
 

 
smart controls 

 
 
 
 

Наръчник за 
употреба 
Интелигентен контролиращ вентил за 

радиатор 

  Модел № PTV30  

 
 
 

 
ZHE JIANG LANCABLE TECHNOLOGY CO.,LTD 

Адрес: 19th. Floor, Xintu Building, No.451 Wulianwang Street, 

Binjiang Zone, Hangzhou City, 310051 Zhejiang Pro., CHN.  

тел.: +86-571-87117288 факс: +86-571-28190666 

и-мейл: support@poersmart.com www.poersmart.com 

 
 

 
 
 

Силата да управляваш 
отоплението си 

по всяко време, навсякъде 

 

 
   Scan for App  

mailto:support@poersmart.com
http://www.poersmart.com/


СЪДЪРЖАНИЕ 
 

 
1. Въведение  

1.1. Приложна система  02 

1.2. Характеристики   02 

1.3. Бутон за управление и дисплей  03 

 
2. Инсталиране на системата  

 
 

2.1. Монтаж на интелигентен вентил за радиатор  04                                            

2.1.1. Монтаж на интелигентен вентил за радиатор  04 

2.1.2. Стартиране на устройството  05 

2.2. Демонтаж на интелигентен вентил за радиатор  05 

2.2.1. Изключване на устройството  05 

2.2.2. Демонтаж на интелигентен вентил за Радиато  06                                                

2.3. Сдвояване на радиочестотния сигнал между 
интелигентен вентил за радиатор и рутера  06 

2.3.1. Автоматично сдвояване чрез приложение  
за мобилен телефон  07 

2.3.2. Ръчно сдвояване на вентила за радиатор с рутера  10                                
  

3. Функция и работа на интелигентния 
контролиращ вентил за радиатор 
 

     3.1  Настройка и управление на PTV30 с приложение   13 

       3.2  Настройка и управление на PTV30 сконтролни бутони  13  

3.2.1. Настройка на часовника 13 

3.2.2. Програмна настройка (настройка на автоматичен режим) 14 

3.2.3. Настройка на режима за отмяна 19 

3.2.4. Настройка на режим за ръчно управление   20 

3.2.5. Настройка на режим за почивка 20 

3.2.6. Настройка на екологичен режим ECO 21 

3.2.7. Настройка на режим ИЗКЛ 22 

3.2.8. Настройка на родителски контрол 22 

3.2.9. Дисплей на Mac ID 23 

4. Възможности на потребителя 23  

5. Спесификация на продукта 27 



 

 

1. Този продукт може да се побере на стандартен ъглов 

вентил с конектор M30X1.5mm и може да е нужен 

адаптер за някои специфични модели ъглови вентили 

(може да се консултирате с монтажника или 

доставчика). 

2. Този продукт няма функция за отопление, ако 

стайната температура не може да достигне 

зададената температура, моля, повишете 

температурата на топлинния носител или проверете 

отоплителната система. 

3. Преди използването на продукта, моля прочетете 

внимателно този наръчник за употреба.  

4. Продуктът е преминал през СЕ сертифициране.  

1. Въведение  

    1.1  Приложна система   

Интелигентеният вентил за радиатор (PTV30) с 

вграден високопрецизен сензор за температура и 

влажност, може да отчита вътрешната температура в 

реално време; той контролира отварянето на ъгловия 

вентил с микромотор, като регулира потока на 

топлинния носител, за да се постигне постоянна 

вътрешна температура. 

PTV30 има функция за радиочестотна комуникация с 

допълнителен интелигентен рутер PTG10 (продава се 

отделно) и ако го инсталирате с нашето приложение, 

вие можете да контролирате домашната температура 

по всяко време и навсякъде чрез смарт телефон. 

 

 

 
Пило жение  

 
Безжичен 

рутер 

WIFI 
сигналl 

 
Рутер 

  
 

 
Гласов  

contro l  
 

TRV 

 
TRV 

 
TRV 

 
Приемник  

    1.2 Характеристики  

Сензорни бутони: Използвайте четири сензорни 

бутона и работете удобно. 
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Внимание: 



 LCD дисплей: LCD дисплей - показва време, температура и 

влажност и друга информация. 

