
Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  

 
Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
Objednací číslo.: 2044 xx  
 

 
Montážní návod a návod k obsluze  
 

 
1. Bezpečnostní pokyny  

Instalaci a montáž elektrických přístrojů smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.  

Vždy je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy.  

Přístroj splňuje požadavky normy EN 60730 a pracuje podle provozního režimu 1C.  

Při nedodržování pokynů v tomto návodu může dojít k poškození přístroje, požáru 

nebo vzniku jiného nebezpečí.   

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí zůstat u koncového uživatele.  

 
2. Schéma přístroje  
 

 
(1)  
 
(2)  

(3)  
 
 
(4)  
 
 
 
(5)  
 
(6)  
 

 
 
(7)  
 

 
 

 
 
Obrázek 1  
 

 
(1) Displej  

(2) Ovládací tlačítka   

(3) Ovládací jednotka  

(4) Zásuvné kontakty 

(5) Rámeček (není součástí balení)  

(6) Zásuvka pro zásuvné kontakty  

(7) Přístrojová vloţka  
 
 
 

 

97-09920-000  Strana 1/16  10/2011  



Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

 
3. Funkce  
V automatickém reţimu umoţňuje časově řízený termostat řízení pokojové teploty v závistosti na čase 

a dnu v týdnu (program), a tím přizpůsobit poţadavky na vytápění individuálním ţivotním návykům. V 

případě potřeby je moţné automaticky nastavenou teplotu upravit ručně.  

Zařízení ke své práci vyuţívá hodnoty naměřené interním čidlem. Kdyţ je teplota niţší, neţ je 

naprogramováno, začne se topit. Je moţné připojit externí čidlo pro další měřící místo, např. měření 

teploty podlahy/místnosti.  

Proces řízení teploty se nastavuje podle druhu vytápění:  

- Pokojový termostat  
Topení se zapne, kdyţ pokojová teplota klesne pod přednastavenou hodnotu.  

- Podlahový termostat  
Řídí teplotu podlahy. Topení se zapne, kdyţ teplota podlahy (naměřená externím 

čidlem) klesne pod přednastavenou hodnotu.  

- Pokojový termostat s omezovačem   
Řídí pokojovou teplotu, teplota podlahy (naměřená externím čidlem) je omezována nezávisle. 

Topení se zapne, kdyţ pokojová teplota klesne pod přednastavenou hodnotu.  

 
4 Obsluha     

Schéma obsluhy  
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Obrázek 2: Ovádací prvky a základní obrazovka  
 

 
(8) Tlačítko Menu/  

(9) Tlačítko –  

(10) Tlačítko +  

(11) Tlačítko Info/OK  

(12) Aktuální čas/zobrazení pomocných textů  

(13) Zobrazení stavu vytápění  

(14) Zobrazení dne v týdnu  

(15) Zobrazení pokojové teploty 

(16) Zobrazneí funkce/nastavení  
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Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

Ovládání termostatu  

Menu přístroje lze ovládat pomocí čtyř tlačítek pod displejem. V menu se dají nastavit a zapnout 

funkce i upravit nastavení.   

Termostat lze ovládat, i kdyţ je sundaná ovládací jednotka.  
Pokud se déle jak 3 minuty nedotknete ţádného tlačítka, vrátí se přístroj automaticky  

do předchozí funkce a na základní obrazovku.  

Kdyţ je zobrazena základní obrazovka, stiskněte tlačítko Info/OK (11).  

Informace o aktuálním provozním reţimu/funkci se zobrazí jako běţící text. Opětovným 

stisknutím tlačítka Info/OK se na přístroji objeví základní obrazovka.  

Stiskněte tlačítko Menu/        (8).  

Základní obrazovka zmizí. V zobrazení funkce (16) se krátce objeví MENU. Na spodním okraji 

displeje (12) začne běţet pomocný text k aktuální volbě. Výběr funkce z menu můţe být 

proveden.  
Jste-li v menu, vrátí se přístroj stisknutím tlačítka  Menu/         k předchozímu 

zobrazení/nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka Menu/         se přístroj opět vrátí  

na základní obrazovku. 

Stiskněte tlačítko +/- (9/10).  

Budou se měnit provozní reţimy/funkce a moţnosti nastavení. Popis se zobrazuje v dolní části 

displeje.  

Stiskněte tlačítko Info/OK (11).  

Výběr funkce:  
Potvrdí se aktuální volba funkce. Potřebná nastavení se případně provedou tlačítkem +/- (9/10) 

a potvrdí tlačítkem Info/OK (11).  

Nastavení:  
Potvrdí se volba moţnosti nastavení. Další nastavení se provedou tlačítkem +/- (9/10)  

a potvrdí tlačítkem Info/OK (11).  

Jsou-li všechna nastavení provedena, vrátí se přístroj na základní obrazovku. Zvolená 

funkce se objeví na displeji (16).  
V moţnostech nastavení se na displeji (15) navíc zobrazují symboly jednotlivých funkcí formou 

běţícího textu (kombinace písmen nebo číslic).  

Ruční nastavení požadované teploty  

Poţadovaná teplota můţe být vţdy nastavena pro automatický (AUTO) a ruční (MAN)  

provozní reţimy.  

Na přístroji je zobrazena základní obrazovka.  

Stiskněte tlačítko +/- (9/10).  

Začne blikat aktuální nastavená teplota.  

Opakovaně stiskněte tlačítko +/-, dokud se nezobrazí poţadovaná teplota. 

Tlačítkem OK (11) uloţíte zobrazenou teplotu.  

Přístroj se vrátí na základní obrazovku.   

Hlášení AUTO- znamená, ţe ručně nastavená poţadovaná teplota se liší od teploty v programu. 

Aţ do příštího spínacího času se přístroj nastavuje podle pozměněné poţadované teploty.  
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Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

Vypnutí ovládání  

Na přístroji je zobrazena základní obrazovka.  

Stikněte tlačítko Menu/        (8) na 10 s.  

Na displeji se nejprve zobrazí menu. Po 10 s se na přístroji zobrazí základní obrazovka.  
Zobrazení funkce (16) ukáţe OFF=VYPNUTO.  

Ovládání se opět zapne zvolením provozního reţimu/funkce.  

Volba a změna programů  

Termostat má k dispozici tři přednastavené programy.  

