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Eunica temperaturmätare

B5X-TEMDIS
smart-house temperaturmätare med display

Avsedd att monteras i vägguttag från Elko, Gira och Jung

Visar aktuell rumstemperatur

Visar utomhustemperatur

Slår på/av uppvärmning och nedkylning

Inställning av önskad rumstemperatur

Energibesparing genom sänkt nattemperatur

Kanalprogrammering med BGP-COD-BAT

Kan användas med golvsensor som tillval

Levereras med förprogrammerad adress på I/O 2

Levereras med både vita och svarta knappkåpor

Ej aktiverade ingångar och bakgrundsbelysning anges med vit lysdiod

Vit lysdiod och vit bakgrundsbelysning kan inaktiveras med en inbyggd vippströmbrytare

Aktiverade ingångar anges med blå lysdiod

Spänningsmatning Spänningsmatas av
smart-house

Förbrukning (normal)
Aktiverad (lysdiod släckt) 1,5 mA
Aktiverad (lysdiod tänd) 2 mA
Ej aktiverad (lysdiod släckt) 0,6 mA
Ej aktiverad (lysdiod tänd) 1,1 mA

SPÄNNINGSSPECIFIKATIONER

Spänningsmatning Ordernr
Via smart-house-buss B5X-TEMDIS

Levereras med både vita och
svart knappkåpor.
Ram ingår inte i leveransen.
Golvsensor BSO-TEMDIG ingår
inte i leveransen.

TYPURVAL

Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT och
specialkabel: GAP-TPH-CAB.
Efter montering kan ompro-
grammering ske. Gör så här:
Ta bort den tunna kåpan över
tryckknappen och anslut led-
ningen till kontaktdonet på
kontaktelementets baksida.

Antal kanaler 2 nödvändiga + 3 tillval

Kanaltilldelning I/O 1: Ej programmerad
I/O 2: Förprogrammerad till
adress B2
I/O 3: Ej programmerad
I/O 4: Ej programmerad
I/O 5: Ej programmerad

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Hölje Eunica 55 x 55 Mechanics

Miljö
Skyddsklass IP 20
Miljöklass 3 (IEC 60664)
Drifttemperatur 0° till +50 °C
Förvaringstemperatur -20° till +70 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande) 20–80 %

Vikt 33 g

Mått Eunica (L x H x B) 55 x 55 x 25 mm

Max. ledning i terminaler Max. 2 x 0,75 mm2

Sensor 1 integrerad temperatursensor

Användningsområde 0–50 °C

Precision ± 1°C

Golvsensor (ingår ej i leveransen)
Temperaturintervall 0–50 °C
Kabellängd 4 m kabel med 4 trådar:

Brun Anslut till ”+” på
temperaturmätaren

Vit Anslut till ”c” på
temperaturmätaren

Gul Anslut till ”d” på
temperaturmätaren

Grön Anslut till ” ” på
temperaturmätaren

Se kopplingsschemat

Golvsensorn är en aktiv 4-trådssensor och fungerar endast
tillsammans med temperaturmätarenheten.

INGÅNGSSPECIFIKATIONER

T



Idrifttagning
När temperaturmätaren är ansluten till smart-house-bussen kommer
siffrorna på displayen att börja blinka. Displayen fortsätter blinka tills
smart-house-mätaren har genomfört en komplett statuskontroll. Det tar
ungefär 1 minut. När temperaturmätaren har mottagit en komplett sta-
tusrapport slutar displayen blinka och visar i stället aktuell programs-
tatus och rumstemperatur.

Funktionsbeskrivning
Efter idrifttagningsfasen inleds normal drift. Vid normal drift (normallä-
ge) har användaren följande möjligheter:

Tillvalet utomhustemperatur
När du trycker på knappen visas aktuell utomhustemperatur på dis-
playen. Även symbolen visas på displayen för att ange att det är
utomhustemperaturen som mäts. Temperaturmätaren återgår automa-
tiskt till visningen av den aktuella rumstemperaturen (normalläge) om
ingen av knapparna aktiveras inom 5 sekunder. Du kan också trycka
på knappen för att lämna aktuellt läge.

* Obs: För att det här tillvalet ska fungera korrekt måste en utomhus-
temperatursensor, BSI-TEMANA, vara ansluten till smart-house-bussen
och tillvalet måste vara inställt i smart-house-mätaren. Om detta inte
har gjorts kommer displayen att visa 60,0 när du väljer detta tillval.

Meny för Inställningar
När du håller knappen intryckt i 1⁄2 sek.visas menyn för att slå på/av
värme, kyla mm. I denna meny kan du välja mellan fyra alternativ:

1. Slå på/av uppvärmning (värmesymbol på displayen).
2. Slå på/av uppvärmningens nattläge (sol- och månsymboler på

displayen).
3. Slå på/av nedkylning (frostsymbol på displayen).
4. Slå på/av nedkylningens nattläge (sol- och månsymboler på

displayen).

