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Dane techniczne - Technical data
Zasilanie
Power supply 230 Vac, 50 Hz

Zużycie energii
Current consumption 0,02 tryb czuwania ; 0,3 A max.

Maksymalny prąd wyjściowy
Maximum output current 1,6 A

Zabezpieczenie (nad) prądowe
Built in current protection

bezpiecznik 1,6 A
fuse 1,6 A

Maks.dopuszczalne 
obciążenie przekaźnika 10 A / 230 V

Napięcie dla wyjść 1-16
Voltage for outputs 1–16 24 Vdc

Obciążenie dla wyjść 1-16
Load for outputs 1–16

max. 0,4 A dla każdego wyjścia, 1,6 A dla sumy wszystkich wyjść
max. 0,4 A for each output, 1,6 A for sum of all outputs

Pasmo komunikacyjne
Communication band 868,1 MHz

Odbiornik / nadajnik radiowy
RF range receiver/transmitter

100 m (otwarty teren)
100 m (open area)

Maksymalna liczba urządzeń
Maximum no. of devices 48

Wymiary
Dimensions 400 x 100 x 60 mm

Odporność mechaniczna (EN 62262)
Mechanical resistance (EN 62262)

IK06

Obudowa (EN 60529)
Housing (EN 60529) IP30

Środowisko pracy
Operational environment

wewnątrz budynku, wilgotność względna max. 85%
general indoor, relative humidity max. 85 %

Temp. Pracy (otoczenie):
Operational temp. (environment): 10÷40 °C

Parametry radiowe
Radio parameters ETSI EN 300 220

EMC
EMC EN 50130-4, EN 55022

Bezpieczeństwo
Safety EN 60730-1

Może być obsługiwany do:
Can be operated to: ERC REC 70-03

Panel przedni -  Frontal panel

Legenda - Legend

1 Otwory montażowe - Mounting holes

2 Zaciski wejścia / wyjścia - Input / Output terminals

3 Otwór nieprzelotowy dla anteny zewnętrznej -Blind hole for an external antenna

4 LED “ON” - LED “ON”

5 Złącze anteny - Antenna connector

6 Kanałowe zaciski wyjściowe i diody LED 1-16
Channel output terminals and LED indication 1-16

7 Przyciski resetowania i przypisywania - Reset and Enroll buttons

8 2 x złącza interfejsu komunikacyjnego
2 x communication interface connectors

9 Przekaźnik wyjściowy - Output relay

10 Bezpiecznik 1,6 A - Fuse 1,6 A

11 Śruba do panelu przedniego - Screw for the front panel

12 Zaciski sieciowe - Mains terminals

Opis - Description
Bezprzewodowy moduł sterujący PM100WY02 służy do sterowania obwodami
układu grzewczego, maksymalnie do 16 stref. Moduł steruje bezpośrednio 
siłownikami termoelektrycznymi zamontowanymi na kolektorze rozdzielacza.
W przypadku dużych budynków możliwe jest podłączenie do 3 modułów, 
co pozwala na kontrolowanie do 48 stref. 
Moduł sterujący PM100WY02 może współpracować z bezprzewodowym 
regulatorem temperatury K400Y002. W połączeniu z ekranem dotykowym 
LCD KD400Y002 dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak: regulacja obiegu 
grzewczego, kontrola produkcji ciepłej wody użytkowej i programowanie 
godzinowe.

The PM100WY02 control unit serves for the control of heating system circuits, 
  eht no detnuom sevlav cirtcele-omreht eht slortnoc tinu ehT .senoz 61 ot pu

distribution manifolds outputs.
For the control of large premises up to 3 control units can be connected. This 
combination allows to control of up to 48 zones.
The PM100WY02 control unit can work with the wireless thermostats K400Y002. 
In combination with the KD400Y002 LCD touchscreen there are additional 
functions like: regulation of the heating system circulator, control of sanitary hot 
water production and time schedules.

