
Regulaator WQ610/WQ610RF Vastuvõtja WQ610RX
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1. Nupp Menüü/ Tagasi  (seda nuppu 3 sekundit igal 
ajal hoides naaseb põhiekraanile tehtud muudatusi 
salvestamata)

2. Nupp  “ALLA” (vähendab parameetri väärtusi / 
navigeerimine menüüs)

3. Nupp “ÜLES” (suurendab parameetri väärtusi / 
navigeerimine menüüs)

4. NUPP “OK” (kinnitage parameetrite väärtus / minge 
järgmisesse menüüsse / salvestage sätted)

 
5. ON- Manuaalses reziimis -vastuvõtja 

sisselülitatud
6. OFF- Manuaalses reziimis – vastuvõtja 

väljalülitatud
7. AUTO - Vastuvõtja töötab automaatrežii-

mis (vastavalt regulaatori näitudele)
8. MANUAL - Vastuvõtja töötab käsitsi 

režiimis (nagu ülal olev lüliti näitab)

Väljalaske kuupäev: juuni 2020
V002

Regulaator WQ610 RegulaatorWQ610RF

Regulaatori toide 230VAC
Wbudowany akumulator 
Li-lon 3,7V

Max koormus 3 (1)A -

Terminalid OpenTherm A/B -

Väljund
Pingevabad 
kontaktidNO/COM

-

Temperatuuri reguleerimisulatus 5°C-35°C 5°C-35°C

Temperatuuri näitamis täpsus 0.5° / 0.1°C 0.5° / 0.1°C

Klass ErP Klass V Klass V

Raadio sagedus -- 2.4 GHz

Mõõdud [mm] 86x86x27 [mm] 86 x86x 11 [mm]

WQ610RF traadita kontrolleri vastuvõtja WQ610RXF

Vastuvõtja toide 230 VAC

Vastuvõtja max koormus 16 (5) A

Terminalid OpenTherm A/B

Väljund Kontaktivabad klemmid NO / COM

Raadiosagedus 2.4 GHz

Mõõdud [mm] 98x98x32[mm]

WQ610RF ühendamise skeem

1. Kirjeldus Menu/Seaded
2. Kellaaja reziim AM/PM
3. Temperatuuri üksus
4. Kütte näidik (ikooni animatsioon näitab 

et, on sees)
5. RF ühenduse näidik ( WQ610RX vastu-

võtja )
6. Täpsemate sätete blokaadi ikoon
7. Mõõdetud/ nõutud temperatuur

8. Puhkuse reziim
9. Ajutise ülekirjutamise reziim
10. Seadete ikoon
11. Batarei näidik
12. Ajakava programmi ikoon
13. Aktiivse ajakava ikoon
14. Nädalapäeva näidik

ÄRA ÜHENDA katelt OpenTherm terminaliga, kui boiler ei ole mõeldud töötama OpenThermiga ja tal 
pole OpenThermi logo.

Lüliti Funktsioon
A/B Juhtmega ühendus(tainult OpenTherm)
NO Pingevaba kontakt (tavaliselt avatud)

COM Ujuva kontakti ühendus

L,N Toide (230 VAC)

Lüliti Funktsioon
A/B Juhtmega ühendus(tainult OpenTherm)

NO Pingevaba kontakt (tavaliselt avatud)

COM Pingevaba kontakt

L,N Toide (230 VAC)

OPENTHERM
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Volt free OpenTherm

Lühendatud kasutusjuhend

WQ610 / WQ610RF

Sissejuhatus
Regulaatorid WQ610 ja WQ610RF on spetsiaalselt loodud töötama keskküttekateldega. 
Nende töö eesmärk on säilitada ruumis mugavad tingimused vastavalt kasutaja 
määratud töögraafikule või püsivale temperatuurile. Juhtimist saab läbi viia kahel 
viisil: soojusallika käivitamine kütteseadme kontaktide sulgemisega, varustatud 
sisendiga ON / OFF-termostaadi ühendamiseks või katla võimsuse moduleerimiseks 
OpenTherm-protokolli kaudu suhtlemise abil (0T + 4.0). Kahepoolne side katla ja 
regulaatori vahel ning katla võimsuse modulatsioon tagavad maksimaalse efektiivsuse 
ja mugavuse. Juhtmega kontroller on ühendatud otse katlaga. Kaugjuhtimispult on 
tehasega seotud vastuvõtjaga. Vastuvõtja on ühendatud katlaga.

