
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem 
temperatury 

 
 

 
 
 
 
 



TERMOSTAT PROGRAMOWALNY C510T Z CZUJNIKIEM TEMPERAT URY 
___________________________________________________________________________ 
 Termostat C 510T spełnia wymagania i restrykcje na stępujących norm i rozporz ądzeń 
Dyrektywy Komisji Europejskiej EMC EN 61000-6-1: 20 01, EN 61000-6-3: 2001, LVD: EN 
60730-1, EN 60730-2-9. 
 
Produkt nale ży do urz ądzeń drugiej klasy ochronno ści (ulepszona izolacja). Poł ączenia 
musz ą być zrealizowane nast ępująco: 

� Zł. 1: Faza (L) 230 V±15%, 50/60 Hz  
� Zł. 2: Neutralny (N) 
� Zł. 3 - 4: Maksymalne obci ążenie 16A, 3600W 

 
1. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA TERMOSTATU  
___________________________________________________________________________ 

� Elektroniczny termostat C510T posiada wbudowany zeg ar steruj ący, by zapewni ć 
najwi ększy komfort ogrzewania przy zu życiu jak najmniejszej ilo ści energii. 
Termostat jest dedykowany dla systemu ogrzewania po dłogowego, ale mo że być 
zastosowany w ka żdym rodzaju ogrzewania. 

� Przy podstawowych ustawieniach termostatu aktywne s ą zegar steruj ący i 4-
zdarzeniowy program do automatycznego sterowania te mperatur ą.  

� Termostat mo żna zaprogramowa ć do automatycznego wł ączania ogrzewania w ró żne 
dni tygodnia. Jest to mo żliwe dzi ęki ustawieniu 4 zdarze ń dla ka żdego dnia, z czego 
każde ma inn ą zadaną warto ść temperatury. Do wi ększości instalacji dopasowany 
jest program domy ślny, który jest obsługiwany przez termostat do mome ntu wgrania 
nowego programu tygodnia. Urz ądzenie posiada przycisk (R), który uprzednio 
resetuj ąc ustawiony program, wł ącza ustawienia fabryczne.  

� Termostat posiada zewn ętrzny czujnik temperatury podłogi.  
� W momencie naci śnięcia dowolnego przycisku termostatu uruchamia si ę 

podświetlenie ekranu. Gdy ekran nie jest pod świetlony, ogrzewanie jest wył ączone.  
� System ogrzewania mo że zosta ć wył ączony za pomoc ą wbudowanego wył ącznika B. 

Jednak mikroprocesor steruj ący zegarem mo że wci ąż podtrzymywa ć funkcje czasu i 
stale kontrolowa ć 4-zdarzeniowy program dla ka żdego dnia. 

� Termostat C510T został wyposa żony w funkcj ę adaptacyjn ą, która automatycznie 
zmienia czas zał ączenia ogrzewania w taki sposób, aby o wybranej prz ez 
użytkownika porze, została osi ągni ęta zadana temperatura. Po trzech dniach funkcja 
adaptacyjna zostaje zapisana w pami ęci regulatora.   

 

2. INSTALACJA CZUJNIKA PODŁOGOWEGO 
___________________________________________________________________________ 
Czujnik temperatury podłogi NTC posiada stopie ń ochrony IP67 i spełnia standard EN 
61386-1. 

� Czujnik jest montowany w podłodze jak pokazuje Rys.  Nr 1. 
� Rezystancja czujnika jest przedstawiona na Rys. Nr 2. 
� Przed rozpocz ęciem instalacji czujnika termostatu nale ży wyci ąć bruzdy w podłodze i 

ścianie poprowadzone do puszki elektrycznej. Nast ępnie umieszcza si ę w nich rurk ę 



ochronn ą (peszel) i szczelnie zamyka jego ko ńcówk ę za pomoc ą folii aluminiowej lub 
specjalnej metalowej nakr ętki by zapobiec przed dostaniem si ę betonu do środka. Na 
styku ściany z podłog ą rurk ę ochronn ą należy zagi ąć (10-16mm) pod du żym k ątem 
ugi ęcia (średnica 8). Ko ńcówka rurki powinna by ć umieszczona mi ędzy przewodami 
(pod mat ą grzewcz ą) ale nie bli żej ni ż 30 cm od ogrzewanej posadzki. Czujnik 
umieszcza si ę we wnętrzu peszla. Kabel czujnika mo że być przedłu żony do 50 m za 
pomoc ą odr ębnego przewodu. Poł ączenie czujnika podłogowego z termostatem 
należy wykona ć jak na przedstawionym schemacie.(Rys. Nr 4). 

