
1 
 

14. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

 

Електричні котли серії SMART мають інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс, а сенсорний кольоровий дисплей забезпечує простоту та 

комфорт налаштувань. Система управління має широкий набір 

функцій, частина з яких сприяють забезпеченню додаткової безпеки 

користувача та вузлів котла, деякі функції передбачені виключно з 

метою подовжити строк служби вузлів, деякі забезпечують зручність 

налаштувань котла та моніторингу за його станом, а решта функцій, 

при коректному їх використанні, дозволяють досягти раціонального 

споживання електричної енергії, тим самим збільшуючи 

економічність опалення.   

Головна логіка системи управління направлена на підтримання 

температури повітря в приміщенні на заданому рівні. Нагрів 

вмикається якщо температура повітря в приміщенні менше 

встановленої (заданої користувачем). Коли поточна температура 

повітря (температура датчика повітря) стає більше або дорівнює 

встановленій нагрів вимикається до тих пір доки ця температура не 

зменшиться на встановлений користувачем діапазон зміни 

температури. Таким же способом здійснюється управління нагрівом 

по температурі теплоносія, для чого користувач також задає 

максимальне значення температури в прямому і зворотному 

трубопроводах та їх діапазон зміни. При цьому навіть якщо 

температура повітря не досягла встановленої, нагрів відключається 

при досягненні максимальної встановленої температури одного з 

датчиків теплоносія і поновлюється при охолодженні на встановлений 

діапазон зміни температури. Таким чином, досягнення встановленої 

температури повітря здійснюється за рахунок інтервалів нагріву, коли 

температура теплоносія знаходиться в заданому діапазоні. 

Інтерфейс котла, як показано на малюнку 14.1, поділено на три 

області: панель стану, область вибору підменю та робоча область. На 

панелі стану постійно відображається наступна інформація (мал. 14.1): 

поточний тиск, 

обраний тип таймера,  

рівень сигналу WiFi,  

поточний час, 

статус функції антизамерзання.  
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Область вибору (меню) підменю дозволяє вибрати інтерфейс якого 

підменю буде відображатися у робочій області. 

 

Малюнок 14.1 — Головні області інтерфейсу котла 

 

14.1 Налаштування та моніторинг стану котла за допомогою 

його Меню 

Навігація по меню котла відбувається в області вибору підменю, 

яка, як показано на малюнку 14.1, містить 4 підменю: 

Домашня сторінка, 

Налаштування, 

Звіт, 

Таймер. 

Для переходу в потрібне підменю потрібно натиснути на відповідну 

йому іконку в області вибору підменю, після чого інтерфейс обраного 

підменю буде відображено у робочій області. Після старту котла в 

робочій області екрану відображається домашня сторінка. При 

переході в інше підменю його інтерфейс відображається доки 

користувач здійснює якісь дії у робочій області. Якщо робочої області 

не торкаються 60 сек. буде автоматично відображено домашню 

сторінку.  

 

14.1.1 Підменю «Налаштування» 

Дане підменю дозволяє здійснити гнучке регулювання роботи 

котла. Для кращого сприйняття підменю поділено на розділи. Вибір 

потрібного розділу здійснюється прокруткою підменю за допомогою 

руху пальцем вгору чи вниз в робочій області екрану.  
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УВАГА: Мінімальний набір дій які необхідно виконати для 

запуску котла та коректної його роботи (після його монтажу 

та підключення до електромережі та системи опалення) 

полягає у наступній послідовності: 

- встановити тиск в системі на рівні не нижче 0.9 bar  

(реко мендоване значення 1.5 — 2 bar); 

- підключити дротовий датчик повітря, що входить до 

базової комплектації, до роз’ємну на нижній грані 

котла (біля кнопки включення); 

- встановити бажану потужність вибравши кількість 

ТЕНів для нагріву; 

- задати необхідну  температуру повітря та теплоносія;  

- вибрати один з чотирьох основних режимів роботи. 

  

14.1.1.1 Розділ «ПОВІТРЯ»  

У даному розділі, як показано на малюнку 14.2, здійснюється 

задання бажаної температури повітря та вибір режиму роботи. 

 

Малюнок 14.2 — Вибір режиму роботи в розділі «ПОВІТРЯ» 

  

До даного розділу також відносяться поля "Тип датчика 

температури повітря" та "Дротовий датчик температури". 