Ohutus
Kasutage vastavalt antud riigis ja EL-is kehtivatele eeskirjadele. Regulaatorit tuleks kasutada 
vastavalt ettenähtud otstarbele, vältides selle märjaks saamist. Toode on mõeldud kasutamiseks 
ainult siseruumides. Paigaldamise peab läbi viima kvalifitseeritud isik vastavalt riigis ja ELis 
kehtivatele eeskirjadele.

Toote vastavus
Direktiivid: EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35 / EU, RED 2014/53 / EU ja RoHS 2011/65 / EU. Täielik teave on saadaval 
aadressil www.saluslegal.com  WQ610RF: 2405–2480 MHz; <14dBm

TÄHELEPANU! Enne montaaži, remondi- või hooldustööde alustamist ning 
ühendamistööde ajal on tingimata vaja vooluvõrgust lahti ühendada ja veenduda, et 
klemmid ja elektrijuhtmed ei oleks pinges.

Tehnilised andmed

Nuppude funktsioonid

Esimene käivitamine ja konfiguratsioon

Ikoonide kirjeldus

Elektrilülititie kirjeldus

Vastuvõtja lülitite kirjeldus

Regulaatori ühendamise skeem WQ610

WQ610RF kontroller sisaldab laetavat liitiumioonaku. Kui aku tase langeb alla 10%, 
kuvab regulaator teate “BATTERY LOW”. Laadige Micro USB laadija standardi abil 24 tundi. 
Laadimine ei sega regulaatori normaalset tööd.

MAALETOOJA SALUS CONTROLS:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.

Rolna 4, 

43-262 Kobielice, 

Poland

IMPORTER:
SALUS Controls Plc

Units 8-10 Northfield Business Park

Forge Way, Parkgate, Rotherham, S60 1SD

United Kingdom

SALUS Controls on osa Computime Group Limitedist.

Kooskõlas tootearenduspoliitikaga jätab SALUS Controls plc endale õiguse 
käesolevas juhendis näidatud tootmisel kasutatud spetsifikatsioone, kujundust 
ja materjale ilma ette teatamata muuta.

Vaikealgoritm on ITLC KÜTE, mis suurendab 
süsteemi majanduslikku efektiivsust 
ja kasutajamugavust (pole rakendatav 
OpenTherm-ühenduse puhul). Kinnitage valik 
nupuga “OK” või minge järgmise parameetri 
juurde, vajutades “ALLA”.

Vajuta “OK” et valida kütmis algritm:
- ITLC KÜTE
- ITLCELEKTRI
- HÜSTEREES +/-0,25
- HÜSTEREES +/-0,5

Regulaatori WQ610 / WQ610RF teenuseparameetrid (tuntud ka kui installeri parameetrid) on täpsemad 
seaded, mis määravad regulaatori tööviisi (nt kütte juhtimise algoritmi tüüp). Teenuseparameetreid peaksid 
muutma kogenud kasutajad, nt installijad. Samuti saate lukustada PIN-koodi täpsemad seaded.

Vajuta  “MENU”, et siseneda peamenüüsse. Järgmiseks klahvide  „“ÜLES” või „ALLA” abil vali  
aasta ja kinnita vajutades “OK”.

SEADED (täpsemad)
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Kinnita vajutades  “OK” et mina suveaja 
seadetesse.

4

Klahvide  „“ÜLES” või „ALLA” abil vali ”SEES” või 
”VÄLJAS” ja kinnita vajutades “OK”.

5

Klahvide  „“ÜLES” või „ALLA” abil vali  
kellaaeg ja kinnita vajutades “OK”.

Klahvide  „“ÜLES” või „ALLA” abil vali  
kuupäev ja kinnita vajutades “OK”.

Klahvide  „“ÜLES” või „ALLA” abil vali  
aasta ja kinnita vajutades “OK”.