När du kommer in i menyn för inställningar visas det en text på displa-
yen som kan ändras:

För att hoppa mellan de fyra alternativen ovan ska du trycka på knap-
pen .
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Eunica temperaturmätare

B5X-TEMDIS

Kanalprogrammering
Med hjälp av programmeringsenheten BGP-COD-BAT kan var och en
av de 5 kanalerna på temperaturmätaren tilldelas en valfri adress mel-
lan A1 och P8. Du kommer åt programmeringsuttaget genom att ta bort
höljets front. Kanalerna har tilldelats enligt följande:

* Obs: En beskrivning av uppvärmnings-/nedkylningsutgångarna finns i
handboken för smart-house-mätarna BH8-CTRLX-230, BH8-CTRLZ
och BH8-CTRLG. Se avsnitt 2.3.5
Observera att enheten kan programmeras för både uppvärmning och
nedkylning, men att önskat läge måste väljas på displayen. Nedkylning
kan t.ex. väljas på sommaren och uppvärmning på vintern.

Temperaturmätaren fungerar tillsammans med både golvsensorn och
rumssensorn. Man kan gå in i smart-house-mätarens programvara för att
ändra/programmera vilken sensor som ska användas (ev. båda) tillsam-
mans med temperaturmätaren.

FUNKTIONSSÄTT
Kontakten är försedd med lysdioder i två olika färger: Ej aktiverad (vit
lysdiod). Aktiverad (blå lysdiod). Den vita lysdioden för både kontakter
och display kan inaktiveras med hjälp av två inbyggda vippström-
brytare.

Symbolbeskrivning:
På displayen används följande fem symboler:

– Temperatursymbol 2, anger att utomhustemperaturen visas på
displayen.

– Värmesymbol, anger att uppvärmning har valts.

– Frostsymbol, anger att nedkylning har valts.

– Solsymbol, anger att det aktuella alternativet körs i normal-
läge.

– Månsymbol, anger att det aktuella alternativet körs i nattläge.

– Frostskydd

↵

↵

I/O Beskrivning

Erforderliga I/O:er

1 DataLink datakanal

2 DataLink synkroniseringskanalsingång

Valfria I/O:er

3 Analink temperaturutgång

4 Golvtermostat Analinkutgång

5 Golvtermostat utgång för högtemperaturslarm

Knapp Beskrivning

Visar utomhustemperaturen

Öppnar menyn Slå på/av

Öppnar menyn Justering av temperaturbörvärde

Öppnar menyn Justering av temperaturbörvärde

Nr Text på display Beskrivning

1 HEAT Uppvärmningen kan slås på/av.

2
HES (Heat energy save/night
setback)

Nattläget för uppvärmningen
kan slås på/av.

3 COOL Nedkylningen kan slås på/av.

4
CES (Cool energy save/night
setback)

Nattläget för nedkylningen kan
slås på/av.
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Eunica temperaturmätare

B5X-TEMDIS

Programmeringskabel till BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB
Golvsensor BSO-TEMDIG

TILLBEHÖR

55

55

KOPPLINGSSCHEMA/MÅTT

Vippströmbrytare för att aktiver-
ing/inaktivering av vit lysdiod.

Vippströmbrytare för aktiver-
ing/inaktivering av lysdiod för bak-
grundsbelysning.

25

UP

Programmerings-
kontaktdon för
BGP-COD-BAT

smart-house- och
golvsensorkontaktdon

Grip tag med en spetsig tång i
skruvhålets kant så är det lätt att dra
ut kontaktelementet ur vägguttaget.

Meny för Inställningar (forts.)

Alla ändringar träder i kraft när alla knappar har varit inaktiva i ca 10
sek. eller när du trycker på knappen .

För att kunna välja något i menyn för inställningar, så måste funktioe-
ne vara konfigurerad i programmet i smart-house controllern.

* Obs: Om uppvärmning har valts i smart-house-mätaren går det bara
att slå på/av uppvärmningen och nattläget för uppvärmningen. Samma
sak gäller om nedkylning har valts. Då går det bara att slå på/av nedkyl-
ningen och nattläget för nedkylningen.
* Obs: När ett nedkylningsalternativ är aktiverat slås inte kylan på auto-
matiskt. Du måste slå på nedkylningen genom att gå in i menyn Slå
på/av.

Meny för gränsvärden

* Obs: Om endast värmestyrning är konfigurerat i smart-house contro-
llern, så är det endast mäjligt att ställa parametrar för värme. Om både
värme och kyla används, så kan båda styrningarna ställas in.
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↵

Step 3:
Press + or -
to select the required
setpoint value. Press

or wait for 5 sec-
onds and the values
will be stored.

Step 2:
Single press the
button to the option
required.

Step 1:
Press + or - to
enter
“Set point menu”.

Symbolerna i nederkant visar vilken typ av börvärde som är
valt:

Börvärde för värme

Börvärde för nattsänkning värme

Börvärde för kyla

Börvärde för nattsänkning kyla
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↵

Steg 3:
+ eller - används
för att aktivera
eller avaktivera
(se status på
symbolerna i
displayens
nederkant).

Steg 2:
Tryck på knap-
pen för att visa
de fyra olika ins-
tällningarna

Steg 1:
Håll in knappen
i 1 sekund för att
välja inställnings-
menyn.
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↵

Symboler som visas i
över- och nederkant i
displyen.

↵

The symbols
at the display
will confirm
entering set-
point menu by
blinking.

↵
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