dla swojego urządzenia, a także ustalić strefę i lokalizację, 
naciśnij ikonę „narzędzi” w prawym górnym rogu i wypełnij pola (Schemat 
18). W tym oknie możesz również usunąć urządzenie ze swojego profilu, 
klikając przycisk „kosza” w prawym dolnym rogu. 

Schemat 18. 

 
5.3 Teraz możesz dowolnie sterować swoim urządzeniem. Na ekranie 
sterowania, w okręgu po lewej stronie widnieje aktualna temperatura 
zmierzona przez urządzenie. Po prawej stronie znajduje się suwak 
umożliwiający ustawienie żądanej temperatury. W lewym górnym rogu 
możesz zobaczyć następujące zakładki/wskaźniki: (Schemat 19). 

 

 

 

 

 



Schemat 19. 

 

Krok 6: Ekran główny 

 
6.1 Na ekranie głównym można znaleźć przyciski trybów pracy: 
• Urządzenie wyłączone – nad trybami pracy wyświetla się informacja o 
tym, że „urządzenie jest wyłączone i nie może być sterowane”. Jeśli 
chcesz zarządzać urządzeniem, musisz je najpierw włączyć. 
• Ręczny - urządzenie jest włączone i pracuje do osiągnięcia ustawionej na 
suwaku temperatury  
• Harmonogram - urządzenie działa zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Aby wyświetlić wykres przedstawiający zmiany temperatury wykryte przez 
urządzenie należy nacisnąć ikonkę „wykres”. (patrz schemat 19 – przycisk 
wykres) 
• Turbo - sprawia, że urządzenie jest włączane do momentu osiągnięcia 
żądanej temperatury i pozostaje włączone tak długo, jak zostało to 
przypisane do trybu turbo. Aby określić jak długo urządzenie ma działać w 
trybie turbo – przesuwaj suwakiem w górę lub w dół. 
Po osiągnięciu żądanej temperatury B300 i B300RF automatycznie wracają 
do normalnej pracy (Schemat 20). 

Schemat 20. 

 



 

6.2 Schemat ogólny na ekranie Ustawienia 

Schemat 21. 

 

 
Na stronie „Ustawienia” znajdują się dwa suwaki górnej i dolnej histerezy. 
Ich głównym celem jest utrzymanie zadanej temperatury przy możliwie 
największej oszczędności energii i wydłużenie żywotności urządzenia 
elektrycznego. Można ręcznie ustawić zakres wartości pomiędzy dolną i 
górną histerezą i temperaturą. Zakres zależy od funkcjonalności 
sterowanego urządzenia. (Schemat 22) 
 

Schemat 22. 

 



 
W menu głównym możesz znaleźć tryby pracy przekaźnika: 
 
џ Termostat - tryb domyślny z aktywną funkcją termostatu. B300 i B300RF 
monitorują temperaturę i zarządzają sterowanym urządzeniem.  
 
џ ON / OFF - tryb monitorowania temperatury z wyłączoną funkcją 
termostatu. Podłączone urządzenie można włączać i wyłączać ręcznie lub 
według harmonogramu tygodniowego.  
 
џ Garaż - tryb bez monitorowania temperatury i z wyłączoną funkcją 
termostatu. Do podłączonego urządzenia wysyłany jest krótki impuls. 
Długość impulsu jest ustawiana poprzez określone ustawienie. 

 
Uwaga! Jeśli nie posiadasz wymaganej wiedzy lub kwalifikacji, nie zmieniaj 

tych ustawień. 
                     Schemat 23. 

Możesz wybrać tryb pracy pomiędzy 
opcją „Ogrzewanie” lub „Chłodzenie” 
w zależności od żądanej pracy i 
sterowanego urządzenia. Dzięki 
dokładności temperatury można 
ustawić wizualizację stopni - „0” lub 
„0,0”. Za pomocą „wartości trybu 
awaryjnego” można ustawić żądaną 
temperaturę, jaką urządzenie 
utrzymywałoby podczas ręcznego 
włączania urządzenia Computherm B 
Series za pomocą przycisku 
sprzętowego (patrz Schemat 6). Ta 
metoda włączania / wyłączania jest 
używana w przypadku braku 
połączenia z Internetem lub gdy 
urządzenie nie ma dostępu do 
systemu. W polu „Czujnik 1” (Schemat 
23) można ustawić nazwę czujnika 
temperatury. W polach „minimalna” 
i „maksymalna” granica 
temperatury, można ustawić granice 
suwaka temperatury.  

 



 
6.3 Na stronie „Harmonogram” można zobaczyć zakładkę ustawiania 
tygodniowego harmonogramu pracy. Schemat 24a przedstawia przykład 
pustego harmonogramu w przeglądarce komputera stacjonarnego, a 
Schemat 24b - w smartfonie. 

                                           Schemat 24a.                                           Schemat 24b. 

   
 
6.3.1 Naciśnij oś wybranego dnia. Wówczas otworzy się okienko, a w nim 
znajdować się będą przyciski służące do ustalenia okresów - dzień 
podzielony jest na dwie części, znajduje się również rozwijane menu 
umożliwiające włączanie i wyłączanie wybranego okresu. Po włączeniu 
zobaczysz suwak do ustawienia żądanej temperatury w tym okresie. 
 

Schemat 25. 

