Digitální programovatelný termostat
s radiofrekvenčním ovládáním
Mithos RF
NÁVOD K OBSLUZE
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DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MITHOS

•

•

Zaručený komfort a kontrola spotřeby jak v zimě
tak v létě (vytápění/chlazení)

•

Napájení: 1 baterie 1,5 V typ AA (alkalická)

•

Vyměnitelná stříbrná čelní krytka jako příslušenství
(kód VE323200)

•

Montáž na stěnu nebo na krabici 503 (3 moduly)

•

Zobrazení stavu provozu, času, dne a vnitřní
teploty

Týdenní programování se třemi hodnotami
teploty kontrolovanými po celý den
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T3 : +2 ÷ +35 °C
T2 : +2 ÷ +35 °C
T1 : +2 ÷ +35 °C

MONTÁŽ
•

Doporučuje se umístit programovatelný
termostat na místo s podmínkami průměrné
teploty okolí. Vyhněte se instalaci příliš blízko
dveří, oken, tepelných zdrojů, přímého
slunečního záření a míst s velkým nebo žádným
prouděním vzduchu.
Navíc je doporučeno instalovat termostat
přibližně 150 cm nad zemí.
Montáž může být na stěnu nebo na krabici 503.
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ROZMĚRY

PROVOZ
Modul pro dálkové ovládání sepne zařízení po přijetí radiofrekvenčního signálu zaslaného
termostatem Mithos RF.
Mithos RF

Dálkový ovládání modul
1 nebo více kanálový

Zařízení

Bližší informace o konfiguraci přístroje, viz část KONFIGURACE A TEST MODULU PRO
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


Mithos RF je elektronický týdenní programovatelný termostat s montáží na stěnu k ovládání
zařízení radiofrekvenčním signálem. Je vhodný do prostředí se stupněm znečištění 2.

Kód
VE428900
VE426300
VE427100
VE425500

Model
Set Mithos RF Bianco
Set Mithos RF Nero
Mithos RF Bianco
Mithos RF Nero

Popis
Mithos RF bílý + modul pro dálkové ovládání 1 kanál
Mithos RF černý + modul pro dálkové ovládání 1 kanál
Digitální programovatelný termostat s RF ovládáním bílý
Digitální programovatelný termostat s RF ovládáním černý
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce:

1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba, zapojení musí odpovídat příslušným
normám a schématům zapojení.
2) Nezapojujte přístroj, je-li jakákoliv jeho část poškozena.
3) Výrobek musí být instalován a zprovozněn v souladu s platnou normou pro elektrická
zařízení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

•
•
•
•
•

Mithos RF
Napájení: 1 alkalická baterie 1,5 V (typ AA)
Životnost: přibližně 24 měsíců
Záloha chodu: 1 minuta (na výměnu baterie)
Ukazatel stavu baterie
5 nastavitelných teplot:
- T3, T2, T1 pro automatickou regulaci
- T0 nezámrzná teplota nastavitelná v pokročilém nastavení
- T teplota pro ruční režim

•

Ovládání teploty:
- ON/OFF s nastavitelným diferenciálem mezi 0.1 °C a 1 °C
- PROPORCIONÁLNÍ s proporcionálním pásmem a nastavitelným obdobím regulace
Týdenní programování
Denní rozlišení: 1h
Nastavitelné zpoždění sepnutí mezi 15, 30 a 45 minutami (nezávisle pro každou hodinu)
Stupnice měřené teploty: 0 °C ÷ +50 °C
Měřené a zobrazované rozlišení teploty: 0.1 °C
Teplotní regulační rozsah: 2.0 °C ÷ +35 °C
Aktualizace měření: každých 20 vteřin
Přesnost: ±0.5 °C
Zimní nebo letní nebo ruční režim
Možnost zobrazení ve °F
Automatická změna letního/zimního času
Zámek klávesnice heslem pro instalace na veřejných místech
Montáž na stěnu (nebo na krabici 503)
Dálkový ovládací radiofrekvenční člen 433,92 MHz
Provozní teplota: 0 °C ÷ +50 °C
Provozní vlhkost: 20% ÷ 90% nekondenzovaná
Skladovací teplota: -10 °C ÷ +65 °C
Stupeň krytí: XXD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Přednastavené hodnoty teploty (ve °C) jsou následující:
zimní provoz

letní provoz

T1

5.0

OFF

T2

15.0

23.0

T3

18.0

25.0

TMANUAL

20.0

24.0

Regulace teplot odpovídá následující podmínce: T1 ≤ T2 ≤ T3.
V letním režimu, T1 nemůže být nastaveno a odpovídat vypnuté klimatizaci OFF.

