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WPROWADZENIE
ETR2 to elektroniczny termostat, który umożliwia 
w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie śniegu i lodu z rynien dachowych i niewielkich powierzchni
gruntowych poprzez jego roztapianie.  Oblodzenia powstają przy połączeniu niskiej temperatury z wysoką
wilgotnością. ETR2 mierzy temperaturę oraz wilgotność i uruchamia się tylko jeśli odczyty obu parametrów
wskazują na taką konieczność. ETR2 można stosować do sterowania działaniem elektrycznych przewodów
grzewczych. 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ
TEMP SET Wprowadzanie wartości ustawionej temperatury, której osiągnięcie powoduje uruchomienie

termostatu.
TIME SET Wprowadzanie żądanego czasu ogrzewania. Po ustaniu sygnalizacji niskiej temperatury i dużej

wilgotności, tj. usunięciu śniegu i lodu przez układ grzewczy, ciepło nadal jest podawane przez
określony przez użytkownika czas. 

Polska
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ROZRUCH
• Podłączyć napięcie sieciowe – dioda ON zacznie świecić na zielono. 
• Ustawić maksymalną temperaturę (TEMP SET), przy której powinno następować usuwanie lodu i śniegu.

Zalecana wyjściowo wartość wynosi 2°C
• Ustawić żądany czas ogrzewania (TIME SET) – od 0 do 6 godzin. Zalecana wyjściowo wartość wynosi 2

godziny.  
• Termostat jest gotowy i automatycznie rozpocznie usuwanie śniegu i lodu, gdy będzie to konieczne.

OBSŁUGA
Aby ETR2 uaktywnił się, temperatura zewnętrzna musi być niższa od wartości ustawionej (TEMP SET), a
czujnik wilgoci musi rejestrować jej obecność.

Gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od wartości ustawionej, dioda TEMP świeci na czerwono.
Gdy czujnik wilgoci wykrywa jej obecność, dioda MOIST świeci na czerwono.  
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Gdy wartości temperatury i wilgotności osiągają poziom powodujący uaktywnienie termostatu, załącza on
przekaźnik, by rozpocząć usuwanie śniegu i lodu; dioda RELAY świeci na czerwono. Po ustaniu sygnalizacji
niskiej temperatury i dużej wilgotności , ciepło nadal jest podawane przez określony przez użytkownika czas,
by zapewnić całkowite  usunięcie śniegu i lodu.

Jeżeli po ustaniu sygnalizacji niskiej temperatury i dużej wilgotności śnieg/lód nadal występuje, można
przedłużyć żądany czas ogrzewania (TIME SET). Im dłuższy jest żądany czas ogrzewania, tym
skuteczniejsze, ale mniej ekonomiczne działanie termostatu.

Jeżeli na obsługiwanej przez termostat powierzchni występuje śnieg i lód, a dioda TEMP nie świeci, można
podwyższyć wartość ustawioną temperatury (TEMP SET) na tyle, by dioda zaświeciła się na czerwono. Im
wyższa jest ustawiona wartość temperatury, tym skuteczniejsze, ale mniej ekonomiczne działanie
termostatu.  
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SYGNALIZACJA BŁĘDÓW
W razie wystąpienia błędu w pracy układu, termostat wyłącza wszystkie wyjścia i przestaje działać do czasu
usunięcia usterki.

Dioda TEMP miga na czerwono:
Podłączony czujnik temperatury (ETOG / ETF) jest wyłączony lub uległ zwarciu.

Dioda MOIST miga na czerwono: 
Element pomiarowy wilgotności w czujniku (ETOG / ETOR) uległ zwarciu.

Dioda RELAY miga na czerwono: 
Element grzewczy w czujniku (ETOG / ETOR) uległ zwarciu.   