Wersje i kody produktu  Versions and product codes
Kod produktu - Product code Zasilanie - Power supply

PM100WY02 230 Vac

Kody do kompletacji - Completion codes
KD400Y002: Terminal z dotykowym ekranem - touch screen display
K400Y002: Bezprzewodowy regulator temperatury - wireless chronothermostat
K563PY002: Czujnik zanurzeniowy temperatury - temperature probe

PM100W

Bezprzewodowa termoregulacja

Bezprzewodowy moduł sterujący 
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Bezprzewodowy moduł sterujący 

Opis zacisków wyjściowych i ich funkcji
Description of the output terminals and their functions
Funkcja jest opisana zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Po podłączeniu ekranu 
dotykowego LCD KD400Y002 możesz mody�kować wszystkie parametry 
(zaznaczone * w tekście). 
Limity temperatury można ustawić za pomocą termostatów.

The function is described according to the factory settings. When the KD400Y002 
LCD touchscreen is connected you can modify all parameters (checked by * in 
the text). The temperature limits can be set up inside the thermostats.

 Przekaźnik zacisków wyjściowych pompy  
(użyj zewnętrznego zabezpieczenia, które służy jako awaryjne 
odłączenie). Zaciski zapewniają zasilanie sieciowe, jeśli którykolwiek 
kanał wyjściowy (6) jest włączony, ale nie zapewniają one izolacji sieci 
w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

Relay of the circulator output terminals (use external protection which 
serves as an emergency disconnection point). Terminals provide mains power 
if any output channel (6) is switched on, but they don´t ensure mains isolation 
for electrical safety.

 Przekaźnik zacisków wyjściowych kotła 
(użyj zewnętrznego zabezpieczenia, które służy jako awaryjne 
odłączenie). Separowane galwanicznie zaciski wyjściowe przekaźnika
          są włączane, jeśli którykolwiek kanał wyjściowy (6) jest włączony. 
Zacisk "LN" zapewnia zasilanie sieciowe 230 V dla pompy kotłowej.

 

Relay of the boiler output terminals (use external protection which serves as 
an emergency disconnection point). The galvanically separated relay output 
terminals 

 
are switched on if any output channel (6) is switched on. The “LN” 

terminal provides the mains power of 230 V for the boiler circulator.

 Zaciski zasilania sieciowego. 
Zasilanie jest podłączone za pomocą elastycznego kabla z wtyczką. 
Ten obwód zasilania jest chroniony przez bezpiecznik 1,6 A (12).

Mains power terminals.
with a plug. This power supply circuit is protected by a 1,6 A (12) fuse.

Zaciski                         służą do podłączenia przewodu uziemiającego, nie wolno ich używać 
do podłączenia do uziemienia ochronnego części metalowych systemu grzewczego. 
To połączenie musi być wykonane poza modułem sterującym. W połączeniu z 
przekaźnikami elektrycznymi może to mieć negatywny wpływ z powodu ciągłego 
przełączania WŁ. / WYŁ. 

 terminals serves for the connection of the mains earth protection wire, they 
must not be used for connection to the protective earth bonding of the heating 
system metal parts. This has to be connected outside the control unit box.

Zaciski wyjściowe kanałów 1-16.  Kanały wyjściowe (6) zapewniają napięcie 
24 V DC dla siłowników termoelektrycznych. Każde wyjście ma zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe (jeśli urządzenie wykryje prąd większy niż 0,4 A, to wyjście 
jest automatycznie odłączane i jest to sygnalizowane przez odpowiednią 
diodę LED na przednim panelu urządzenia). 
Podłącz maks. jeden siłownik termoelektryczny do każdego wyjścia. Można 
również podłączyć przekaźnik do przełączania grzejników, paneli podczerwieni 
itp. Jedynym warunkiem jest to, że maksymalny prąd nie może przekroczyć 1,6 A. 
Po osiągnięciu tego maksimum urządzenie aktywuje tryb przełączania impulsu 
wyjściowego. Pozwala to na dystrybucję maksymalnego prądu do każdego siłownika
 termoelektrycznego. Dzięki bezwładności zaworów przełączanie to nie ma 
negatywnego wpływu (jedynym efektem jest nieco wolniejsze otwarcie zaworów). 
W połączeniu z przekaźnikami elektrycznymi może to mieć negatywny wpływ z 
powodu ciągłego włączania / wyłączania. 

