
Ръководство за употреба 

Comet Plus програмируем радиаторен термостат за пестене на енергия 

Енергоспестяващ радиаторен термостат Comet Plus 

Чрез закупуването на енергоспестяващ радиаторен термостат Comet Plus вие притежавате програмируем 
радиаторен термостат, който може да се използва за регулиране на температурата в затворени помещения и 
следователно може да допринесе за намаляване на енергията за отопление. 

Поставяне/смяна на батерии  

Отстранете капака на батерията, като натиснете капака на батерията нагоре (1) в маркираната точка и след това 
го извадете (2). 

 

След това поставете батериите, както е показано в уреда. Не използвайте акумулатори! Уверете се, че 
полярността е правилна. Не разглобявайте батериите! Незабавно извадете изтощените батерии от устройството. 
Пазете батериите от силно затопляне – опасност от изтичане! Не поставяйте използвани и нови батерии заедно. 
Ако е необходимо, почистете батерията и контактите, преди да ги използвате. Пазете батериите далеч от деца. 
При контакт с акумулаторна киселина незабавно изплакнете засегнатите части с чиста вода и се обадете на 
лекар. 

Настройка на дата и час  

След като поставите батериите за първи път, датата ще мига на дисплея.  

Вече можете да зададете дата и час. 

Задайте дата с колелото за избор. Потвърдете с [OK] 

Задайте месеца с колелото за избор. Потвърдете с [OK] 

Задайте деня с колелото за избор. Потвърдете с [OK] 

Задайте час с колелото за избор. Потвърдете с [OK] 

Задайте минути с колелото за избор. Потвърдете с [OK] 

- Това е. 

Монтаж  

Comet Plus може бързо и лесно да се монтира на всички обичайни вентили (вижте таблицата с адаптери). Може 
да се монтира без петна от мръсотия и вода, тъй като отоплителната верига не се прекъсва.  

 

 

1. Завъртете главата на ръчния термостат напълно нагоре, разхлабете и издърпайте термостата от вентила. 

2. Използвайте подходящ адаптер, ако е необходимо, и го поставете върху вентила. 



3. Завинтете съединителя на вентила или на адаптера.  

4. Сега поставете Comet Plus върху конектора, докато забележимо щракне на мястото си. 

ВНИМАНИЕ: Трябва да е възможно да се постави Comet Plus без сила, да се уверите, че уредът е в " ADAP" или " 
EIN" позиция. 

В случай на по-късна инсталация, моля, превключете в менюто на " INST " и изчакайте, докато на дисплея се 
появи " ADAP " преди да инсталирате устройството. С това инсталацията е улеснена. Монтирайте го само в тази 
позиция. 

Демонтиране 

 

За да демонтирате Comet Plus, натиснете „EIN” (с колелото включете най-високата температура на над 28 C° до 
позиция), изчакайте за кратко и отвийте гайката на капачката и извадете Comet Plus от вентила. 

 

Адаптация 

Първоначална инсталация: Натиснете бутона [ OK ]и изчакайте, докато се появи на дисплея”ADAP”, така че 
Comet Plus ще може да стартира адаптацията си. Устройството ще се адаптира към хода на тялото на вашия 
клапан. За тази цел вентилът сега ще бъде отворен и затворен няколко пъти, за да се запаметят крайните точки. 
В някои случаи този процес може да отнеме няколко минути. След успешното адаптиране той се връща в 
нормален режим.  

- Ако отново се наложи адаптиране, напр. ако вашият радиатор не се охлажда в позиция - “AUS”, моля натиснете 
бутона в менюто “ADAP”, докато започне адаптацията отново. 

- Ако на дисплея се появи грешка E2, извадете батериите за кратко време, за да се извърши нулиране. 

Основни режими на работа 

Ръчен - Режим 

В ръчен режим  Comet Plus се настройва към ръчно зададената температура.  

Автоматичен - Режим  

В АВТОМАТИЧЕН режим Comet Plus променя между температурите според зададената времева програма: 
комфортна температура(фабрична настройка 21°C) икономична температура(фабрична настройка 16°C) 
Времената за отопление и икономичното време могат да бъдат зададени чрез регулируема времева програма. 
Възможно е да зададете най-много 8 времеви зони на превключване (4 отоплителни и 4 икономични времена) на 
ден.  

SPARmatic comet има следната фабрична настройка: 

Време за нагряване: Отопление с комфортна температура (фабрична настройка: 1-во време за отопление в 
07:00)  

Икономично време: понижаване до икономична температура (фабрична настройка: 1-во икономично време в 
22:00) 

 

 

Настройка на времето за отопление и икономия  

С Comet Plus е възможно да зададете 4 отоплителни и 4 икономични времеви зони на ден – по едно за всеки ден 
или едно за блок от няколко дни. TAG1 до TAG7 представляват делничните дни от понеделник до неделя. Освен 
това, съответните дни се показват като съкращение под лентата с менюта на дисплея. 



