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Домашната система за терморегулация на Hygge се състои от следните компоненти: 
• МоДЕМ hygge way 

• Програмируем термостат hygge с батерия 
• Hygge радиорелеен приемник 
• Приложение Seitron Smart за мобилни устройства 

 

Домашният комплект Hygge е проектиран със специално за надеждност на системата. 

По-специално, програмируемият термостат hygge е в състояние да осигури правилната терморегулация на заобикалящата среда, 
дори ако интернет връзката не е налична и / или шлюзът на hygge не работи. 
Основните функции, достъпни на програмируемия термостат hygge, позволяват равномерно управление на температурата на 
заобикалящата среда 

ако едно от устройствата в групата е дефектно: мобилно устройство - сървър - свързаност - интернет - рутер Wi-Fi - модем. 
 

 
 

hygge way 
230Vac 

 
 
 

 

hygge 
 
 
 
 
 

F   H 

 

G   I    

 
 
 
 

hygge radio 
230Vac 

 
 
 

Seitron Smart 
Temperature under control 

 

 

Внимание 
Устройствата са предварително съчетани. Веднъж завършена механичната инсталация, те са готови за употреба. 

Всеки hygge way модем може да управлява до 12 hygge терморегулатора. 

Всеки hygge терморегулатор може да управлява до 6 устройства (hygge радио и hygge модем) 

Всяко hygge радиорелеен приемник може до управлява един или два терморегулатора.  

hygge home Компоненти на системата 

A 

+ 

- 

 
ROUTER 

 
CLOUD 

   

Надеждност на системата 

hygge home Блокова диаграма 

B 
D 

C E 
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  hygge radio радиорелеен приемник диаграма за свързване  
Единствените електрически връзки, които трябва да бъдат направени, са тези, свързани с релейния приемник hygge радио.  
Релейният приемник може да се захранва при 230V 50Hz или при 24V. L и N клемите захранват приемника на 230V и трябва да бъдат 
свързани към мрежовото напрежение с неутралата на клема N. Алтернативно свържете захранването към клемите a и N, за да захранвате 
приемника на 24V. 
Терминали 1, 2 и 3 са контактите, без напрежение, тип SPDT на изходното реле на канал 1. Терминали 4, 5 и 6 са контактите, без 
напрежение, тип SPDT на изходното реле на канал 2. 
Фигури 1 и 2 илюстрират как да свържете приемника към котел. Котелът ще се включи, когато програмируемият термостат, свързан с изход 
1, поиска топлина (режим на отопление). Фигури 3 и 4 илюстрират как да свържете клапан, който ще се захранва, когато изходът се 
активира и това е, когато програмируемият термостат изисква топлина (режим на отопление), използвайки NA контакта на релето. Възможно 
е да се свържат към двата релейни изхода, два различни hygge, всеки hygge контролира съответния клапан, по този начин е възможно да се 
управляват две зони, например: дневен под и спални. Понякога може да се наложи пилотиране на един котел с две различни хиге 
(например: две зони, дневна и спални): в този случай е възможно паралелно свързване на двата изхода на приемника, така че котелът да е 
включен, когато поне едно от двете hygge иска топлина. Вижте схемата на фиг. 1 или 2 и добавете връзка между клемите 1 и 4 и връзка 
между клеми 3 и 6. 
Изходите, клеми от 1 до 6, са без напрежение и изолирани с двойна изолация в сравнение с останалата част на приемника. Следователно е 
възможно приемникът да се захранва при ниско напрежение SELV (24V) и едновременно да се контролира натоварване с високо напрежение 
(230V), както е на фиг. 2 или 4. В този случай е необходимо да се поддържа разделяне между кабелите SELV 24V и 230V в съответствие с 
действащите разпоредби. По-специално е необходимо да се фиксират кабелните възли с кабелни връзки, разделящи SELV проводниците от 
останалите, за да се избегне случаят, в който, дори ако кабелът е случайно изключен, да не може да намали изолацията към SELV. 
Направете електрическите връзки, като следвате съответната схема . 
Фиг. 1                                                                                                   Фиг. 3 

ВНИМАНИЕ- Преди да продължите с монтажа на радиорелейния приемник на hygge, уверете се, че радиосигналите, предадени 

от програмируемите термостати на hygge, са правилно приети от релейния приемник.- Ако натоварването, задвижвано от 

радиорелейния приемник на hygge, работи с мрежово напрежение, връзките трябва да се осъществяват чрез всеполюсен 

превключвател, отговарящ на настоящите стандарти и с отваряне на контакта от поне 3 mm във всеки полюс. 

- Захранването при 24V трябва да бъде осигурено със защита от претоварване.  

- Монтажът и електрическите окабелявания на този уред трябва да се извършват от квалифицирани техници и в съответствие с 

действащите стандарти. 

- Преди да свържете уреда, изключете захранването.  
 

Фиг. 2 Фиг. 4 

RELAY 1 RELAY 2 

To the boiler 

RELAY 1 RELAY 2 

RELAY 1 RELAY 2 

Към котела 

 

 
RELAY 1 RELAY 2 
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  hygge way ВРЪЗКА С WI-FI МРЕЖАТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО SEITRON SMART  
Всички компоненти на домашния комплект hygge вече са фабрично предварително съчетани и по този 
начин са готови за работа. Единствената операция, която потребителят трябва да извърши, е сдвояване на 
hygge модем с Wi-Fi мрежата с помощта на приложението Seitron Smart. 

Тази операция е много лесна за изпълнение, просто следвайте всички указания от самото приложение.  

След завършване на стъпките, описани в главата „ИНСТАЛИРАНЕ“ на краткото ръководство, е възможно да 
се пристъпи към свързването на hygge модем към Wi-Fi мрежата. 