Останнє поле дозволяє вимкнути (заблокувати) у разі необхідності 

дротовий датчик температури повітря, при цьому котел  продовжить 

роботу незважаючи на його дані. Для блокування потрібно поле 

"Дротовий датчик температури" перевести у положення "Викл". 
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УВАГА: якщо котел використовується лише для 

контролювання температури теплоносія, або якщо дротовий 

датчик повітря вийшов із ладу він може бути заблокований, 

але як наслідок не працюватиме функція автоматичного 

вибору потужності (функція «АВТО» — пункт 14.1.1.3), не 

будуть діяти «ЗАТРИМКИ» (пункт 14.1.1.4), тому насос 

буде ввімкнений постійно. Також при блокуванні дротового 

датчика повітря не працюватиме режим «ПМТ» (пункт 

14.1.1.1.3), а в режимі «Таймер» (пункт 14.1.1.1.4) 

залишиться можливість лише вмикати та вимикати обігрів 

за графіком, без зміни встановленої температури повітря. 

 

В полі "Тип датчика температури повітря" можна обрати в 

якості датчика температури повітря "Дротовий" чи "Бездротовий" 

датчики. Також є можливість активувати функцію «Кімнатного 

термостату» вибравши нормально розімкнутий чи нормально 

замкнутий контакт для підключення зовнішнього термостату, для 

чого в полі "Тип датчика температури повітря" необхідно 

встановити "Термостат NO" чи "Термостат NC" відповідно. 

Натисканням на поточне значення поля відбувається зміна на 

наступне значення по колу, що показано на малюнку 14.3. 

 

Малюнок 14.3 — Розділ підменю налаштувань «ПОВІТРЯ» 
 

Для налаштування необхідної температури повітря задається два 

значення: значення до якого повітря гріється, в полі "Температура 

повітря", в межах 7.0 — 40.0 °С з кроком 0.1 °С, та значення на яке 

повинна упасти температура щоб нагрів відновився, в полі "Діапазон 

зміни температури", в межах 0.1 — 1.0 °С з кроком 0.1 °С. 
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Потрібний режим роботи встановлюється у полі "Ввімкнути 

обігрів". Як показано на малюнку 14.2, можливо вибрати один з 

чотирьох основних режимів роботи: «Викл», «ПМТ», «Вкл» та 

«Таймер».  

 

14.1.1.1.1 Режим «Викл» 

Даний режим передбачає вимкнений нагрів незважаючи на те як 

налаштовані усі інші можливі опції. У цьому режимі працює лише 

індикація та функція антизамерзання (пункт 14.2). 

 

14.1.1.1.2 Режим «Вкл» 

Режим передбачає вмикання нагріву для підтримання заданої 

вручну температури повітря слідуючи головній логіці СУ, що описана 

раніше. 

 

14.1.1.1.3 Режим «ПМТ» 

Режим «ПМТ» (Підтримка Мінімальної Температури) схожий на 

режим «Вкл», але діапазон в межах якого відбувається вмикання і 

вимикання нагріву задаєтьсь заздалегідь як переднастройка з 

мінімальними значеннями, які мають значно більшу віддаленість 

один від одного. Ця переднастройка використовується, якщо 

періодично необхідно налаштувати котел не на підтримання зручної 

для людини температури, а лише на мінімальний прогрів приміщення 

та системи опалення. Як показано на малюнку 14.4, завдання значень 

переднастройки проводиться в розділі підменю налаштувань 

«МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА».  

 

Малюнок 14.4 — Розділ підменю налаштувань «МІНІМАЛЬНА 

ТЕМПЕРАТУРА» 
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Режим може бути активовано користувачем, якщо опалюване 

приміщення на довгий час залишається без людей і є можливість 

гріти його до значно меншої температури, ніж комфортна, 

економлячи при цьому електроенергію. Коли ж в приміщення 

повертаються люди, слід вимикати цей режим для відновлення раніше 

заданої (вручну або таймером) комфортної температури повітря. 

 

14.1.1.1.4 Режим «Таймер» 

Режим «Таймер» або «Графік» дозволяє котлу автоматично 

змінювати значення підтримуваної температури повітря протягом 

доби або усього тижня на попередньо запрограмовані. Ця функція 

корисна при використанні багатотарифного лічильника 

електроенергії, бо дає можливість налаштувати котел на автоматичну 

установку більш високої підтримуваної температури повітря в нічний 

час, коли електроенергія дешевше, і більш низької температури або 

повне виключення нагріву в денний час, коли електроенергія коштує 

дорого. Для вибору типу таймера та попереднього налаштування його 

значень передбачено окреме підменю, яке описане пункті 14.1.3.   