 
            Rys. 1       Rys.2 
 
3. INSTALACJA TERMOSTATU 
___________________________________________________________________________ 

� Zdejmij przykrywk ę termostatu przy pomocy JEDYNIE małego śrubokr ętu. Wkładaj ąc 
go do otworów po obu stronach termostatu podwa ż panel (patrz Rys. Nr 3).  

� NIE OTWIERAJ termostatu poprzez cztery zaciski znaj dujące się z tyłu. Wykonaj 
poł ączenia według diagramu (Rys. Nr 4). 

� Zamontuj termostat w puszce na ścianie.  
� Załóż z powrotem panel i ramk ę. Przygotuj termostat do u żytkowania.  

              
  Rys.3       Rys.4 
 
 
 
 



4. KONFIGURACJA TERMOSTATU 
___________________________________________________________________________ 
  Przyciski      Symbole 

                         

            

                           
 
Po podł ączeniu termostatu do zasilania na ekranie wy świetla si ę symbol czasu J i symbol 
dnia K. U żywając przycisków D, E i F nale ży ustawi ć czas (aktualny) i dzie ń tygodnia. 
Możliwo ść ustawienia czasu po programowaniu jest równie ż dost ępna po przyci śnięciu 
przycisku A. Przy konfiguracji powinno si ę uwzgl ędnić zarówno czas letni jak i zimowy.  
 
 

  

Naciśnij przycisk UP ( ▲) lub DOWN (▼) aby wybra ć aktualny 
czas i zaakceptuj przyciskiem OK ( √). 

  

Następnie naci śnij przycisk UP ( ▲) lub DOWN (▼) aby wybra ć 
właściwy dzie ń i zaakceptuj przyciskiem OK ( √). 

 

5. DOBOWE DZIAŁANIE TERMOSTATU  
___________________________________________________________________________ 
Dzień został podzielony na 4 wydarzenia opisuj ące typowy dzie ń. Termostat pracuj ący w 
trybie 4-zdarzeniowym automatycznie ustawia okre śloną temperatur ę w okre ślonym czasie. 
Standardowy program zawiera 5 dni z 4 zdarzeniami o raz 2 dni z 2 zdarzeniami. 
Istnieje mo żliwo ść zaprogramowania termostatu w nast ępujący sposób: 6-1 (6 dni z 4 
zdarzeniami i 1 dzie ń z 2 zdarzeniami) lub 7-0 (wszystkie 7 dni z 4 zdar zeniami wł ączając 
możliwo ść zaprogramowania ka żdego dnia inaczej). Patrz rozdział 7.  



 
 

Tryb 4-zdarzeniowy 

                                               

W trybie automatycznym widoczna jest ikona zegara 

(  ) i ikona opisuj ąca aktualny okres doby                

(  ). Patrz punkt 6. 

Tryb komfortowy: 

    

Czasowe anulowanie trybu automatycznego: Aby 
chwilowo zmieni ć zaprogramowan ą temperatur ę, 
naci śnij jeden raz przycisk UP ( ▲) lub DOWN (▼) (na 
ekranie pojawi si ę warto ść temperatury), a nast ępnie 
ustaw tymi przyciskami odpowiedni ą temperatur ę. 
Nastawiona warto ść temperatury b ędzie pulsowa ć 
przez 5 sekund. Temperatura pozostanie zmieniona, 
dopóki nie nadejdzie czas nast ępnego 
zaprogramowanego w termostacie okresu 
temperatury.  

                         

Anulowanie czasowej zmiany  
Naciśnij dwukrotnie przycisk OK ( √) . 

Tryb r ęczny: 

  

Stała zmiana zaprogramowanej temperatury: W 
czasie dłu ższego wyjazdu lub przerwy w 
użytkowaniu danego pomieszczenia, 
zaprogramowany 4-zdarzeniowy tryb pracy mo że 
zosta ć zmieniony na stałe. Naci śnij przycisk OK ( √), 
a następnie UP (▲) lub DOWN (▼) dopóki nie pojawi 
się warto ść temperatury, któr ą chcesz uzyska ć. 
Wybrana temperatura pozostanie na wy świetlaczu 
na stałe, a termostat b ędzie utrzymywał j ą aż do 
anulowania. 

