
Digitaalse programmeeritava termostaadi Heber HT-140 kasutusjuhend. 

 

 
Toide: 230V 50/60Hz                                           Ümbritseva keskkonna suhteline õhu niiskus: 20 - 85 %  

Lülitusvõimsus: 16A 250V                                   Ümbritseva keskkonna temperatuur: 0 – 50 ⁰C                              
Isetarbimine: 1,5 W                                              Hoiustamistemperatuuri vahemik: 0 – 50 ⁰C 

Programmeeritav periood: 7 päeva                  Temperatuuri seadistamise vahemik: 1 – 70 ⁰C 
Kuvatava temperatuuri täpsus: 0,5 ⁰C              Temperatuuri mõõtmistäpsus: ± 1 ⁰C 
Kuvatava temperatuuri vahemik: 1 – 70 ⁰C 

      
Termostaadi tööpõhimõte: kütmise olekus kontakt sulgub, kui anduri temperatuur langeb alla seadistatud temperatuuri. Jahutamise olekus kontakt sulgub, kui 
anduri temperatuur tõuseb kõrgemale seadistatud temperatuurist.          

    

 

     

 

 

Põhiseadistuste menüü. Selles menüüs saab seadistada termostaadi kõige põhilisemaid näitajaid ning sellesse menüüsse sisenemiseks tuleb pikalt vajutada  

nuppu ning seejärel saab erinevate menüü osade vahel liikuda vajutades  nuppu lühidalt ning muutes seadistuste väärtusi   ja  nuppude abil. 

Seadistusi saab salvestada kas lühikese vajutusega  nupule või oodates 10 sekundit, mille järel seadistus salvestub ja termostaat väljub põhiseadistuste 

menüüst automaatselt. 

Tähis Seadistus Seadistusvõimalused Eelseadistus 

A1 Temperatuuri *hüsterees ehk lülitamise tolerants 0,5 ... 2,5⁰C 1 

A2 Temperatuuri mõõtetäpsuse korrigeerimine +/- 9⁰C , samm 0,5⁰C          -1 

A3 Kütmise- ja jahutamise oleku valik 
00 = jahutamine                                                                     

01 = kütmine 
1 

A4 Seadistatava temperatuuri ülempiiri seadistus 20 ... 70⁰C 35 °C 

A5 Seadistatava temperatuuri alampiiri seadistus 1 ... 10⁰C 5 °C 

A6 Anduri temperatuuri hoiatuse seadistus 
00 = välja lülitatud                                                                                     
01 = hoiatus ekraanil                                                                               

02 = hoiatus ekraanil + heli 

02 

A7 Seitsme päeva programmi kombinatsioon 

00 = 5+2                                                                                       

01 = 6 + 1                                                                                        
02 = 7 

00 

A8 Käsitsi- ja automaatrežiimi valik 
00 = käsitsi režiim                                                                                  
01 = automaatrežiim 

00 

A9 Tehase seadete taastamine 
88 = vajutage  siis  siis  

88 
 

Nr. Klahvi sümbol Funktsioon 

1 
        

väärtuste suurendamine 

2 
        

väärtuste vähendamine, pikk vajutus klahviluku 
sisse/välja lülitus 

3 
        

seadistuste muutmine, pika vajutusega 
põhiseadistuste menüüsse sisenemine  

4 
       

aja näitude mutmine, pika vajutusega 
programmide seadistamine  

5 roheline tuli termostaadi sisendtoide, põleb kui toide on sees 

6 punane tuli 
termostaadi väljundtoide, põleb kui toidet 
antakse välja tarbijale 

Nr. Ekraani sümbol Tähendus 

1 
 

kütmise olek 

2 
 

jahutuse olek 

3 
 

käsitsi režiim 

4 
 

automaatrežiim 

5 
 

ajutine käsitsi juhtimine automaatrežiimis 

6 
 

klahvilukk 

7 PV anduri temperatuur 

8 SV seadistatud temperatuur 

9 
 

kellaaeg 

10 
 

nädalapäev 

11 
 

temperatuuri hoiatus 



*Hüsterees ehk lülitamise temperatuuri tolerants, tähendab seda, et selle väärtuse võrra laseb termostaat anduri temperatuuril tõusta üle ja langeda alla 

seadistatud temperatuurist enne kütmise või jahutamise või alustamist või lõpetamist. 
 

