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Wstęp
ETN4-1999 jest wielofunkcyjnym regulatorem temperatury, mon-
towanym na szynie DIN. Regulator ma szereg zastosowań, m.in. 
w elektrycznym ogrzewaniu podłogowym, ochrony przed zamar-
zaniem i chłodzeniem. Regulator we wszystkich realizowanych 
funkcjach zapewnia minimalny poziom zużycia energii elektrycznej 
w połączeniu z maksymalnym poziomem komfortu. ETN4-1999 
umożliwia ustawienie temperatury zadanej w zakresie od -19,5 °C 
do +70 °C. Duży podświetlany wyświetlacz przedstawia parametry 
działania regulatora, a trzy przyciski umożliwiają łatwą nawigację po 
menu. 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

All-in-one Thermostat

programow-
anie

włącz/

wyłącz

Lewy przycisk: 
obniżanie tem-
peratury

Prawy 
przycisk: 
podwyższenie 
temperatury

Regulator ELEKTRA ETN4-1999

Eksploatacja regulatora 
Włączanie lub wyłączanie regulatora wymaga przełączenia dźwigni 
wyłącznika włącz/wyłącz (ON/OFF) odpowiednio w pozycję „0” lub 
„l”. Przełączenie w pozycję „0”  powoduje wyłączenie przekaźnika 
ale wszystkie ustawienia są zapamiętywane.
Regulator można łatwo zaprogramować przyciskami nawigacji. 
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku, wyświetlacz jest 
podświetlany, a podświetlenie pozostaje przez 30 s. po ostatnim 
przyciśnięciu przycisku.

Nastawa temperatury
Regulator pozwala na ustawienie zadanej temperatury w zakresie od 
-19,5 °C do +70 °C. W menu można ustawić ograniczenie zakresu 
temperatury (ustawienie fabryczne od 0 °C do 40 °C). Ustawienie 
zadanej temperatury następuje za pomocą wyboru przyciskami lewy/
prawy. Ustawiona temperatura miga na wyświetlaczu. Po upływie 5 
s. od wprowadzenia ustawień, wartość zadanej temperatury zostanie 
pokazana na wyświetlaczu w sposób ciągły. 
 
Ustawienia
Wprowadzenie wartości parametrów następuje po przyciśnięciu 
i przytrzymaniu przez 3 s. środkowego przycisku regulatora. Na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat „SCA Hi  40”. Najpierw 
zostanie wyświetlone przez „SCA” 1 s., następnie “Hi” i ostatecznie 
“40”. Wybrana wartość może zostać wprowadzona przyciskami 
nawigacji lewy/prawy. Aby uzyskać dostęp do kolejnego parametru, 
należy ponownie nacisnąć środkowy przycisk programowania. Jeśli 
przez 30 s. nie zostanie użyty żaden przycisk, program wraca do 
parametrów pierwotnych.
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Ochrona przed zamarzaniem
Najniższa temperatura zapewniająca ochronę przed zamarzaniem, 
gdy funkcja jest aktywowana przez sygnał zewnętrzny np. poprzez 
zegar (rys. 4 w Instrukcji Obsługi).
Przykład: temperatura zadana wynosi 25 °C, a ochrona przed 
zamarzaniem 8 °C, regulator utrzymuje stałą wartość temperatury 
8 °C.
Obniżenie lub podwyższenie temperatury
Ilość stopni, o które ma być zmieniona temperatura zadana. Usta-
wienie musi być poprzedzone znakiem ujemnym „-”. Funkcja jest 
aktywowana przez sygnał zewnętrzny (rys. 3 w Instrukcji Obsługi).
Przykład: temperatura zadana wynosi 25 °C.
Funkcja obniżki temperatury jest ustawiona na -5 °C, co oznacza 
ustawienie wartości temperatury na 20 °C.
Funkcja podwyższenia temperatury jest ustawiona na +3 °C, co 
oznacza ustawienie wartości temperatury na 28 °C.
Bieżąca temperatura podłogi
Wyświetla bieżącą temperaturę podłogi (jeśli podłączony jest 
czujnik temperatury podłogi).
Bieżąca temperatura powietrza w pomieszczeniu
Wyświetla bieżącą temperaturę powietrza w pomieszczeniu (jeśli 
podłączony jest czujnik temperatury powietrza).
Zastosowania
Funkcja pozwala na wybór bieżącego zastosowania regulatora, z 
czterech dostępnych opcji:
Floor (F) – Podłoga:
regulator kontroluje jedynie temperaturę podłogi. Konieczne jest 
podłączenie czujnika temperatury podłogi.
Room (A) – Powietrze w pomieszczeniu:
regulator kontroluje jedynie temperaturę powietrza w pomieszcze-
niu. Konieczne jest podłączenie czujnika temperatury powietrza.
Room/limit (AF) – Powietrze w pomieszczeniu z ogranicze-
niem temperatury: 
regulator kontroluje temperaturę powietrza w pomieszczeniu, 
z uwzględnieniem dolnego i górnego określenia temperatury 
podłogi. Konieczne jest podłączenie limitującego czujnika tempe-
ratury podłogi.
Regulator (C) – Regulator: 
regulator działa w trybie podstawowym, bez czujników. Ogrzewa-
nie jest regulowane w skali 0-10, odpowiadającej 0-100% pełnej 
mocy. 
Funkcja ograniczająca (Li) – Maks. i min. temperatura podłogi: 
regulator kontroluje jedynie temperaturę podłogi z uwzględnieniem 
dopuszczalnych wartości maksymalnej i minimalnej (Li  Lo = 
-19,5/0  °C). Konieczne jest podłączenie limitującego czujnika 
temperatury podłogi.