                               

Anulowanie trybu r ęcznego 
Aby anulowa ć stałą zmianę temperatury naci śnij 
jeden raz przycisk OK ( √), a termostat powróci do 
trybu automatycznego. 



6. USTAWIENIE CZASU POCZĄTKOWEGO DLA 4 ZDARZE Ń. 
___________________________________________________________________________ 
Wartość zadanej temperatury powinna znale źć się w przedziale +5˚C to +40˚C. Dla ka żdego 
z 4 zdarzeń należy ustawi ć czas pocz ątkowy i wymagan ą temperatur ę. Można równie ż 
wybra ć całkowite wył ączenie ogrzewania w danym zdarzeniu poprzez zreduko wanie 
temperatury do 5˚C, a nast ępnie naci śnięcie jeszcze raz przycisku ( ▼) . 
 
Np. jeżeli chcesz by rano o godz. 7 system podniósł temper atur ę podłogi do 25°C (gdy 
funkcja adaptacyjna jest aktywna) lub wł ączył ogrzewanie (gdy funkcja adaptacyjna jest 
nieaktywna): (Patrz punkt 7.)   
Naciśnij przycisk OK ( √) przez 3 sekundy, a pojawi si ę czas pocz ątku zdarzenia. Zmie ń ten 
czas za pomoc ą przycisków UP ( ▲) i DOWN (▼) na godzin ę 7. Następnie wci śnij przycisk 
OK (√) by potwierdzi ć wybór. W ten sam sposób zaprogramuj kolejne zdarze nie. 
 
Wybrany cykl b ędzie obowi ązywać dla dni od 1 do 5 pokazanych na wy świetlaczu. Dni 6 i 7 
to zwykle sobota i niedziela. Posiadaj ą one tylko dwa przedziały temperatur w ci ągu doby. 
Aby je zaprogramowa ć wykonaj czynno ści opisane powy żej. 

 

 
 
 
 

7. ZAAWANSOWANE USTAWIENIA I PARAMETRY DO ODCZYTU 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Naciśnij przyciski UP ( ▲) i DOWN (▼) jednocze śnie przez 3 sekundy. 
Wyświetli si ę napis INFO. Naciskaj ąc przycisk UP ( ▲) dojdziesz do 
jednego z szukanego menu. Wybierz żądane menu wciskaj ąc 
przycisk OK ( √). 



 

Monitorowanie zu życia energii. Termostat wylicza średni czas przez 
jaki był wł ączony równocze śnie podaj ąc zużycie energii. Informacje 
zostaj ą wyświetlone na ekranie. Całkowity czas u żytkowania 
termostatu zostaje podany w procentach przez ostatn ie 2, 30 lub 365 
dni.  
Przykład: 100% - 24h na dzie ń; 50% - 12h na dzie ń; 30% - 7,2h na 
dzień. 

 
 

 
 

Za pomoc ą przycisku UP ( ▲) lub DOWN 
(▼) można odczyta ć kolejne zapisy. Nie 
można dokona ć żadnych zmian. Naci śnij 
przycisk OK ( √) by zako ńczyć odczyt.  

 

 
 
 
 

 

Sekwencja 4 zdarze ń na dob ę.  
Istnieje mo żliwo ść zmiany fabrycznych ustawie ń sekwencji: dni 
robocze 1-5 i dni weekendowe 6,7. Naciskaj przycisk  UP (▲) aż na 
ekranie zacznie miga ć sekwencja ‘1-6 i jeden dzie ń 7.’ lub sekwencja 
‘7 dni’. Potwierd ź żądaną sekwencj ę przyciskiem OK ( √). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maksymalny i minimalny poziom 
temperatury.  
Ograniczenie zakresu temperatury 
+5˚ to 40˚ C stosuje si ę jako 
zabezpieczenie przed zbyt wysok ą 
lub zbyt nisk ą temperatur ą. W 
przypadku podłóg drewnianych 
temperatura nie mo że przekroczy ć 
27˚C, gdyż drewno mo że ulec 
zniszczeniu. Ograniczenie 
minimalnej temperatury podłogi 
stosuje si ę, gdy chcemy by 
temperatura podłogi nie spadła nigdy 
poni żej żądanej. 