 

14.1.1.2 Розділи «ПОДАЧА» та «ОБРАТКА» 

В даних розділах здійснюється задання температури теплоносія. Як 

показано на малюнку 14.5, для кожного параметра, аналогічно розділу 

«ПОВІТРЯ», задається максимальне значення, в межах 10 — 75 °С з 

кроком 0.1 °С, до якого відбувається нагрів та діапазон зміни 

температури, в межах 1 — 9 °С з кроком 0.1 °С.  

 

Малюнок 14.5 — Розділи підменю налаштувань для задання 

температурних діапазонів нагріву теплоносія 
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Встановлюючи межі нагрівання теплоносія слід пам’ятати що якщо 

датчик повітря активний і котел прагне підтримати температуру 

повітря в приміщенні на заданому рівні, значення температури до якої 

нагрівається теплоносій майже не впливає на споживання котлом 

електроенергії, тому що виходячи із закону збереження енергії, 

сумарний час роботи ТЕН обернено пропорційний максимальній 

температурі теплоносія. Враховуючи сказане, встановлюючи 

температуру теплоносія, слід керуватись пошуком балансу між 

швидкістю прогрівання приміщення та фактом того що задана 

температура буде безпечною для всіх вузлів системи та користувачів.  

Задаючи температуру подачі та обратки різниця між їх значеннями 

підбирається таким чином щоб нагрів вимикався лише тоді коли 

встановленого значення досягає саме поточна температура подачі.  

Аналогічно розділу «ПОВІТРЯ», в даних розділах передбачені 

кнопки, що дозволяють заблокувати датчик у разі потрібності 

(наприклад у разі несправності), при цьому котел продовжить роботу 

незважаючи його дані. Блокування датчиків теплоносія повинно бути 

тимчасовою мірою, а при блокуванні обох датчиків СУ не дозволить 

ввімкнути нагрів, тому що це приведе до перегріву блоків ТЕН. 

 

14.1.1.3 Розділ «ПОТУЖНІСТЬ» 

Даний розділ дозволяє обирати кількість ТЕН (малюнок 14.6,a) 

якою буде відбуватися обігрів, або активувати функцію АВТО 

(малюнок 14.6,б), яка автоматично розраховує, скільки ТЕН 

необхідно ввімкнути, виходячи з різниці поточної і встановленої 

температури повітря в приміщенні і швидкості його прогрівання. 

  

 а)  б) 

Малюнок 14.6 — Розділи «ПОТУЖНІСТЬ», «ЗАТРИМКИ» та 

«САМОПЕРЕВІРКА»: а) — вибір кількості ТЕН та часу затримок, 

активація функції самоперевірки; б) — активація функції АВТО, 

вибір постійної роботи насоса, дезактивація функції самоперевірки 
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УВАГА: оскільки функція АВТО використовує поточні дані 

датчика температури повітря, тому при блокуванні цього 

датчика при активній функції, СУ буде використовувати для 

обігріву максимальну кількість ТЕН. 
 

По аналогії з опцією встановлення температури теплоносія, вибір 

кількості працюючих ТЕН майже не впливає на загальне споживання 

електроенергії котлом за весь час роботи, тому що кількість 

працюючих ТЕН обернено пропорційна часу нагрівання. Ця опція 

передбачена для можливості налаштувати балансу між швидкістю 

нагрівання приміщення та навантаженням на мережу живлення.  

 

14.1.1.4 Розділ «ЗАТРИМКИ» 

З метою економії електроенергії та збільшення терміну служби 

насоса він не працює постійно, а тимчасово вимикається коли нагрів 

не відбувається і циркуляція теплоносія не потрібна. Комутація 

нагріву і насоса розділені часовими інтервалами званими 

затримками включення і виключення. Як показано на малюнку 

14.6,а, дані часові інтервали налаштовуються в розділі 

«ЗАТРИМКИ» підменю налаштувань, в межах 1 — 5 хв.  

Затримка включення нагріву — інтервал часу між моментами 

включення насоса і початком нагрівання ТЕН.  

Затримка виключення насоса — інтервал часу між моментами 

припинення нагрівання ТЕН і вимиканням насоса.  

Затримка включення слугує для стравлювання повітря, що 

накопичилось в системі, через автоматичні воздуховідвідні клапани  

перед початком нагрівання, а затримка виключення — для відводу 

тепла від розігрітого ТЕН в систему після виключення нагріву. 

