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Interfejs na grzejniku

 

Instalacja

UWAGA! Przed instalacją Smartboxa zalecane jest zarejestrowanie go! Jeżeli urządzenie 
zarejestrowano po instalacji, uzyskanie dostępności online może zająć kilka minut. Jeżeli nie 
chcesz czekać, odłącz i podłącz z powrotem regulator Smart do zasilania.	

2 sposoby na zarejestrowanie Smart Control 

a) Rejestracja Lucht LHZ Smartcontrol online
https://smartcontrol.technotherm.com

lub

b) Rejestracja w Aplikacji LHZ App Użytkownika

1) Naci owy Użytkownik – zarejestruj tutaj”)śnij ikonę New user – sign here („N 
i postępuj za instrukcjami

   1

   2

         2.1
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 Instalacja Smartbox

Smartbox jest niezbędny do sterowania 
grzejnikami z wykorzystaniem aplikacji 
sieciowych lub na smartfon. Smartbox łączy się 
z grzejnikami przez Internet, korzystając z 
domowego routera. 

Smartbox łączy się zdalnie z grzejnikami i 
połączony jest z domowym routerem za 
pomocą przewodu Ethernet (dołączonego). 
1) Podłącz regulator LHZ Smart do 

swojego routera  za pomocą 
dołączonego przewodu Ethernet

2) Podłącz przewód mikro-USB do 
Smartboxsa oraz do dołączonego 
zasilacza

3) Podłącz  Smartbox do zasilania 

         2.2

Kiedy LHZ Smart Control App zostaje podłączona po raz pierwszy, urządzenie będzie próbowało 
połączyć się z serwerem, i zobaczysz sekwencję migających kontrolek LED 
na urządzeniu.

Objaśnienie sygnałów kontrolek Smartbox:

• Zielone wyłączone, pomarańczowe miga co sekundę: Smartbox w trybie wykrywania nowych urządzeń w celu ich 
podłączenia.

• Pomarańczowe ON, zielone miga bardzo szybko. Smartbox nie ma przypisanego IP.
• Pomarańczowe ON, zielone miga co 5 s. Smartbox ma przypisany IP, ale nie łączy się
• z serwerem 
•

Poprawne połączenie:

• Pomarańczowe  na zmianę z zielonym co 5 s: Smartbox ma przypisany IP i łączy się poprawnie z
serwerem.
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LOGIN i REJESTRACJA

Wprowadź aktualny adres e-mail.
Przypisz hasło.
Zaakceptuj warunki prywatności.
Po zakończeniu wprowadzania danych 
rejestracji naciśnij SEND REGISTRATION 
(„wyślij rejestrację”). W ciągu kilku minut 
powinieneś otrzymać wiadomość e-mail z 
potwierdzeniem utworzenia konta. Jeżeli 
tak się nie stanie, sprawdź folder SPAM i 
kliknij w link 
z potwierdzeniem.

 Rejestracja zakończona

W razie problemów możesz skontaktować 
się z naszym serwisem:
smartcontrol@lucht-lhz.de

         2.3
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Rejestracja Smartboxa  dodaj nowe 
pomieszczenia

Menu / HOMES („Menu / 
pomieszczenia”)

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić przy 
pierwszym logowaniu do aplikacji, jest 
dodanie naszych urządzeń. W tym celu 
musimy posłużyć się przyciskiem +. 
Uwaga: dotyczy wyłącznie urządzeń, które 
nie zostały jeszcze dodane.

2.4
Zmiana danych dostępu :

Menu / My Account („Menu / Moje konto“)

Wprowadź nowy adres mailowy użytkownika 
i aktualne hasło. W ciągu kilku minut 
powinieneś otrzymać wiadomość e-mail z 
potwierdzeniem utworzenia konta. Jeżeli tak 
się nie stanie, sprawdź folder SPAM i kliknij w 
link z potwierdzeniem.

Wprowadź aktualne hasło, a następnie 
nowe; potwierdź nowe hasło. W ciągu kilku 
minut powinieneś otrzymać wiadomość e-
mail z potwierdzeniem utworzenia konta. 
Jeżeli tak się nie stanie, sprawdź folder SPAM 
i kliknij w link z potwierdzeniem.