Output terminals of channels 1-16. The output channels (6) providing 24 
V DC for thermo-electric valves. Each output has short circuit protection (if 
the unit detects a higher current than 0,4 A, then the output is automatically 
disconnected and this state is indicated by the relevant LED on the front panel 
of the unit. Connect max. one thermo-electric head for every output. A relay 
for switching the heaters can also be connected, infrared panels and so on. The 
only condition is that the maximum current must not exceed 1.6 A. When this 

Montaż -  Installation
Uwaga. Warning.

• Podczas instalacji zasilacz musi być całkowicie wyłączony.

• 
• 

1. Odkręć śrubę (11) na przednim panelu i otwórz pokrywę.
2. Zamocuj skrzynkę urządzenia na szynie DIN lub zamontuj ją w wybranym 
miejscu za pomocą 2 śrub znajdujących się wewnątrz otworów montażowych
(1). Zastanów się których wejść i wyjść użyjesz do przygotowania wymaganych 
kabli w odpowiednich miejscach.
3. Połączenie z siecią elektryczną wykonuje się za pomocą wtyczki z kablem 
zasilającym, który można podłączyć do gniazda elektrycznego chronionego 
wyłącznikiem 16 A. Wtyczka pełni również rolę wyłącznika awaryjnego. 
Nie podłączaj jeszcze zasilania sieciowego!
4. Podłącz kable czujników, siłowników termoelektrycznych i styki kotła do 
modułu PM100W. Opis każdego z zacisków i ich funkcji można znaleźć w 
rozdziale: Opis zacisków wyjściowych i ich funkcji.
5. Zamknij przedni panel i zabezpiecz go śrubą (11). Włącz zasilanie sieci 
elektrycznej i postępuj zgodnie z instrukcjami z rozdziału: 
Przypisywanie urządzeń.

1. Release the screw (11) on the front panel and open the cover.
2. Fix the unit box to the DIN slot or mount it onto the selected place by the 2 
screws inside the mounting holes (1). Think thoroughly about which inputs and 
outputs you are going to use to prepare the needed cables at the right places. 
3. The mains connection is installed as a plug with a mains cable connectable to 
an electrical socket protected by a 16 A circuit breaker. The plug also has the role 
of an emergency  disconnection point. Do not connect the mains yet!
4. Install the needed cables from the sensors, the thermo-electric valves and the 
boiler contacts to the PM100W unit. A description of each of the terminals and 
their functions can be found in the chapter: Description of the output terminals 
and their functions.

instructions in the chapter: Enrolling devices.

• Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany 
  personel.
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  Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej.
Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu do modułu PM100W ekranu 
dotykowego LCD KD400Y002 i czujnika K563PY00. Jeżeli ta funkcja 

Detector of the sanitary hot water temperature. The function is just available 
when the KD400Y002 LCD touchscreen and this detector are connected.
If this function is active, the output channel 16 is managed by the following 
parameters: pre-set temperature of the boiler, time and temperature detected by 
the sensor connected to the PM100W unit.

 Kontakt alarmowy.  (niedostępny). 

Alarm contact. (not available).

 Złącza interfejsu komunikacyjnego (8). 
Służy do podłączenia nie więcej niż jednego ekranu dotykowego LCD 
KD400Y002 i łączenia do 3 jednostek PM100WY002 ze sobą.

Connectors for communication interface (8). It serves for the connection 
of no more than one KD400Y002 LCD touchscreen and the linking of up to 3 
PM100WY002 units to each other. This combination creates a kit which has up to 
48 independent outputs.

Uwaga. Note.
• Minimalna odległość między odbiornikami / nadajnikami wynosi 2 m.
• Gdy moduły są ze sobą połączone, zawsze konieczne jest użycie 
  KD400Y002.
• Do modułu głównego PM100WY002 lub do grupy tych modułów 
  można podłączyć tylko jeden KD400Y002

• The minimum distance between receivers / transmitters is 2 m.
• When the units are connected to each other, then using the KD400Y002 
is always necessary.
• Just one KD400Y002 can be connected to the PM100WY002 main unit or 
to a group of these units.
• Use a common straight UTP cable for connection. Maximum length 200 m.

