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Manual de utilizare 

Unitate de control pentru sistemul de încălzire în 
pardoseală  

BeOk CCT-10-X 

 

 

Specificaţii produs 
 
Brand: BeOk 
Voltaj: 170-240 V 
Frecventa: 467 MHz 
Primul dispozitiv de conectat: termostat pentru boiler 
Al doilea dispozitiv de conectat: termostat programabil wireless 
Tip de termostat: sistem de încălzire al apei din pardoseală 
Temperatura de lucru: -20 – 60 grade C 
Temperatura de stocare: -20 – 70 grade C 
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1. Descriere produs  
 
Unitatea de control BeOk CCT-10-X poate controla centrala, boilerul, pompa sau 
actuatorul electric. În funcţie de temperatura setată, unitatea poate modifica pompele 
de circulaţie, actuatorii, deschiderea și închiderea boilerului pentru a atinge un nivel 
sporit de confort. Instalarea este simplă: unitatea se conectează la o sursa de energie, 
iar cablurile se introduc în termostate. 
 
 

2. Diagramă produs 

 
 

a) – Hub control BeOk CCT-10-X 
b) – Termostate BeOk 
c) – Centrala termică 
d) – Pompă recirculare 
e) – Actuatoare BeOk 
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3. Parametrii tehnici  

 

Alimentare 200-240VAC  50 / 60Hz  

Frecvenţă 433MHZ 

Interval setare temperatură  5-99OC 

Curent maxim 3A  

Putere Consum <10W 

Precizie ±1ºC 

Timp de întârziere 120S 

Dimensiuni 240 X 110 X 42 mm 

 
 

4. Dimensiuni produs 
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5. Descriere LED-uri 
 
1-Atunci când LED1 este constant aprins, indică faptul că HUB-ul este deschis. 
2-Indicatorul intermitent din caseta LED indică faptul că HUB-ul nu prezintă defecţiuni 
(în cazul apariţiei unei defecţiuni, LED-ul va fi stins sau aprins permanent). 
3-Indicatorul luminos roșu este aprins, acesta indică faptul că supapa electrică “sub-
camera”1-8” este deschisă. 
4-LED9,10, Atunci când indicatorul luminos roșu este aprins, acesta indică faptul că 
pompa de circulaţie sau supapa principală a sistemului sunt deschise. 
 
 

6. Ghid de instalare 
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Sistemul de încălzire în pardoseală este compus din: 

- Centralina de comandă CCT-10-X 
- Termostatul Beok BOT306RF-WIFI-NR 
- Actuatoarele Beok NC (normal închis) 

Produsele se achiziţionează separat 

Actuatorul trebuie instalat fizic în centralină la bornele dedicate acestui produs (a se 
vedea schema de montaj). Termostatul se conectează wireless la centralină în baza 
unui număr de serie ce este găsit în interiorul centralinei sau separat, în manual. 

Atenţie! Pentru a funcţiona, acest sistem este compatibil doar cu produsele BEOK 

Conectarea centralinei 

1. Centralina se alimentează cu fază și nul cu tensiunea de 220V AC 
2. Centrala se conectează la borna NO/COM 
3. Pompa se conectează la borna Pompă  
4. Actuatoarele se conectează la cele 8 borne verzi 
5. Numărul de serie se găsește pe placa de bază a centralinei 

 
Deschideţi porturile de cablare, un număr total de patru pot trece prin liniile de 
alimentare și de control, din partea de jos. Instalaţi două șuruburi filetate în 
diagonal. 
Fiecare pereche de porturi este conectată la o supapă de încălzire electrică cu 
două fire. O singură sursă poate primi până la 8 piese. 
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Conectarea Termostatului 

1. (Cu termostatul închis) Intraţi în setări avansate ţinând apăsat butonul ceas și 
butonul de alimentare simultan 
 
 
 

2. Apăsaţi butonul până ajungeţi la opţiunea SNP și din săgeţi modificaţi 

valoarea de pe 00 pe 01 
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3. Închideţi termostatul și apăsaţi pe săgeată jos și butonul alimentare simultan 

4. Trebuie să adăugaţi numărul de serie care este format din 6 părţi (de la SN1-
SN6) ca în ex: 1944117762335; fiecare parte este formată din 2 cifre ce trebuie 
modificate de pe săgeţile termostatului pentru a fi identic cu serial din manual 
sau de pe centralină  
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5. După finalizarea pașilor de mai sus, simbolul se va opri din licărire ceea 

ce înseamnă că termostatul s-a conectat cu centralina. Mai rămâne de adăugat 

termostatul la reţea, pași ce trebuie respectaţi conform manualului regăsit în 

cutia produsului. 

Instrucţiuni depanare (permisa doar personalului autorizat) 

1-Dacă trebuie să depanaţi sau să verificaţi dacă controlerul principal funcţionează 
normal, ţineţi apăsat timp îndelungat pe butonul depanare înainte ca termostatul să 
fie pus în funcţiune, apoi aprindeţi termostatul. În acest moment, “întârzierea” este 
invalidă astfel, puteţi verifica rapid cerinţele pentru depanare. 

2-Comutarea valvei normal deschise valvei normal închise: Ţineţi apăsat timp de 7 
secunde butonul depanare iar LED-18 se va aprinde atunci când termostatul nu 
funcţionează sau atunci când comunicarea nu este conectată. În acest moment, 
dispozitivul poate controla supapa normal deschisă 

 