Внимание 
Преди да продължите с асоциирането на hygge с Wi-Fi мрежата, описано по-долу, се препоръчва да включите всички 

устройства hygge, hygge радио и hygge модем; тази последователност осигурява време за системата да синхронизира 
всички компоненти 

 
Изтеглете и стартирайте приложението Seitron Smart на вашето мобилно устройство (смартфон и / или таблет).  

 

 

Ако вече имате регистриран имейл и парола, попълнете 
посочените полета. 

Ако не сте регистрирани, натиснете бутона ‘Sign In’. 

 

  
 

 

Сдвоете ново устройство със специалното приложение. 
 
 
 
 
 
 

Нати
снет
е‘ + 

‘ 

Изберете 

‘ Hygge Way ‘ 

 
 
 
 
 
Следвайте инструкциите и 
натиснете ‘ Start ‘ 

 
 

 

Внимание! 
В тази фаза се уверете, че модемът hygge way е в режим на Wi-Fi конфигурация, така че светодиодът “ “  да 
мига зелено и червено.Ако hygge way не е в режим на конфигуриране на Wi-Fi, натиснете за кратко с остър 
инструмент бутона за конфигуриране на Wi-Fi  “ “ . 

1 

3 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Add device 
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Когато устройството бъде открито, MAC адресът ще се появи на екрана, показан по -долу. 
 

 

 

Внимание 
- - На екрана „търсене на устройство“ могат да се появят множество hygge way, ако има включени и 

включени повече от един hygge модема. 

- Режим на Wi-Fi конфигурация в същата зона. 

- - Възможно е да се сдвоят повече от един hygge модем към мобилното приложение; в такъв случай е 

необходимо да се повтори процедурата за всеки hygge модем. 

 
 

Попълнете всички полета, както е предложено в полетата. 

Изберете вашата Wi-Fi мрежа от списъка с наличните и въведете съответната парола.  

Полето „Група“ позволява да се даде име на екрана за управление на приложения, което може да съвпада с името на къщата 
или района. Полето „Име на устройството“ позволява да се даде име на шлюза на hygge модем. 

 

 

4 

5 

Изберете MAC адреса, съответстващ на начина, по който искате да се сдвоите с 

приложението. MAC адресът се вижда на гърба на hygge модем. 

Натиснете бутона „Сдвояване“. 
Шлюзът hygge way завършва конфигурацията и се свързва с Wi-Fi мрежата. 

Внимание 
Проверете правилната връзка до Wi-Fi мрежата: 
-  ‘ ‘ LED иконата на  hygge модем на предния капат свети в зелено за да покаже, че устройството се е 

свързало с Wi-Fi мрежата. 

След няколко минути програмируемият термостат (и) hygge се появява на началния екран на 
приложението. Може да се наложи да изчакате няколко минути, за да се появи 

програмируемият термостат (и). 
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  Сдвояване на допълнителни устройства (сдвояване)  
Устройствата, включени в комплекта за дома hygge, вече са сдвоени по подразбиране и по този начин са готови за работа.  
В случай, че е необходимо да добавите или промените устройство на основната система hygge home, е необходимо да сдвоите всички 
различни устройства едно към друго, така че всички устройства да бъдат разпознати в една и съща система.  
По-конкретно, сдвояванията, които трябва да бъдат извършени, са следните: 

• Сдвояване модем hygge way <> Терморегулатор hygge 
• Сдвояване терморегулатор hygge <> Hygge радиорелеен приемник 

 
Модемът hygge way е проектиран да управлява много програмируеми термостати и може да съхранява всеки нов 
сдвоен hygge програмируем термостат. 

Важно е да се уверите, че програмируемите термостати на hygge са сдвоени с желания модем на hygge. За да 
проверите, продължете да активирате тестовия режим на едно  hygge като едновременно натискате за 5 секунди 
бутоните „A“ и „+“, докато се появи екранът TEST. 
В този момент лед светлината “ “ на сдвоените  hygge way модеми ще светне. 
Ако възникнат някои грешки при сдвояване, се препоръчва да се изтрият всички сдвоявания в паметта на модема 
на hygge way и след това да се пристъпи към повторно сдвояване. 

 

Напротив, всеки радиореле-приемник на hygge може да се управлява от един или два програмируеми терморегулатора hygge (по 
един за всяко реле): ново сдвояване замества всяко съществуващо сдвояване. 

 

ДОБАВЯНЕ НА ВТОРИ ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ hygge КЪМ домашния комплект hygge 
 

 
За да свържете втори програмируем термостат hygge към домашния комплект на hygge, постъпете по следния начин:  

• • Изпълнете процедурата „hygge way модем <> Програмируемо сдвояване hygge термостат“ 

• • Изпълнете процедурата „hygge Програмируем термостат <> сдвояване на радиорелейния приемник на hygge“ и след 
като изберете НОВО УСТРОЙСТВО 2 на програмируемия термостат hygge, натиснете бутона „G“ (свързан с реле № 2) на 
приемника за около една секунда, по този начин вторият програмируем термостат hygge ще задвижва изход 2 на 
радиорелейния приемник на hygge. 
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Модем hygge way <> Терморегулатор hygge СДВОЯВАНЕ 
 
 

Внимание 

ЕДИН hygge ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЗВА САМО С ЕДИН hygge way модем. 
 

Включете модема на hygge, като използвате адаптера на захранващия щепсел (поставете конектора 
добре отдолу, докато почувствате щракване). 

 

 
Поставете батериите в програмируемия термостат hygge. 

 
 Програмируемият термостат Hygge ще редува черно-белия екран няколко пъти. 

 
 Стартирайте режим „Тест“ на програмируемия термостат hygge, задържайки едновременно за 5 секунди бутоните 
„A“ и „+“; на екрана на програмируем термостат се появява следното: 

 

or 
 

 

Числото, което се появява на долния дисплей, идентифицира канала за сдвояване на hygge. Натиснете бутоните „+“ 
или „-“, за да превключите 
канал. Каналът, означен с „НОВО УСТРОЙСТВО“, означава, че това е свободен канал (не е сдвоен с нито едно 
устройство). Напротив, каналът е зает (вече е сдвоен с друго устройство), ако се появи „СЪЩЕСТВУВАЩО 
УСТРОЙСТВО“. 