Złącze anteny zewnętrznej. (Niedostępne) Aby uzyskać lepszy zasięg radiowy 
dla komponentów bezprzewodowych, do modułu głównego można podłączyć 
antenę zewnętrzną (5). 
Włączenie tej opcji może być wykonane tylko przez KD400Y002. Poprowadź kabel 
antenowy przez dławik kablowy (3).

Connector for an external antenna. (Not available) For getting a better RF 
range for wireless components an external antenna (5) can be plugged into the 
main unit. Enabling this option can only be done by the KD400Y002. Put the cable 
for the antenna through the gland (3).

maximum is reached then the unit activates output pulse switching mode. This 
allows the distribution of the maximum current to every single thermo-electric 

Uwaga. Note.
Kanały wyjściowe nie są zaprojektowane do przełączania urządzeń, 
które mogą sterować elementami półprzewodników.

The output channels are not designed to switch devices which can control 
semiconductor parts.

 Zaciski wyjściowe magistrali BUS. Służą do podłączania urządzeń 
BUS (czujnik magnetyczny magistrali BUS, niedostępny). Urządzenia 
magistrali mogą być podłączone tylko wtedy, gdy moduł sterujący 
jest całkowicie odłączony od zasilania sieciowego. 

 

Bus output terminals serves for Bus device connection (Bus magnetic 
detector, not available). The Bus devices can only be connected when the 

main unit is completely disconnected from the mains power.

 Tryb awaryjny. Zaciski wejściowe służą do blokowania aktywacji 
wszystkich wyjść (6) w tym samym czasie. NO (domyślnie normalnie 
otwarty): kanały wyjściowe 1-16 są włączane / wyłączane zgodnie 
z sygnałami z termostatów. NC (normalnie zamknięty): Wszystkie 
kanały są wyłączone. Kanał jest aktywowany tylko wtedy, gdy

Emergency mode. Input terminals serve for blocking the activation of all 
outputs (6) at the same time. NO (normally open from default): output channels 

measures a temperature drop under the Emergency (Stby) temperature. An 
emergency status is indicated by the “ON” LED (4). An emergency mode can 
also by activated wirelessly. When the programmable thermostat is assigned 

weekly calendar. Options and enrolling principles can be found in the chapter: 
“Enrolling devices”.

 Termostat bezpieczeństwa. Zaciski dla czujnika zanurzeniowego 
K563PY002, które wykrywają przekroczenie temperatury czynnika 
grzewczego 65°C i w tym momencie wyłączają wszystkie 16 kanałów 
wyjściowych. Praktycznym zastosowaniem jest ochrona układu o
grzewania podłogowego i obwodów, gdy temperatura czynnika 

 

Safety thermostat. Terminals for the K563PY002 detector which can detect 
exceeding a heating medium temperature of 65°C and at this moment turn 

heating system and circuits when the heating medium is superheated to avoid 

this function.
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termostat zmierzy spadek temperatury poniżej temperatury awaryjnej 
(Stby). Stan awaryjny jest sygnalizowany diodą "ON" (4). Tryb awaryjny 
można również aktywować bezprzewodowo. Gdy regulator temperatury 
jest przypisany do kanału "ON", wówczas może zablokować ogrzewanie 
zgodnie z wcześniej zdefiniowanym programem tygodniowym. Opcje i 
zasady przypisania można znaleźć w rozdziale: "Rejestracja rzypisywanie 
urządzeń".

grzewczego jest zbyt wysoka, dzięki czemu unika się uszkodzenia układu. 
Jeśli ten czujnik nie jest podłączony, urządzenie nie oferuje tej funkcji.

jest aktywna, kanał wyjściowy 16 jest zarządzany przez następujące parametry: 
zadana temperatura kotła, czas i temperatura wykryte przez czujnik podłączony 
do modułu PM100W. 

Ta kombinacja tworzy zestaw, który ma do 48 niezależnych wyjść.