 

 



 
Aby dodać nowy okres i wrócić do formularza tworzenia harmonogramu, 
naciśnij przycisk „Dodaj okres” (Schemat 25) 
 
6.4 Oto przykład ustalonego harmonogramu tygodniowego na komputerze 
stacjonarnym (Schemat 26a) i smartfonie (Schemat 26b). 

                                           Schemat 26a.                                               Schemat 26b. 

  

 
Ważna informacja! Do prawidłowego funkcjonowania strony zalecamy 
aktualizowanie przeglądarki do najnowszych wersji.  

 
Krok 7: Podłączenie dodatkowych czujników temperatury. Jeśli masz 

urządzenie B300, przejdź do kroku 8. 
 
7.1 B300RF może współpracować z maksymalnie czterema 
bezprzewodowymi czujnikami temperatury w jednym urządzeniu. Aby 
dodać jeden lub więcej czujników bezprzewodowych, odkręć cztery śruby 
czujnika temperatury i zdejmij pokrywę komory (Schemat 5). Obok uchwytu 
na baterie znajdują się dwa przełączniki w różnych pozycjach włączania / 
wyłączania. (Schemat 27) 

Schemat 27. 

 



 
 
Postępując zgodnie z pozycją przedstawioną na Schemacie 28, umieść 
przełączniki w zależności od tego, który następny czujnik podłączasz. Aby 
sparować bezprzewodowy czujnik temperatury z głównym blokiem 
sterującym, należy wykonać czynności opisane w punkcie 2.1. 
 

Schemat 28. 

 
7.2 Przewodowy czujnik temperatury - Do każdego bezprzewodowego 
czujnika temperatury można dodać czujnik przewodowy z „sondą”. Aby 
dodać czujnik przewodowy, odkręć cztery śruby czujnika temperatury i 
zdejmij pokrywę komory (Schemat 5). Obok uchwytu baterii znajduje się 
złącze, do którego można podłączyć gniazdo czujnika przewodowego 
(Schemat 29). 

Schemat 29. 

 

 

  

Krok 8: Serwisowanie Computherm B. 

 
8.1 Computherm B Series czyści się suchym lub lekko zwilżonym (wodą) 
ręcznikiem. Surowo zabrania się stosowania agresywnych lub ściernych 
płynów czyszczących. 

 
8.2 Stan zacisków, połączenia zacisków, a także niezawodność połączeń 
przewodów zewnętrznych należy sprawdzać co sześć miesięcy i w razie 
potrzeby poprawiać/wzmacniać.  

 



Uwaga! Gdy połączenie internetowe zostanie przerwane, Computherm B 
Series będzie kontynuował pracę w ustawionym trybie. Naciskając przycisk 
sprzętowy urządzenia, możesz je włączać i wyłączać ręcznie, w zależności od 
jego bieżącego stanu. W takim przypadku, po przywróceniu połączenia z 
Internetem, urządzenie będzie działać zgodnie z trybem ustawionym za 
pomocą przycisku sprzętowego. 

 

Gwarancja 
Gwarancja na urządzenie obejmuje 24 miesiące od daty zakupu. Numer 
seryjny urządzenia Computherm B Series jest unikalny i należy go okazać w 
przypadku wystąpienia problemu w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie 
zostanie uznana, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń: 
• Zostanie zgubiona lub sfałszowana karta gwarancyjna; 
• Powstaną uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją i 
eksploatacją; 
• Dokonana zostanie naprawa od nieautoryzowanego dostawcy usług; 
• Na urządzeniu widoczny będzie wpływ chemiczny, elektryczny lub 
mechaniczny.  
• Zostanie zniekształcona integralność fizyczna urządzenia 
Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji należy kierować do sklepu, w którym 
urządzenie zostało zakupione lub bezpośrednio u producenta Quantrax Ltd. 
 

 

Programowalne termostaty Wi-Fi Computherm B300 i B300RF są zgodne ze 

wszystkimi następującymi normami i regulacjami: EU EMC 2014/30 / EU, 

LVD 2014/35 / EU, RED 2014/53 / EU, WEEE 2012/19 / EU oraz RoHS 

2011/65 / UE. BDS ЕN 55022: 2010 (CISPR 22: 2008); BDS ЕN 55024: 2010 

(CISPR 24: 2010); BDS EN 55016-2-3: 2010 + А1: 2010 (CISPR 16-2-3: 2010 

+ А1: 2010); BDS EN 61000-4-3: 2006 + А1: 2008 + A2: 2010 (IEC 61000-4-

3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010); BDS EN 61000-3-2: 2014 (IEC 61000-3-2: 

2014); BDS EN 61000-33: 2013 (IEC 61000-3-3: 2013); BDS EN 61000-4-2: 

2009 (IEC 61000-4-2: 2008); BDS EN 61000-4-4: 2012 (IEC 61000-4-4: 

2012); BDS EN 61000-4-5: 2014 (IEC 61000-4-5: 2014); BDS EN 61000-4-6: 



2014 (IEC 61000-4-6: 2013); BDS EN 61000-4-11: 2006 (IEC 61000-4-11: 

2004); BDS EN 60730-1: 2012; BDS EN 60730- 2-9: 2010; BDS EN 60950-1: 

2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 (IEC 60950-1: 2005 + 

A1: 2009 + A2: 2013); EN 60730-1: 2011 (BDS EN 60730-1: 2012), EN 

60730-2-9: 2010 (BDS EN 60730-2-9: 2010); EN 50491-1: 2014 (BDS EN 

50491-1: 2014); EN 50491-3: 2009 (BDS EN 50491-3: 2009) 

 

 