ВНИМАНИЕ! 
Ако е избран канал “СЪЩЕСТВУВАЩО УСТРОЙСТВО” и продължите със сдвояването на друго устройство, 
програмируемият термостат hygge замества данните, губейки сдвояването с предишното сдвоено устройство.  

 

От този момент програмируемият термостат hygge започва да предава радиосигнали на всеки 2 секунди. С остър 

предмет, на hygge way, натиснете за кратко (<3 секунди) бутона           да стартирате сдвояването между шлюза 
и програмируемия термостат. 

 

 След като сдвояването започне, светодиодът “ “ на hygge way изпълнява някои жълти мигания и след това остава 
жълто с все още светлина за 7 секунди. След това изпълнява червено-зелено-червено-зелена последователност, 
показваща, че е научил адреса на програмируемия термостат hygge.  

На hygge се изписва НАУЧЕНО УСТРОЙСТВО и след няколко минути става СЪЩЕСТВУВАЩО УСТРОЙСТВО.  

Проверете иконата “ “ ако се включва и изключва на всеки 2 секунди, това показва, че hygge получава отговор от  
hygge модема. 

Проветете hygge way модема дали светодиода “ “ мига зелено на всеки 2 секунди, това показва, че hygge 
модем получава командите на hygge програмируем термостат. 

 

На програмируемия термостат hygge натиснете бутона „A“; дисплеят се връща към главния екран.  
модем hygge <> hygge свързването свърши. 

1 

3 

5 

7 

2 

6 

A 

+ 

- 

9 

8 

   

4 
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hygge Програмируем термостат<> hygge радиорелеен приемник СДВОЯВАНЕ 
 

Радиорелейният приемник на hygge разполага с две релета, към които е възможно да се свържат до два програмируеми 
терморегулатора hygge (по един за всяко реле). 
Домашният комплект на hygge има по подразбиране релето № 1 на радиорелейния приемник на hygge, сдвоено с програмируем 
термостат hygge. Релето на радиоприемник № 2 е свободно и може да се използва от друг програмируем термостат hygge. 
Като общо правило, когато светодиодът 1 или 2 е включен ( всякакъв цвят) показва, че неговото реле е свързано към 
програмируем термостат hygge. 
Напротив, ако един или двата светодиода са изключени, това означава, че релето е свободно (то не е сдвоено). 

 

TO hygge radio RELAY 1 

TO hygge radio RELAY 2  

По-долу се описва как да се свърже програмируем термостат hygge към свободното реле на hygge радиорелейния приемник. 

 

Захранване на релейния радиоприемник hygge. 
 

Поставете батериите в програмируемия термостат hygge. 

 
 

Програмируемият термостат Hygge ще редува черно-белия екран няколко пъти. 

 
 Стартирайте режим „Тест“ на програмируемия термостат hygge, задържайки 
едновременно за 5 секунди бутоните „A“ и „+“; появява се следният екран: 

 

or 
 

Числото, което се появява на долния дисплей, идентифицира канала за сдвояване на hygge. Натиснете  
бутоните „+“ или „-“ за превключване на канал. Каналът, означен с „НОВО 
УСТРОЙСТВО“, означава, че това е свободен канал (не е сдвоен с нито едно устройство). 
Напротив, каналът е зает (вече е сдвоен с друго устройство), ако се появи думата 
„СЪЩЕСТВУВАЩО УСТРОЙСТВО“. 

Внимание! 
Ако е избран канал “СЪЩЕСТВУВАЩО УСТРОЙСТВО” и вие продължите със 
сдвояването на друго 
устройство, програмируемият термостат hygge презаписва данните, губейки 
сдвояването с предишното сдвоено устройство. 

 

5 Изберете с бутоните „+“ или „-“ на програмируемия термостат hygge първия свободен канал (маркиран с надписа 
„НОВО УСТРОЙСТВО“ - например n ° 2).

A 

+ 

- 

1 

3 

2 

4 
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На релейния приемник натиснете за една секунда бутона, свързан с канала, по 
който се сдвоява програмируемият термостат hygge: бутонът „F“, свързан с реле 1 
или бутонът „G“, свързан с релето 2. Натиснете бутона, свързан с свободното 
реле (според изключения светодиод). 

 

Светодиодът, свързан с натиснатия клавиш (1 или 2), прави някои жълти мигания и след 
това остава все още жълт за 7 секунди. 
След това изпълнява червено-зелено-червено зелена последователност, показваща, че 
радиото hygge е научило адреса на термостата. 

 

На програмируемия термостат hygge се изписва НАУЧЕНО УСТРОЙСТВО и след няколко 
минути става СЪЩЕСТВУВАЩО УСТРОЙСТВО. 
Проверете иконата “ “ ако се включва и изключва на всеки 2 секунди, това показва, че hygge  
програмируем термостат получава отговор от радиоприемника на hygge. 

В този момент избраното реле ще започне да се включва и изключва на всеки 2 секунди и неговият светодиод ще 
светне от зелено интензивно до слабо зелено. 
Тази последователност показва, че радиорелейният приемник на hygge получава команди в режим „Тест“ от hygge 
програмируем термостат и че сдвояването е било успешно. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случай, че светодиодът мига в червено по време на тази стъпка, това 
означава, че сдвояването е неуспешно; препоръчваме да повторите процедурата от стъпка 6. 

 

На програмируемия термостат hygge натиснете бутона „A“; дисплеят се връща към главния екран.  
Фазата на сдвояване на hygge радио <> hygge свърши. 
Възможно е да повторите процедурата за сдвояване няколко пъти, новият адрес ще замени предварително 
запаметения. 