• Użyj zwykłego prostego kabla UTP do połączenia. Max. długość 200 m.
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Przypisywanie urządzeń - Enrolling devices
Urządzenia można skojarzyć za pomocą trzech przycisków (7) na panelu przednim:

 

<lub> (strzałka w lewo / w prawo) wybór kanału dla przypisania urządzeń 
bezprzewodowych.

Reset usuwa wszystkie urządzenia przypisane do wybranego kanału. Aby 
ułatwić procedurę parowania, podłącz ekran dotykowy LCD KD400Y002. 
Po podłączeniu KD400Y002 przyciski (7) nie działają.

Enrolling devices can be done by 3 buttons (7) on the front panel:

 

<or> (left / right arrow) channel selection for enrolling wireless devices.
Reset erase all enrolled devices on the selected channel.
For a more comfortable enrolling procedure with access to all of the unit options 
connect the KD400Y002 LCD touchscreen. When the KD400Y002 is connected 
then the buttons (7) don´t work.

Przypisywanie regulatora do jednego kanału
Enrolling a thermostat to one channel
1. Kilkukrotnym naciśnięciem przycisku < lub > wybierz żądany kanał (aktualnie 
wybrany kanał wskazuje migająca czerwona dioda LED).
2. Włóż baterię do regulatora bezprzewodowego - w ten sposób żądany kanał
jest przypisany. Ta operacja jest sygnalizowana na PM100WY02 przez stale świecącą 
zieloną diodę LED wybranego kanału. Na regulatorze pojawi się LRn, co oznacza 
pomyślne przypisanie.
3. Przypisz wszystkie regulatory według potrzeb. 
Funkcja: przypisany regulator steruje ogrzewaniem zgodnie z aktualnie mierzoną 
temperaturą i wstępnie zde�niowaną docelową temperaturą dla określonego 
kanału wyjściowego.

1. By repeated pressing of the button <or> select the required channel (the 

2. Insert a battery into the wireless thermostat– this way the required channel is 
assigned. And this is indicated on the PM100WY002 by a permanently lit green LED 
of the selected channel. The thermostat shows LRn to represent succesfull enrolling.
3. Enroll all thermostats according to the requirements.
Function: an enrolled thermostat controls the heating according to the 

Uwaga. Note.
• Po włożeniu baterii nie trzeba ich wyjmować i wkładać ponownie. 
Wystarczy nacisnąć i przytrzymać pokrętło termostatu, aż na 
wyświetlaczu LCD pojawi się LRn (maksymalnie 15 s). 

• Do jednego kanału mogą być przypisane różne urządzenia.
• Do jednego kanału może zostać przypisanych kilka regulatorów.
• Gdy kilka regulatorów jest przypisanych do jednego kanału, ten 
kanał jest włączany, gdy co najmniej jeden z termostatów wysyła
sygnał zapotrzebowania na ogrzewanie (logika LUB [OR]).
• Jeśli żadne urządzenie nie zostało sparowane w okresie 5 minut, 
tryb przypisywania jest automatycznie kończony.

• When batteries have already been inserted, it is not necessary to take 
them out and insert them again. Just press and hold the knob on the 
thermostat until LRn appears on the LCD (max. 15s).
• 48 devices maximum can be assigned to the main unit regardless of 
their channel order.
• 
• Several thermostats can be enrolled to one channel.
• When several thermostats are enrolled to one channel, this channel 
is turned on when at least one of the thermostats sends a heating 
requirement signal (OR logic).
• If no device has been enrolled in a 5 minute period then enrollment 
mode is terminated automatically.

Opis wskazań LED - Indicator description
Diody LED kanałów 1-16   - Channel 1-16 LED indicators
Diody LED na przednim panelu odbiornika wskazują stan każdego kanału.

The LED indicators on the front panel of the receiver indicate the status
 of each channel.

LED 1-16 Opis -  Description

OFF Kanał nie jest używany (nie zarejestrowano żadnego urządzenia)
Channel is not used (no device enrolled).

Zielony ON
Green ON

Termostat przypisany do kanału, wyjście jest wyłączone.

Czerwony ON
Red ON

Wyjście jest włączone (aktywowane przez przypisane urządzenie).
Output is turned on (activated by assigned device).