Valides JAH, regulaator läheb üle 
täpsematesse seadetesse (all täpsemad 
seaded pkt. 2).

Hoia nuppu  “OK” all 3 sekundi vältel, et 
regulator käivitada.

Vali keel  liikudes klahvidega „ÜLES” lub 
„ALLA”. Kinnita valik vajutades “OK”.
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Kui termostaat on korralikult OpenThermi 
klemmidega ühendatud, kuvatakse 
ekraani ülaossa teade OT. Lisateabe 
saamiseks minge lehele Opentherm: 
seadistamine. 

Klahvide  „ÜLES” või „ALLA” abil vali 
kellaja format ja kinnita vajutades “OK”.
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Selleks, et vastuvõtja töötaks kontrolleriga, seadke lülitid asendisse ON / AUTO

See valik on mõeldud ainult elektrikeristele. 
Selle valimiseks vajutage nuppu “OK” või 
järgmise juurde liikumiseks nuppu “ALLA”.

Algoritm põhineb lihtsal ON / OFF toimingul, 
mis põhineb seatud temperatuuril. Hüstereesi 
väärtuse valimiseks kasutage nuppe ÜLES või 
ALLA. Valiku kinnitamiseks ja järgmise valiku 
juurde liikumiseks vajutage nuppu “ÓK”.
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OPTIMUM STOP - Regulaator lülitab süsteemi 
inertsust arvesse võttes soojusallika varem välja, 
hoides graafikus seatud temperatuuri.

Regulaator ja vastuvõtja on juba tehase poolt 
paaristatud. Seadmete õigeks sidumiseks peate 
kõigepealt vastuvõtja sünkroonimiseks ette valmistama. 
Kui soovite seadmeid uuesti omavahel siduda, veenduge, 
et vastuvõtja on toiteallikast lahti ühendatud ja selle 
lülitid on asendis AUTO ja SEES. Seejärel ühendage 
vastuvõtja toiteallikaga ja oodake, kuni punane diood 
pidevalt põleb. Viige ülemine lüliti OFF-asendisse ja kiire 
liigutusega tagasi ON-asendisse. Punane valgusdiood 
hakkab vilkuma, mis kinnitab, et vastuvõtja siseneb 
sidumisrežiimi. Paaristamisel veenduge, et regulaator 
ja vastuvõtja oleksid üksteisest vähemalt 1 meetri kaugusel.
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Kinnitage valitud temperatuuri täpsus (0,5 ° C 
või 0,1 ° C), vajutades nuppu “OK”.

Teenuse seadetele juurdepääsemiseks 
kasutage varem loodud pääsukoodi.

Juhtimise moduleerimine OpenThermi protokolli kaudu on meetod, mida tänapäevased küttesüsteemid 
kasutavad. Selle asemel, et katelt kindlate ajavahemike järel sisse ja välja lülitada, võimaldab reguleeritav 
reguleerimine katla tarnitud soojushulka reguleerida, et see vastaks regulaatori saadetavale erinevale 
vajadusele. See suurendab süsteemi jõudlust. Tänu meie reguleerijatele saavutab klient suurema energiasäästu 
ja veelgi parema mugavuse.

See menüü on saadaval ainult siis, kui boiler on projekteeritud juhtimiseks OpenTherm-
protokolliga ja kui see on ühendatud klemmidega A ja B.

Kasutage “ALLA” ja “ÜLES” nuppe, 
et  reguleerida etteantud veetemperatuuri 
ja kinnitada see nupuga “OK”.

Katla maksimaalse etteantud temperatuuri 
seadmiseks vajutage nuppu “OK”.

Väärtuse määramiseks kasutage nuppe “ÜLES” 
ja “ALLA”, seejärel kinnitage valik, hoides “OK” nuppu 
3 sekundit all. Kontroller naaseb põhiekraanile.

MADAL VEE SURVE LEEGIVIGA

ÕHURÕHU VIGA

3

Vajuta “MENU” ja leia valik  
ÜHENDAMIS KATSE. Jätkamiseks 
kasutage nuppe “OK”.

Kontroller saadab vastuvõtjale 
sõnumi ja ootab vastust. 
Vastuvõtja testimise ajal 
hakkavad punased ja rohelised 
valgusdioodid vilkuma.