Виходячи з призначення, затримку включення слід підбирати таким 

чином щоб весь теплоносій встиг зробити повне коло по системі і 

пройти через кожен воздуховідвідний клапан, а затримку виключення 

— щоб теплообмінник встиг охолонути як можна помітніше. 

Затримки працюють тільки при виключенні і включенні нагріву по 

датчику повітря, тому що комутація нагріву по датчикам теплоносія 

відбувається часто і за час дії однієї паузи може бути кілька таких 

комутацій. 

В даному розділі передбачена також можливість активувати при 

необхідності безперервну роботу насоса, для чого як показано на  

малюнку 14.6,б, необхідно в полі "Не вимикати" вибрати "Вкл". 
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14.1.1.5 Розділ «САМОПЕРЕВІРКА» 

З метою своєчасного виявлення несправності силових каналів в 

котлі передбачена і увімкнута за замовчуванням (малюнок 14.6,a) 

функція самоперевірки силових каналів, яка запускається під час 

включеного нагріву через кожні 10 хв. При запуску всі ТЕН 

вимикаються і вмикаються по черзі, кожен на 500 мс через 500 мс 

після попереднього, після чого нагрівання відновлюється, як і до 

запуску перевірки. Як показано на малюнку 14.6,б, розділ 

«САМОПЕРЕВІРКА» підменю налаштувань слугує для можливості 

відключити дану функцію при необхідності (наприклад при слабкій 

або надмірно навантаженій мережі живлення).  

 

14.1.1.6 Розділ «Корекція датчика температури повітря» 

Значення встановлені в даному розділі, в межах -3 — 3 з кроком 

0.1, додаються до значень отриманих від дротового та бездротового 

датчиків температури повітря. Як показано на малюнку 14.7,а, за 

замовчуванням ці значення дорівнюють нулю, але можуть бути 

змінені (наприклад як на малюнку 14.7,б) при виявленні необхідності 

корекції значення отриманого від датчика температури повітря.     

  

 а)  б) 

Малюнок 14.7 — Розділи «Корекція датчика температури повітря» та 

«ЕКРАН»: а) — корекція значення датчика повітря, яскравість екрану 

та його час світіння за замовчуванням; б) — корекція дротового 

датчика температури повітря +0.5 та корекція бездротового датчика 

температури повітря -1.1, постійне світіння екрану 

 

14.1.1.7 Розділ «ЕКРАН» 

Розділ слугує для задання яскравості екрану, в межах 1 — 100 %, 

та часу його світіння, в межах 1 — 60 хв. Як показано на  малюнку 

14.7,а, за замовчуванням ці значення дорівнюють 60 % та 40 хв. 
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відповідно. Якщо в полі "Час світіння" встановити значення 

"завжди", як на малюнку 14.7,б, екран буде світитися постійно.  
 

14.1.1.8 Розділ «WiFi» 

В цьому розділі задається ім’я точки доступу WiFi та її пароль, що 

показано на малюнках 14.8,а та 14.8,б. Для чого слід натиснути на 

значення відповідного поля, що відкриє клавіатуру, зображену на 

малюнку 14.9. За допомогою клавіатури потрібно змінити вибране 

значення та натиснути клавішу Enter. Після вводу котел автоматично 

під'єднується до вказаної точки доступу. На рівень сигналу WiFi 

вказує відповідне символьне позначення на панелі стану, біля 

поточного часу (малюнок 14.8,б). З’єднання з мережею Internet через 

WiFi інтерфейс дає можливість дистанційно змінювати налаштування 

котла та контролювати його стан через мобільний додаток або WEB 

інтерфейс, а також оновлювати програмне забезпечення (пункт 

14.1.1.10) та отримувати поточне значення температури на вулиці.  

  
 а)  б) 

Малюнок 14.8 — Розділи «WiFi» та «ЧАС»: а) — значення полів за 

замовчуванням; б) — з’єднано з точкою доступу WiFi та активовано 

функцію синхронізації з сервером точного часу 

 

 
Малюнок 14.9 — Клавіатура перенабору полів "Ім’я точки доступу", 

"Пароль", "ЧАС", "Адреса серверу точного часу", "Часовий пояс" 
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14.1.1.9 Розділ «ЧАС» 

В розділі задається поточний час, для чого необхідно натиснути на 

його значення в полі "ЧАС" (малюнки 14.8), що приведе до 

відображення на екрані окремо полів дати та часу, як показано на 

малюнку 14.10. При натисканні на будь яке з цих полів на екрані 

з’явиться клавіатура аналогічна зображеній на малюнку 14.9. 