Zielony migający Błąd komunikacji z przypisanym urządzeniem, Niski poziom baterii.
Fault of communication with assigned device, Low battery.

Czerwony migający Wprowadzono tryb przypisania
Enrollment mode entered.

Czerwony migający 
+ zielony ON

green ON

Kanał jest blokowany przez alarm.
Channel is blocked by an alarm.

Zielony migający +
czerwony ON

red ON

Kanał jest włączany przez funkcję okresowego przełączania, aby 
zapobiec niedrożności zaworów lub funkcji ochronnej, gdy 
komunikacja między wszystkimi urządzeniami zostanie przerwana.
Channel is turned on by a periodical switching function to avoid 
clogging the valves or a protecting function when the communi
cation is lost with all devices.

Czerwony migający 
(szybko) 

(quickly)

Wyjście jest przeciążone lub zwarte.
Output is overloaded or shorted.

Tab. 1 - Opis diody LED kanału wyjściowego - Output channel LED indication description

Wskaźnik LED kanału "ON" - ON” channel indicator

LED “ON” Opis -  Description

OFF Odbiornik nie jest zasilany.
Receiver is not powered.

Zielony migający 
(powoli)

(slowly)

Odbiornik jest zasilany.
Receiver is powered.

Zielony ON
Green ON

Urządzenie jest przypisane do kanału "ON", tryb awaryjny nie 
jest aktywny.
A device is enrolled to the “ON“ channel  and emergency mode  
is not active.

Czerwony ON
Red ON

Wprowadzono tryb awaryjny.
Emergency mode entered.

Czerwony migający Wprowadzono tryb przypisywania urządzenia.
Device enrollment mode entered.

Zielony migający Połączenie z przypisanym urządzeniem nie powiodło się.
Connection with enrolled device failed.

Tab. 2 - opis diody LED kanału "ON" - Channel “ON“ LED indicator description
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• Do modułu sterującego można przypisać do 48 urządzeń niezależnie 
od kolejności kanałów.
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Eliminazione dispositivi - Erasing devices
1. Kilkukrotnym naciśnięciem przycisku < lub > wybierz żądany kanał (aktualnie 
wybrany kanał wskazuje migająca czerwona dioda LED).
2. Naciśnij przycisk resetowania. Wszystkie urządzenia powiązane z wybranym 
kanałem zostaną skasowane, a dioda LED zgaśnie.

1. By repeated pressing of the button < or > select the required channel (the 

2. Press the Reset button. All devices enrolled to the chosen channel are erased and 

Uwaga. Note.
• W przypadku połączonych kanałów wszystkie urządzenia wszystkich 
połączonych kanałów zostaną usunięte.

• In the case of linked channels, all the devices of all linked channels will 
be erased.
• Perform a main unit reset to factory default settings according to the 
procedure above, see points 1 and 2. The only exception is that the reset 
button is pressed and held for approximately 12s. Then all devices are 
erased and the main unit has factory default settings.

Użytkowanie i konserwacja  - Use and maintenance
System nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji podczas pracy. Przed 
rozpoczęciem zimowego okresu grzewczego zalecamy wymianę baterii w 
sieci bezprzewodowej urządzenia (deklarowany okres użytkowania dla 
regulatorów wynosi 1 rok.). Gdy urządzenie ma słabe baterie, moduł wskaże 
je za pomocą odpowiedniej diody LED. Urządzenie będzie działać nadal, ale 
bezwzględnie zaleca się wymianę baterii w ciągu 14 dni. Jeśli wyjścia 1-16 
nie będą aktywne przez 7 dni, będą włączać się jeden po drugim przez 15 
minut, aby zapobiec niedrożności zaworów siłowników termoelektrycznych. 
Zaciski wyjściowe przekaźnika pompy obiegowej włączają się co 7 dni na 
10 minut. 
Każde urządzenie (regulator, czujnik) wysyła okresowe sygnały. Jeśli PM100WY02 
ich nie odbierze, powiadomi o braku komunikacji (z miganiem zielonej diody 
LED na określonym kanale). Jeśli wszystkie urządzenia powiązane z określonym 
kanałem zostaną utracone kanał będzie aktywowany co godzinę przez 15 
minut W przypadku braku komunikacji najpierw sprawdź warunki otoczenia 
i unikaj zakłóceń z innymi urządzeniami radiowymi. Może to spowodować 
awarię komunikacji między wieloma urządzeniami. Przenieś urządzenie do 
bardziej odpowiedniego miejsca, jeśli tylko ten konkretny przerwał komunikację.