Program 1  
 

 
 
 
 
 
 

Mo - Fr  

Sa - So  

 
6:00 h  8:00 h  10:00 h  12:00 h   14:00 h   16:00 h   18:00 h   20:00 h    22:00 h  

 
Obrázek 3: Časově teplotní graf (denní profil) pro Program 1  

 
Program se šesti spínacími časy a poklesem teploty na 18 °C dopolene a odpoledne v 

pracovních dnech (nepřítomnost). O víkendu pokles teploty dopoledne a v noci.  

 

Po – Pá/Mon – Fri                             So – Ne/ Sat -Sun 

Spínací čas °C  °C  
1 6:00  21,0  7:00  21,0  
2 8:30  18,0  10:00  18,0  
3 12:00  21,0  12:00  21,0  
4 14:00  18,0  14:00  21,0  
5 17:00  21,0  17:00  21,0  
6 22:00  15,0  So, 23:00  15,0  

Ne, 22:00  

 

Program 2  
 

 

 

 

 

Mo - Fr  

Sa - So  
 

 
6:00 h  8:00 h  10:00 h  12:00 h   14:00 h   16:00 h   18:00 h    20:00 h    22:00 h  

 
Obrázek 4: Časově teplotní graf (denní profil) pro Program 2  

 
V pracovní dny stejné jako u Programu 1. O víkendu jeden spínací čas pro komfortní teplotu 

během celého dne a při poklesu teploty v noci.    
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  Po – Pá/Mon – Fri   So – Ne/ Sat -Sun 

Spínací čas  °C   °C  

1 6:00 21,0 7:00 21,0 

2 8:30 18,0 10:00 18,0 

3 12:00 21,0 12:00 21,0 

4 14:00 18,0 14:00 21,0 

5 17:00 21,0 17:00 21,0 

6     
So: 23:00  
Ne: 22:00   

 



Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  

 
Po – Pá/Mon – Fri                              So – Ne/ Sat -Sun 

Spínací čas                      °C                                         °C  
1 6:00  21,0   7:00  21,0  
2 8:30  18,0                10:00            18,0 
3 12:00  21,0                 12:00           21,0 
4 14:00  18,0                 14:00           21,0 
5 17:00  21,0                 17:00           21,0 
6 22:00  15,0  So: 23:00  15,0  

Ne: 22:00  

Program 3  
 

 
 
 
 
 
 

Mo - Fr  

Sa - So  

 
6:00 h  8:00 h  10:00 h  12:00 h   14:00 h   16:00 h   18:00 h    20:00 h    22:00 h  

 
Obrázek 5: Časově teplotní graf (denní profil) pro Program 3  

 
Program se čtyřmi spínacími časy a poklesem teploty na 18 °C během dne (nepřítomnost).  

O víkendu pokles teploty dopoledne a v noci.  

                      Po – Pá/Mon – Fri                                         So – Ne/ Sat -Sun  

Spínací čas                       °C                                       °C  
1 6:00  21,0  7:00  21,0  
2 8:30  18,0  10:00  18,0  
3 17:00  21,0  17:00  21,0  
4 22:00  15,0  So: 23:00  15,0  

Ne: 22:00  

 

Volba programu (G 1)  

Při koupi má přístroj zapnutý Program 1. Na přístroji je 

zobrazena základní obrazovka.  

Stiskněte tlačítko Menu/        (8).  

Na spodním okraji displeje (12) se zobrazí pomocný text.  

Tlačítkem +/- (9/10) vyberte v moţnostech nastavení USER SETTINGS=NASTAVENÍ 

UŽIVATELE a potvrďte tlačítkem OK (viz Ovládání termostatu).  

Zobrazí se G 1 – PROGRAM SELECT ONE=VYBRAT 

PROGRAM.  

Stiskněte OK.  

Začne blikat číslo aktivního programu.  

Tlačítkem +/- zvolte poţadovaný program (1 ... 3) a potvrďte ho tlačítkem OK.  

Znovu se objeví G 1 a poběţí text PROGRAM SELECT=VYBRAT PROGRAM.  

Zvolený program je aktivní.  
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Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

Nastavení programu (G 2)  

Přednastavené programy lze připzůsobit osobním poţadavkům. Je moţných maximálně 9 spínacích 

času za den.  
Nastavení mají vliv na zvolený program. Při změně programu se nastavení neukládají. 

Nastavení standardního programu se musí provést znovu.  
Stisknutím tlačítka Menu/        se program vrátí na předchozí úroveň nastavení. Tam 

mohou být případně provedena další nastavení.  

Na přístroji je zobrazena základní obrazovka.  

Stiskněte tlačítko Menu/        (8).  

Na spodním okraji displeje (12) se zobrazí pomocný text.  

Tlačítkem +/- (9/10) vyberte v moţnostech nastavení USER SETTINGS=NASTAVENÍ 

UŽIVATELE a volbu potvrďte tlačítkem OK (viz Ovládání termostatu).  

Zobrazí se G 1 – PROGRAM SELECT ONE=VYBRAT PROGRAM.  

Opakovaně stiskněte tlačítko +/-, dokud se nezobrazí G2 -  EVENT 

SETTING=NASTAVENÍ SPÍNACÍCH ČASŮ.  

Stiskněte OK.  

Zobrazí se DAY=DEN, bliká zobrazení dne v týdnu (14).  

Kromě jednotlivých dní v týdnu lze nastavit spínací časy i pro bloky dnů 1-5, 6-7, 1-7. Přičemţ 

1 znamená pondělí ... 7 neděle.  

Tlačítkem +/- zvolte poţadovaný den a potvrďte tlačítkem OK.  

Zobrazení teploty (15) pro první spínací interval dne začne blikat.  

Tlačítkem +/- zvolte poţadovanou teplotu a potvrďte tlačítkem OK.  

Začne blikat začátek spínacího intervalu.  

Tlačítkem +/- zvolte poţadovaný začátek a potvrďte tlačítkem OK.  

Začne blikat konec spínacího intervalu.  

Tlačítkem +/- zvolte konec a potvrďte tlačítkem OK.  

Začne blikat teplota pro další spínací interval.  
Je moţných 9 spínacích časů. Před spínacími časy se zobrazí číslo spínacího intervalu. 

Příslušný konečný čas zobrazený na displeji se přebírá jako začátek dalšího intervalu. Bliká-li 

na displeji ->>>, je další spínací čas následující den v týdnu. Kdyţ stisknete OK, změní se 

zobrazení na začátek následujícího dne v týdnu. Stisknete-li +/-, vytvoří se další spínací 

interval. Jestliţe je vytvořeno všech 9 spínacích časů jednoho dne, přejde program 

automaticky na další den v týdnu.  

