Digitální termostat
EVO.X
Návod k použití

Bezpečnostní upozornění
Během instalace a během provozu přístroje se musí dbát na následující předpisy:
1)
Přístroj může připojovat pouze kvalifikovaná osoba.
2)
Při jakémkoli poškození nesmí být přístroj používán.
3)
Při připojování přístroje dodržte schéma připojení, popsané v tomto návodu na obsluhu.

Technické údaje
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Napájení: 3x alkalická baterie 1,5 V (typ AAA)
Výdrž baterií: přibližně 12 měsíců
Záloha: 2 minuty (při výměně baterií)
Indikace stavu baterií:
- Baterie budou brzy vybity - displej bliká
- Baterie jsou vybity - displej vypnut
Vstupy:
- Vstup pro ovládací signály telekomunikátoru X.Code
- Signál z externího čidla pro zobrazení druhé teploty
Výstup:
- Bistabilní relé s přepínacím kontaktem 8 A AC (250 V AC)
4 nastavitelné teploty:
- T
nezámrzná teplota
- T
nejnižší teplota
nejvyšší teplota
- T
- T
teplota pro manuální režim
Přednastavené hodnoty pro zimní provoz:
- T
= 6 °C, teplotní rozsah 2 °C až 15 °C
= 16 °C, teplotní rozsah 2 °C až 20 °C
- T
- T
= 20 °C, teplotní rozsah 2 °C až 37,7 °C
- T
= 18 °C, teplotní rozsah 2 °C až 37,7 °C
platí však T ≤ T ≤ T
Přednastavené hodnoty pro letní provoz:
= 23 °C, teplotní rozsah 10 °C až 37,7 °C
- T
= 26 °C, teplotní rozsah 10 °C až 37,7 °C
- T
- T
= --,- °C, systém vypnut
- T
= 25 °C, teplotní rozsah 2 °C až 37,7 °C
platí však T ≤ T
Regulace teploty:
- ON-OFF nebo proporcionální (přednastaveno ON-OFF)
- ON-OFF s diferenciálem 0,3 °C, proporcionální s diferenciálem 1 °C (-0,6 °C +0,4 °C), základní čas
10 minut
Hodiny: týdenní
Nastavitelná hodnota: 1 hodina
Zobrazovací rozsah měřené teploty:
- 0 °C ÷ +37,7 °C (vestavěné teplotní čidlo)
- -40 °C ÷ +60 °C (vnější teplotní čidlo)
Rozlišení: 0,1 °C
Aktualizace měřené teploty: každých 60 sekund
Úroveň krytí: IP40
Provozní teplota: 0 °C až 50 °C
Skladovací teplota: -10 °C až 65 °C
Svorkovnice:
- Výstup: 3 svorky 1,5 mm2 pro bistabilní relé 8 A (250 V)
- Vstup:
2 svorky 1,5 mm2 pro připojení vnějšího teplotního čidla
2 svorky 1,5 mm2 pro připojení telekomunikátoru

-2-

Popis tlačítek a displeje

Tlačítka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

manuální provoz (termostat)
zimní (přednastaveno) či letní provoz (přepínání hrotem)
T nezámrzná teplota (zimní provoz), vypnutí systému (letní provoz)
T úsporné teplota (zimní provoz) a chladící teplota (letní provoz)
T komfortní teplota (zimní provoz) a úsporné teplota (letní provoz)
zapnutí a vypnutí
ručního provozu časovaného termostatu
|
„+“ zvyšování hodnoty
„–“ zmenšování hodnoty
„OK“ potvrzení zadané hodnoty
prodloužení doby provozu teploty T2 (zimní provoz) nebo teploty T1 (letní provoz) o max. 9 hodin
„PRG“ programování
nastavení hodin
„R“ inicializace časování termostatu a vymazání programů, počínaje pondělkem 00.00 a dosazení
přednastavených hodnot

Displej
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Den
Venkovní teplota
Teplota v místnosti
Programové nastavení
Ruční provoz
Časování nebo prodloužení
Chlazení
Ohřev
Čas

První nastavení přístroje
Vložte baterie a hrotem stiskněte tlačítko „R“ (13). Tímto postupem se smažou všechny nastavené programy,
dosadí se přednastavené hodnoty.
Na 3 sekundy se rozsvítí všechny segmenty displeje a aktivuje se relé. Čas se spustí od 00.00, den od pondělí a
budou blikat až do nastavení hodin.
Důležité!
Bez nastavení hodin nebude termostat
regulovat teplotu.
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Nastavení hodin
Po stisku tlačítka (12), se v poli (15) rozsvítí hlášení „SEt“, v poli (16) jsou zobrazeny sekundy, v poli (22)
blikají minuty.
Tlačítky „+“ a „-“ se nastaví minuty, stiskem „OK“ se nastavení minut potvrdí a začnou blikat hodiny.