9 

10 

F 

 
G 

6 

7 

8 
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  Изтриване на устройство  
 

ИЗТРИВАНЕ на всички сдвоявания от hygge way модем 
 

 В случай на грешки при сдвояване се препоръчва да се изтрият всички възможни сдвоявания в паметта на 
модема hygge way и след това да се повтори необходимото сдвояване. 

 С остър инструмент натиснете и задръжте “ “ бутона за повече от 10 секунди на модема . 
 

 

Когато паметта е изтрита “ “ лед светодиодът мига бързо в жълто. 

ВНИМАНИЕ 
След като всички сдвоявания с програмируеми термостати hygge бъдат отменени от паметта, няма да е възможно да ги 
управлявате чрез APP. Следователно ще е необходимо да се сдвоят всички програмируеми термостати на hygge на модема 
на hygge 

 

ИЗТРИВАНЕ на отделни сдвоявания от релейния приемник hygge радио 
 

IАко искате да изтриете от паметта на радиорелейния приемник на hygge програмируемите термостати на 
hygge, сдвоени към едно от двете релета, постъпете по следния начин: 

Натиснете и задръжте съответния бутон: „F“ (реле 1) или „G“ (реле 2). 
 

 

Светодиодът, съответстващ на избраното реле, мига бързо в жълто. 

Освободете бутона. Свързаният светодиод ще се изключи, за да покаже, че релето е изтрито от паметта. 
 

ИЗТРИВАНЕ на отделните сдвоявания от програмируемия термостат hygge 
 

За да изтриете от паметта на програмируемия термостат hygge устройство, което е било сдвоено преди това, постъпете 
както следва: 

 

На програмируемия термостат hygge натиснете едновременно за 5 секунди  
бутоните „A“ и „+“, докато се появи екранът TEST: 

 
 

С помощта на бутоните „+“ и „-“ изберете устройството, което ще бъде изтрито  
от паметта на програмируемия термостат. 
Светодиодът на избраното устройство ще мига: 

- - hygge радио: светодиодът, свързан с релето, към което е сдвоено hygge, ще мига и 
релето включва цикли на включване / изключване. 

- hygge way:  “ “ светодиодът светва 

Задръжте натиснат бутона „A“ за няколко мига; избраното устройство се изтрива от паметта на програмируемия термостат 
hygge и дисплеят показва екрана „НОВО УСТРОЙСТВО“. На този етап вече няма да можете да използвате  свързаните 

функции (например, ако радиото hygge бъде отменено, релейният приемник вече няма да се управлява). 

2 

2 

1 

3 

A 

+ 

- 

1 

2 

3 

1 

F 

 
G 
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  Работа hygge  

 
Инсталация 

 

Програмируемият термостат Hygge не се нуждае от електрическа връзка и може да бъде поставен на всяка 
плоска хоризонтална повърхност или на стена със специалната кука. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИЯ ТЕРМОСТАТ СЪС СТОЙКА ЗА МАСА 
 

Програмируемият термостат Hygge може да бъде поставен на всяка хоризонтална повърхност 
благодарение на специалната опора за магнитна маса. За тази цел е достатъчно опората да се 
приближи до долната задна част на програмируемия термостат hygge, като се внимава водачите за 
ориентация да съвпадат и да се поставят батериите (вижте краткото ръководство в абзаца 
„Инсталиране“). 

  ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИЯ ТЕРМОСТАТ НА СТЕНАТА  

Програмируемият термостат Hygge може също да бъде поставен на стената, като го прикрепите към 
подходящия аксесоар, предоставен с опаковката. Този инструмент може лесно да се монтира към 
стената с помощта на чифт винтове (Вижте краткото ръководство в абзаца „Инсталиране“). 

 

Визуализация на дисплея 
 

Hygge има два режима на дисплея 
 

МИНИМАЛЕН или ПЪЛЕН 
За да превключите от един режим на дисплей в друг, просто задръжте бутон „A“ (за 8 
секунди), докато се появи новият екран на дисплея. 

Минимална визуализация 

Екранът „основен режим на визуализация“ на hygge показва следните параметри: 
• Засича температурата на заобикалящата среда. 

• Символите   “ “ или “ “ когато hygge иска топлина или охлаждане към радиорелето hygge. 
• Символът             в случай че няма радиовръзка с релейния приемник или модема. 

• Символ за ниска батерия “ “ или “ “, ако  батериите  се  нуждаят  о т  смяна . 

С еднократно натискане на бутон ‘A’ е възможно да се визуализира текущият режим на работа на програмируемия 
термостат; ако изчакате 3 секунди, програмируемият термостат се връща обратно, за да визуализира откритата 
температура на околната среда. 

Пълна визуализация 

Екранът „пълен режим на визуализация“ на hygge показва следните параметри: 
• • Интензивност на радиополето “ “. 

• Ниво на батерията “ “. 
• Засечена температура на заобикалящата среда 
• • Задайте предпочитана температура (SET). 

• Символите “ “ или “ “ когато hygge иска топлина или охлаждане към радиорелето hygge. 

• • Режим на работа: Ръчен постоянен “ ”, Ръчен временен “ ”, OFF или антизамръзващ “ “ и Програма “ “. 

Стартиране 
 

• • Ако програмируемият термостат на hygge не е съчетан с други устройства на системата, продължете със сдвояването 
на програмируемия термостат на hygge към радиорелейния приемник на hygge и към hygge модема, както е описано в 
глава „Сдвояване на допълнителни устройства“. 
Задайте режима на работа на програмируемия термостат на отопление (фабрично настроено) или охлаждане.

A 
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Операция 
 

В режим „Отопление“, когато температурата на околната среда, открита чрез вътрешния сензор, е по -ниска от 
зададената (ръчно или чрез програма), програмируемият термостат hygge изпраща заявка за активиране на 

радиоприемника hygge (който трябва да бъде свързан към котел за отопление) и на дисплея ще се появи иконата “ “. 
В режим „Охлаждане“, когато температурата на околната среда, открита чрез вътрешния сензор, е по -висока от 
зададената (ръчно или чрез програма), програмируемият термостат hygge изпраща заявка за активиране на 
радиоприемника hygge (който трябва да бъде свързан към охладителна система като климатик) и на дисплея ще се 

покаже иконата “ “. 
 