Kontroller annab signaali, 
kui ühenduse test on edukas 
ja naaseb tavapärasele tööle.
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Tähelepanu! Järgmisi väärtusi saab käsitsi muuta ja seadistada ainult siis, kui katel seda lubab.

Sisestage kontrolleril MENU 
ja valige PAIRING WITH RECEIVER. 
Kasutades nuppe “ÜLES” 
ja “ALLA”, kinnitage paaristamine, 
vajutades “OK”.

Regulaator on paaristamise 
reziimis mis võib kesta kuni 
10 minutit.

PAARISTAMINE ÕNNESTUS tähendab, 
et seadmed on uue sagedusega 
seotud. Vastuvõtjal vilgub punane 
diood pidevalt. 
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OpenTherm: Konfiguratsioon

Vead OpenTherm:

Temperatuuri väärtud OpenTherm

OT ikoon ilmub ekraanile, kui regulaator 
on  OpenTherm-protokolli abil ühendatud. 
Seadete muutmiseks minge menüüsse MENU 
ja seejärel sätetele Advanced.
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Nuppude “ÜLES” ja “ALLA” abil leidke 
OpenThermi veetemperatuuri valik 
ja kinnitage “OK”.

CO (Keskküte) CWU (Soe tarbevesi)

MIN KATLA TEMPERATUUR : 25 °C MIN CWU TEMPERATUUR: 40 °C

MAX  KATLA TEMPERATUUR : 80 °C MAX CWU TEMPERATUUR: 80°C

VAIKIMIS KATLA TEMPERATUUR: 75 °C VAIKIMIS CWU: 60 °C

Kui katlas tuvastatakse viga, kuvab regulaator ülaltoodud teated. Need vead ei ole seotud 
regulaatori tööga.

 WQ610 paigalduse täpsem informatsioon:

WQ610RF: Ühendamise katse

Parowanie regulatora WQ610RF  z odbiornikiem WQ610RX

Sisestage nuppude “ÜLES” ja “ALLA” abil 
valikuliselt teenuse telefoninumber ja kinnitage 
seejärel nupuga “OK”.

Saate luua pääsukoodi, mis võimaldab teil 
täpsemad seaded lukustada või kaitseb 
kontrollerit lähtestamise eest. Nuppude “ÜLES” 
ja “ALLA” abil saate luua oma koodi ja seejärel 
kinnitada nupuga “OK”.

Täpsemate seadete lukustuse aktiveerimise 
peate kinnitama koodiga. Nuppude “ÜLES” 
ja “ALLA” abil sisestage kood ja kinnitage iga 
number nupuga “OK”.

Kui soovite aktiveerida täpsemate seadete 
lukustuse, valige varem loodud pääsukoodil 
“JAH” (punkt 20). Kinnitage “OK” .

Vajutades nuppe “ÜLES” ja “ALLA” saate valida 
YES (märguande aktiveerimiseks) ja kinnitada 
valiku nupuga “OK” või valida EI ja jätkata 
punktini “20”.

Kasutage nuppe “ÜLES” ja “ALLA”, et valida 
mitu päeva pärast märguannet kuvatakse. 
Kinnitage “OK” 

Vajutage nuppu “OK” ja kasutage maksimaalse 
ja minimaalse temperatuuri valimiseks nuppe 
“ÜLES” ja “ALLA”, kinnitamiseks vajutage nuppu 
“OK”.

OPTIMUM START - Regulaator saadab 
küttesignaali soojusallikale varem, nii et 
etteantud ruumitemperatuur saavutatakse 
ajakavas määratud ajal.

Vajutage nuppu “OK” ja määrake külmumisvastase 
režiimi temperatuuri väärtus nuppudega 
“ÜLES” või “ALLA” (vahemikus 5 ° C kuni 17 ° 
C). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu “OK”. 

Kui tunnete, et kontrolleri ekraanil kuvatav 
temperatuur ei vasta tegelikule väärtusele, saate 
kasutada temperatuuri lugemise kalibreerimise 
võimalust (vahemik -3,5 ° C / +3,5 ° C).