V případě potřeby lze stejným způsobem nastavit další teploty a spínací časy.  

Opakovaným stisknutím tlačítka Menu/         opustíte poloţku v menu G2 – EVENT 

SETTING=NASTAVENÍ SPÍNACÍCH ČASŮ.  

Nastavení se uloţí.   
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Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

Výběr funkce  

Na přístroji je zobrazena základní obrazovka.  

Stiskněte tlačítko Menu/ (8).  

Na spodním okraji displeje (12) se zobrazí pomocný text.  

Opakovaně stiskněte tlačítko +/- (9/10), dokud se nezobrazí poţadovaná poloţka v 

menu (Funkce nebo moţnost nastavení).  

Stiskněte tlačítko OK (11).  

Funkce bude aktivována v provozních reţimech AUTO a MAN.  

U ostatních provozních reţimů/funkcí přejde přístroj k dalším nastavením.  
(viz tabulka 1: Přehled funkcí a obsluha).

Funkce  

 
 
 
AUTO  
 
 
 
 
 
MAN  

 
 
 
 
 
TIMER  

 
 
 
 
 
HOLIDAY/
DOVOLE
NÁ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT 
HOME/DO
MA  

Popis  

Obsluha  

Zobrazení  

Řízení pokojové teploty podle časových a teplotních údajů zvoleného 

programu   

Aktivace: OK  

Přizpůsobit teplotu aţ do dalšího spínacího času: +/- na základní obrazovce  

Zobrazení funkce (16): AUTO  

Časově nezávislé řízení pokojové teploty podle zde nastavené hodnoty  

Aktivace: OK  
Nastavit teplotu: +/- na základní obrazovce  

Zobrazení funkce (16): MAN  

Specifikace pokojové teploty pro nastavený počet hodin  

Nastavit hodiny: +/-  

Aktivace: OK  

Zobrazení funkce (16): TIMER  
Zobrazení času (12): xh (x = počet zbývajících hodin)  

Specifikace pokojové teploty pro nastavený časový úsek s datem začátku a 

konce dovolené  
Aţ do začátku dovolené je aktivní funkce AUTO. Alternativně lze nastavit 

funkce AUTO, MAN, TIMER, AT HOME=DOMA. HOLIDAY=DOVOLENÁ 

začíná, kdyţ je dosaţeno data začátku dovolené.  

Nastavení roku, měsíce, dne, teploty (=Year, Month, Day, Temperature): 

+/-, pokaţdé potvrdit OK 

Aktivace potvrzením nastavení teploty: OK  

Zobrazení funkce (16): U.  
Zobrazení času (12): datum konce dovolené ve formátu DD-MM-

YY(DD-MM-RR)  

Řízení teploty nezávisle na pracovním dni podle časových a teplotních 

údajů nastaveného programu (denní profil)  
Přednastavení programu odpovídají aktuálnímu programu dne od pondělí.  

Nastavit teplotu a spínací časy: +/-, pokaţdé potvrdit OK  
Aktivace potvrzením posledního spínacího času  
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Funkce  Popis 

Obsluha  

Zobrazení  

AUTO  Řízení pokojové teploty podle časových a teplotních údajů zvoleného programu   

Aktivace: OK 
Přizpůsobit teplotu aţ do dalšího spínacího času: +/- na základní obrazovce 

Zobrazení funkce (16): AUTO  

MAN  Časově nezávislé řízení pokojové teploty podle zde nastavené hodnoty  

Aktivace: OK  
Nastavit teplotu: +/- na základní obrazovce  

Zobrazení funkce (16): MAN  

TIMER  Specifikace pokojové teploty pro nastavený počet hodin  

Nastavit hodiny: +/-  
Aktivace: OK  

Zobrazení funkce (16): TIMER  
Zobrazení času (12): xh (x = počet zbývajících hodin)  

HOLIDAY / 
DOVOLENÁ  

Specifikace pokojové teploty pro nastavený časový úsek s datem začátku a konce 
dovolené  
Aţ do začátku dovolené je aktivní funkce AUTO. Alternativně lze nastavit funkce 
AUTO, MAN, TIMER, AT HOME=DOMA. HOLIDAY=DOVOLENÁ začíná, kdyţ je 
dosaţeno data začátku dovolené.  

Nastavení roku, měsíce, dne, teploty (Year, Month, Day, Temperature): +/-, 
pokaţdé potvrdit OK 
Aktivace potvrzením nastavení teploty: OK  

Zobrazení funkce (16): U. 
Zobrazení času (12): datum konce dovolené ve formátu DD-MM-YY(DD-MM-RR)  

AT HOME / 
DOMA  

Řízení teploty nezávisle na pracovním dni podle časových a teplotních údajů 
nastaveného programu (denní profil)  
Přednastavení programu odpovídají aktuálnímu programu dne od pondělí.  

Nastavit teplotu a spínací časy: +/-, pokaţdé potvrdit OK  
Aktivace potvrzením posledního spínacího času  

Zobrazení funkce (16): HOME  

 



Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  

 
USER SETTINGS/       Vyvolat moţnosti nastavení pro nastavení uţivatele (viz 
NASTAVENÍ   Nastavení uţivatele) 
UŢIVATELE               Vyvolat: OK  

Zobrazení pokojové teploty (15) ukazuje symbol menu– začínající G.  
Na dolním okraji displeje běţí text s informacemi k aktuální moţnosti 

nastavení 

NASTAVENÍ            Vyvolat moţnosti nastavení pro kvalifikovaného řemeslníka  

ELEKTROINSTALATÉRA Vyvolat: OK (viz Informace pro kvalifikované elektrikáře – Uvedení do 

provozu) Zobrazení pokojové teploty (15) ukazuje symbol menu – začínající H.  
Na dolním okraji displeje běţí text s informacemi k aktuální  
moţnosti nastavení  

Tabulka 1: Přehled funkcí a obsluha   

 
Nastavit výchozí nastavení 

Pro některé funkce se musí nastavit výchozí hodnoty např. časy/teploty. Ve zobrazení pak bliká 

hodnota, kterou je třeba nastavit.   

Hodnota bliká.  

Tlačítkem +/- přizpůsobte výchozí hodnotu a potvrďte tlačítkem OK.  

Nová hodnota se uloţí a začne blikat další hodnota, jiţ je třeba nastavit.    

Kdyţ jsou všechny hodnoty nastaveny, vrátí se displej zpět na základní obrazovku. Funkce se 

provede.  