ЗАДАВАНЕ НА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ 
 

За да промените режима на регулиране от отопление към охлаждане и обратно, постъпете както следва:  
1. От главния екран задръжте едновременно бутоните „+“ и „-“, докато на дисплея се появи надписът „COOL“ или 
„HEAT“. 
2. В този момент освободете клавишите; програмируемият термостат задава режима на работа в съответствие с текста  
на дисплея (COOL = охлаждане, HEAT = отопление). 

РЕЖИМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ТЕМПЕРАТУРА 
 

Натиснете веднъж бутона „A“, програмируемият термостат hygge показва текущия режим на работа, 
активен в този момент (тази 

функцията е достъпна само в режим „минимален“ дисплей).  

Чрез допълнително натискане на бутон „A“ е възможно да се промени режимът на работа на 
програмируемия термостат hygge, като се избират измежду 4 различни режима:  

=> “ ” (Ръчен временен) => “ ” (Ръчен постоянен) => OFF или “ “ (антизамръзване) => “ “ (Програма) => 

Избран един от режимите, след изчакване от 3 секунди, програмируемият термостат hygge приема 

новия режим на работа и се връща на главния екран. 

Само в случай когато OFF или “ “ режим е избран, след изчакване в продължение на 3 секунди програмируемият 

термостат не се връща на главния екран, вместо това показва изключен (OFF) или антизамръзване (“ “) екран със 

съответната зададена температура на антизамръзване. Незамръзващият режим “ “ е на разположение само ако 
програмируемият термостат е настроен на режим на отопление; напротив, дисплеят показва OFF 

Програма 
 

Програмируемият термостат Hygge регулира стайната температура в съответствие изключително със зададената 
седмична програма 

чрез приложението Seitron Smart APP  
Детайли: 
- - Програмируемият термостат регулира стайната температура според зададената часова програма. 

Възможните режими на регулиране са следните: 
- В режим на отопление: Изкл. / Антифриз, Комфорт или Икономичност (намаление). В режим на 

охлаждане: Изключен, Комфорт или Икономичност (намаляване).  
- - Обикновено в режим „Отопление“, за да има нощна настройка, икономичната температура трябва 

да бъде по-ниска от комфортната температура. Напротив, в режим „Охлаждане“ икономичната 
температура трябва да има по-висока стойност от тази на комфорта. 

 

Програмируемият термостат hygge регулира стайната температура в съответствие с ръчно зададената 
температура до полунощ на текущия ден и след това се връща в режим „Програма“.  
Зададената температура може да бъде променена чрез въздействие върху бутоните  ‘+’ и ‘-‘ на 
програмируемия термостат hygge, както и върху приложението Seitron Smart APP.  

 

Програмируемият термостат hygge регулира стайната температура в съответствие с ръчно зададената 
температура, постоянно или докато не промените режима на настройка директно на програмируемия термостат 
hygge или използвайки приложението Seitron Smart APP. Зададената температура може да бъде променена чрез 
въздействие върху бутоните ‘+’ и ‘-‘ на програмируемия термостат hygge, както и върху приложението Seitron 
Smart APP. 
OFF 

 

Дисплеят показва надписът ‘ OFF ’. The hygge терморегулаторът е изключен. 

Временен ръчен режим 

Ръчен режим “ ” 
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Програмируемият термостат hygge регулира стайната температура в съответствие с температурата 
на антифриза, зададена на усъвършенстваните параметри на програмируемия термостат на hygge в 
меню „P04: ANTI FROST“. Функцията за антифриз е избираема, ако програмируемият термостат 
hygge е настроен в режим на отопление и ако зададената температура на антифриза е по-голяма от 
нула градуса. 

SETPOINT TEMPERATURE SETTING FOR MANUAL MODES 
 

От главния екран с натискане на бутоните „+“ и „-“ програмируемият термостат hygge превключва на временна зададена 

температура на ръчен режим, зададена за ръчни режими (Ръчен постоянен “ ” или Ръчен временен “ ”). Повторното 
натискане на бутоните „+“ и „-“ ще зададе зададената температура само за ръчен режим. 

Подпомагане (бууст) 
 

Този режим се активира само с помощта на приложението Seitron Smart APP.  

Чрез активиране на този режим, програмируемият термостат hygge принуждава охлаждащата или 
отоплителната система да се включва (в зависимост от активната настройка) за време, избираемо между 
30, 60 или 90 минути, независимо от зададената температура. Тази функция е полезна, ако трябва да 
отоплявате или охлаждате особено студена или гореща среда. 

Разширена конфигурация 
 

За да въведете разширената конфигурация на потребителски параметри на 
програмируемия термостат hygge, постъпете по следния начин: 
1. Задръжте едновременно за 5 секунди бутоните ‘A’ и ‘-‘; дисплеят показва символа „

 “       и първия наличен параметър. 

2. Многократно натискайте клавиша ‘A’ за превъртане на потребителските параметри: 
• P04 ANTI FROST 
• P05 UPD RATE 
• P06 ROOM T OFFSET 

3. Намерете параметър за редактиране, като използвате клавишите ‘+’ и ‘-‘ можете да  
промените стойността му. 
4. Задайте данните, свързани с всеки отделен параметър, както е показано по-долу. 
5. За да излезете от програмирането на потребителските параметри, изчакайте 15 секунди, без да натискате клавиш. 