Skala
Wybór pomiędzy skalą Celsjusza i liczbową. W tym drugim 
przypadku, temperatura jest ustawiana w skali od 0,0 do 10,0 ¬– 
gdzie 0,0 odpowiada temperaturze minimalnej (SCA  Lo), a 10,0 
odpowiada temperaturze maksymalnej (SCA  Hi).
Odczyt temperatury
Określa, jaka wartość temperatury będzie pokazywana na ekranie 
wyświetlacza: zadana (SP) czy bieżąca wartość temperatury.

Parametr Wskazanie na wyświetlaczu Ustawienia fabryczne

Temperatura maksymalna SCA  Hi  40
40  °C  
(-19.5/+70  °C)

Temperatura minimalna SCA  Lo  0
0  °C  
(-19.5/+70  °C)

Ograniczenie temperatury 
maksymalnej FLOOR *1 
– podłoga

Li  Hi  28
28  °C  
(-19.5/+70  °C + OFF)

Ograniczenie temperatury 
minimalnej FLOOR *1 – 
podłoga

Li  Lo  15
15  °C  
(-19.5/+70  °C + OFF)

Ograniczenie temperatury 
minimalnej
Funkcja ograniczająca *2

Li  Lo    -19,5
-19,5  °C  
(-19.5/0  °C + OFF)

Ochrona przed zamar-
zaniem dEF  8,0 8  °C (0 °C/+10  °C)

Obniżenie lub 
podwyższenie tempe-
ratury

nSb  -5,0
-5  °C (19,5  °C/+30  
°C)

Bieżąca temperatura 
podłogi FLo  24,5 (przykład) *3

Bieżąca temperatura po-
wietrza w pomieszczeniu ro  21,5 (przykład) *3

Zastosowania APp
 F – czujnik temperatury 
podłogi
 A – czujnik temperatury 
powietrza
 AF – czujnik temperatury po-
wietrza z limitującym czujnikiem 
temperatury podłogi
 C – regulator (bez 
podłączonych czujników)

F – czujnik podłogowy

Skala LCd  C
C = skala Celsjusza
(nU = liczbowo)

Odczyt temperatury na 
ekranie wyświetlacza dF  SP

SP = temperatura 
zadana
(tP = bieżąca tempe-
ratura)

Kalibracja OFF  0 0 (+/-10  °C)

Metoda regulacji PWM  On On (OFF)

Cykle PWN *4 cyc  20 20 min. (10-60 min)

Histereza *5 dIF 0,3 0,3  °C (0,3  °C-10  °C)

Funkcja przekaźnika rEL  no

no = zwykle otwarty 
(grzanie)
nc = zwykle zamknięty 
(chłodzenie)

Wersja oprogramowania SU1,0

*1: Dostępne jedynie dla wybranego ustawienia APp  AF w Zastosowaniach.
*2: Dostępne jedynie dla wybranego ustawienia APp Li w Zastosowaniach.
*3: Jeśli czujnik jest nieobecny lub rozłączony, wyświetlacz pokazuje wskazanie „- -”. 
*4: Dostępne jedynie dla wybranego ustawienia PWM ON w Metodzie regulacji.
*5: Dostępne jedynie dla wybranego ustawienia PWM  OFF w Metodzie regulacji.