The system doesn´t require any special maintenance in operational mode. Before 
the heating time starts, we recommend you to replace the batteries in the wireless 
devices (the declared lifetime for thermostats is 1 year.). When any device reports 
a Low batt condition, then the unit indicates this by a relevant LED. The device still 
works, but it is strictly recommended to replace the battery in 14 days.
If the outputs from 1-16 have not been active for 7 days, then they are switched on 
one after the other for 15 min because of protection against the clogging of the 
thermo-electric valves. The circulation pump relay output terminals switch each 
7 days for 10 minutes.
Each device (thermostats, detectors) sends periodical transmissions. If the 
PM100WY002 doesn´t receive them, then it starts to indicate communication 

causes a communication loss with more than one device at the same time. Move 
the device to a better place if only this particular device’s communcation is lost.

Przypisywanie czujników do jednego kanału
Enrolling detectors to one channel
1. Kilkukrotnym naciśnięciem przycisku < lub > wybierz żądany kanał 
(aktualnie wybrany kanał wskazuje migająca czerwona dioda LED).
2. Włóż baterię do czujnika bezprzewodowego - czujnik zostanie przypisany 
do wybranego kanału. Ta operacja jest sygnalizowana na PM100WY02 
przez stale świecącą zieloną diodę LED wybranego kanału. Sam czujnik 
nie potwierdza powiązania w żaden sposób. 
3. Przypisz wszystkie czujniki według potrzeb. 

1. By repeated pressing of the button <or> select the required channel (the 

2. Insert a battery into the wireless detector – the detector will be enrolled to the 
chosen channel. On the PM100WY002 it is signalled by the permanently lit green 

3. Enroll all detectors according to the requirements.

Uwaga. Note.
• Po włożeniu baterii, wyjmij je i kilkakrotnie naciśnij styk sabotażowy 
(reszta energii zostanie rozładowana). Następnie postępuj zgodnie 
z punktem 2.
• Do jednego kanału można przypisać więcej niż jeden czujnik magnetyczny.
• Gdy kilka czujników magnetycznych jest przypisanych do jednego 
kanału, wówczas ten kanał jest blokowany (wyłączany), dopóki wszystkie 
czujniki magnetyczne nie są w stanie gotowości (zamknięte – logika I AND).

• When batteries have already been inserted, take them out and press the 
tamper contact a few times (the rest of the energy will be discharged). 
Then follow point 2.
• More than one magnetic detector can be enrolled to the one channel.
• When several magnetic detectors are enrolled to one channel, then this 

in standby (closed – AND logic).

Procedura przypisywania regulatora / czujnika do kilku kanałów
Procedure for thermostat/detector enrolling to several channels
Jest to procedura bardzo podobna do przypisywania urządzeń do jednego 
kanału. Różnica polega na tym to, że ten sam regulator / czujnik jest przypisany 
do kilku kanałów wyjściowych jeden po drugim. 
Dzięki temu wszystkie absorbowane kanały są ze sobą powiązane (włączane 
/ wyłączane w tym samym czasie = zachowują się jak jeden kanał).
Funkcja: "Łączenie" jest często używana w systemach ogrzewania podłogowego,
gdzie duża powierzchnia wymaga dystrybucji wody w kilku obwodach.
Dlatego tylko jeden regulator może sterować wieloma obwodami w tym 
samym czasie.

It is a very similar procedure to enrolling devices to one channel. The only exception 
is that the same thermostat / detector is enrolled to several output channels one by 
one. Thanks to this all the involved channels are linked to each other (switched on/

Function:
surface needs the water splitting into a few other circuits. That´s how only one 
thermostat can control several circuits at the same time.