 Програмируем: Фабрично оборудван с 3 раздела на 

програмата и можете да променяте или персонализирате 

програмирането. 

Дистанционно управление : Свържете се с интелигентен рутер 

(PTG10), температурата може да се контролира по всяко време 

и навсякъде чрез приложението на телефона. 

 

1.3  Бутон за управление и дисплей   

2. Системна инсталация   
 

2.1 Монтаж на интелигентен вентил за радиатор  

2.1.1 Монтаж на интелигентен вентил за радиатор 

1 Дръжте корпуса на вентила PTV30 в ръце, завъртете 

съединителя с ъглови резби на вентила по посока на 

часовниковата стрелка и осъществете връзка с ъгловия вентил. 

Потвърждаване 

 
 

Увеличаване 

 
Екран  

Назад 

 

 
 
 

 
Намаляване 

 
 

 

 

 

2  Завъртете корпуса на вентила на PTV30, докато дисплеят на 

екрана се появи под правилния ъгъл, който Ви удовлетворява, 

след което затегнете съединителя. 
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Важно: Преди инсталиране се уверете, 

че радиаторният вентил PTV30 е 

изключен. 

Задържащ клапан  

Завъртет е по посока 
на часовниковат а 

стрелка 

Съединител  
 

 
Автоматично 
програмиране  

 

 

Часовник  

 
Температура 

 

 

Ръчно 
програмиране  

 

 

Програма   

 

 
Влажност 

 

 

Програмиране 

за почивни 

дни  

 

 

Радиочестотна 

връзка 

 

 

 

Време 

 

 

Родителски 
контрол 

 

 

Защита от 
замръзване 

 

 

 

Дни 

 

 
Копиране   Мощност на 

батерията  

  

 

Забележка: За по-добро темпериране се 

препоръчва да инсталирате вентила за радиатор 

PTV30 хоризонтално. 



2.1.2 Пускане на устройството  

Натиснете едновременно   и   ,  докато на 

екрана се покаже , при което пускането е 

завършено.  

2.2 Демонтаж на интелигентен вентил за 
радиатор  

2.2.1 Изключване на устройството: Преди 

демонтаж, моля, изключете устройството! 
 

Натиснете едновременно                 и      ,  

докато на екрана се  появи                               

След мигане в рамките на 3 секунди вентилът на 

радиатора започва изключване. Когато регулиращия 

вентил на радиатора се отвори до 100%, изключването 

е завършено. 

2.2.2 Демонтиране на интелигентен вентил за радиатор 
Задръжте контролиращия радиаторен вентил PTV30, 
завъртете конектора обратно на часовниковата стрелка, 
докато отделите PTV30 от ъгловия клапан.

 
 

 

 

 
Интелигентният контролиращ радиаторен вентил PTV30 може да 

бъде свързан с интелигентен  рутер  чрез приложението на 

мобилния телефон; приложението прави настройката и 

управлението по-лесни и удобни.  

05 06

Забележка: Когато разглобявате PTV30, моля, 

внимавайте да не се изгорите от конектора, 

който е с висока температура. 

2.3 Сдвояване на радиочестотния сигнал между 
интелигентен контролиращ радиаторен вентил и 

рутера 

Задържащ 

клапан  

Завъртете 
обратно на 
часовниковата 

стрелка 

Конектор 



07 08 
 

2.3.1. Автоматично сдвояване чрез 
приложение за мобилен телефон 

1 Отворете приложението, чрез което вече сте 

свързали рутера PTG10 (за това как да добавите 

рутер към приложението, моля, вижте за 

подробности в ръководството на рутера), изберете 

от интерфейса команда Add Radiator Controller.  

