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Elektronika FOSTER Eugeniusz Fengier
Zielona Łąka ul.Wenecka 2, 63-300 Pleszew

PHOBOS

PANEL POKOJOWY/
TERMOSTAT

Wstęp
Nowoczesne systemy grzewcze dzięki zaawansowanym technologiom umożliwiają 

sterowanie energią cieplną. W tym celu wykorzystywane są regulatory pracy urządzeń 

grzewczych, które działają w oparciu o analizę temperatury. Regulatory można podzielić na 3  

grupy: regulatory pokojowe, pogodowe i mieszane. 
Zainstalowanie regulatorów pokojowych pozwala na odpowiednie gospodarowanie 

komfortem ciepła we wnętrzach pomieszczeń. Możliwość regulacji ciepła jest niezwykle 

prosta, wygodna i precyzyjna. W ciągu sezonu można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt 

procent zużycia energii cieplnej.

Termostat pokojowy/Panel sterowania PHOBOS jest elementem rozszerzająco zasięg dział

ania i funkcjonalność regulatora temperatury. Stosowany jest głównie do współpracy z 

regulatorami z serii FUEGO Plus (modele 5Klasa i EcoDesign) oraz wybranymi modelami 
Signum serii 500.

Panel ten umożliwia podgląd stanów alarmowych, zmianę/podgląd temperatur, 

zmianę/podgląd parametrów regulatora w czasie rzeczywistym z odniesieniem skutku na 

obu podłączonych panelach jednocześnie. Zmiany wprowadzone są natychmiastowo. 

Dodatkowo posiada czujnik, którym dokonuje pomiaru w miejscu instalacji urządzenia, tak 

więc jest termostatem pokojowym. W odniesieniu do tego odczytu może następować 

sterowanie regulatorem temperatury i procesem spalania. Urządzenie posiada nowoczesny, 
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(dozwolonych) na PHOBOS powoduje natychmiastowe zmiany w regulatorze 

temperatury na kotle. Kontrolki na  PHOBOS sygnalizują aktualny stan START lub 

STOP (nie można zatrzymać ani wystartować pracy sterownika z poziomu PHOBOS).

Przyciskiem F (funkcja) przechodzimy kolejno poprzez ekrany związane z nastawami 

regulatora. Przy przytrzymaniu F przez min 3 sekundy wchodzimy w zaawansowane 

menu (wszystkie te kroki i sposób działania są analogiczne do pracy na 

sterowniku/regulatorze temperatury), tak więc szerszy opis tych MENU znaleźć można 

w instrukcji obsługi samego regulatora temperatury. Nowymi elementami w stosunku do 

panelu sterownika, w PHOBOS są przycisk DZIEŃ/NOC oraz kontrolki stanów (po 

prawej stronie wyświetlacza).

Blokada rodzicielska stanowi opcję zabezpieczenia od osób nie powołanych do dostępu 

i regulacji systemu grzewczego. Jej zadziałanie sygnalizowane jest poprzez świecenie 

kontrolki na pulpicie PHOBOS. Obsługę tego parametru w regulatorze/pulpicie 

znajdziemy w MENU SERWIS. Załączona blokada daje się zdjąć poprzez 

wprowadzenie PIN 11.

PRZYCISK DZIEŃ/NOC

BLOKADA RODZICIELSKA

PRACA TERMOSTATU (OSIĄGNIĘCIE 
ZADANEJ TEMP./GAŚNIE KONTROLKA)

PRZYCISKI STEROWANIA

TRYB PRACY TERMOSTATU DZIEŃ

TRYB PRACY TERMOSTATU NOC
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atrakcyjny wygląd oraz solidna konstrukcja (metalowa malowana proszkowo obudowa + 

front z tworzywa).

Zasada działania

Regulatory pokojowe sterują pracą kotła na podstawie temperatury w pomieszczeniu, w 

którym są montowane. Taka forma sterowania kotłem zapewnia właściwy przebieg 

procesu spalania i tym samym ekonomiczne wytwarzanie ciepła. Dzięki regulatorom 

ciepło przekazywane jest tylko wtedy, kiedy jest na nie zapotrzebowanie i tylko we 

wskazane miejsce tak, aby wszędzie panowała pożądana, ustalona przez domowników 

temperatura. Taka regulacja poziomu temperatury, dostosowana do pory dnia i nocy, 

zapewnia mniejsze zużycie prądu oraz oszczędzanie energii cieplnej. Funkcje regulatora 

mogą mieć charakter użytkowy (np. ustalenie w jakich godzinach ma być utrzymana 

określona temperatura w budynku) lub dotyczyć samego algorytmu pracy urządzenia 

grzewczego (np. temperatury wody kotłowej). Kiedy temperatura w budynku spadnie 

poniżej określonej przez użytkownika, regulator wymusza pracę źródła ciepła. Jest to 

regulacja ze sprzężeniem wstecz, czyli regulator nie przewiduje i nie monitoruje ilości 

traconego ciepła, a reaguje na realne zmiany, które skutkują modyfikacją temperatury.
 