Nastavení uživatele (Tabulka 2)  

V moţnostech menu Nastavení uživatele se nastavuje chování termostatu. Do moţností 

nastavení se dostanete přes menu (viz. Výběr funkce). Na dolním okraji displeje běţí text,  

který usnadňuje výběr.  
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USER 
SETTINGS / 
NASTAVENÍ 
UŢIVATELE  

Vyvolat moţnosti nastavení pro nastavení uţivatele (viz Nastavení uţivatele) 

Vyvolat: OK  

Zobrazení pokojové teploty (15) ukazuje symbol menu– začínající G.  
Na dolním okraji displeje běţí text s informacemi k aktuální moţnosti nastavení 

NASTAVENÍ 
ELEKTRO-
INSTALATÉRA 

Vyvolat moţnosti nastavení pro kvalifikovaného řemeslníka  

Vyvolat: OK (viz Informace pro kvalifikované elektrikáře – Uvedení do provozu) 

Zobrazení pokojové teploty (15) ukazuje symbol menu – začínající H.  
Na dolním okraji displeje běţí text s informacemi k aktuální moţnosti nastavení  

 

i 

Nastavení  Popis 

Obsluha  

G1  
SELECT 
PROGRAM/VYBRAT 
PROGRAM 

Výběr programu s přednastaveným časem a teplotou (viz. Výběr 
programu)  
Tovární nastavení: 1 - Program 1 

Vybrat program 1, 2 nebo 3: +/-  

G2  
EVENT 
SETTING/NASTAVIT 
SPÍNACÍ ČASY  

Upravení programu s přednastaveným časem a teplotou  

Nastavení dne v týdnu, teploty, spínacího času (weekday, 
temperature, event): +/-, potvrdit tlačítkem OK (viz Nastavení 
programu)  

G3  
CLOCK 
SETTING/NASTAVENÍ 
HODIN 

Nastavení data a času.  

Nastavit YEAR=ROK, MONTH=MĚSÍC, DAY=DEN, 
HOUR=HODINU, MINUTE=MINUTU: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

G4  
OFF HEATING 
PERMANENT/TRVALE 
VYPNUTÉ TOPENÍ  

Vypnutí termostatu, ţádná teplota, ochrana proti mrazu zapnuta, 
pokud to elektrikář nastaví.  

YES/NO – Vybrat - topení off(vypnout)/ on(zapnout): +/-, potvrdit 
tlačítkem OK  
Zobrazení funkce (16): OFF  
Opětovné zapnutí ovládání: Zvolit libovolnou funkci v menu nebo  
na 10 s stisknout Menu/  

 



Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  

 
G5  

SUMMER/WINT

ER TIME 

CHANGE/PŘEP

NUTÍ MEZI 

LETNÍM/ZIMNÍM 

ČASEM  

G6  

KEY 

LOCK/ZÁMEK  
 

G7  

TEMP LIMIT MIN/MAX 

TEMP/ 

SPODNÍ/HORNÍ 

HRANICE TEPLOTY  

 G8  

COST/HR OF 

ENERGY/ 

NÁKLADY/h  

NA ENERGII  

 

 

 G9  

ENERGY-

CONSUMPTI

ON TO 

DATE/ 

DOSAVADNÍ 

SPOTŘEBA 

ENERGIE 
 

G10  

SET TEMP TO 

READ/ZOBRAZIT 

POŢADOVANOU 

TEPLOTU/  
 

 

 

G11  

ADJUST 

TEMP/UP

RAVENÍ 

TEPL./ 

 

 

 

G12   

NUMBER FOR FLOOR 

TEMP/ČÍSLO PRO  

TEPLOTU PODLAHY 

  
G13 

BACKLIGHT/ 

PODSVÍCENÍ 

 

 

Volba, zda se má automaticky provádět přepnutí mezi letním a zimním časem.  

Tovární nastavení: YES – přepnutí zapnuto   

YES/NO vybrat: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

 

Ochrana ovladače před neoprávněným ovládáním   

Kdyţ je zámek aktivní, není moţná ţádná obsluha  

Vybrat YES (zámek)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Zrušení zámku:  

Stiskněte libovolné tlačítko, kdyţ se zobrazí hlášení CODE zadejte pomocí +/- 93 a potvrďte 

tlačítkem OK  

Nastavení spodní a horní teploty  

Tovární nastavení:  

LOWER TEMP LIMIT/SPODNÍ TEPLOTNÍ HRANICE = 5 °C, UPPER TEMP 

LIMIT/HORNÍ TEPLOTNÍ HRANICE = 30 °C  

Nastavit teploty: +/-, potvrdit tlačítkem OK   

Vloţte předpokládané náklady na energii za hodinu a místnost, ve které se pouţívá 

termostat. Vypočítaná spotřeba se zobrazí pod G9.  

Pokud má počítadlo nákladů na energii slouţit jako počítadlo provozních hodin, 

nastavte hodnotu COSTS/h=NÁKLADY/h  

na 100.  

Tovární nastavení: 10  

Nastavit COSTS/h=NÁKLADY/h: +/-, potvrdit Tlačítkem OK  

Zobrazí se přibliţně propočítaná spotřeba energie/provozních hodin za 2 

DAYS/2 DNY – WEEK/TÝDEN - 30 DAYS/30 DNÍ – YEAR/ROK.  

Aktuální den je zohledněn aţ do okamţiku zobrazení.  

Výpočet: Doba zapnutí topení x NÁKLADY/h  

Vybrat časový úsek pro výpočet spotřeby energie: +/-  

Zpět k menu: OK  

Vynulovat prostřednictvím INSTALLER SETTINGS H9/NASTAVENÍ 

ELEKTROINSTALATÉRA H9  

Nastavit, zda má být na základní obrazovce zobrazena poţadovaná teplota místo aktuální 

pokojové teploty   

Tovární nastavení: NO – zobrazení pokojové teploty  

Vybrat YES/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Určení opravné hodnoty, o kterou se opraví naměřená teplota pro zobrazení a řízení  

Smysluplná přizpůsobení: např. nastavení podle kalibrovaných teploměrů,  

Kompenzace montáţních výšek a míst, která nejsou optimální   

Tovární nastavení: 0.0 – ţádná oprava  

Nastavit opravnou hodnotu: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Pouze kdyţ se zařízení pouţívá jako podlahový termostat!  

