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Elektronika FOSTER Eugeniusz Fengier
Zielona £¹ka ul.Wenecka 2, 63-300 Pleszew

biuro@foster-pleszew.com.pl 

FEBE

TERMOSTAT 
POKOJOWY

sygna³y do sterownika/regulatora na kotle/piecu. W przypadku grzania (styk w pozycji zwartej) na 
wyœwietlaczu pojawia siê symbol (skrzy¿owanie klucza z m³otkiem). 
Programowanie temperatury na noc (strefa nocna) jest nastêpnym parametrem. Sygnalizowane jest to 
pojawieniem siê na wyœwietlaczu symbolu ksiê¿yca. Zmianê parametru dokonujemy strza³kami góra/dó³ i 
zatwierdzamy przyciskiem „4" (FUNKCJA).
Programowanie dnia tygodnia. Po ustawieniu powy¿szych opcji znajdujemy siê w menu wyboru dnia 
tygodnia. Poprzez klawisze z „2" góra i do³ dokonujemy wyboru, a zatwierdzamy to przyciskiem „4" 
(FUNKCJA).
Programowanie czasu dla strefy dziennej (rozpoczêcie strefy dziennej). Kolejnym parametrem jest 
programowanie czasowe dla strefy dziennej.W poprzednim kroku wybraliœmy dzieñ tygodnia i aktualnie 
podajemy od jakiej godziny zaczyna siê strefa dzienna. Na przyk³ad wybraliœmy niedzielê jako dzieñ tygodnia i 
wybieramy ¿e strefa dzienna dla niedzieli rozpoczyna siê 10:05. Koñcem strefy dziennej jest rozpoczêcie 
strefy nocnej (punkt nastêpny). 
Programowanie czasu dla strefy nocnej (rozpoczêcie strefy nocnej). Po zatwierdzeniu rozpoczêcia 
strefy dziennej przyciskiem „4" (FUNKCJA), przechodzimy do programowania czasu rozpoczêcia siê strefy 
nocnej dla wczeœniej wybranego dnia tygodnia. Jeœli jest to na przyk³ad Niedziela to programujemy godzinê 
rozpoczêcia strefy nocnej dla Niedzieli. Koñcem strefy nocnej jest pocz¹tek strefy dziennej (godzina 
rozpoczêcia strefy dziennej). 

Powy¿sze operacje wykonujemy dla wszystkich dni tygodnia w ten sposób mamy dowolnoœæ ustawiania 
temperatur na noc (strefa nocna) i dzieñ (strefa dzienna) dla poszczególnych dni. Co wiêcej decydujemy o 
d³ugoœci danych stref, to znaczy ¿e czasowo okreœlamy na przyk³ad ¿e dla danego dnia tygodnia strefa 
dzienna trwa 7 godzin (od 8:00 - 15:00) strefa nocna zaczyna siê od 16:00 i trwa do czasu rozpoczêcia siê 
strefy dziennej nastêpnego dnia.

PRACA - WYBÓR TRYBU
Po zaprogramowaniu urz¹dzenia dla ka¿dego dnia tygodnia oraz nastaw zwi¹zanych z trwaniem stref nocnej 

i dziennej mo¿emy przyciskiem „4" (FUNKCJA) dokonywaæ wyboru miêdzy trybami pracy: 
Dzienny 

Nocny

Czasowy dzienny 

Czasowy nocny 

doraŸny (ad-hoc)

O ile powy¿sze cztery tryby pracy pozwalaj¹ na to by rêcznie nadaæ wartoœæ oczekiwanej temperatury i okres 

trwania danego cyklu zwi¹zany jest z trybem (na przyk³ad ustawiamy 22 stopnie w trybie czasowym dziennym 

i temperatura ta jest utrzymywana do czasu rozpoczêcia siê kolejnej strefy - czasowej nocnej), to dla trybu 

DORA�NEGO (ad-hoc) wybrana nastawa temperatury trwa (nie zale¿nie od kolejnych stref) do czasu wyboru 

innego trybu przez u¿ytkownika.

SCHEMAT POD£¥CZENIA

BATERIE 2X AAA 1,5V

NO
COM
NC

P R A K T Y C Z N E  P O D £ ¥ C Z E N I E :

Przewodem 2-¿y³owym ³¹czymy termostat pokojowy 

FEBE (zaciski œrodkowy COM i dolny NC) z 

regulatorem temperatury. Dla regulatora Signum 

³¹czymy siê z zaciskami T.Pok w regulatorze.



1. WSTÊP

Termostat pokojowy FEBE to nowoczesne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wspó³pracy i sterowania kot³ami 

grzewczymi. Dziêki du¿emu ciek³okrystalicznemu wyœwietlaczowi zarówno wprowadzanie jak i 

odczytywanie informacji jest niezwykle przejrzyste i ³atwe. Wyró¿nia siê stonowan¹ kolorystyk¹ pasuj¹c¹ do 

ka¿dego wnêtrza oraz estetycznym wykonaniem. W zale¿noœci od wymagañ u¿ytkownika pozwala na 

programowanie ró¿nych temperatur na ró¿ne pory dnia (podzia³ na strefê dzienn¹ i strefê nocn¹). Umo¿liwia 

tak¿e zaprogramowanie ka¿dego dnia tygodnia osobno - ustawienie programu innego dla dni powszednich 

oraz innego na sobotê i niedzielê. 