T 1-5 = същата програма от понеделник до петък 

T 1-6 = същата програма от понеделник до събота 

T 1-7 = същата програма от понеделник до неделя 

- За непрограмирани дни фабрично настройка остава активна. 

Настройка на индивидуална програма: 

Натиснете MENU . Изберете елемента PROG от менюто с помощта на селекторното колело.  

Натиснете [ OK ]. TAG1 за понеделник се показва на дисплея. Изберете  

ден/блок с помощта на селекторното колело. Потвърдете с [ OK ]. 

Задайте началото на 1-вото време за отопление с колелото за избор. Потвърдете с [ OK ]. Задайте началото на 
първото икономично време с помощта на селекторното колело. Потвърдете с [ OK ] . Сега, ако желаете, може да 
изберете 2-ро, 3-то или 4-то време за отопление/икономия ,което да се въведете. 

Ако не желаете да задавате допълнително време за нагряване/ икономия  

потвърдете "- - - - " и [ OK ]. На дисплея се изписва следващият ден за програмиране. 

- Ако не искате да въвеждате следващ ден, напуснете менюто с [ MENU ] . Ако температурата се показва на 
дисплея програмирането е завършено. В рамките на блоковете можете също така да  

да презаписвате отделни дни с различни времена. 

Настройка на комфортна и икономична температура 

Натиснете [ MENU ] . Изберете елемента TEMP от менюто със селекторното колело. Потвърдете с [ OK ]. Задайте 
комфортна температура с помощта на селекторното колело. Потвърдете с [ OK ]. Задайте икономична 
температура с помощта на селекторното колело. Потвърдете с [ OK ]. 

Област AUS: 8°C, функцията за защита от замръзване е активна 

Област EIN: вентилът е напълно отворен 

Ръчно управление 

С помощта на селекторното колело е възможно по всяко време да се адаптира стайната температура.  

В режим [ AUTO ] той остава активен до достигане на следващата точка на превключване.. Сега обичайната 
програма отново става активна. 

Допълнителни функции 

Функцията таймер 

Функцията таймер се избира с бутона за “таймер”. С тази функция може да се въведе определена от потребителя 
температура за програмируем период. Това може да бъде много полезно в случай на парти например. Натиснете 
първо бутона за “таймер”, за което е показва се времето, когато програмата е била деактивирана. Потвърдете с   

[ OK ] сега, въведете желаната температура. Потвърдете с [ OK ].  В избрания период не е възможно да се 
промени ръчната температура, колелото е заключено. Натиснете и задръжте Меню и го отключете. 

Компенсация 

Ако отчетената температура се различава значително от зададената на термостата, може да се извърши 
настройка. Натиснете [ MENU ] Изберете елемента OFFS от менюто със селекторното колело. Потвърдете с [ OK ]. 
Настройката на градусите 0,0°C ще мига на дисплея. Сега настройте желаната адаптация за температура (от -5 до 

+5°C) с помощта на селекторното колело. Потвърдете въведените данни с [ OK ]. Температурата на дисплея не се 
променя! 

Функция за отворен прозорец 

Ако отворите прозорец да проветрите помещение, резултатът от това е да се понижи значително температурата, 
Comet Plus автоматично ще затвори отоплението вентила, за да спести енергия. На дисплея ще се появи 
снежинка. След това Comet Plus ще възобнови нормалната си работа. За настройката изберете в менюто FENS. 
Потвърдете с [ OK ]. Първо, се избира чувствителността с помощта на селекторното колело ( HIGH = висока 
чувствителност, MID = средна чувствителност (фабрично зададена), LOW = ниска чувствителност). Потвърдете с 
[ OK ] . Сега въведете времето (10 мин (фабрична настройка) - 60 мин), за което вентилът трябва да остане 
затворен. Потвърдете с [ OK ]. 

 

Функция за пътуване/ваканция 

За времето, през което отсъствате, можете да изберете индивидуална температура. След този период 
първоначално зададената програма отново става активна. 

1. Натиснете [ MENU ]. 

2. Използвайте селекторното колело, за да изберете точката URLA от менюто . Потвърдете с [ OK ]. 



3. Изберете с колелото за настройка датата и началния час на ваканцията (= датата на възобновяване на 
редовното време за отопление). Потвърдете с [ OK ]. 

4. Изберете края на ваканцията. Изберете датата и началния час. Потвърдете с [ OK ]. 

5. Задайте температурата и потвърдете с бутона [ OK ]. 

На дисплея се появява символ с куфарче, когато е избрана почивка време започва. Символът изчезва 
автоматично, когато приключи времето. Символът изчезва и при натискане на [ MENU ]. 