•

DÁLKOVÝ OVLÁDÁCÍ ČLEN
Detailní informace o technické specifikaci viz. dokumentace dálkového ovládacího členu
dodávaná s přístrojem.

OVLÁDACÍ PRVKY / ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI


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

Ovládací prvky
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko

13) Tlačítko

ruční ovládání
zvýšení vybraného pole nebo zobrazení denní maximální teploty
snížení vybraného pole nebo zobrazení denní minimální teploty
potvrzení zadaných údajů
zapnutí a vypnutí termostatu
výběr teploty T3
výběr teploty T2
výběr teploty T1
umožňuje nastavit načasování nebo zpoždění sepnutí
nastavení programů nebo pokročilé programování
nastavení času
zimní režim (přednastavený) nebo letní režim (tlačítko je dosažitelné
pouze hrotem)
vymaže datum a čas, ale ne nastavení programů (k provedení tohoto viz
„Obnovení výchozích parametrů“ viz strana….)
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Zobrazení na displeji

Pole „DAY / DEN“
Pole „PROGRAMOVACÍ REŽIM“
Pole „TEPLOTA PROSTŘEDÍ“
Pole „NASTAVENÝ PROGRAM“
Pole „AKTIVNÍ RUČNÍ PROVOZ“
Pole „NAČASOVÁNÍ“
Pole „AKTIVNÍ KLIMATIZACE“
Pole „AKTIVNÍ VYTÁPĚNÍ“
Pole „ČAS“
„NEVYUŽÍVANÉ POLE“
Pole „RADIOFREKVENČNÍ PŘENOS“
Pole „JEDNOTKA MĚŘENÍ“
Pole „VYPNUTO“

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ / RESET
•

Vložte baterii a stiskněte hrotem tlačítko
.
Rozsvítí se všechny segmenty displeje a na 3 vteřiny
sepne relé. Potom pole čas (22) začne od 12:00
a zůstane blikat až do nastavení času.

Pozor
Pokud není nastaven čas, termostat nespíná.
Začne spínat pouze po nastavení času.
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NASTAVENÍ ČASU
•

Stiskněte tlačítko
, na poli (16) ubíhají blikající
vteřiny, zatímco pole (22) ukazuje hodnoty minut a
hodin.
Stiskněte tlačítko
k vynulování vteřin a zvýšení
pole minut o 1 nebo
k vynulování pole vteřin.
Stiskněte tlačítko
pro potvrzení.
(V případě, že nastavení času následuje po resetu,
pole „vteřiny“ není možné nastavit.
Proto první parametr k nastavení je pole „minuty“).
V tomto bodě začne blikat hodnota minut.
Stiskněte tlačítka
a
ke zvýšení nebo snížení
Pole a stiskněte
pro potvrzení.
Opakujte postup pro nastavení hodin.

Po nastavení hodnot hodin se objeví na poli (22) blikající hodnota roku, na poli (15) hodnota
měsíce a na poli (16) hodnota dne.

Stiskněte tlačítka
a a pro úpravu hodnot a
pro potvrzení.
Po nastavení dne stiskněte tlačítko
pro výstup z menu.
Výsledkem tohoto postupu je, že hodnota času již nebliká, na pole (16) se vrátí zobrazení
teploty prostředí.
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NASTAVENÍ PROGRAMŮ
•

Stiskněte tlačítko
, na poli (14) se zobrazí
označení odpovídající pondělí, na poli (16) se objeví
blikající vybraný program (např. P1), na poli (15) se
objeví „Pro“, na poli (17) se objeví grafický průběh
příslušného programu a aktivuje se symbol (20) nebo
(21) podle nastaveného režimu (letní nebo zimní).
Pokud zvýrazněný program vyhovuje, přejdete na
následující den stisknutím tlačítka
.

•

Pokud zvýrazněný program nevyhovuje pro daný den,
můžete vybrat další použitím tlačítek
a
, které
upravují hodnotu „Px“ obsahující pole (16); při změně
programu se změní také obsah pole (17) vztahující se
k vybranému programu.
Výchozí nastavení programů najdete na konci tohoto
návodu.
Po vybrání správného programu přejdete na následující
den stisknutím tlačítka
..