Při aktivaci se podlahová teplota zobrazí jako informační číslo   

Jednotka °C se nezobrazí  

Tovární nastavení: NO (běţné zobrazení teploty)  

Vybrat YES/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Nastavení podsvícení displeje:  

SHORT/KRÁTCE = krátce po stisknutí tlačítka, OFF/VYPNUTO = trvale vypnuto  

Tovární nastavení: SHORT/KRÁTCE  

Nastavení podsvícení: +/-, potvrdit tlačítkem OK
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G5  
SUMMER/WINTER TIME 
CHANGE/PŘEPNUTÍ MEZI 
LETNÍM/ZIMNÍM ČASEM  

Volba, zda se má automaticky provádět přepnutí mezi letním a 
zimním časem.  
Tovární nastavení: YES – přepnutí zapnuto   

YES/NO vybrat: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

G6  
KEY LOCK/ZÁMEK  

Ochrana ovladače před neoprávněným ovládáním   
Kdyţ je zámek aktivní, není moţná ţádná obsluha  

Vybrat YES (zámek)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  
Zrušení zámku:  
Stiskněte libovolné tlačítko, kdyţ se zobrazí hlášení CODE zadejte 
pomocí +/- 93 a potvrďte tlačítkem OK 

G7  
TEMP LIMIT MIN/MAX 
TEMP/ 
SPODNÍ/HORNÍ 
HRANICE TEPLOTY  

Nastavení spodní a horní teploty  
Tovární nastavení:  
LOWER TEMP LIMIT/SPODNÍ TEPLOTNÍ HRANICE = 5 °C, 
UPPER TEMP LIMIT/HORNÍ TEPLOTNÍ HRANICE = 30 °C  

Nastavit teploty: +/-, potvrdit tlačítkem OK   

G8  
COST/HR OF ENERGY/ 
NÁKLADY/h  
NA ENERGII  

Vloţte předpokládané náklady na energii za hodinu a místnost, ve 
které se pouţívá termostat. Vypočítaná spotřeba se zobrazí pod 
G9.  
Pokud má počítadlo nákladů na energii slouţit jako počítadlo 
provozních hodin, nastavte hodnotu COSTS/h=NÁKLADY/h  
na 100.  Tovární nastavení: 10  

Nastavit COSTS/h=NÁKLADY/h: +/-, potvrdit Tlačítkem OK  

G9  
ENERGY-CONSUMPTION 
TO DATE/ DOSAVADNÍ 
SPOTŘEBA ENERGIE 

Zobrazí se přibliţně propočítaná spotřeba energie/provozních hodin 
za 2 DAYS/2 DNY – WEEK/TÝDEN - 30 DAYS/30 DNÍ – 
YEAR/ROK.  
Aktuální den je zohledněn aţ do okamţiku zobrazení.  
Výpočet: Doba zapnutí topení x NÁKLADY/h  

Vybrat časový úsek pro výpočet spotřeby energie: +/-  
Zpět k menu: OK  
Vynulovat prostřednictvím INSTALLER SETTINGS 
H9/NASTAVENÍ ELEKTROINSTALATÉRA H9  

G10  
SET TEMP TO 
READ/ZOBRAZIT 
POŢADOVANOU TEPLOTU/  

Nastavit, zda má být na základní obrazovce zobrazena poţadovaná 
teplota místo aktuální pokojové teploty   
Tovární nastavení: NO – zobrazení pokojové teploty  

Vybrat YES/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

G11  
ADJUST TEMP/UPRAVENÍ 
TEPLOTY/ 

Určení opravné hodnoty, o kterou se opraví naměřená teplota pro 
zobrazení a řízení  
Smysluplná přizpůsobení: např. nastavení podle kalibrovaných 
teploměrů,  
Kompenzace montáţních výšek a míst, která nejsou optimální   
Tovární nastavení: 0.0 – ţádná oprava  

Nastavit opravnou hodnotu: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

G12   
NUMBER FOR FLOOR 
TEMP/ČÍSLO PRO  
TEPLOTU PODLAHY 

Pouze kdyţ se zařízení pouţívá jako podlahový termostat!  
Při aktivaci se podlahová teplota zobrazí jako informační číslo   
Jednotka °C se nezobrazí  
Tovární nastavení: NO (běţné zobrazení teploty)  

Vybrat YES/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

G13 
BACKLIGHT/ 
PODSVÍCENÍ 

Nastavení podsvícení displeje:  
SHORT/KRÁTCE = krátce po stisknutí tlačítka 
OFF/VYPNUTO = trvale vypnuto  
Tovární nastavení: SHORT/KRÁTCE 

Nastavení podsvícení: +/-, potvrdit tlačítkem OK 

 



Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  

 
G14  

LANGUAGE/  
JAZYK 
 

G15  

INFO  

G16 

RESET 

USER SETTINGS 

ONLY/SMAZAT 

DOSAV. SPOTŘ. EN.  

 

Výběr jazyka pro texty zobrazené na displeji:  

DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, FRANCAIS  

Zvolit jazyk: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Zobrazení typu termostau a jeho verze  

Zpět k menu: OK  

Vynulování nastavení uţivatele zpět na tovární nastavení   

Počítadlo ENERGY-CONSUMPTION TO DATE=DOSAVADNÍ 

SPOTŘEBA ENERGIE se nevynuluje. Nastavení se smaţou pomocí 

menu H9. Vybrat YES (smazat)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK 

    Tabulka 2: Přehled nastavení uţivatele a jejich volby 

Vyvolat možnosti nastavení   

Na displeji se zobrazí G1 - G 1 – PROGRAM SELECT 

ONE=VYBRAT PROGRAM.  

Pomocí +/- zvolte poţadované menu.  

Na dolním okraji displeje (12) se zobrazí zkratka a pomocný text.  

Stiskněte OK.  

Na displeji začne blikat první nastavitelná hodnota.   

Pomocí +/- nastavte poţadovanou hodnotu. 

Stiskněte OK.  

Na displeji začne blikat další nastavitelná 

hodnota.  

Kdyţ jsou nastaveny všechny hodnoty, zobrazí se nadřezená poloţka menu.  

 
5 Informace pro kvalifikované elektrikáře 
 
5.1  

 
Montáž a připojení napájení  
 

NEBEZPEČÍ!  

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem při dotyku vodivých částí. 

Zasažení elektrickým proudem může způsobit smrt.  

Než budete s přístrojem pracovat, odpojte všechny připojovací kabely a zakryjte 

všechny vodivé části, které se nacházejí poblíž!  
 