Детско защита/заключване 

Можете да заключите Comet Plus, за да защитите устройството от неоторизирано активиране. Натиснете 
едновременно бутоните [ OK + MENU ] за около 2 секунди, докато на дисплея се появи икона катинар, за да 
заключите устройството. Като използвате отново тази комбинация от бутони, символът изчезва и отменяте 
заключването. 

Пауза за отопление - затваряне на Comet Plus 

Натиснете [ MENU ] . Изберете елемента от менюто MODE с помощта на селекторния диск. Потвърдете с [ OK ]. 
Настройте температурата на дисплея на AUS. Вентилът вече е затворен и ще работи без времева програма. 
Функцията за защита от калцификация остава активна веднъж седмично. След паузата на отоплението 
превключвате в менюто в режим AUTO и лично зададената програма ще бъде изпълни отново. 

Лятно часово време 

Натиснете [ MENU ]. Изберете DST с помощта на селекторното колело. Потвърдете с бутона [ OK ] и изберете  
ON/OFF. SPARmatic comet превключва автоматично от лято към зима време. 

Индикатор за готовност на LCD дисплея  

Натиснете [ MENU ] изберете STBY елемента от менюто с помощта на селекторното колело. Потвърдете с бутона [ 
OK ] и изберете  EIN/AUS със селекторното колело. След около 30 секунди LCD индикаторът преминава в режим 
на готовност. С натискане на който и да е бутон, дисплеят ще се активира отново. (като извадите батерията, 
режим на готовност режимът ще се възстанови). Увеличава времето на живот на батерията. 

Връщане към фабричните настройки/нулиране 

Натиснете [ MENU ]. Изберете елемента RES от менюто с помощта на селекторното колело.  

Потвърдете с [ OK ]. OK мига, потвърдете с [ OK ]. Comet Plus се нулира отново. Сега процедирайте, както е 
описано за първоначалнaтa настройка. 

Защита от замръзване и калцификация се активира автоматично: 

Функция за защита от замръзване 

Ако температурата падне под 6°C, Comet Plus отваря клапана, докато температурата отново се повиши над 8°C. 

Това предотвратява радиаторите да замръзнат. 

Функция за защита от калциране 

За да се предотврати калцирането на радиаторните вентили, Comet Plus се подлага на програма за защита от 
калциране веднъж седмично в петък сутринта. 

Почистване и използвани уреди 

Почистване 

За почистване на Comet Plus използвайте само суха или леко влажна кърпа. Избягвайте химически разтворител - 
той вероятно може да повреди устройството. 

Използвани устройства 

Не изхвърляйте стари устройства и опаковки в домакинството отпадъци. Те могат да бъдат рециклирани. 
Получавате допълнителна информация в местната администрация. 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптери/Преходници 

 

Отстранете всички свързващи елементи на пластмасата преди да използвате някой от приложените адаптери! 

 

Проблем  Причина Решение 

Радиаторът не 
повишава 
температурата 
си. 
  

Нормална ли е 
температурата на вода в 
котела? 
Клапанът не се отваря, 
калцифицирал ли е след 
лятната пауза/паузата за 
отопление? 

Регулиране на температурата на водата в котела. 
Извадете Comet Plus, раздвижете вентила назад и 
напред на ръка или с помощта на инструмент. 

      

Радиаторът не 
понижава 

температурата 
си. 

Вентилът не се затваря 
напълно. Възможно е да е 

точката на затваряне на 
седлото на клапана се е 
изместила. 

Адаптирайте отново (вж. "Адаптиране") Преместете 
стеблото на клапана няколко пъти с ръка, възможно е 

адаптацията да е невъзможна, защото клапанът ви е 
калциран или седлото вече не е не изпълнява 
функцията си. 

Притискащият 
елемент e 
паднал (Това 
може да също 
да причини 
грешка E1) 
  

Поради края на резбата 
притискащата част, която се 
намира в долната част, може 
да изпадне, ако устройството 
не е било закрепено на 
клапана. 

поставете елемента за налягане. Устройството може да 
се адаптира чрез натискане на точката MEN или чрез 
изваждане и поставяне на батериите. Въртящата се 
резба е сега и фиксира отново притискащата част. 
Просто го монтирайте към радиатора и адаптирайте 
отново. 

Е1-Е3  
С натискане на който и да е клавиш съобщението за грешка се изтрива от 
дисплея и адаптерът ще се стартира отново.  

Е1  

Не е възможно адаптиране. 
Comet Plus не е монтиран 
към отоплителния уред. 

Наред ли е инсталацията? Монтирайте Comet Plus към 
отоплителния уред. 

E2 

Ходът на клапана е твърде 
малък. 

Отваряне и затваряне на клапан няколко пъти ръчно 
или сменете батериите. 

E3 
Движението на мотора е не е 
възможно. 

Дали стеблото на клапана се движи свободно? 

 