Tlačítky „+“ a „-“se nastaví hodiny, po potvrzení „OK“ začne blikat značka pro den.

Tlačítky „+“ a „-“ se nastaví den. Potvrzením tlačítkem „OK“, se uloží data a přístroj se přepne do běžného
chodu.

Nastavením časových údajů přestane blikat čas, zobrazí se vnitřní a vnější teplota (pouze při připojené vnější
sondě).

Nastavení programů
Stiskem tlačítka „PRG“ se v poli (14) zobrazí znak u prvního dne týdne
(pondělí = Lu), v poli (22) začne blikat program (např. P1), v poli (15) se zobrazí
nápis „Pro“ a poli (17) se zobrazí grafické znázornění programu. Dle
nastaveného módu (léto, zima) je rovněž zobrazen symbol (20) nebo (21).
Stiskem tlačítka „OK“ se zobrazí následující den.
Pro zobrazený den je možné změnit program tlačítky „+“ a „-“. Tlačítkem „OK“
se potvrdí zvolený program a zobrazí následující den.
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Nevyhovuje-li žádný program, je možné libovolný program upravit. Nejprve se
pro daný den zvolí program, potom se stiskne tlačítko „PRG“. V poli (17) pak
bude blikat první hodina (hodina 0) a v poli (16) hlášení „00h“, které odpovídá
blikajícímu políčku v grafickém poli.
Tlačítky „+“ a „-“ se přechází mezi hodinami bez změny teploty. Tlačítky T ,
T a T se nastavuje teplota pro příslušnou hodinu a zároveň se přejde na
následující hodinu. Jednotlivé teploty jsou v grafickém poli (17) zobrazeny
následovně:
- T
dva čtverečky
- T
jeden čtvereček
bez znaku (v případě nastavování hodiny, kde je již nastavena teplota
- T
T , kmitají dva čtverečky)
Tlačítkem „OK“ se potvrdí změna programu a přístroj se vrátí do nastavování
dne.

Podobným způsobem se nastaví všechny dny, potvrzením programu pro neděli se
přístroj vrátí do běžného chodu.

Nastavení teplot
V běžném chodu se stiskem tlačítek T , T či T zobrazí v poli (22) zvolená teplota, (pro T
„t0 =“, pro T „t1 =“ a pro T „t2 =“). V poli (16) bliká nastavená hodnota teploty.

se zobrazí

Tlačítky „+“ a „-“ lze teplotu změnit. Tlačítkem „OK“ se změna potvrdí a termostat se vrátí do běžného chodu.
Mezní hodnoty jsou uvedeny v technických údajích.

Manuální režim
Po stisku tlačítka se zobrazí symbol (18), v poli (15) se zobrazí hlášení „SEt“ a
začne blikat teplota Tm v poli (16).

Tlačítky „+“ a „-“ je možné změnit teplotu v rozsahu 2 ÷ 37,7 °C. Po stisku
tlačítka „OK“ nebo po 20 s bez stisku tlačítka se nastavená teplota uloží.
V manuálním režimu je zobrazen den, čas, vnější a vnitřní (pouze při připojené vnější sondě) teplota. Teplotu lze
zobrazit stiskem tlačítka „+“ nebo „-“, dalšími stisky je možné ji změnit.
Nastavená teplota může být kdykoliv zkontrolována stiskem tlačítka „+“ nebo „-“. Opakovaným stiskem těchto
tlačítek může být nastavená teplota modifikována.
Dalším stiskem tlačítka

bude ruční režim změněn na automatický.
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Letní / zimní režim
Změna zimního a letního režimu se provádí stiskem tlačítka
(2).
V poli (15) se zobrazí hlášení „SEt“, v poli (22) se zobrazí hlášení „Boil“ - ohřev
(nebo „Cool“ - chlazení) a v poli (21) začne blikat symbol , případně v poli
(20) .
Tlačítky „+“ či „-“ je možné režim změnit.