Ograniczenie maksymalnej 
temperatury.  
Za pomoc ą przycisków UP 
(▲) i DOWN (▼) ustaw 
żądaną temperatur ę i 
przyci śnij przycisk OK ( √) 
aby zatwierdzi ć. Na ekranie 
wyświetli si ę ‘LoLi’. Naci śnij 
OK(√) aby kontynuowa ć.  
Ograniczenie minimalnej 
temperatury.  
Za pomoc ą przycisków UP 
(▲) i DOWN (▼) ustaw 
żądaną temperatur ę i 
przyci śnij przycisk OK ( √) 
aby zatwierdzi ć.  

 



 
 
 

 

 

Istnieje mo żliwo ść wyboru 
skali temperatury w ˚C lub w 
˚F oraz czasu w formacie 12 
lub 24 godzin. Przyciskami 
UP (▲) i DOWN (▼) zmień 
ustawienia, a nast ępnie 
zaakceptuj wybór wciskaj ąc 
przycisk OK ( √). 

 
 

Funkcja adaptacyjna.  
Dzięki zastosowaniu tej funkcji termostat samodzielnie oblicza, 
kiedy nale ży uruchomi ć ogrzewanie, aby osi ągnąć wymagan ą 
temperatur ę w okre ślonym czasie. Przykładowo, je śli chcemy 
osi ągnąć temperatur ę 25˚C o godzinie 7 rano, termostat musi 
uruchomi ć ogrzewanie nawet godzin ę wcześniej.  Je żeli funkcja 
adaptacyjna b ędzie wył ączona, termostat rozpocznie uruchamianie 
systemu ogrzewania o zaprogramowanej godzinie.  

 
 
 

 

 

Naciśnij przycisk DOWN ( ▼) 
aby wybra ć pomi ędzy 
ON(włączona) i 
OFF(wył ączona). Naci śnij OK 
(√) by zaakceptowa ć. 

 

 

 

Naciśnij przycisk OK ( √) aby 
zakończyć programowanie i 
uaktywni ć nowe ustawienia. 

 
 
 
8. POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 
___________________________________________________________________________ 

 

Naciśnij przycisk oznaczony liter ą R przez 3 sekundy, a termostat powróci do 
ustawie ń fabrycznych. Pami ętaj o ustawieniu czasu i dnia tygodnia zgodnie z 
punktem 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. USTAWIENIA FABRYCZNE 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
10. KODY BŁĘDÓW 
___________________________________________________________________________ 
E0 = Awaria wewn ętrzna, nale ży wymieni ć termostat. 
E2 = Błąd zewnętrznego czujnika termostatu. Nast ąpiło zwarcie lub czujnik został 
odł ączony. Nale ży wymieni ć czujnik zewn ętrzny. 
 
 
 
11. GWARANCJA 
___________________________________________________________________________ 
Okres gwarancyjny termostatu C510T to 24 miesi ące. Gwarancja jest wa żna wraz z 
następującymi dokumentami:  

1. Kupon gwarancyjny (wypełniony poprawnie); 
2. Dokument zakupu: faktura lub paragon; 
3. Zobowi ązanie Comfort Heat do naprawy lub dostarczenia nowe go elementu 

nieodpłatnie dla klienta. 
Warunki gwarancji Comfort Heat nie obejmuj ą instalacji wykonanych przez osoby nie 
posiadaj ące uprawnie ń w tym zakresie, szkód powstałych na skutek nieodpo wiednich 
zmian lub napraw wykonanych przez osoby trzecie, ni eprawidłowego u życia, uszkodze ń 
dokonanych przez osoby trzecie lub nieprawidłowych instalacji i szkód b ędących ich 
następstwem. Ekspertyzy i naprawy nie obj ęte warunkami gwarancji s ą w pełni odpłatne.  
 



Kupon gwarancyjny (wypełnia sprzedawca) 
 

Data 
sprzeda ży.......................... 

 

 

 

Data instalacji................ 

Sprzedawca 

Imię Nazwisko Podpis  

 

L.S. 

 
 