   3

2
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Menu / HOMES / + add new homes
(„Menu / Pomieszczenia / + dodaj 
nowe pokoje“)
Wprowadź odpowiednie dane, a następnie 
naciśnij Detect Smartbox („Wykryj 
Smartbox”).

Postępuj zgodnie z objaśnieniami, 
naciskając przycisk znajdujący się z 
tyłu Smartboxa.
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Numer urządzenia: 18 cyfr

Jeżeli automatyczne rozpoznawanie 
nie działa, pojawia się poniższy 
(widok z lewej strony)   komunikat. 

W takim przypadku należy ręcznie 
wprowadzić nr. Smartboxa znajdujący 
się na urządzeniu, oraz na 
opakowaniu.(zawiera 18 znaków 
alfanumerycznych).
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Przełączanie pomiędzy poszczególnymi 
domami-pomieszczeniami

   4

Przeszukaj- Zmień

Zmiana trybu pracy grzejnika

Ręczna:

Termostat urządzenia, jak zwykły termostat 
cyfrowy, kieruje się zadaną temperaturą 
ustawianą na ekranie głównym. Kiedy 
wybierzemy ten tryb, możemy podnieść i obniżyć 
zadaną temperaturę przy pomocy przycisków + / -

Albo przesuwając palcem po ekranie.

Automatyczna:

Termostat kieruje się zaprogramowaną 
temperaturą.

Temperatura komfortowa: temperatura, którą 
użytkownik uważa za optymalną, kiedy przebywa 
w domu. Standardowo zalecane jest ustawienie 
jej na wartość z przedziału 21-23°C.

Oszczędzanie energii poprzez ustawienie niższej 
temperatury (opcja zwana ECO): temperatura 
utrzymywana w czasie snu lub podczas 
nieobecności w domu.  Standardowo zalecaną 
temperaturą jest ok.16°C.

Temperatura przeciwmrozowa: temperatura 
zabezpieczająca przed pojawianiem się lodu 
w domu lub wewnątrz rur. Zwykle 
5°C.

   5
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Programowanie (tryb AUTO, zmiana 
zadanej temperatury, kopiowanie dni 
tygodnia)

Ustawianie programu czasu:

1) Wybierz grzejnik
2) Kliknij MORE („więcej”), a następnie
SCHEDULE („harmonogram”)

Dla każdego dnia i godziny możesz wybrać 
jedną z opcji ochrony spomiędzy 
COMFORT („komfort”), ECO („eko”) i 
FROST („mróz”).

Programowanie

Ustaw program czasu dla poszczególnych 
dni: (Przesuwając palcem po ekranie):

Możesz tutaj wedle własnego uznania 
wybrać dla każdego dnia i godziny jedną z 
opcji ochrony spomiędzy comfort, eco i 
frost.

Kliknij w wybrany przez siebie dzień, aby 
ustawić dla niego program czasu. 
Ustawienia dla grzejników elektrycznych 
można wprowadzać wyłącznie w 60-
minutowych blokach.

         5.1

         5.2
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Programowanie

Programowanie czasu dla dnia:

Wybierz odpowiedni program czasu dla 
każdego bloku czasu, a następnie zapisz 
wprowadzone zmiany.

Odpowiednią temperaturę dla ochrony 
comfort, eco i frost można ustawić klikając 
SET TEMP („ustaw temperaturę”) na dole 
ekranu (zob. Ustawianie temperatury 3 
programów automatycznych).

Programowanie

Kopiowanie programów czasu

Jeżeli chcesz skopiować parametry 
zaprogramowane dla konkretnego dnia, 
naciśnij COPY DAY („skopiuj dzień”) i 
skopiuj go do wybranych dni.

         5.3
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         5.4

         5.5

Programowanie

Ustaw temperaturę 3 programów 
automatycznych

Klikając w odpowiedni symbol jednego z 3 
programów, możesz ustawić temperaturę 
według uznania.

W trybie automatycznym temperatura w 
odpowiednich godzinach będzie zgodna z 
zadaną.