 

Малюнок 14.10 — Встановлення дати і часу 

 

Якщо котел з’єднаний через WiFi з мережею Internet є можливість 

активувати функцію синхронізації з сервером точного часу, для 

автоматичного його оновлення. Для цього необхідно поля 

"Встановити час автоматично" та "Автоматичний перехід на 

зимовий / літній час" перевести у положення "Вкл", як показано на  

малюнку 14.8,б. Також, в даному розділі, при необхідності є 

можливість змінити адресу серверу точного часу та часовий пояс 

(процедура аналогічна встановленню значень ім’я та пароля точки 

доступу WiFi). 

 

 14.1.1.10 Розділ «ОНОВЛЕННЯ» 

Розділ дозволяє оновити програмне забезпечення до останньої 

версії (якщо котел з’єднаний через WiFi з мережею Internet). Для 

цього необхідно натиснути "Перевірити" (див. малюнок 14.11,а), 

після цього, як показано на  малюнку 14.11,б, у рядку нижче з’явиться 

поле "Доступне оновлення" в якому буде вказано версію ПО яка 

доступна на сервері оновлення. Якщо число доступної версії більше 

поточної потрібно натиснути "ОНОВИТИ" (див. малюнок 14.11,б), 

після чого почнеться процедура оновлення. Далі необхідно 

дочекатися доки процедура оновлення завершиться (не вимикаючи 

живлення котла) і котел автоматично перезавантажиться. Після 

перенавантаження необхідно перевірити в підменю «Звіт», що версія 
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ПО відповідає вказаній раніше в полі "Доступне оновлення". У разі 

якщо версія не змінилася необхідно повторити весь порядок дій.   

  

 а)  б) 

Малюнок 14.11 — Розділи «ОНОВЛЕННЯ», НАЛАШТУВАННЯ 

ВИРОБНИКА, МОВА, ПРОДУКТИВНЫСТЬ НАСОСА: а) — 

значення полів за замовчуванням; б) — відображено доступну версію 

ПО для оновлення, увімкнено автоматичний розрахунок 

продуктивності насоса 

 

14.1.1.11 Розділ «НАЛАШТУВАННЯ ВИРОБНИКА» 

В розділі відбувається скидання всіх налаштувань до встановлених 

за замовчуванням виробником, для чого необхідно натиснути 

"Відновити" та потримати 3 сек. (див. малюнки 14.11). 

Налаштування відновляться за декілька секунд.  

 

14.1.1.12 Розділ «МОВА» 

В даному розділі відбувається зміна мови меню, для чого 

необхідно натиснути на значення поточної мови (див. малюнки 14.11) 

і це значення зміниться через декілька секунд. Доступні Українська, 

Російська та Англійська мови. 

 

14.1.1.13 Розділ «ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСОСА» 

В цьому розділі, як показано на малюнку 14.11,а, задається частота 

обертання насоса в межах 25 — 100 %. Також можливо активувати 

функцію автоматичного розрахунку продуктивності, для чого, як 

показано на малюнку 14.11,б, необхідно поле "Автоматично" 

перевести у положення "Вкл". Функція змінюючи продуктивність 

насоса прагне при нагріванні підтримувати теплоносій на виході 

теплообмінника на рівні 5 °С. 
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14.1.2 Підменю «Звіт» 

В цьому підменю зібрано інформацію про головні елементи та 

функції котла, інформацію про виріб, статистику споживання 

електроенергії, а також перелік несправностей, як що вони 

з’являються. Як показано на малюнках 14.12,а — 14.12,г, аналогічно 

підменю «Налаштування», дане підменю поділено на розділи. 

 

Малюнок 14.12 — Підменю «Звіт»: а) — розділи ТЕМПЕРАТУРА» та 

«ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОТЕЛ»; б), в) — розділи «СТАН» та 

«СТАТИСТИКА»; г) — «НЕСПРАВНОСТІ» 

 

В перший розділ «ТЕМПЕРАТУРА» (малюнок 14.12,а) має два 

поля. Як що котел підєднаний до WiFi мережі, в полі "Погода" 

відображається поточна температура повітря, згідно даних інтернет 

серверу погоди. В полі "Температура повітря" відображається 

поточна температура повітря в приміщенні, згідно даних дротового чи 

бездротового датчиків температури. Як що провідний датчик 

заблоковано замість його даних відображається "Off". 