 

Vhodné místo k montáži přístroje   

Pro optimální řízení pokojové teploty pomocí interního čidla by mělo vybrané místo k instalaci 

splňovat následující poţadavky:  

- moţnost volné cirkulace vzduchu   
- nenacházet se za závěsy, skříněmi, regály atd.   
- nemělo by na něj svítit přímé sluneční světlo  
- nebýt v průvanu  
- nemělo by se nacházet na vnějších zdech  
- mělo by být umístěno cca 1,5 m nad podlahou 
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G14  
LANGUAGE/  
JAZYK 

Výběr jazyka pro texty zobrazené na displeji:  
DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, FRANCAIS  

Zvolit jazyk: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

G15  
INFO  

Zobrazení typu termostau a jeho verze  

Zpět k menu: OK  

G16 RESET 
USER SETTINGS 
ONLY/SMAZAT 
DOSAVADNÍ SPOTŘEBA 
ENERGIE  

Vynulování nastavení uţivatele zpět na tovární nastavení   
Počítadlo ENERGY-CONSUMPTION TO DATE=DOSAVADNÍ 
SPOTŘEBA ENERGIE se nevynuluje. Nastavení se smaţou 
pomocí menu H9. 

Vybrat YES (smazat)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK 

 

i 



Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  

 
Připojení a montáž přístroje  

Vyjměte ovládací jednotku z vloţky přístroje.  

Odstraňte maximálně 8 mm izolace z připojovacích kabelů.   

 

N 230V~, 50Hz  
L 

 
Last / Load  

 

 
 

(17)  
 

 
 

Sensor  

 

 
 
(18)  

 
 

     Obrázek 6: Schéma zapojení  
 

 
Termostat připojte podle schématu zapojení (Obrázek 6).  

Případně připojte externí teplotní čidlo (viz Připojení externího teplotního čidla).  

 
 
 
 
 

 

 

(19)  
 
 
(20)  
 

 
 
 
 
 

Obrázek 7: Montáţ  
 

 
Vloţte vloţku přístroje (7) do instalační krabice a připevněte ji upevňovacími šrouby (20).  
Vloţku přístroje namontujte takovým způsobem, aby plastový jazýček (19) slouţil jako 

izolace upevňovacího šroubu. (Obrázek 7)  

Nasaďte designový rámeček (5) a připevněte ho nasazením na ovládací jednotku (3).  

Připojení externího teplotního čidla  

Externí teplotní čidlo je třeba pro proces řízení podlahového termostatu a termostatu s omezovačem. 

Doporučuje se uloţit teplotní čidlo do nějaké ochrané trubky, aby se dalo později vyměnit.  

Vedení teplotního čidla přivádí síťové napětí a pomocí vhodného vedení můţe být prodlouţeno 

na 50 m.  

Aby se zamezilo rušení signálu, nepokládajte vedení teplotního čidla společně se síťovými 

kabely.   
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Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

Odstraňte maximálně 8 mm izolace z vedení teplotního čidla.  

Připojte teplotní čidlo podle schématu zapojení (Obrázky 6, 18).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(21)  
 

Obrázek 8: Svorka pro připojení teplotního čidla  

 
Pokud pouţijete laněný vodič, pouţijte vhodný nástroj ke stlačení aretačního tlačítka  

před vloţením vodiče do svorky, aby se zabránilo případné deformace vodiče (21).  

 
5.2  

 
Uvedení do provozu  
 

 

POZOR!  

Při chybném nastavení termostatu hrozí chybné fungování topného zařízení.  

Může dojít k poškození topného zařízení.  

Topný systém smí nastavovat pouze zkušený odborník.   
 

 

Nastavení druhu vytápění  

Kdyţ se uvádí termostat do provozu, musí se nastavit druh vytápění. Na přístroji je zobrazena základní 

obrazovka.  

Stiskněte tlačítko Menu/ (8).  

Na dolním okraji displeje se objeví pomocný text.   

Opakovaně stiskněte +/- , dokud se neobjeví INSTALER SETTINGS=NASTAVENÍ 

ELEKTROINSTALATÉRA.  

Stiskněte OK.  

Zobrazí se CODE a začně blikat číslo kódu 0.  

Pomocí +/- vyberte číslo kódu 7 a potvrďte tlačítkem OK.  

Zobrazí se H1 a beţící text APPLICATION=DRUH 

VYTÁPĚNÍ.  

Stiskněte OK.  

Pomocí +/- nastavte poţadovaný druh vytápění a volbu potvrďte tlačítkem OK.  

Přednastaveno je ROOM=MÍSTNOST. Kdyţ změníte druh vytápění, resetují se všechna 

nastavení uţivatele a elektroinstalatéra a vrátí se do továrního nastavení.  

Přehled a výběr nastavení  

Vyvolá se moţnost nastavení (viz Nastavit druh vytápění). Kdyţ se zobrazí H1 a beţící text 

APPLICATION=DRUH VYTÁPĚNÍ, lze si pomocí +/- vybírat z případných moţností nastavení 

(tabulka 3). 
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Časově řízený termostat se spínacím kontaktem včetně krytky  
 

 
Nastavení  
 

 
H1  
APPLICATION/ 

DRUH   

VYTÁPĚNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
H2  

 

Popis  

Obsluha  

Výběr mezi procesy řízení podle druhu vytápění:  
- ROOM=POKOJ = pokojový termostat  
- FLOOR=PODLAHA = podlahový termostat  
- LIMITER=OMEZOVAČ = pokojový termostat s omezovačem  
Tovární nastavení: ROOM=POKOJ  
Pouţije-li se přístroj jako pokojový termostat, lze navíc nastavit  připojení 

externího teplotního čidla (EXTERN SENSOR = YES) .  

Volba druhu vytápění: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

 

Výběr reţimu řízení:  

REGELUNG/

REŢIM 

ŘÍZENÍ  

- 
 

 
 
 
 
- 

PWM (s pulzní modulací) s moţností nastavení času cyklu. 

Pro rychlé vytápěcí systémy zvolte krátký čas cyklu, pro 

pomalé vytápěcí systémy dlouhý čas cyklu.  
Tovární nastavení času cyklu: 10 min  
Minimální spínací/ vypínací čas činí 10 % času cyklu.  
ON/OFF (zapnuto/vypnuto) s moţností nastavení hystereze a  

minimálního spínacího/ vypínacího času relé  
Tovární nastavení hystereze: OFF 

(vypnuto) 
Tovární nastavení minimálního spínacího/ vypínacího času: 

10 min  

Pokud se nenastaví ţádná hystereze, zapne se relé i při velmi 

malých rozdílech teploty s nastaveným minimálním 

spínacím/vypínacím časem

H3  

MIN/MAX  

BODENTEMP  

MIN/MAX 

TEPL. PODL.