Tlačítkem „OK“, případně 20 sekund po posledním stisku tlačítka, se uloží
nastavená hodnota.
Funkce letního režimu jsou podobné funkcím zimního režimu a podobně se i nastavují.

Klávesnicový příkaz ON-OFF
Prostřednictvím klávesnice může být povelem ON-OFF aktivován nebo deaktivován program termostatu.
Tento řídící povel má přednost před povelem zadaným prostřednictvím telekomunikátoru.
Pracuje-li termostat v automatickém režimu,

přepne se stisknutím tlačítka
hodiny však fungují dál).

do stavu OFF (tj. relé se nepřepíná dle programu,

Při dalším stisku uvedeného tlačítka, se přístroj vrátí do předchozího stavu (např.
do automatického režimu).
Sepnutí nebo vypnutí relé proběhne na konci probíhající minuty.

Prodloužený režim
V prodlouženém režimu může být teplota T2 při zimním režimu (komfortní teplota), nebo teplota T1 při letním
režimu (chlazení), prodloužena o zvolený čas. Tento program může být aktivován pouze v automatickém režimu.
Pro aktivaci prodlouženého režimu stiskněte tlačítko .
V poli (19) se zobrazí symbol a v poli (15) se zobrazí hlášení „PrL“.
V poli (16) bliká číslice „0“, následuje písmeno „h“.
Tlačítky „+“ a „-“ může být čas prodloužen o max. 9 hodin. K počtu hodin bude
započítána i nastavená hodina.

Program bude aktivován tlačítkem „OK“ nebo po uplynutí 20 sekund po
posledním stisku tlačítka.
V poli (19) bude nadále zobrazen symbol . V poli (16) se opět zobrazí hodnota teploty v místnosti a v poli (15)
hodnota venkovní teploty (při připojené vnější sondě).
Přechod do programového režimu následuje po uplynutí nastaveného času nebo tlačítkem a snížením času na 0
tlačítkem „-“ s potvrzením tlačítkem „OK“.
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Program odpočítávání
Tento program se užívá k udržení termostatu v manuálním režimu po určitý počet hodin nebo dní. Přístroj se do
běžného chodu vrátí automaticky.
Stiskněte tlačítko
režimu.

(nebo

) tím se termostat přepne do manuálního (OFF)

Po stisku tlačítka se zobrazí symbol , zároveň se zobrazí hlášení „Cnt“ a
teplota Tm (T v zimním režimu, v letním režimu se nezobrazí žádná teplota).

V poli (22) se zobrazí hodnota pro odpočítávání ve formátu DD:HH
(dny:hodiny). Tato hodnota může být nastavena tlačítky „+“ a „-“ na maximální
hodnoty 99 dní a 23 hodin.
Tlačítkem „OK“ nebo po 20 sekundách po posledním stisku tlačítka se spustí
odpočítávání.
Naprogramovaný termostat bude, až do uplynutí nastaveného času, pracovat jako
klasický termostat s jedinou teplotou (nebo bude v režimu OFF)
Pole (22) zobrazuje odpočítávaný čas ve formátu DD:HH (dny:hodiny). V poli (19) bliká symbol , navíc je
zobrazen symbol (V režimu OFF není zobrazen žádný symbol).
V manuálním režimu může být teplota Tm modifikována tlačítky „+“ a „-“ a
potvrzena tlačítkem „OK“.

Je-li zařízení v režimu OFF, je možné po stisku T
stejným způsobem měnit teplotu T .

Po dalším stisku tlačítka  lze změnit hodnotu počítadla.
Program odpočítávání lze ukončit podržením tlačítka po dobu min. 3 sekund.