В другому розділі «ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОТЕЛ» (малюнок 

14.12,а) відображено серійний номер котла, версію ПО (в полі 

"Версія"), встановлену дату на котлі та загальну потужність блоків 

ТЕН (в полі "Потужність"). 

Наступний розділі «СТАН» (малюнки 14.12,б та частково 14.12,в) 

сповіщає інформацію про всі найважливіші елементи та функції 

котла. Поля з "ТЕН1" по "ТЕН6" відображають поточний стан 

кожного з ТЕН. Поля "Температура подачі" та "Температура 

обратки" відображають поточну температуру в прямому та 

зворотньому трубопроводах відповідно. Далі показано поточний стан 

насосу, поточний тиск в системі, стан функцій "ПМТ" та 

"Антизамерзання", а також заряд батареї радіо датчика, як що він 

використовується.  

У розділі «СТАТИСТИКА» (малюнок 14.12,в) показано приблизну 

інформацію про споживання котлом електроенергії за останню добу, 

тиждень та місяць, у полях з відповідними назвами. Також як що 

натиснути на ">" у полі "Графік" на екрані з’явиться таблиця 

показана на малюнку 14.13, в якій зібрано дані споживання за остання 

12 місяців, за кожний місяць окремо.    
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Малюнок 14.13 — Таблиця споживання електроенергії за останні 12 

місяців 

 

При виявленні несправностей в кінці підменю з’являється розділ 

«НЕСПРАВНОСТІ», що показано на малюнку 14.12,г. В цьому 

розділі відображається короткий опис усіх виявлених проблем. 

 

14.1.3 Підменю «Таймер» 

Активація режиму «Таймер» відбувається в розділі «ПОВІТРЯ» 

підменю «Налаштування», що описано у пункті 14.1.1.1. Його 

призначення описано у підпункті 14.1.1.1.4. Підменю «Таймер» 

слугує для вибору типу цього режиму та встановлення точок, для 

кожної з яких задається значення температури повітря та час коли це 

значення має бути застосоване як діюче. Також крім значення 

температури повітря для точки обирається стан "Вкл" чи "Викл". 

Якщо задано стан "Вкл", при настанні заданого в точці часу, діючим 

значенням застосовується задана в точці температура повітря, а якщо 

задано стан "Викл", то цей стан і застосовується в якості діючого 

значення, що є сигналом вимкнути нагрів до настання наступної 

точки. 

Як показано на малюнках 14.14,а та 14.14,б, при виборі даного 

підменю відображається таблиця в якій можна переглянути параметри 

усіх попередньо налаштованих точок, а також поле "ТАЙМЕР" в 

якому можна обрати один з двох типів режиму: "добовий" або 

"тижневий".  

 

Малюнок 14.14 — Підменю «Таймер»: а) — добовий тип; б) — 

тижневий тип 

 

Добовий тип — дозволяє задати до 10 точок протягом доби, які 

будуть незмінні для кожного дня. 

Тижневий тип — дозволяє задати до 10 точок протягом доби, 

окремо для кожного дня тижня, тобто до 70 точок на тиждень. 

Так як при тижневому таймері точки задаються для кожного дня 

тижня окремо, під полем "ТАЙМЕР" з’являється поле вибору дня 

тижня (малюнок 14.14,б) для перегляду та задання параметрів точок 

саме на цей день, на відміну від добового таймера, при якому це поле 

відсутнє (малюнок 14.14,а). 
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Якщо в таблиці точок натиснути на параметри будь якої точки, на 

екрані відобразиться інтерфейс для зміни цих параметрів, що 

показано на малюнку 14.15. Інтерфейс має три розділи. Верхній 

розділ відображає обраний тип таймера та якщо таймер тижневий,  

день тижня до якого належить поточна точка. Наступний розділ 

«ЧАС» має тільки одне поле в якому задається час застосування 

точки, в межах 0 — 23 години з кроком 1 година. В нижньому розділі 

«ТЕМПЕРАТУРА», навпроти назви розділу, обирається стан точки 

"Вкл" чи "Викл". Посередині розділу задається саме значення 

бажаної температури повітря, в межах 7.0 — 40.0 °С з кроком 0.1 °С. 

Нижній правий вугол розділу «ТЕМПЕРАТУРА» має ще дві кнопки 

Замість видалених точок в таблиці відображаються пусті поля, в 

одному з яких (в найближчому до останньої заданої точки) 

відображається знак "+", при натисканні на який додається нова 

точка і відображається інтерфейс для зміни її параметрів, описаний 

вище.      