•

Pokud žádný program nevyhovuje vašim potřebám,
vyberte si jakýkoliv program a stiskněte tlačítko
Tím se rozbliká příslušný segment v poli (17).

.

Tlačítky T1, T2 a T3 je možné upravit vybranou teplotu
pro danou hodinu a přejít na hodinu následující.
Použitím tlačítek
a
je možné přemístit se
z hodiny na hodinu bez úpravy nastavené teploty.

Stisknutím tlačítka
je možné nastavit zpoždění
sepnutí pro vybranou hodinu. Každé stisknutí tlačítka
znamená zvýšení zpoždění o 15 minut.
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Stisknutím tlačítka
potvrdíte upravený program a
vrátíte se do situace „Px“ blikající v poli (16).

Stisknutím tlačítka
potvrdíte program pro daný
den a přejdete na den následující až dosáhnete neděle,
poté se vrátíte do normálního provozu:

NASTAVENÍ TEPLOT
•

V každém z režimů provozu při stisku tlačítek T1, T2 a
T3 v poli (22) se objeví označení příslušné teploty,
kterou upravujete, v poli (16) se rozbliká hodnota
zmíněné teploty.

Tlačítky
a
můžete upravit hodnotu a
tlačítkem
potvrdíte změnu a vrátíte se do
normálního provozu.

Limitní hodnoty pro nastavení jsou uvedeny
v technických vlastnostech.
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RUČNÍ PROVOZ
•

Při automatické provozu při stisku tlačítka
termostat s provozní teplotou Tm.

se bude systém chovat jako normální

Na poli (22) zůstane aktuální čas.
Na poli (14) zůstane aktuální den
Na poli (15) se objeví nápis „SEt“
Objeví se symbol (18)
Pole (17) zmizí. Na poli (16) bude blikat hodnota ručně
nastavené teploty.
Tlačítky
a
je možné upravit hodnotu od 2.0°C
do 35°C.
Stiskem tlačítka
nebo po 45 vteřinách od
poslední operace se v poli (16) znovu objeví teplota
prostředí.
Kdykoliv je možné ověřit nastavenou teplotu stiskem
tlačítka
nebo
. Dalším stisknutím jednoho z
těchto 2 tlačítek je možné upravit nastavení teploty.
Z ručního programu do programu automatického
přejdete jednoduše opětovným stiskem tlačítka
po dobu alespoň 3 vteřin.

LETNÍ / ZIMNÍ PROVOZ
Pro přechod ze zimního provozu na provoz letní (a
opačně) stiskněte hrotem tlačítko
(12).
Na poli (22) se objeví blikající nápis „rlSC“ (nebo
„Cond“) a symbol l (nebo
).

Tlačítky
provozů.

a

je možné vybrat jeden ze dvou

Program přejde to požadovaného provozu stiskem
tlačítka
nebo po 45 vteřinách od poslední
operace. Vlastnosti letního provozu jsou zrcadlové
k vlastnostem zimního provozu. Proto je možné
všechny parametry nastavit podle postupů v tomto
návodu.
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POVEL Z KLÁVESNICE ON-OFF
•

Pro vypnutí termostatu stiskněte tlačítko
.
Na displeji se objeví symbol
.
Po vypnutí v zimním provozu termostat aktivuje funkci
nezámrzné teploty, aby zabránil poklesu teploty pod
daný práh. Tuto hodnotu teploty nastavíte v pokročilém
programování (viz „Nezámrzná teplota“ str. 16).
Zatímco v letním provozu vypnutý termostat úplně
vyřadí povel chlazení.
Pro návrat do předešlého provozního režimu stiskněte
znovu tlačítko
.