OFF (Przycisk na dole ekranu)

Termostat (Grzejnik) jest wyłączony i nie 
wskazuje zadanej temperatury. 
Wyświetlana jest aktualna temperatura 
pokoju, a informacja o temperaturze 
otoczenia jest na bieżąco wysyłana przez 
sterownik temperatury.
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   6
Statystyki

Statystyki dzienne

Informacja o średniej temperaturze w 
każdej godzinie dnia wyświetlana jest na 
wykresie 
liniowym. Skumulowany czas pracy 
termostatu  wyświetla się dla każdej 
godziny. Skumulowane dane dla wyżej 
opisanego okresu wyświetlane są na 
ekranach przedstawiających dane dla 
miesiąca i roku. Możesz przełączać 
pomiędzy różnymi okresami za pomocą 
przycisków < / >.

Statystyki

Statystyki miesięczne 

Informacja o średniej temperaturze w 
każdej godzinie dnia wyświetlana jest na 
wykresie 
liniowym. Dla każdej godziny wyświetlają 
się informacja o skumulowanej ilości 
energii zużywanej przez każdy z 
grzejników. Skumulowane dane dla wyżej 
opisanego okresu wyświetlane są na 
ekranach przedstawiających dane dla 
miesiąca i roku. Na ekranie grzejnika 
wyświetla się wartość, która jest sumą 
zurzycie wszystkich grzejników, i która 
umożliwia porównanie tego parametru z 
wartością danych z elektronicznego 
miernika zużycia (jeżeli dotyczy; wartość 
obliczana jest dla całego domu). Możesz 
przełączać pomiędzy różnymi okresami za 
pomocą przycisków < / >.
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Statystyki

Statystyki roczne

Wyświetla się chwilowa wartość zużycia 
energii co 15 minut. Skumulowane dane dla 
wyżej opisanego okresu wyświetlane są na 
ekranach przedstawiających dane dla 
miesiąca i roku. Możesz przełączać pomiędzy 
różnymi okresami za pomocą przycisków < / 
>.

   7
Ustawienia zaawansowane

Niezwykle ważnym ustawieniem jest 
AWAY-Funktion („Funkcja poza domem”).

Wartość 5°C  (indywidualnie ustawialna) 
w tym parametrze oznacza, że po 
aktywacji funkcji AWAY temperatura tej 
funkcji ogrzewania spada o 5°C w 
stosunku do aktualnej temperatury.	
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Ustawienia zaawansowane 

Funkcja AWAY („poza domem“)

1) Kliknij w nazwę swojego pomieszczenia
2) Wybierz funkcję AWAY(Poza domem)

Wszystkie urządzenia połączone z tym 
pokojem zmniejszają temperaturę o 
zadaną wartość AWAY (w tym przykładzie	
5°C).

 Przegląd menu

• My ACCOUNT („Moje KONTO”)
• HOMES („DOMY-Pomieszczenia”)
• SUPPORT („WSPARCIE”)
• SIGN OUT („WYJDŹ”)

   8
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Przegląd menu

 Pomoc

Dodaj urządzenie / wykasuj urządzenie

wybór wielokrotny

Kliknij, aby zarządzać urządzeniem. 
Ustawienia temperatury, trybu i statutu 
programu grzania.

Twoje konto
Funkcaj AWAY

Konfiguracja

Preferencje

• Tryb: OFF(Wyłączone)
• Temp. Comfort: 19°C
• Temp. Eco: 17°C
• Temp. Frost: 5°C
• Temp. Tryb manualny: 19°C
• Korekta temperatury: 0°C
• Brak połączenia radiowego – brak połączenia ze Smartboxem
• Temperatura °C
• Open” Otwarte Okno”: AUS
• Tryb sterowania: PID –TRIAC-, PID15 –Relay-
• Program: Eco

   9
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    FAQ

Smartbox nie łączy się. Upewnij się, że jest poprawnie podłączony do zasilania oraz za pomocą kabla 
Ethernet do routera, poprzez połączenie bez proxy, z kolejnymi portami wyjściowymi otwartymi 123 
UDP, 5000 TCP i 5001 TCP. W routerze musi zostać aktywowany protokół DHCP. Upewnij się, że jesteś 
w tej samej sieci.