P04: ANTI FROST (Antifreeze) (Антизамръзване) 
 

Функцията Antifreeze позволява да се зададе минимална температура, която да се поддържа, когато hygge е 
настроен в режим на отопление и в текущия времеви слот не е посочена температура на комфорт или намаляване 

или на програмируемия термостат режимът на антифриз е активиран (“ “); тази функция позволява да се 
запази околната среда и системата като температурата пада под зададената граница. 
Устройството излиза от фабриката с настройката на антифриза на 6,0 C. Температурата на антифриза може да бъде 
настроена между 0,5 ° C и 25,0 ° C. Под 0,5 ° C антифризът се деактивира и програмируемият термостат hygge, когато е 
избран този режим, ще бъде напълно изключен (OFF). 

P05: UPD RATE (Интервал на повторно предаване) 
 

Този параметър определя на всеки колко секунди програмируемият термостат 
на hygge комуникира чрез радио по начина на hygge. Параметърът може да бъде 
зададен в диапазона 10 секунди .. 10 минути. По-краткото време осигурява по-
голяма реактивност на програмируемия термостат, но причинява намаляване на 
живота на батерията, докато по-голямото време увеличава живота на батерията, 
но прави програмируемия термостат по-малко реагиращ на вариациите, идващи 
от приложението Seitron Smart APP. 

Примерно при скорост на повторно предаване от 30 секунди животът на 
батерията е 2 години. Устройството е настроено на 10 секунди по подразбиране. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: посоченият живот на батерията зависи от капацитета на самите батерии. 

 

P06 ROOM T OFFSET (Изместване на стайната температура) 
 

С помощта на този параметър е възможно да се коригира температурата, открита от вътрешния температурен 
датчик вътре в програмируемия термостат hygge, от -10,0 ° C до + 10,0 ° C, за да се коригират всякакви системни 
грешки при четене поради позициониране на програмируемия термостат hygge в зони не подходящи за откриване 
на стайна температура. 
Устройството излиза от завода с Offset, зададен на 0,0 C. 

Антифриз  “ “ антизамръзване 

A 

+ 

- 
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  hygge Технически характеристики  
Захранване: Батерии 2x1.5V размер AAA 
Честота: 868,450 MHz 
Модулация: GFSK 
Макс. RF предавана мощност 1 mW 
Антена тип: Internal 
Макс. разстояние от приемника: >300 m без прегради 

>50 m вътре в сградите (в зависимост от сградата и околната среда) 
Регулируем темп. обхват 5,0 .. 35,0°C 
Тип вътрешен сензор: NTC 10kohm ±1% @ 25°C B(25/85)=3977 
Резолюция: 0,1°C 
Обхват: 0,0°C .. +50,0°C 
Точност: ±1,0°C 
Хистерезис 0,2°C 
Antifreeze: настройка OFF|0.5 .. 25.0°C - (подразбиране 6.0°C) 
Offset: ± 10.0°C. (подразбиране 0.0°C) 
Степен протекция: IP30 
Вид действие: 1 
Категория на пренапрежение: II 
Степен на замърсяване: 2 
Индекс за проследяване  (PTI): 175 
Клас на защита срещу 
токов удар: III 
Номинално импулсно напрежение: 2500V 
Брой ръчни цикли: 50000 
Брой автоматични цикли: no limit 
Клас софтуер: A 
EMC тест напрежение: 3V 
EMC тест ток: 35mA 
Грешка в допустимите отклонения на разстоянията 
режим „кратко“ изключване: ±0,15mm 
Температура на изпитване за налягането: 75° C 
Работна температура: 0°C .. +40°C 
Темп. На съхраняване: -10°C .. +50°C 
Литими на влажност: 20% .. 80% RH без кондензия 
Кейс: Материал: ABS+PC V0 самогасящ се 

Цвят: Сигнално бяло (RAL 9003) 

  КЛАСИФИКАЦИЯ ПО РЕГ. 2013.811.CE  
Клас: I 
Принос към енергийната ефективност: 1% 

Размер 
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 Операция hygge радио  

Това устройство е радиоприемник с две релета, предназначени за активиране на товари (точно електромагнитни клапани или 

циркулатори или котли) в радио системи за отопление / охлаждане за дома или офиса. Към двата релейни изхода е възможно 
да се свържат два различни програмируеми термостата hygge. Тази система предлага оптимално решение в сгради, където не е 
възможно да се поставят проводници между програмируемите термостати и околната среда, която трябва да се контролира. 
Работейки на честота от 868 450 MHz (LPD), той предоставя на потребителя всички предимства на тази радиолента като по -малко 
смущения и по-висока ефективност при разпространение на сигнала. Понякога може да се наложи да управлявате един котел с 
две различни hygge (например: две зони, хол и спални): в този случай е възможно паралелно свързване на двата изхода на 
приемника, по този начин котелът ще бъде включен когато поне един от двата hygge иска топлина. 

Функциониране 
 

Всеки програмируем термостат на Hygge изпраща специални радио команди към приемащия блок в зависимост от 

необходимостта от отопление или охлаждане в средата, където се намира. След това тези радиокоманди се 
приемат и декодират от приемащия блок, който обикновено е инсталиран в същото помещение като бойлера или 
климатика. Изходно реле включено или изключено в приемащия блок, свързано с програмируемите термостати 
hygge, в зависимост от нуждите; изходите могат да бъдат свързани към клапан, който контролира потока на 
топла / студена вода в съответното отоплително / охлаждащо устройство в стаята.  
Когато работи, приемникът непрекъснато проверява състоянието на двата канала, за да открие всяка 
неизправност на съответните програмируеми термостати hygge. 

  МЕХАНИЧНО ОПИСАНИЕ  

На предния панел на устройството има два разноцветни светодиода (1 и 2), които дават информация за правилното захранване, състоянието 
на изходните релета и силата на сигнала: 

Захранване 
Когато радиото hygge на релейния приемник е включено, светодиодите светват 
и пускат последователност от „зелено-червено-зелено-зелено-червено“ мига, 
за да сигнализират за правилната работа на устройството. 

Тогава светодиодите стават активни в съответствие с нормалната си функция и 
приемникът започва да изпълнява нормалната си активност чрез декодиране 
на сигналите, излъчвани от свързаните с програмата програмируеми 
термостати Hygge. 