ČASOVÁNÍ
Termostat umožňuje aktivovat tři různé způsoby časovacích režimů, které využijete, když budete
chtít udržet určité podmínky na několik hodin nebo dní. Tři časovací režimy jsou:
Ruční provoz
Pokud ve stavu ručního provozu nastavíte časování, bude tento ruční stav udržen až do konce
časování, potom přejde do automatického provozu. Pokud během časování přejdete do
automatického vypnutého provozu, časování se ukončí.
Automatický provoz
Pokud ve stavu automatického provozu nastavíte časování, bude tento automatický stav udržen
až do konce časování, potom přejde do nezámrzného/vypnutého provozu. Pokud během
časování přejdete do ručního nebo vypnutého provozu, časování se ukončí.
Dočasné vypnutí
Pokud ve stavu vypnuto nastavíte časování, bude tento vypnutý stav udržen až do konce
časování, potom přejde do provozu, který předcházel vypnutí. Pokud během časování zapnete
zařízení, časování se ukončí.
Ve všech případech je podmínka časování signalizována symbolem
Nastavení časování
Pro nastavení časování je nutné stisknout tlačítko

.

V tomto bodě začne na displeji blikat nápis „00h“
označující časování.
Tlačítky
a
je možné vybrat hodnotu v rozmezí 0
až 99.
Stisknutí tlačítka
umožní vybrat jednotu měření mezi
hodinami a dny.

Každá změna jednotky měření způsobí vynulování
nastavené hodnoty časování.
Po vybrání hodnoty stiskněte
pro potvrzení nebo
vyčkejte 45 vteřin.
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.

Pozn.: V případě, kdy se upravuje čas během časování, nebude u časování poslední
změna promítnuta.
Pozn.: Do počítání hodin je započítána také ta hodiny, ve které je prováděno
programování. Stejným způsobem, pokud je jednotka měření ve dnech, je
započítán také aktuální den. Časování v hodinách končí po uplynutí poslední
hodiny, časování ve dnech končí o půlnoci.

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ
•

V pokročilém programování je možné vstoupit do následujících provozních parametrů:
- typ regulace
- parametry pro typ regulace
- nezámrzná teplota
- jednotka měření teploty
- nastavení/test přenosu RF
- heslo pro zablokování klávesnice
- doba provozu zařízení
- stav baterie

•

Do pokročilého programování vstoupíte stisknutím
tlačítka
na více než 3 vteřiny.
Upravovaný parametr bliká, tlačítky
a
je
možné upravit jeho hodnotu a tlačítkem
potvrdit
nastavení a přejít k následujícímu parametru. Po potvrzení posledního parametru vystoupíte
z menu a termostat se vrátí do provozu s dříve nastaveným režimem.

Typ regulace (pouze pro zimní provoz)
• V poli (22) se objeví nápis „rEG=“ a v poli (16) blikající
číslice „0“ (programování ON-OFF) nebo „P“
(proporcionální programování)

•

Vyberte tlačítky
a
způsob požadované
regulace a stiskněte
pro potvrzení a přejítí
k nastavení následujícího parametru.

Parametry pro typ vybrané regulace (pouze pro zimní provoz)
• V případě typu regulace „ON/OFF“ je jediným
parametrem k nastavení diferenciál. V poli (22) se
objeví nápis „dIF“ a v poli (16) blikající aktuálně
nastavená hodnota.
Stiskněte tlačítka
a
ke zvýšení nebo snížení
hodnoty. Rozsah je od 0.1°C do 1°C.

14

•

V případě typu regulace „PROPORCIONÁLNÍ“ je možné nastavit parametry:
- pásmo regulace
- doba regulace
V poli (22) se objeví nápis „bnd=“ a v poli (16) blikající
aktuálně nastavená hodnota.
Stiskněte tlačítka
a
ke zvýšení nebo snížení
hodnoty. Rozsah je od 0.5°C do 5°C.

Po potvrzení hodnoty pásma se v poli (22) objeví nápis
„Per=“ a v poli (16) blikající aktuálně natavená
hodnota. Stiskněte tlačítka
a
ke zvýšení
nebo snížení hodnoty. Je možné vybrat 10, 20 nebo 30
minut.
Pro podrobnější popis jak provést výběr typu regulace
přejděte na kapitolu „TYP REGULACE“ na str. 20.
Nezámrzná teplota (pouze pro zimní provoz)
• Je možné nastavit hodnotu bezpečnostní teploty (nezámrzné teploty), která bude udržována
také v případě, že je termostat vypnutý.
V poli (22) se objeví nápis „OFF=“ a v poli (16) blikající
aktuálně nastavená nezámrzná teplota.
Stiskněte tlačítka
a
ke zvýšení nebo snížení
hodnoty teploty. Je možné vybrat hodnotu mezi 01.0°C
a 10.0°C.