Vnější sonda
K termostatu Evo.X může být připojena vnější teplotní sonda X.Temp (není obsahem balení), která slouží
k měření druhé teploty.
• Technické údaje pro vnější sondu X.Temp:
Krytí: IP66
Délka kabelu: 2 m (Je možno prodloužit až na 40 m dvojvodičovým kabelem s průřezem min. 1 mm2)
Provozní teplota: -40 °C až +60 °C
Kód
VN883500

Model
X.Temp

Rozsah
–40 °C až +60 °C

Vnější teplotní sonda slouží vedle zobrazení vnější teploty rovněž k zaznamenání nejvyšší a nejnižší teploty.
Vnější čidlo není určeno k regulaci teploty.
Nejvyšší (nejnižší) vnější teplota se zobrazí po
stisku tlačítka „+“ („-“).
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Zobrazí se den a čas kdy došlo k dané události, zároveň se zobrazí naměřená hodnota a hlášení zda se jedná
o maximum „Hi“ či minimum „Lo“.
Podržením tlačítka „+“ nebo „-“ během zobrazení maxima či minima, se maximální či minimální hodnota
vymaže.
Zobrazení nejvyšší či nejnižší teploty se zruší tlačítkem „OK“, nebo po uplynutí
20 sekund po posledním stisku tlačítka.

Telekomunikátor
Jako další příslušenství je možné připojit telekomunikátor X.code (není obsahem balení). Telekomunikátor
slouží k ovládání termostatu po telefonní lince.
X.Code má dva příkazy:
ON: termostat pracuje v běžném programovém režimu.
OFF: termostat pracuje v manuálním režimu s teplotou nastavenou uživatelem.
Kód
VN131900

Model
X.Code

Popis
Telekomunikátor

Důležité:
Je-li termostat použitím klávesnice v režimu OFF, není možné jej telekomunikátorem přepnout do jiného
režimu.
Stav telekomunikátoru je kontrolován každých 5 minut.

Pokročilé programování
Podržením tlačítka „PRG“ na 3 sekundy se termostat přepne do pokročilého
programování.

Zobrazí se hlášení „Set“ a parametr „PrE“. V poli (16) bliká nastavená hodnota, kterou lze měnit tlačítky „+“ a
„-“. Stiskem tlačítka „OK“ se zobrazí další parametr.
V menu pokročilého programování lze nastavit následující parametry:
•

Posun „PrE“: Definuje o kolik minut dříve se má provést akce. Například je
nastaveno, že ve 14:00 má být teplota T , je-li parametr „Pre“ = 15,
proběhne změna ve 13:45 hod.

•

Nejvyšší teplota „Ht“: Definuje nejvyšší možnou hodnotu pro teploty T
Tm.

•

Nejnižší hodnota „Lt“: Definuje nejnižší možnou hodnotu pro teploty T
a Tm.

•

Způsob regulace „tr“: Volbu mezi regulací ON-OFF a proporcionální
regulací. (Proporcionální regulace je popsána v následující kapitole).

•

Jednotky „dE“: Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
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a

•

Vnější čidlo „Prb“: Povolení vnější sondy. Je-li zapojena vnější sonda
v době resetu přístroje, je parametr automaticky nastaven na „yes“.

•

Ochrana proti ucpání „Enc“: Tato funkce zabraňuje ucpání ventilů a
čerpadla tím, že pokud v průběhu posledních 48 hodin nenastalo žádné
přepnutí, relé se automaticky v poledne přepne na 2 minuty.

•

Hodiny provozu „tot“: V poli (18) se zobrazí hodiny provozu, v poli (17)
se zobrazí tisíce hodin.

•

Poměr doby chodu „Lod“: Ukazuje poměr doby chodu zařízení během
předchozího dne (v procentech).

•

Nabití baterií v procentech „bAt“: Ukazuje nabití baterií v procentech.
Po potvrzení parametru „bAt“ tlačítkem „OK“ přejde přístroj do běžného
chodu.

Nebude-li během nastavení uvedených parametrů stisknuto žádné tlačítko po dobu 20 s, přejde přístroj do
běžného chodu automaticky.

Druh regulace
Přednastavená regulace je ON-OFF, kdy se systém vypne při dosažení nastavené teploty s diferenciálem 0,3 °C.
Níže je popsáno několik příkladů regulace v zimním režimu. Řízení v letním režimu je opačné, tj. pokud je
zapnuto při zimním provozu je rozepnuto v letním režimu.
Je-li u ON-OFF regulace naměřená hodnota nižší než minimální práh, je systém ve stavu ON.
U proporcionální regulace je základní čas 10 minut rozdělen dle odchylky:
Tměř ≥ Tnast + 0,6 °C
Tměř = Tnast + 0,5 °C
Tměř = Tnast + 0,4 °C
Tměř = Tnast + 0,3 °C
Tměř = Tnast + 0,2 °C
Tměř = Tnast + 0,1 °C
Tměř = Tnast
Tměř = Tnast - 0,1 °C
Tměř = Tnast - 0,2 °C
Tměř = Tnast - 0,3 °C
Tměř = Tnast - 0,4 °C