Uwaga. Note.
• Regulator / czujnik musi być przypisany najpierw do kanału, a 
następnie można powiązać inne kanały wyjściowe.
• Regulator / czujnik może być przypisany tylko do kanałów, które 
są ze sobą połączone 

• 
then some output channels can be linked.
• A thermostat / detector can only be enrolled to channels which are 
linked to each other.
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• Zresetuj moduł sterujący, aby powrócić do ustawień fabrycznych 
zgodnie z procedurą opisaną powyżej, patrz kroki 1 i 2, jednak 
przycisk Reset musi pozostać wciśnięty przez około 12 sekund. 
Wszystkie urządzenia zostaną usunięte, a moduł sterujący powróci 
do ustawień fabrycznych.
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Produkt wytworzony w imieniu Giacomini S.p.a. od JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 46601 Jablonec nad Nisou REPUBLIKA CZESKA. Giacomini
S.p.A., że moduł K400Y002 spełnia zasadnicze wymagania i inne przepisy 
dyrektywy 1999/5 / WE. Oryginalną deklarację zgodności można znaleźć na 
stronie www.jablotron.com - Dział pomocy technicznej. Nie zmontowane we 
Włoszech.

Product designed for Giacomini S.p.a. by JABLOTRON ALARMS a.s. Pod Skalkou 
4567/33 46601 Jablonec nad Nisou CZECH REPUBLIC.
Giacomini S.p.a. hereby declares that the K400Y002 module is in compliance with 
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC . 
The original of the conformity assessment can be found at www.jablotron.com - 
Technical Support section. Not assembled in Italy.

Uwaga: ten produkt nie zawiera materiałów niebezpiecznych. Sugerujemy 
jednak o zwrócenie zużytego produktu do sprzedawcy lub producenta. 
Więcej informacji na stronie www.jablotron.com

Note: Although this product does not contain any harmful materials we suggest 
you return the product to the dealer or directly to the producer after use. For more 
detailed information visit www.jablotron.com.

Uwaga. Note.
• Zabezpieczenie przed niedrożnością jest niezależne od stanu włączenia 
kanału, nawet jeśli urządzenie nie komunikuje się z urządzeniem głównym. 
• Harmonogram ochrony przed niedrożnością kanałów wyjściowych 
1-16 można ustawić za pomocą ekranu dotykowego LCD KD400Y002

• Anti-clogging protection works independently of the “ON” channel 
status and even if a device has no communication with the main unit.
• The clogging protection time schedule of output channels 1-16 can be 
adjusted by the KD400Y002 LCD touchscreen.

Ostrzeżenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowej 
instalacji lub regulacji systemu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli system został 
zainstalowany lub skon�gurowany nieprawidłowo.

Specy�kacja produktu - 
PM100WY02
Bezprzewodowy moduł sterujący do systemów grzewczych. 
Możliwość sterowania: 
16 strefami temperatury pomieszczenia za pomocą bezprzewodowego 
regulatora temperatury K400Y002; sterowanie pompą systemową z dodatkową
funkcją termostatu bezpieczeństwa (w połączeniu z czujnikiem temperatury 
K563PY002); zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej (w połączeniu z
czujnikiem temperatury K563PY002). Do połączenia z ekranem dotykowym 
KD400Y002. Zasilanie 230 V. Certy�kat CE.

Wireless control unit, for heating systems. Possibilities to control: n. 16 zones 
of ambient themperature throught K400Y002 chronothermostats; control 
of system circulator with safety thermostat function (if combined with the 
temperature sensor K563PY002); the hot water production managing (if 
combined with the temperature sensor K563PY002). To be combined with 

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego:       + 39 0322 923372       +39 0322 923255
       consulenza.prodotti@giacomini.com Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo mody�kacji produktów 
opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają 
użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.

 


Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Additional information
For additional information please check the website www.giacomini.com or contact the technical service:     +39 0322 923372     +39 0322 923255     consulenza.prodotti@giacomini.com

this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does not exempt the user from following carefully the existing regulations and norms on good workmanship.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy
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