Objaśnienie sygnałów kontrolek LED Smartbox:

• Zielone OFF, pomarańczowe miga co sekundę: Smartbox w trybie wykrywania nowych urządzeń w celu
ich podłączenia

• Pomarańczowe ON, zielone miga bardzo szybko. Smartbox nie ma przypisanego IP.
• Pomarańczowe ON, zielone miga co 5 s. Smartbox ma przypisany IP, ale nie łączy się
• z serwerem.
• Pomarańczowe ON na zmianę z zielonym co 5 s: Smartbox ma przypisany IP i łączy się poprawnie z

serwerem
2) 
Grzejniki nie łączą się z urządzeniem Smartbox:

Upewnij się, że urządzenie połączone jest ze  Smartboxem, na kontrolce grzejnika widnieje 
symbol Link („połączenie”):

W przeciwnym wypadku wykonaj najpierw procedurę Link, jak wskazano powyżej w podpunkcie 2.2.

Jeżeli odległość we wnętrzu budynku jest większa, niż 30 m, a obydwa miejsca oddalone są 
2-3 ścianami, rozpocznij od zainstalowania tych grzejników, które są bliżej urządzenia Smartbox, ponieważ mogą
one przekazywać sygnał radiowy innych grzejników, znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem fal tego
urządzenia.
Jeżeli ikona Link kontrolki LCD miga, urządzenie jest podłączone, ale nie może nawiązać połączenia ze
Smartboxem. Upewnij się, że urządzenie Smartbox zostało odpowiednio zainstalowane, i nie ma żadnych
przeszkód, które mogłyby blokować sygnał. Być może grzejnik, który dokonywał retransmisji sygnału, usunięto z
miejsca, w którym się wcześniej znajdował. Spróbuj umieścić urządzenie bliżej.

Jeżeli problem nadal nie został rozwiązany, spróbuj zresetować urządzenia i rozpocznij ponowny start systemu:

-OC:	brak połączenia z sondą temperaturową
-SC:	spięcie w sondzie temperaturowej
-Err1:	spięcie Relay lub Triac
-Err2:	przeciążenie (limit mocy przekroczony)
-Err3:	brak obciążenia (lub bardzo niskie obciążenie, poniżej 100 W; sprawdź
połączenie oporników)
-Err4:	limit temperatury przekroczony (>90oC w elektronice)

   10
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Specyfikacje 

11.1 Grzejnik

0.1ºC	
0.5ºC	
0-45ºC

5-35ºC 
1h

<80ºC

• Wyświetlacz LCD z podświetleniem
• 4	przyciski
• Sygnał radiowy868Mhz
• 1 płytka z obwodami drukowanymi do sterowania
• 3	strefy temperaturowe
• Tryb komfortu
• Tryb ekonomiczny
• Tryb przeciwmrozowy
• Dokładność pomiaru temperatury:
• Skoki zadanej temperatury przy zmianie ustawień:
• Zakres mierzonej temperatury:
• Zadana temperatura:
• Jednostka czasu, dla której można zaprogramować temperaturę:
• Temperatura robocza płytki z obwodami drukowanymi:

• Zewnętrzny czujnik temperatury

• Pomiar własnego zużycia energii:	<3%

• Stadium mocy beztransformatorowej 
• Moc maksymalna: 3500 W (16 A) dla przekaźników

11.2 Smart Box
5V	500mA

300mA
• Złącze RJ45 do połączenia Ethernet

• Zasilanie zewnętrzne	:
• Zużycie:

• Kontrolki LED statusu
• 868Mhz	częstotliwości radiowej, wewnętrzna antena PCB
• Dołączona przejściówka mikro-USB
• Dołączony przewód Ethernet 0,5 m

   11



 Lucht LHZ Elektroheizungen www.Lucht-LHZ.com  Lucht LHZ Elektroheizungen www.Lucht-LHZ.com |19

PL

LHZ App - SmartControl instrukcja obsługi

    Reset 

Na grzejniku:   

Na urządzeniu Smartbox:

12

Config. OK
10s.

20S.

Wsparcie

+49 (0) 3724 66869 11

Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Reinhard-Schmidt-Str.	1	|	09217	Burgstädt
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