 

 

2 Сканирайте баркода на корпуса на вентила 

PTV30, за да получите MAC идентификацията 

наустройството. Ако сканирането е неуспешно, 

може да въведете MAC идентификатора ръчно.  
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3 След като получите успешно MAC идентификатор, 

изберете Add, за да започне свързването на 

контролиращия радиаторен вентил PTV30 с рутера, 

след успешно свързване, екранът на контролиращия 

радиаторен вентил показва иконата , а страницата 

„HOME“ на приложението показва новодобавено 

устройство. 

2.3.2. Ръчно сдвояване на интелигентен контролиращ 

радиаторен вентил с рутер 

1 Подготовка: Уверете се, че рутерът PTG10 е включен 

правилно в гнездото и е добавен към приложението (как да 

добавите рутер към приложението, моля, вижте в ръководството 

на рутера за подробности). 

2   2Стартирайте режима на сдвояване с рутера, като 

натиснете и задържите, докато светодиодът му започне да мига 

бавно. 

3 Интелигентният контролиращ радиаторен вентил PTV30 

изпраща команда за сдвояване с рутера: 

(3-1)  Натиснете и задръжте бутона   , за да влезете в 

страницата с менюто, натиснете бутони  , за да направите избор.  

Когато  започне да мига,  натиснете .. , за да въведете код.  

Дисплеят показва OF в зоната на показателя за температура, сега  

натиснете бутон    ,  за да изпратите команда към рутера. 
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(3-2) При успешно свързване, в зоната, показваща времето, 

се изписва пресветващо ;  

а в противен случай, в зоната, показваща времето, се 

изписва          , което означава, че свързването не е 

станало. 

(3-6) След успешно свързване, дисплеят на радиаторния вентил 

показва иконката ,  “HOME” страницата от приложението 

показва ново сдвоено устройство.  

 

  
Успешно Неуспешно 

 

(3-3) Ако сдвояването е неуспешно, моля, проверете: дали рутерът 

PTG10 е в режим на сдвояване; дали разстоянието между 

радиаторния вентил PTV30 и рутера PTG10 е по-малко от 5 метра; 

Продължете да натискате бутон    ,  за да продължите да 

изпращате команда за сдвояване с рутер РTG10, докато то стане. 

(3-4) Рутерът е в режим на свързване, дори свързването на един 

контролиращ радиаторен вентил да е успешно, ако имате нужда от 

свързване на повече устройства, можете да продължите да ги 

свързвате с рутера ръчно. (1 рутер може  да бъде свързан 

радиочестотно с 10 устройства едновременно). 

(3-5)  Излезте от режим на свързване чрез продължително 

натискане на иконата  , докато светодиодът на портала 

възстанови състоянието преди свързването. 
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3. Функция и работа на 
интелигентния контролиращ 

радиаторен вентил  

3.1 Настройка и управление на PTV30 с приложение   

С приложението за мобилен телефон може лесно да се настройва и 

управлява PTV30. Моля, проучете конкретното действие в 

приложението за мобилен телефон.  

3.2 Настройка и управление на PTV30 с бутон  

3.2.1 Настройване на часовника 

1. Влезте в настройките за времето. Натиснете продължително бутон 

 , влезте в менюто, натиснете бутони     , докато иконката, 

изобразяваща часовник, пресветва. Натиснете  , за да влезнете в 

менюто на настройките.  
 

 

2. Настройка на годината. Когато на екрана се появи святкащо 

изображение , натиснете  или  , за да изберете  

правилната година, натиснете , за да потвърдите избора и 
продължете с настройка на месеца.  

Извършете същите действия, за да направите настройките на 

датата и времето. Можете да се върнете назад като натиснете 

бутон . Върнете се в основното меню, когато приключите 

настройването. 

 

 
 
 

 

Настройка на годината 
 

 
 
 
 

 
 
Настройка на  
месеца 

 
 
 
 
 
 

 

 
   Настройка на часовника 

 

 

 

 

3.2.2 Настройка на програмата (настройка на 

автоматичен режим)  

Когато контролиращият радиаторен вентил PTV30 напусне 

завода, той е с предварително зададена програма. 