Automaat-, käsitsi- ja ajutise käsitsi režiimi valimine. Režiimi saab valida põhiseadistuste menüü alajaotuses A8. Käsitsi režiimis on kuvatud ekraani ülaservas 

sümbol ja seadistatavat temperatuuri saab seadistada väärtuse nuppudest  ja , valitud väärttused salvestuvad automaatselt, kui klahve ei vajutata viie 

sekundi jooksul. Automaatrežiimis on kuvatud ekraani ülaservas sümbol ning saab kasutada kas eelseadistatud graafikut temperatuuride ja päevade ja 
päevade gruppide osas või programmeerida enda graafik. Juhul kui automaatrežiimi olekus on väärtusnuppudega käsitsi muudetud seadistatud temperatuuri, 

kehtib käsitsi seadistatud temperatuur kuni järgmise graafikujärgse temperatuuri muutuseni, sellel perioodil on ekraani ülaservas samaaegselt kuvatud 

automaat- ja käsitsi režiimi sümbolid ja . 

 

 
Automaatrežiimi graafiku programmeerimine. Programmeerida saab seitsme päevaseid tsükleid. Põhiseadistuste menüüs saab valida kolme programmeerimise 

võimaluse vahel (alajaotus A8), milledes seitse päeva on grupeeritud erinevalt ning sama grupi päevad alluvad samale päevagraafikule. Kolm võimalust on 5+2 
või 6+1 või 7 päeva. Ööpäev on jagatud kuueks perioodiks ning nende perioodide alguse kellaaega ning seadistatavat temperatuuri on võimalik seadistada. 

Valitud päevade gruppidega programmi programmeerimise menüüsse sisenemiseks tuleb pikalt vajutada  nuppu, seejärel kuvatakse vastava programmi 

esimese päevade grupi esimese päevaperioodi menüü osa. All paremas nurgas kuvatakse sõna „week“ ja sõnast paremal vastava päevadegrupi päevade arvu (5, 
2, 6, 1 või 7) selle arvu kohal paremas servas kuvatakse suuremalt vastava perioodi järjekorranumbrit ühes päevas, mida saab hetkel seadistada (1 – 6). 

Menüüsse sisendes vilgub all vasakul vasatava perioodi alguskellaaja tundide number, peale lühikest nupu vajutust hakkab vilkuma sama kellaaja minutite 

number, peale järgmist vajutust hakkab vilkuma vastava perioodi seadistatud temperatuuri number, peale järgmist vajutust liigutakse edasi sama päevadegrupi 

päeva järgmisesse aja perioodi ja sama protsess kordub uuesti. Kõiki vilkuvaid väärtusi saab muuta  ja nuppude abil ning salvestamine toimub  nupu 
lühikese vajutuse abil, millega liigutakse ühtlasi menüüs edasi varem kirjeldatud moel. Kui programmeerimise olekus ei katsuta ühtegi nuppu kümne sekundi 
jooksul salvestatakse viimati määratud väärtused ja termostaat väljub programmeerimise menüüst automaatselt. Eelseadistatult on kõikides 

päevakombinatsioonides kõikides päevagruppides kasutataval päevaprogrammil sama seadistatav temperatuur (20⁰C) ja samad ajaperioodide algusajad (6:00, 
8:00, 11:30, 13:30, 17:00, 22:00).  

 
 

Kella ja nädalapäeva seadistamine. Lühike vajutus nupule seadistamaks tunde, järgmine lühike vajutus samale nupule seadistamaks minuteid, kolmas 

vajutus samale nupule seadistamaks nädalapäeva. Väärtuste muutmine toimub väärtuse nuppude  ja  abil, sellest olekust väljumine toimub kas 

järjekordse sama nupu vajutamisega või automaatselt, kui ei vajutata ühtegi nuppu kümne sekundi jooksul. 
 
 

Klahviluku sisse- ja väljalülitamine toimub nupu pika vajutuse abil, sisse lülitatud klahviluku puhul on ekraanil kujutatud sümbol. 
 

 
Veatated : 

E1 – anduri viga – kontrollige kas andur on terve ja ühenduses termostaadiga. 
 

 + HI (+ heli) – kütmise olekus on anduri temperatuur tõusnud üle seadistatud temperatuuri vähemalt 2⁰C – kontrollige kas andur on omal kohal ja kas 
temperatuur on mõõdetud õigesti. 

 

 + LO (+ heli) – jahutamise olekus on anduri temperatuur langenud alla seadistatud temperatuuri vähemalt 2⁰C – kontrollige kas andur on omal kohal ja kas 
temperatuur on mõõdetud õigesti. 
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