Výběr řízení, času cyklu, hystereze, spínacího/vypínacího času: +/-, volbu 

potvrďte tlačítkem OK  

Pouze při pouţívání přístroje jako pokojového termostatu s 

omezovačem.  
Nastavení minimální a maximální teploty podlahy pro omezení:

- LOWER LIMIT OF FLOOR TEMPERATURE=SPODNÍ HRANICE 

PRO TEPLOTU PODLAHY: podlaha se neochladí více, neţ je nastavená 

teplota.  
Tovární nastavení: OFF (ţádné omezení)  

- UPPER LIMIT OF LOOR TEMPERATURE=HORNÍ HRANICE PRO 

TEPLOTU PODLAHY: podlaha se neohřeje více, neţ je nastavená  
teplota.  
Tovární nastavení: 35 °C  

Nastavit teploty: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Aby se dala pomocí OFF (vypnuto) deaktivovat horní nebo spodní 

hranice, je třeba nastavit pomocí +/- spodní teplotní hranici < 10 °C 

nebo horní teplotní hranici > 40 °C. Zobrazí se OFF (vypnuto).  

 H7 OPTIMUM START = NO 
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Nastavení  Popis 

Obsluha  

H1  
APPLICATION/ DRUH   
VYTÁPĚNÍ 

Výběr mezi procesy řízení podle druhu vytápění:  
- ROOM=POKOJ = pokojový termostat  
- FLOOR=PODLAHA = podlahový termostat  
- LIMITER=OMEZOVAČ = pokojový termostat s omezovačem  
Tovární nastavení: ROOM=POKOJ  
Pouţije-li se přístroj jako pokojový termostat, lze navíc nastavit  
připojení externího teplotního čidla (EXTERN SENSOR = YES). 

Volba druhu vytápění: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

H2 
CONTROL MODE/REŢIM 
ŘÍZENÍ  

Výběr reţimu řízení:  
- PWM (s pulzní modulací) s moţností nastavení času cyklu.  
Pro rychlé vytápěcí systémy zvolte krátký čas cyklu, pro pomalé 
vytápěcí systémy dlouhý čas cyklu.  
Tovární nastavení času cyklu: 10 min  
Minimální spínací/ vypínací čas činí 10 % času cyklu.  
- ON/OFF (zapnuto/vypnuto) s moţností nastavení hystereze  
a  minimálního spínacího/ vypínacího času relé  
Tovární nastavení hystereze: OFF (vypnuto) 
Tovární nastavení minimálního spínacího/ vypínacího času: 10 min  
         Pokud se nenastaví ţádná hystereze, zapne se relé i při velmi 
malých rozdílech teploty s nastaveným minimálním 
spínacím/vypínacím časem 

Výběr řízení, času cyklu, hystereze, spínacího/vypínacího času: +/-, 
volbu potvrďte tlačítkem OK  

H3  
MIN/MAX  
FLOOR TEMP 
MIN/MAX TEPLOTA 
PODLAHY 

Pouze při pouţívání přístroje jako pokojového termostatu  
s omezovačem.  
Nastavení minimální a maximální teploty podlahy pro omezení:  
- LOWER LIMIT OF FLOOR TEMPERATURE=SPODNÍ HRANICE 
PRO TEPLOTU PODLAHY: podlaha se neochladí více,  
neţ je nastavená teplota. Tovární nastavení: OFF (ţádné omezení)  
- UPPER LIMIT OF LOOR TEMPERATURE=HORNÍ HRANICE 
PRO TEPLOTU PODLAHY: podlaha se neohřeje více,  
neţ je nastavená teplota.  
Tovární nastavení: 35 °C  

Nastavit teploty: +/-, potvrdit tlačítkem OK  
Aby se dala pomocí OFF (vypnuto) deaktivovat horní nebo spodní 
hranice, je třeba nastavit pomocí +/- spodní teplotní hranici < 10 °C 
nebo horní teplotní hranici > 40 °C. Zobrazí se OFF (vypnuto). 

H4 
HEATING OR 
COOLING/VYTÁPĚNÍ NEBO 
CHLAZENÍ 

Přepnutí termostatu na reţim chlazení/vytápění.  
Reţim chlazení jen při pouţití zařízení jako pokojového termostatu 
a H2 – CONTROL MODE = ON/OFF  
V reţimu chlazení:  
- Pouţití spínacích časů a teplot reţimu vytápění  
- H6 FROST PROTECTION = OFF/OCHRANA PROTI 
MRAZU=VYPNUTO  
- H7 OPTIMUM START = NO 

Volba chladit/vytápět: +/-, potvrdit tlačítkem OK  
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H5  
VALVE 

PROTECTION/OC

HTANA VENTILU  
 

H6  
FROST 

PROTECTION/  
 
OCHRANA PŘED 
MRAZEM 
 
 
 
 
 
H7  
OPTIMUM START  
 
 
 
 
H8  
VALVES  
NORMALLY 

OPEN/NORMÁLNĚ 

OTEVŘÍT VENTILY  
 

 
H9  
ENERGY COUNTER  
RESET/VYNULO

VÁNÍ POČÍTADLA 

ENERGIE  

H10  

DISPLAY 

FLOOR 

TEMPERATURE  

 

 

 

 

 

10:00 h se ventil otevře na čas nastavený v minutách. Tovární 

nastavení: 3 min  

Nastavení času otevírání: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Nastavení teploty a reţimu ochrany před mrazem 
Kdyţ je ochrana před mrazem zapnuta, začne se topit, jakmile 

teplota klesne pod nastavenou hodnotu.  
Tovární nastavení: 5 °C  

Reţim ochrany pře mrazem je moţný pouze, kdyţ je termostat 

vypnutý  

Nastavit teplotu: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Aby bylo moţné vypnout ochranu před mrazem pomocí tlačítka OFF, 

nastavte tlačítkem – teplotu < 5 °C. Zobrazí se OFF (vypnuto).  