Nuppude “ÜLES” ja “ALLA” abil saate valida, 
millal soovite, et ilmuksid teateid eelseisva 
teenuse märguande kohta. Kinnitage “OK” 

Reguleerija seadistatud temperatuur võib 
teenindushoiatuse ajal olla blokeeritud. Selle 
funktsiooni aktiveerimiseks valige “JAH” 
ja määrake temperatuuri väärtus.

TEENUSTE TAOTLEMINE RESET LOCKOUT

VEE TEMPERATUURI VIGA

MENU / 

GRAB
TOP 

AND
BOTTOM
TO OPEN

VÕTA EKRAAN 
ja TAGUS 

Kui vastuvõtja punane valgusdiood ei lakka 10 minuti pärast vilkumast, korrake sidumisprotsessi, võttes 
arvesse seadmete vahelisi kaugusi, takistusi ja häireid.

Katla hoolduse / hoolduse meeldetuletuse 
seadistamiseks vajutage nuppu “OK”
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Kasutaja seaded

Kasutaja seaded võimaldavad programmeerida regulaatori ajakavasid, valida töörežiimi ja muuta menüü keelt. 
Seadistage nupud “ÜLES” / “ALLA” ja kinnitage nupuga “OK”

vajuta  MENU ja kinnita “OK”, et seadistada 
regulaatori ajakava

Valige “ÜLES” ja “ALLA” abil ajakava tüüp 
Tööpäevad + Nädalavahetus või ...

...terve nädal (üks kava tervele nädalale)... ... või iga päeva jaoks eraldi ajakava. Kinnitage 
oma valik nupuga “OK”.

Tund määramiseks kasutage nuppe “ÜLES” või 
“ALLA”, seejärel kinnitage see nupuga “OK”.

TEMPERATUURI määramiseks kasutage nuppe 
“ÜLES” või “ALLA”, seejärel kinnitage see 
nupuga “OK”.

Tehase reset

2

Kontrolleri lähtestamiseks hoidke nuppe “ÜLES” 
ja “ALLA” korraga 5 sekundit all. Valige JAH 
ja kinnitage nupuga “OK”.

Seade lähtestatakse ja taaskäivitatakse 
tehaseseadetele.
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Ajutise ülekirjutamise funtsioon

WQ610RF regulaatori paaristamine vastuvõtjaga WQ610RX

Temperatuuri tühistamise režiim kestab kuni: 
‘ajakava järgmise programmi muutus.

Menu LANGUAGE võimaldab vahetada keelt.

54
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Võimendusfunktsiooni saab aktiveerida ainult 
režiimides AUTOMAATNE ja VÄLJAS. Seda 
kasutatakse temperatuuri muutmiseks soovitud 
väärtuseks määratud tundide arvuks (kuni 
9h). Pärast möödunud aega naaseb regulaator 
eelmisele töörežiimile.

Puhkuserežiimis hoitakse antifriisi temperatuuri 
teatud arv päevi. Sisestage puhkuse algus- 
ja lõppkuupäev.

Vali regulaatori tööreziim:
- AUTOMAAATNE (ajakava kohaselt)
- VÄLJALÜLITATUD (külmumisvastane reziim)
- Vastavalt 24/7 (Püsiva temperatuuri 

hoidmine)

Täpsemad seaded sisaldavad parameetreid, 
mis määravad regulaatori tööviisi. Teenuse 
parameetrite muutmist peaksid tegema 
kogenud kasutajad või installijad.

Puhkuserežiimi mis tahes ajal tühistamiseks 
valige “JAH”, seejärel naaseb regulaator 
eelmisele töörežiimile.

Kui juurdepääsukood on eelnevalt loodud (täpsemate seadete punkt 20), tuleb tehase lähtestamine selle 
koodiga kinnitada. Lähtestamine ei vabasta traadita seadmete sidumist.

Temperatuuri ajutine tühistamisrežiim aktiveeritakse, kui 
kasutaja muudab aktiivse AUTO režiimi (ajakava) ajal seatud 
temperatuuri. Seejärel ilmub kontrolleri käe ikoon ja kalender.
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TEMPERATUUR

MAX NOUTUD 
TEMPERATUUR

9 10

TEMP NAIDIKU 
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