relé OFF
1 minuta ON, 9 minut OFF
2 minuty ON, 8 minut OFF
3 minuty ON, 7 minut OFF
4 minuty ON, 6 minut OFF
5 minut ON, 5 minut OFF
6 minut ON, 4 minuty OFF
7 minut ON, 3 minuty OFF
8 minut ON, 2 minuty OFF
9 minut ON, 1 minuta OFF
relé ON

Při změně nastavení, následuje regulace v režimu ON-OFF, až do prvního dosažení Tnast. Tento postup slouží
k rychlejšímu dosažení nastavených hodnot.
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Zobrazení během provozu
V této kapitole jsou popsána veškerá možná hlášení na displeji a odpovídající funkce.

Automatický režim
Týdenní spínací hodiny se zobrazením času a dne v týdnu, nastavená teplotní křivka,
teplota prostředí včetně symbolu jednotky „C“ nebo „F“, je-li zapojeno venkovní čidlo
symbol „EXT“ a venkovní teplota, symbol , je-li aktivní zimní režim, nebo symbol ,
je-li aktivní letní režim.

Systém Off
Denní hodiny se zobrazením hodin a minut, prostředí včetně symbolu jednotky „C“ nebo
„F“, je-li zapojeno venkovní čidlo symbol „EXT“ a venkovní teplota.

Manuální režim
Zobrazení jako v automatickém režimu, není však zobrazena teplotní křivka, pouze
symbol . Po stisku tlačítka se zobrazí hlášení „SEt“ a blikající teplota pro manuální
režim „Tm“. Tuto teplotu je možné měnit tlačítky „+“ a „-“. 20 s po posledním stisku
tlačítka nebo stiskem tlačítka „OK“ se opět zobrazí měřené teploty.

Odpočítávání
Odpočítávaný čas je zobrazen v poli hodin. Nejsou zobrazeny dny v týdnu, je zobrazena
vnitřní případně i vnější teplota. Zároveň bliká symbol .

Prodloužení
Jako při automatickém režimu, navíc je zobrazen symbol .

Výměna baterií
Jsou-li baterie téměř vybity, všechny zobrazené hlášení začnou blikat, avšak funkce zůstanou zachovány.
Poklesne-li napětí baterií, přepne se přístroj do úsporného režimu – vypne se displej, všechny funkce (mimo
hodin) se přeruší.
Systém může v tomto stavu pracovat dokud baterie dokážou dodávat
dostatečnou energii mikroprocesoru.
Jsou-li baterie měněny při blikajícím displeji, je po dobu 2 minut zachováno
nastavení přístroje.
Pozor: Po výměně baterií je provoz termostatu obnoven po uplynutí 5 až 10
sekund. Vyjmeme-li vybité nebo téměř vybité baterie a vložíme-li je zpátky,
může se tento čas ještě prodloužit.
Pozor: Vložíme-li baterie opačně, kondenzátor se zcela vybije a všechny
uložené údaje se vymažou. V případě ztráty uložených dat je třeba přístroj
resetovat.
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Příslušné normy
Odpovídající normy EU
73/23/CEE modifikované 93/68/CEE (nízké napětí)
89/336/CEE modifikované 92/31/CEE a 93/68/CEE (EMC)
Následující normy:
Bezpečnost provozu: CEI-EN 61730-1 (96) „Elektrické přístroje pro automatické řízení, používané v domácnosti
nebo v podobném prostředí. Díl I: Všeobecné ustanovení".
Elektromagnetická slučitelnost:
Pro emise, CEI-EN 55014-1 (98) „Elektromagnetická slučitelnost. Předpisy pro elektrická zařízení, nářadí a
podobné přístroje. Díl I: odrušení. Ustanovení pro skupiny výrobků“.
Imunita: CEI-EN 55014-1 (98) „Elektromagnetická slučitelnost. Předpisy pro elektrická zařízení, nářadí a
podobné přístroje. Díl II: odolnost. Ustanovení pro skupiny výrobků“.
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