Предварително зададената програма е както следва: 
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Програма 1: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Програма 2: 

Програма 3: 
 

Понеделник до петък 

Номер 1  2  3  4  5  6  7  

 
Време 

00:00 

~ 

6:00 

6:00 

~ 

8:30 

8:30 

~ 

12:00 

12:00 

~ 

14:00 

14:00 

~ 

17:30 

17:30 

~ 

22:30 

22:30 

~ 

24:00 

Температура 16°C 21°C 19°C 21°C 19°C 21°C 16°C 

Събота и неделя 

Номер 
1  2  3  4  5  6  7  

 
Време 00:00 

~ 
7:00 

7:00 
~ 

9:00 

9:00 
~ 

12:00 

12:00 
~  

14:00 

14:00 
~  

16:30 

16:30 
~  

23:00 

23:00 
~  

24:00 

Температура 16°C 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C 

1  Персонализирайте предварително зададената 
програма: 

(1-1) Влезте в менюто: Задръжте бутона , за да 

влезете в менюто, натиснете 
   

  , докато  

пресветва. Натиснете бутон  , за да влезете в 

настройките, настройките са показани по-долу: 
 
 

 

  

Понеделник до петък 

Номер 1  2  3  4  5  6  7  

 
Време 

00:00 

~  

6:30 

6:30 

~  

8:30 

8:30 

~  

12:00 

12:00 

~ 

14:00 

14:00 

~ 

16:30 

16:30 

~ 

22:30 

22:30 

~ 

24:00 

Температура 7°C 20°C 16°C 16°C 16°C 21°C 7°C 

Събота и неделя 

Номер 1  2  3  4  5  6  7  

 
Време 

00:00 

~ 

7:00 

7:00 

~ 

9:00 

9:00 

~ 

12:00 

12:00 

~ 

14:00 

14:00 

~ 

16:30 

16:30 

~ 

23:00 

23:00 

~ 

24:00 

Температура 7°C 20°C 18°C 21°C 18°C 21°C 7°C 

 

Понеделник до петък 

Номер 1  2  3  4  5  6  7  

 
Време 

00:00 

~  

6:30 

6:30 

~  

8:30 

8:30 

~  

12:00 

12:00 

~  

14:00 

14:00 

~  

16:30 

16:30 

~  

22:30 

22:30 

~  

24:00 

Температура 10°C 21°C 16°C 21°C 16°C 21°C 10°C 

Събота и неделя 

Номер 1  2  3  4  5  6  

 
Време 

00:00 

~  

7:00 

7:00 

~  

9:00 

9:00 

~  

12:00 

12:00 

~  

14:00 

14:00 

~  

23:00 

23:00  

~  

24:00 

Температура 10°C 21°C 18°C 21°C 18°C 10°C 

 



 

(1-2) Изберете дата за програмиране: в страницата за 

програмиране натиснете  или   , за да изберете 

дата на програмиране, програмата поддържа 

програмиране за 5+2 дни /1 ден/7 дни настройка на 

програмата; натиснете бутон , за да потвърдите 

датата за програмиране, когато започне да пресветва, 

междувременно влезте в менюто за настройка на 
температурата. 

 

Програма за 5+2 дни 
 

 

Програма за 1 ден Програма за 7 дни 

(1-3) Задайте температурата: когато показателят за 

температурата мига, както е показано на следната фиг., 

изберете чрез натискане    или    , за да изберете 

програмиране на температурата, потвърдете 

температурата като натиснете бутон     , влезте в 

менюто за настройка на периода  

 

 
 

 

 
 

 

(1-4) Настройте програмния период: когато времето мига 

както е показано на фиг., изберете като натиснете    или  

   и натиснете бутон  , за да зададете времето в 

рамките на избрания период отделно по час и минута, за 
следващия ден настройките автоматично остават същите. 

 
Час Минути 

 

 
 

Забележка: 12 времеви периода могат да бъдат 

определяни максимум за един ден (24 ч.); 

Еднодневното програмиране винаги започва в 00:00 ч. 