Jeśli zostanie wybrana funkcja regulatora (C), czujniki temperatury w podłodze i po-
wietrza w pomieszczeniu zostają odłączone, a ogrzewanie jest regulowane w skali 0-10, 
odpowiadającej 0-100% pełnej mocy.

Temperatura maksymalna
Najwyższa wartość temperatury, na którą może być ustawiony 
regulator.
Temperatura minimalna
Najniższa wartość temperatury, na którą może być ustawiony 
regulator.
Określenie temperatury maksymalnej
Pozwala na wprowadzenie najwyższego dopuszczalnego poziomu 
temperatury. Funkcja przydatna np. w ogrzewaniu podłogowym – 
dla podłóg drewnianych, gdy regulacja następuje poprzez czujnik 
temperatury powietrza z limitującym czujnikiem temperatury 
podłogi. (AF).
Określenie temperatury minimalnej
Pozwala na wprowadzenie najniższego dopuszczalnego po-
ziomu temperatury, np. dla podłóg ceramicznych lub innych, gdy 
regulacja została ustawiona na czujnik temperatury powietrza z 
limitującym czujnikiem temperatury podłogi (AF).
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Kalibracja
Jeśli bieżąca wartość temperatury (zmierzona termometrem) różni 
się od wskazanej, regulator można skalibrować.
Metoda regulacji
Regulator pozwala na wybór metody regulacji PWM lub ON/OFF. 
PWM to zaawansowana metoda regulacji, która polega na zopty-
malizowaniu ogrzewania pomieszczeń pod kątem ponoszonych 
kosztów i uzyskiwanego efektu grzewczego. Pozwala na ustaw-
ienie minimalnego czasu pracy systemu grzejnego w zakresie od 
10 do 60 min. Regulacja ON/OFF oznacza tradycyjną regulację 
włącz/wyłącz zgodnie z histerezą regulatora.
Czas cyklu PWM
Funkcja pozwala na ustawienie czasu trwania cyklu przy regulacji 
PWM. Zaleca się min. 20 min.
Histereza
Pozwala na ustawienie temperatury przy regulacji ON/OFF. Im 
wyższa wartość, tym niższa liczba operacji przekaźnika.
Funkcja przekaźnika
Podczas zastosowań do celów ogrzewania, przekaźnik powinien 
znajdować się w pozycji otwartej (NO). Przy chłodzeniu, przekaźnik 
powinien zostać ustawiony w pozycji zamkniętej (NC).
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Wersja oprogramowania
Funkcja wyświetla bieżącą wersję oprogramowania regulatora.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Pozwala na zabezpieczenie regulatora, umieszczonego w mie-
jscach ogólnie dostępnych, nie zezwalając na nieautoryzowaną 
zmianę parametrów pracy. Przycisnąć i przytrzymać przyciski lewy/
prawy przez 10 s. Na wyświetlaczu pojawi się symbol zablokow-
ania.
Zwolnienie blokady następuje przez jednoczesne przyciśnięcie i 
przytrzymanie przycisków lewy/prawy przez 10 s.

Ustawienia fabryczne
Pozwala na powrót do ustawień fabrycznych. Ustawienia 
użytkownika zostaną usunięte.
Przycisnąć i przytrzymać przycisk środkowy przez 10 s. 
Wyświetlacz wyłączy się i włączy, pokazując wskazanie „APp  F” 
i temperaturę zadaną.

Kody błędów
Przy wystąpieniu usterki, regulator wyświetli jeden z następujących 
kodów błędów:

Kod błędu Usterka Zalecenia

E0 Błąd wewnętrzny, uszkodzony regulator. Wymienić regulator.

E1 Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu 
uszkodzony lub rozłączony (styki 10-11).

Wymienić czujnik lub jego przewód. System może działać bez czujnika – 
w Zastosowaniach należy ustawić regulator („APp  C).

E2 Czujnik temperatury podłogi uszkodzony lub 
rozłączony (styki 8-9).

Wymienić czujnik lub jego przewód. System może działać bez czujnika – 
w Zastosowaniach należy ustawić regulator („APp  C).

E5 Wewnętrzne przegrzanie. Regulator wyłącza 
ogrzewanie.

Sprawdzić instalację. Sprawdzić, czy przewody grzejne nie uległy 
przeciążeniu lub czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka. Przy 
spadku temperatury wewnętrznej regulator ponownie włączy się au-
tomatycznie.