W³aœciwoœci produktu:

    Przeznaczony do ekonomicznego sterowania kot³ów oraz urz¹dzeñ grzewczych

    Programowalny zegar czasowy - 24 godziny i ka¿dy dzieñ tygodnia z podzia³em na strefê dzieñ/noc

    Nastawa temperatury/tryby - dzienna, nocna, dzienna czasowa, nocna czasowa, doraŸna.

    Du¿y, ciek³okrystaliczny wyœwietlacz LCD.

    Instrukcja obs³ugi i instalacji w jêzyku polskim.

    Ustawienia temperatury doraŸne/ temperatura tymczasowa

    Zasilanie dwiema bateriami typu AAA 1,5 V.

    Szybka i ³atwa instalacja oraz obs³uga.

    Zakres regulacji temperatury: 5÷35 °C

    Zakres wyœwietlanej temperatury: 0÷40 °C

    Dok³adnoœæ wskazañ: 0.1 °C

    Sygna³ wyjœciowy: beznapiêciowy, prze³¹czny styk przekaŸnika

    Obci¹¿alnoœæ styków: 8A/250V

    Temperatura otoczenia: -18÷50 °C

    Dok³adnoœæ programowania: do minuty

    Gabaryty (mm): wys. 90 x szer. 130 x g³êb. 26

    Instalacja: naœcienna lub wolnostoj¹ca

    Gwarancja: 24 miesi¹ce.

Urz¹dzenie wspó³pracuje z kot³ami grzewczymi (gaz, ekogroszek, wêgiel etc.) marek: Viessmann, Junkers, De Dietrich, Beretta, Vaillant, 

Buderus, Ariston, Ferroli, Termet, Brotje, Immergas, Geco, Cobra, Lider, Tech, Defro etc. - tam gdzie pracê wyzwala siê zwartym przekaŸnikiem)

Pozosta³e cechy:

- zasilanie bateryjne - niski pobór pr¹du

- wyœwietlacz LCD o du¿ym kontraœcie - podœwietlany

- pole temperatury mierzonej - cyfry 20mm

- pole temperatury zadanej - cyfry 12mm

- intuicyjne programowanie tygodniowe

- ³atwy wybór sterowania temperatur¹ pomieszczenia

- blokada rodzicielska klawiatury

- sygnalizacja stanu styku

- sygnalizacja stanu baterii

- ikona stanu alarmowego

- wskaŸnik poziomu sygna³u [wersja bezprzewodowa]

- wskaŸnik wybranego sposobu sterowania temperatur¹

- wskaŸnik trybu programowania

FP.

CO

CWU

CWUCO

Po

Wt

Œr
Cz

Pi

So

Ni

1

2
3 4 5

1. zmiany widoku
2. zwiêkszenie wartoœci parametru
3. 
4. przejœcie miêdzy polami
5. Funkcja - nastêpny ekran

zmniejszenie wartoœci parametru
UWAGA: przycisk P i strza³ka w dó³ - odblokowuje klawiaturê

Widok ekranu i objaœnienie ikon:
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(sygnalizacja dnia tygodnia

sygnalizacja blokady klawiatury
(zabezpieczenie rodzicielskie)

stan praca (grzanie - styk w pozycji zwartej)

tryb konfiguracja (ustawiamy nastawy)

temperatura mierzona

temperatura nastawiona

temperatura mierzona 
wewn¹trz pomieszczenia

strefa dzienna

stan baterii

strefa nocna

praca w oparciu o zegar (strefa dzienna i nocna)

temperatura ad-hoc
URUCHOMIENIE:

W celu rozpoczêcia pracy nale¿y w³o¿yæ dwie baterie AAA 1,5V do urz¹dzenia. Na wyœwietlaczu 
pojawi¹ siê ikonki i odczyty temperatur, urz¹dzenie gotowe jest do pracy i konfiguracji. Po czasie 
urz¹dzenie przechodzi w stan w którym zaczyna dzia³aæ ochrona rodzicielska, blokada klawiatury. Aby 
odblokowaæ klawiaturê nale¿y w kolejnoœci przytrzymaæ przyciski P oraz strza³ka w dó³.

PROGRAMOWANIE NASTAW URZ¥DZENIA:

Programowanie aktualnego czasu. Wa¿nym elementem jest ustawienie aktualnego czasu zegara, w 
oparciu o wskazania czasowe dzia³aj¹ ustawienia czasowe dla strefy nocnej i dziennej.
U¿ywamy w tym celu przycisku „1" (WIDOK) wchodzimy do USTAWIEÑ urz¹dzenia. Pierwszym 
parametrem nastawy jest czas (zegar). Strza³kami góra i dó³ wybieramy nastawê godzinow¹ i 
przechodzimy przyciskiem „3" (POLE) do nastawy minutowej czasu. Aby przejœæ dalej z zapamiêtaniem 
nastawy czasu u¿ywamy przycisku „4" (FUNKCJA).
Programowanie temperatury na dzieñ (strefa dzienna). Po zaprogramowaniu aktualnego czasu (patrz 
wy¿ej) przyciskiem „4" (FUNKCJA) przechodzimy do nastawy parametru temperatura na dzieñ. 
Ustawiamy temperaturê jak¹ chcemy mieæ w pomieszczeniu gdzie znajduje siê FEBE termostat pokojowy. 
Urz¹dzenie w zale¿noœci od tego czy osi¹gniêta zosta³a nastawa temperatury lub nie wysy³a odpowiednie 
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