Gdzie umieścić

Regulator pokojowy zamieszczamy w pomieszczeniu, które uznamy za reprezentatywne 

pod względem temperatury. Kolejno temperatura we wszystkich pomieszczeniach 

będzie ustawiania pod kątem temperatury w wybranym przez nas pomieszczeniu. 

Bardzo często jako przykład podawany jest pokój dzienny, jednak nie zawsze jest to 

dobre rozwiązanie. Regulator nie powinien być zlokalizowany blisko źródeł ciepła takich 

jak grzejniki, ale też kominek tradycyjny, który bardzo często jest umieszczony właśnie w 

salonie. Kominek może zaburzyć rzeczywisty pomiar temperatury przez regulator, zatem 

w domach, w które posiadają kominek, regulator powinien być zlokalizowany w innym 

pomieszczeniu. Ponadto jeśli w naszym pokoju dziennym bardzo często występują 

zwiększone zyski ciepła (stałe przebywanie większej liczby osób, stałe zyski słoneczne), 
nie jest to najlepsze miejsce na umieszczenie 

regulatora. Ponadto, należy pamiętać, aby 
regulator umieścić na ścianie wewnętrznej 

(na wysokości około 1,5 m). Ściany 

zewnętrzne są zwykle zbyt wychłodzone. 

Należy wyeliminować też ściany, na które 

często padają promienie słoneczne. 
Regulator nie powinien być zlokalizowany 

również w miejscu, gdzie występują przeciągi. 
Obok regulatora nie możemy umieszczać 

urządzeń  domowych, które generują zyski 

cieplne jak telewizor czy lodówka, ponieważ to również może zakłócić w pewnym stopniu 

jego pracę. Aby utrzymać wokół regulatora prawidłową cyrkulację powietrza, nie 

powinniśmy też zakrywać go zasłonami czy zastawiać meblami, a także zasłaniać 

drzwiami kiedy zostaną otwarte. Można więc umieścić go np. w pobliżu sypialni czy 

gabinetu.

Jeżeli uda nam się spełnić wszystkie wymienione zasady, regulator powinien pracować wł

aściwie. Jeśli nie jest zamontowany w odpowiednim miejscu, bardzo szybko dostrzeżemy 

negatywne aspekty jego pracy. Jednak w pozostałych sytuacjach prawidłowy wpływ dział

ania regulatora pokojowego na system grzewczy jest na tyle znaczący, że porównując go z 

pracą systemu bez takiego regulatora, wciąż słuszne jest jego stosowanie.

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Aby przystąpić do podłączenia panelu pokojowego PHOBOS do regulatora temperatury 

należy sprawdzić zawartość opakowania, czy posiadamy wszystkie potrzebne elementy. 

Do komunikacji przewodowej niezbędne będą przewody zakończone wtykami  

telefonicznymi typu RJ11W. Jeden przewód służy do połączenia pulpitu z puszką 

zasilającą , drugi do połączenia puszki zasilającej z regulatorem (za pomocą złącza 

komunikacji w regulatorze). UWAGA dla starszych wersji regulatorów nie występuje na 

tylnej ścianie obudowy złącze komunikacja, wtedy należy po wcześniejszym odłączeniu 

regulatora od zasilania zdjąć obudowę regulatora i wpiąć przewód bezpośrednio do płytki w 

regulatorze - opisuje to instrukcja obsługi). Sposób podłączenia przedstawiono na 

poniższym rysunku.
Kolejnym krokiem jest załączenie regulatora włącznikiem sieciowym i uruchomienie 

PHOBOS przy użyciu zasilacza sieciowego. W przypadku nie nawiązania komunikacji 

nastąpi sygnalizacja takiego stanu dźwiękiem. Należy w Menu Termostat Pokojowy 

regulatora temperatury wybrać PULPIT PHOBOS by zapewnić zgodność komunikacji (aby 

to uzyskać przytrzymujemy przycisk F regulatora przez ok 3 sekundy. Następnie strzałkami 

góra/doł gdy pojawi się na wyświetlaczu MENU TERMOST. POK. wybieramy przyciskiem 

T/START.  Spowoduje to wejście do menu dotyczącego termostatu i tutaj wybieramy po 

PULPIT PHOBOS z TERM.POK.KOTŁA).
Poprawne działanie charakteryzuje się tym, że jakakolwiek zmiana nastaw parametrów 
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Regulator temperatury FUEGO Plus

ZASILACZ
STABILIZOWANY 12V

komu-
nikacja

TERM.POK.KOTŁA

CZUJNIK KOSZA

3.2.6. MENU TERMOSTATY