Състояние на изхода на задвижването 
По време на нормална работа всеки от двата светодиода може да светне в зелено, жълто или червено.  
Led предоставя няколко информация за изхода и за hygge  
програмируем термостат. 
Като цяло трябва да се има предвид следното правило: 

- Включеният светодиод, независимо от цвета, показва, че изходът на задвижването му е активиран.  
- - Светодиодът изключен или слабо включен показва, че изходът на задвижването му е изключен.  
- - Цветът на Led дава информация за качеството на радио комуникацията. Вижте параграф „Проверете силата на 

сигнала“. 
- - Непрекъснато мигащият светодиод показва наличието на системна аномалия, която изисква намеса на 

потребителя. 

Релейният приемник hygge радио е оборудван с два бутона за самообучаващ се адрес на програмируемия термостат hygge, един за 
посочения канал 1 обозначен с F и един за канал 2 обозначен с I. 
 Проверка силата на сигнала 

 

Устройството непрекъснато показва интензивността на радиосигнала, получен за всеки от двата 
канала. Това опростява инсталирането и настройката на цялата система, а също така ви позволява 
да направите незабавна проверка на качеството на радиокомуникацията на всеки канал.  

Индикацията за силата на сигнала се показва от всеки от двата светодиода: те 

могат да светят в зелено, жълто или червено в зависимост от качеството на 
получения радиосигнал: 
Зелено: Полученият сигнал е добър или отличен: надеждна радиокомуникация. 
Жълто: Полученият сигнал е достатъчен.

F H 

G 

I 

Лед ( H и    I ) 

Самообуч. се бутони      ( F и    G ) 
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Червено: Полученият сигнал е слаб: ненадеждна комуникация. 

Когато състоянието на задвижването е изключено, то се показва със съответния светодиод, слабо осветен, 
вместо напълно изключен. Така че винаги е възможно да проверите силата на радиосигнала.  

Обикновено Led показва „дългосрочен“ анализ на качеството на сигнала, който представлява оценка на 
количеството правилни команди, получени през последните 30 минути от работата. В случай, че през последния 
половин час не е получена команда от програмируемия термостат на hygge, светодиодът ще спре да показва 
анализа „дългосрочно“ и ще покаже аномалията „липсва радиокомуникация“, като мига в червено. Ако силата на 
сигнала не е приемлива, опитайте да промените позицията на радиорелейния приемник на hygge или на 
програмируемия термостат на hygge. Не забравяйте, че програмируемият термостат hygge и радиорелейният 
приемник hygge трябва да бъдат монтирани далеч от метални предмети или метални подсилени стени, които 

могат да отслабят радиосигналите. 

Системна конфигурация 
 

За да инсталирате множество програмируеми термостати Hygge в  една и съща зона и да използвате 
различни многоканални системи, всеки програмируем термостат Hygge има собствен уникален „адрес“. 

Различни програмируеми програмируеми термостати Hygge с различни адреси могат да работят 
едновременно, без да се намесват и така да контролират различни области. С цел запаметяване на адреса 
на програмируемия термостат hygge, от който е необходим за приемане и предаване на сигнали, е 
необходимо да се извърши процедурата за самообучение, описана в глава „hygge програмируем термостат 
<> hygge радиореле приемник Сдвояване“. Двата изхода на релейния приемник могат да бъдат свързани с 
два различни програмируеми термостата hygge. Напротив, не е възможно да се свърже един и същ 
програмируем термостат hygge към двата изхода на радиорелейния приемник на hygge. 

РЕЖИМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДА 
 

Радиорелейният приемник на hygge е настроен по подразбиране да извършва режим на регулиране ON / OFF чрез изходните 
релета с регулируема хистерезис. 

 hygge radio Технически характеристики  
Захранване: 230V 50Hz or 24V 
Абсорбция 11VA 

Рейтинг релейни контактиs: 2x6(4)A 250V (без напрежение) 
Честота: 868,450 MHz 
Чувствителност: -105 dBm 
Модулация: GFSK 
Дължина на вълната (-3 dB): 100 KHz 

Тип антена Internal stylus 
Макс. Разстояние от приемника: >300 m без прегради 

>50 m вътре в сградите (в зависимост от сградата и околната среда) 
Степен на защита: IP 3X 
Вид на действието: 1.C 
Категория на пренапрежение: II 
Степен на замърсяване: 2 

Индекс за проследяване (PTI): 175 
Клас на защита срещу токови удари: II 
Номинално импулсно напрежение: 2500V 
Брой ръчни цикли: 100000 (диаграми Фиг. 1, 2, 3, 4 стр. 6) 
Клас софтуер: A 

EMC тест напрежение 230V 50Hz 

EMC тест ток 45 mA 
Грешка в допустимите отклонения на разстоянията 
режим „кратко“ изключване: ±0,15 mm 

Температура на изпитване за налягане: 75 °C 
Работна температура: 0°C .. 40 °C 
Темп. На съхранение: -10°C .. +50 °C 
Лимит на влажност: 20% .. 80 % RH без конденз 
Кейс: Материал: ABS V0 самогасящ се 

Цвят: Signal white (RAL 9003) 

Инсталация: Закрепване за стена 
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  Размер  
 

 

Отстраняване на неизправности 
 

Симптом: Приемникът не показва признаци на живот. 
Вероятна причина: Няма захранващо напрежение. 
Поправяне: Проверете връзката към мрежовото напрежение. Обикновено светодиодите могат да останат изключени, но 
когато устройството е включено, те изпълняват последователност от мигания „зелено -червено-зелено-зелено-червено“, за да 
сигнализират за добрата работа. 

 
Симптом: Един от светодиодите на приемника непрекъснато мига в червено. 

Вероятна причина: Каналът е в „състояние на аларма“, тъй като отсъства радиовръзка. 
Поправяне: Проверете отново радио комуникацията с функция „тест“ на програмируемия термостат hygge. 