Toto nastavení způsobí, ţe je dosaţeno nastavené poţadované teploty jiţ 

na začátku. Během potřebného zahřívání se zobrazuje AUTO_ .  
Tovární nastavení: YES  

Vybrat YES (OPTIMUM START)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  
Otevřeno normální přepnutí relé při 

pouţití ovladačů  
Tovární nastavení: NO (vypnuto)  

Vybrat YES (zapnuto)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Vynulování počítadla energie nastaveného v G8/G9   

Vybrat YES (vynulovat): +/-, potvrdit tlačítkem OK  

Pouze při pouţívání zařízení jako pokojového termostatu s 

omezovačem  
Zobrazení aktuální teploty podlahy pro servisní účely  

---  

Vynulování všech nastavení provedených v moţnostech 

nastavení elektroinstalatéra a uţivatele zpět na tovární 

 

Tabulka 3: Přehled nastavení elektroinstalatéra a jejich výběr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97-09920-000  Strana 14/16  10/2011  

 

H5  
VALVE 
PROTECTION/OCHTANA 
VENTILU  

Ochrana ventilu před zablokováním, kdyţ delší dobu nedochází k 
ţádnému řízení  
Kaţdý den v 10:00 h se ventil otevře na čas nastavený v minutách. 
Tovární nastavení: 3 min  

Nastavení času otevírání: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

H6  
FROST PROTECTION/  
OCHRANA PŘED MRAZEM 

Nastavení teploty a reţimu ochrany před mrazem 
Kdyţ je ochrana před mrazem zapnuta, začne se topit, jakmile 
teplota klesne pod nastavenou hodnotu.  
Tovární nastavení: 5 °C  
Reţim ochrany pře mrazem je moţný pouze, kdyţ je termostat 
vypnutý. 

Nastavit teplotu: +/-, potvrdit tlačítkem OK  
Aby bylo moţné vypnout ochranu před mrazem pomocí tlačítka 
OFF, nastavte tlačítkem – teplotu < 5 °C. Zobrazí se OFF 
(vypnuto).  

H7  
OPTIMUM 
START/OPTIMÁLNÍ START 

Toto nastavení způsobí, ţe je dosaţeno nastavené poţadované 
teploty jiţ na začátku. Během potřebného zahřívání se zobrazuje 
AUTO_ .  
Tovární nastavení: YES  

Vybrat YES (OPTIMUM START)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

H8  
VALVES NORMALLY OPEN / 
NORMÁLNĚ OTEVŘÍT 
VENTILY  

Přepínácí relé pro bezpotenciálové spínání ventilů. 
Tovární nastavení: NO (vypnuto) 

Vybrat YES (zapnuto)/NO: +/-, potvrdit tlačítkem OK  

H9  
ENERGY COUNTER  
RESET/VYNULOVÁNÍ 
POČÍTADLA ENERGIE  

Vynulování počítadla energie nastaveného v G8/G9   

Vybrat YES (vynulovat): +/-, potvrdit tlačítkem OK  

H10  
DISPLAY FLOOR 
TEMPERATURE/ZOBRAZENÍ 
PODLAHOVÉ TEPLOTY 

Pouze při pouţívání zařízení jako pokojového termostatu s 
omezovačem  
Zobrazení aktuální teploty podlahy pro servisní účely  

---- 

H11  
RESET ALL/RESETOVAT 
VŠE 

Vynulování všech nastavení provedených v moţnostech nastavení 
elektroinstalatéra a uţivatele zpět na tovární nastavení. 

Vybrat YES (resetovat): +/-, potvrdit tlačítkem OK  

 

Zobrazení poruch zařízení  

Chyby v konfiguraci hardwaru se mohou zobrazit na displeji. V tomto případě se zobrazí ERR  

a doplňující běţící text o druhu závady.  
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6 Příloha  
 
6.1  Technické údaje

Provozní napětí  

Frekvence  
Výstup  
Spínací proud  
Příkon  
Stupeň krytí  
Třída izolace  
Provozní teplota  
Skladovací teplota  

Nastavení teploty v krocích  
Pokojový termostat (s omezovačem)  
Podlahový termostat  
Zobrazení teploty  
Výstupní signál  
 
PWM čas cyklu  
Hystereze  
Minimální spínací čas  

Přesnost času s odchylkou  
Ţivotnost lithiové baterie  

AC 230 V~ 

50 Hz 
relé se spínacím kontaktem, potenciálově spojeno 

10 mA ... 10 (4)A, 230 V~ 
cca 1,2 W 

IP30 
II 

0 ... 40 °C (bez kondenzace) 
-20 ... 70 °C (bez kondenzace) 

                 po 0,5 °C 
5 ... 30 °C 

10 ... 40 °C 
              po 0,1 °C 

s pulzní modulací (PWM) 

nebo výstupem zapnuto/vypnuto (On/Off) 

nastavitelný 

nastavitelná s řízením zapnuto/vypnuto (On/Off) 

10 min 
< 4 min za rok 

cca 10 let

 
6.2  Tabulka teplot a elektrického odporu pro vzdálené čidlo  

Teplota [°C]  10  20  25  30  40  50  

El.odpor [k ]  66,8  41,3  33  26,3  17,0  11,3  
 

 
 
6.3  Odstraňování závad  
 

Je příliš pozdě teplo  

Příčina 1: Naprogramované spínací časy nebo přesný čas nesouhlasí.  
Přizpůsobit naprogramování.  

Příčina 2: Došlo ke změně letního/zimního času (G5).  
Přizpůsobit čas.  

Příčina 3: Optimum Start H7 není zapnut nebo neběţí dostatečně dlouho (několik dní), aby došlo k 

optimálnímu zahřátí.  
Zvolte Optimum Start a dejte termostatu čas, aby se nastavil na podmínky prostředí.  

Nelze vložit žádné údaje  

Příčina 1: Je aktivní key lock=zámek G6.  
Zrušte zámek. 

Nelze nastavit požadovanou teplotu  

Příčina 1: Omezování teploty G7 brání poţadovanému nastaveni.  
Nově nastavte omezování teploty.  

Zobrazení teploty se nemění  

Příčina 1: Je zapnuté zobrazování poţadované teploty G10.  
Zapněte zobrazování pokojové teploty. 
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Teplota [°C]  10 20 25 30 40 50 

El.odpor [kΩ]  66,8 41,3 33,0 26,3 17,0 11,3 
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6.4  Záruka  

Vyhrazujeme si právo provádět technické a formální změny výrobku v zájmu technického pokroku.  

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.  

Při uplatňování záruky se obraťte na prodejní místo nebo přístroj zašlete spolu s popisem závady 

našemu zákaznickému servisu. 

  

Hager Electro s.r.o. 

Zákaznický servis 

Poděbradská 186/56  
180 66 Praha 9 - Hloubětín  
www.hager.cz  
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