и завършва в 24:00 ч. 
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2  Копиране на зададена еднодневна програма за друг ден:  
Функцията за копиране може да се използва за опростяване на 

програмирането, например: Ако искате да копирате програмни 

данни от неделя до понеделник, можете да работите, като 

следвате стъпките по-долу:  

В менюто за настройка натиснете  или , докато 7 (=неделя) 

пресветва, след това  натиснете и задръжте на   , докато се 

появи иконата , Това означава, че копирането е станало 

успешно; след това изберете чрез натискане на    или   ,  

докато 1(=понеделник) започне да пресветва, тогава 

натиснете бутон    , за да приключите копирането за 
понеделник. Ако е необходимо продължете избора на друг 

програмен ден, като натискате бутон  , за да поставите 

копираното. 
 

  

3.3.2.Настройка на режима за отмяна 

В автоматичен режим той управлява температурата според 

Вашата програма, но ако натиснете   или   , можете също 

временно да регулирате температурата. В този случай икона  

     се появява на екрана , което означава, че 

режимът на отмяна е стартиран, контролът за отмяна функционира 

само в реалното време на програмиране и автоматично се връща към 

автоматичния режим след настъпването на следващия програмен 

период. Натиснете  , за да излезнете. 

 

 

 
 

 

3.2.3  Настройка на режим на ръчно управление 

Натиснете,  , за да превключвате режима на управлениеto, 

когато се появи MAN на екрана, сте превключили на ръчно 

управление. В този режим можете да избeрете  и ли    

за регулиране на температурата и всяко регулиране на 

температурата остава постоянно. 

 

 

 
 

 
 

3.2.4 Настройка на режим на почивка 

Натеснете  ,  докато на екрана се появи иконата HOL, което 

означава, че сте стартирали режим на почивка. Натискайки     или 

   можете да определите началото и края на режима на почивка. 
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След задаване на режим на почивка, той автоматично преминава 

в автоматична настройка. Когато настъпи период на почивка, 

интелигентният контролиращ радиаторен вентил PTV30 влиза 

автоматично в режим на почивка. 

По време на такъв режим контролиращият радиаторният вентил 

PTV30 стартира функцията за защита от замръзване, като пести 

енергия и защитава устройството. В края на почивния период той 

ще ви даде добре затоплена стая, както сте пожелали 

предварително  

 

 
Начало и край 

на периода на 

почивка 

 

3.2.5 Настройка на ECO режим 

Натискайки бутон     можете да влезете в ЕСО режим. В този 

режим на екрана ще се покаже иконата ECO. ECO режимът е 

енергоспестяващ режим, в този режим контролиращият 

радиаторен вентил поддържа стайната температура в 

енергоспестяваща стойност (това по подразбиране е 

9℃ и може да бъде препрограмирана в потребителските опции). 

 

 

Натискайки бутона    , влизате / излизате в/от режим ECO. 

 
3.2.6 Настройка на режим ИЗКЛ 

Натиснете и задръжте  бутон   , за за влезнете в режим ИЗКЛ. 

В този режим на екрана ще се появи иконата   , контролиращият 

радиаторен вентил стартира функцията за защита от замръзване 

(температурата за защита от замръзване по подразбиране е 7℃, и може 

да бъде препрограмирана в потребителските опции).  

 
 

Като натиснете и задържите бутон       излизате от режим ИЗКЛ. 

3.2.7 Настройка на режим за родителски контрол  

За предпазване от неправилна употреба от деца, интелигентният 

контролиращ радиаторен вентил PTV30 има функция за родителски 

контрол. В режим на родителски контрол устройството няма да 

реагира на никакви операции с бутон. Натиснете проължително 

  и влезте в менюто. Изберете иконата   

Натиснете продължително    , за да получите заключване.  
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3.2.8 Показване на Mac ID 

Натиснете продължително бутон   , когато TRV е в ръчен 

режим /MAN/. MAC ID ще се покаже на дисплея. Натиснете 
 

за да излезнете. 

 

 
 

 

 

4. Опция на потребителите   

1 Опция на потребителите: Натиснете и задръжте бутон    

и влезте в менюто. Натиснете бутон    или   , докато се 

покаже пресветваща иконата USEr и натиснете бутон   , 

за да влезете в менюто на опциите. 