Оценете възможността за отдалечаване на устройства от метални екрани. 

 
Симптом: Когато програмируемият термостат hygge работи в режим „Тест“, приемникът не включва релето. 

Вероятна причина: Адресът на предавателя не съвпада с адреса, съхранен в приемника. 
Поправяне: Стартирайте самообучението, както е обяснено в раздела „програмируем термостат hygge <> 
приемник за радиореле hygge Сдвояване“. 

 
Симптом: Като стартира процедурата за сдвояване, радиорелейният приемник на hygge не 

включва мигащия жълт светодиод. 

Вероятна причина: Бутонът е натиснат твърде бързо. 
Поправяне: Започнете процедурата за сдвояване, като задържите за една секунда съответния бутон. 

 
Симптом: Програмируемият термостат на hygge е в режим „тест“, но приемникът за радиореле на hygge не 

активира никакво реле, светодиодите не показват никакво приемане на радио команди. 

Вероятна причина: Получените сигнали са твърде слаби за правилно декодиране на команди. 
Поправяне: Помислете за отдалечаване на устройствата от металните екрани или за приближаването им. 

 
Симптопм: Един от светодиодите на приемника остава в червено, въпреки че комуникацията с 

програмируем термостат hygge е възстановена. 
Вероятна причина: Индикацията за дългосрочно качество на сигнала напомня за историята на последния половин час от 

работата на канала. 

Поправяне: Проверете с режим „тест“ дали командите са получени правилно и изчакайте до 30 минути, докато 
дългосрочният сигнал светне в зелено.
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  Работа модем hygge way  
Модемът hygge way е централизатор и IOT модем, който е сърцето на домашната система за терморегулация, 
базирана на програмируем термостат hygge. 

Неговата функция е да събира двупосочен поток от данни от програмируемия термостат hygge, чрез безжична 
комуникация с 868 450 Mhz и да предава тази информация на Seitron Wi-Fi 2.4GHz Cloud, за да позволи 
дистанционно управление на програмируемия термостат hygge чрез Seitron Smart App.  

 

  Функциониране  
 
 
 
 

 

 

Безжична ком. 
Wi-Fi 2.4GHz 

 
 

hygge way 
230Vac 

 

868,450 MHz 

Радио комуникация 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seitron Smart 
Temperatura sotto controllo 

hygge 

 

 

  МЕХАНИЧНО ОПИСАНИЕ  
 

интензивност на радиосигнала и Wi-Fi: 

868,450MHz радио комуникация “ “ 
 
 

Led предоставя информация за качеството на радио комуникацията  
между сдвоените hygge програмируеми термостати: 
Фиксирано зелено: Отлично качество на сигнала  
Фиксирано жълто: Средно качество на сигнала  
Фиксирано червено: Лошо качество на сигнала 
Червено мига: Липсва радиовръзка с един или повече програмируеми термостати hygge. 

Внимание 
Качеството на радиосигнала, което се показва чрез светодиода “ “ е най-лошото от всички 
програмируеми терморегулатори hygge, сдвоени към модема на hygge. 
За да намерите програмируемия термостат hygge, който не комуникира правилно с модема на hygge, проверете на 
дисплея на програмируемия термостат hygge откритото качество на сигнала. 

Wi-Fi “ “ 
Светодиодът предоставя информация за Wi-Fi връзка и комуникация 

 
ROUTER 

 
CLOUD 

B 

E 

Лед ( B     и   E ) 

На предния панел на устройството има два разноцветни светодиода   и   които дават информация за 
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Фиксирано червено: проблеми с връзката на Wi-Fi рутера 

Мига в червено: Проблеми при свързване със сървъра  

Фиксирано зелено: Wi-Fi работи  
Редуващо се зелено / червено: режим на конфигуриране на  
Wi-Fi 

 

 На предния панел на устройството има два бутона: 

Бутон   “ “ 
Кратко натискане (<3 сек.) Стартиране на процедурата за асоцииране (сдвояване) 

с hygge програмируем термостат 
Дълго натискане (> 10 сек.) Изтриванена всички hygge програмируеми D 

Термостати запазени в паметта 
C

 

Бутон “ “  

Кратко 
натискане 

  (<3 сек.) Wi-Fi преконфигуриране на 
мрежата 

Дълго 
натискане 

(>10 сек.) Автоматично наблюдение на 
актуализациите 

 

Системна конфигурация 
 

Към модема на hygge начин е възможно да се прикачат до максимум 12 програмируеми термостати hygge.  

Всеки програмируем термостат hygge има свой собствен "адрес" код. Различните програмируеми термостати Hygge с 

различни адреси могат да работят едновременно, без да пречат и по този начин да контролират различни области. За 
целите на запаметяването на адреса на програмируемия термостат hygge, от който искате да приемате и предавате 
сигналите, е необходимо да извършите процедурата на сдвояване, описана в глава „hygge way модем <> hygge 
програмируем термостат сдвояване“. 
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Захранване: 5V  чрез мрежов адаптер 
Честота: 2.4 .. 2.5 GHz 
Модулация: DSSS / OFDM / MIMO-OFDM 
Макс. Предавана радиочестотна 
мощност: <100 mW 
Антена тип: Internal 

Клас софтуер: A 

Размер 
 

Бутони    “ “ и     “ “( C и     D ) 



 

 

  Гаранция  
С оглед на непрекъснатото развитие на техните продукти, производителят си запазва правото да променя техническите данни и 
характеристики без предварително уведомление. 
Потребителят е гарантиран срещу липса на съответствие в съответствие с Европейската директива 1999/44 / EC, както и с докумен та на 
производителя относно гаранционната политика. 

Пълният текст на гаранцията се предоставя при поискване от продавача. 
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                                          Гр. София 1618,  
                       кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 56 

                                        Тел.: 02 869 43 06 
                                       Моб.: 0887 172 507 
 
                                 email: info@karana-bg.com  
 
                                         www.karana-bg.com 
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