 

2 В страницата с опции на потребителите там, където се показва 

температурата, има опцията за идентификация на потребителя, а в 

зоната за показване на времето можете да видите стойността, 

избрана от потребителя.  

 
 

3 Промяна на опциите на потребителите: когато влезете в менюто с 
опции на потребителите, идентификаторът на опцията мига. Изберете 

опция чрез 
 
или , въведете ID на желаната опция, като 

натиснете  , в този момент стойността на избраното мига. 

Натиснете     или       , за да определите стойностите, натиснете 

бутон   , за да запазите стойността. След успешна промяна, може 

да продължите да променяте другите потребителски опции, или 

натиснете бутон   , за да излезете от менюто.  

Натиснете 

продължително 

, за да излезете от режима 

„родителски контрол” 



 

Таблица за опциите на потребителя  

ID Опция Минимум Максимум 
Стойности 

по 

подразби

ране 

1 
Промяна на часовника на 

12-часов или 24-часов 

режим 

12 24 24 

2 
Превключване към 

друга предварително 

зададена програма  

1  3  1  

3 
Промяна на температурата 

°C -10 10 0  

4 
Възстановяване на 

фабричните 

настройки 

ИЗКЛ ВКЛ ИЗКЛ 

 

 
5 

Деактивиране на функцията Off 

(след извършване на 

настройката, чрез дългото 

натискане на бутона OFF няма 

да влезете в режим OFF)  

 

 
ИЗКЛ 

 

 
ВКЛ 

 

 
ИЗКЛ 

 
 

6 

Функция за защита от 

замръзване (включете я, в 

режим ИЗКЛ ще бъде в 

състояние на 

предотвратяване на 

замръзване) 

 
 

ИЗКЛ 

 
 

ВКЛ 

 
 

ИЗКЛ 

7 
Настройка за най-ниската 

температура 0  5  5  

8 
задайте отново най-

високата температура 32 60 32 

9 
Настройка за ECO 

температура  ID7 ID8 9 

 

ID Опция Минимум Максимум 
Стойности 

по 

подразби

ране 

 

 

 

 

10 

 

Време за защита на вентила 

(единица: минута, 0 означава 

липса на защита, след 

отваряне на защитата на 

вентила, ако не е бил отворен 

за 24 часа, той автоматично 

ще стартира в 10 часа всяка 

сутрин) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

11 

Активирайте Smart Remote 

Control (дистанционно 

управление на 

приложението) 

 

ИЗКЛ 

 

ВКЛ 

 

ИЗКЛ 

 

12 Температурна единица: 

превключване по Целзий / 

Фаренхайт  

 

C  

 

F 

 

C  

13 Промяна на влажността -30 30 0  

14 
Функция за отваряне на 

прозорец ИЗКЛ ВКЛ ИЗКЛ 

15 
Време за спиране  на 

отоплението при отваряне на 

прозореца  

0  120 0  

16 
Настройка на желания температурен 

диапазон в режим ИЗКЛ ID7 ID8 5 

 



 

5. Спецификация на продукта   
 

Контрол на влажността 
+/- 5%RH 

Време 
12 часа/24 часа 

Ниво на шума 

＜30 dBA 

Размери (HxWxD) H91 × 51.5mm 

IP клас IP30 

Стандарт CE 

Техническите спецификации подлежат на промяна без 

предизвестие 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

27 

Работна температура 0 до 50°C 

Предмет на контрол 
Отоплителна система 

Екран 
LCD с подсвет 

Задвижващ механизъм Електрически 

 
Честота 

868 MHz, 

с опция за 433Mhz, 
двупосочна 

Комуникационен 

обхват (при отворено 

пространство) 

 
100 метра 

 
Диапазон на настройка на 
температурата 

5°C до 32°C 

(стъпка 0,5°C) 

 
Контрол на температурата 

 
+/- 0.3°C 

Температура за защита от 
замръзване 5 °C 

Диапазон на влажност 10 до 90%RH 
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