Je také možné vyřadit funkci nezámrzné teploty stiskem
tlačítka
dokud se neobjeví v poli (16) symbol „---“.
V tomto případě, když je termostat vypnutý, nebude
prováděna žádná regulace.

Jednotka měření teploty
• Je možné vybrat zobrazení teploty ve stupních Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F).
V poli (22) se objeví nápis „dET=“ a v poli (25) blikající
aktuálně nastavená jednotka měření.
Stiskněte buď tlačítko
nebo
jednotky a
pro potvrzení.

ke změně
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KONFIGURACE A TEST MODULU PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Sepnutí ohřevu je provedeno přes modul dálkového ovládání, který dostane povel z termostatu
prostřednictvím radiofrekvenčního signálu.
Provoz modulu pro dálkové ovládání
• Provozní vlastnosti modulu najdete v příslušné dokumentaci dodávané s přístrojem.
Konfigurace modulu pro dálkové ovládání
• Aktivujte režim konfigurace tak jak je popsáno v dokumentaci modulu.
• Přístroj zůstane v režimu konfigurace po určitý čas, ve kterém musí obdržet konfigurační
řetězec.
• Při obdržení řetězce je kanál konfigurován a modul zahájí normální provoz.
• Abyste znovu nakonfigurovali kanál, opakujte postup. Každá nová konfigurace ruší tu
předchozí.
Konfigurace termostatu Mithos RF
• V poli (22) se objeví nápis „oUt=“, v poli (16) se objeví
blikající nápis „CnF“.
•
•

Ověřte, že modul pro dálkové ovládání je v režimu
konfigurace.
Proveďte konfiguraci stisknutím tlačítka
na
termostatu po dobu několika vteřin. Po kompletní
konfiguraci se v poli (24) objeví na několik vteřin symbol
a následně bude zobrazena stránka testu
radiokomunikace.

Test komunikace
• Během testu se v poli (22) objeví nápis „oUt=“, v poli
(16) se objeví blikající nápis „tSt“ a v poli (15) nápis
„on“ nebo „oFF“ k označení, zda byl test zahájen
nebo ne.
• Režim testu (on) zahájíte stiskem tlačítka
po
dobu několika vteřin.
• Jestliže je aktivován režim testu, rozsvícení symbolu
označuje, že relé modulu je v pozici ON, zatímco
žádný symbol označuje relé je ve stavu OFF. Příkazy o
zapnutí a vypnutí jsou posílány každých 10 vteřin po
dobu 10 minut.
• Pro opuštění režimu testu stiskněte tlačítko
.
Pozn.: Tlačítky

a

je možné přejít z režimu test do režimu konfigurace.

Heslo pro zablokování klávesnice
• Je možné zvolit tří ciferné číslo k odblokování
klávesnice.
•

V poli (22) se objeví nápis „PAS=“ a v poli (16) blikající
aktuálně nastavené heslo (výchozí nastavená hodnota
je „123“). Vyberte tlačítky
a
požadovanou
hodnotu a stiskněte
pro potvrzení.
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•

Pro aktivaci/deaktivaci zámku klávesnice přejděte na
kapitolu „POKROČILÉ FUNKCE“.

Doba provozu zařízení
• Je možné zobrazit dobu provozu zařízení (relé ve stavu ON).
•

V poli (15) se objeví nápis „tot=“ zatímco v polích (22)
a (16) se objeví hodnota časování (tato hodnota je 5
číselná, 3 v poli (22) a 2 v poli (16) a čte se zleva
doprava. Na obrázku je hodnota 1274 hodin).

•

Jsou k dispozici dvě nezávislé počítadla pro zimní
provoz a pro letní provoz. Maximální zapamatovatelná
hodnota je 65535 hodin. Počítadlo vynulujete stiskem
tlačítka
po dobu asi 3 vteřin, když se nacházíte
v menu zobrazení počítadla.

Stav baterie
• Je možné zobrazit stav baterie
•

V poli (22) se objeví nápis „bAt=“ a v poli (16)
procentní hodnota stavu baterie.

•

Vzhledem k tomu, že toto je poslední parametr
v pořadí, stisknutím tlačítka
vystoupíte z menu a
vrátíte se do automatického provozu.

•

Pokud není stisknuté žádné tlačítko během nastavování
těchto parametrů, vrátíte se do automatického provozu
po 45 vteřinách.

POKROČILÉ FUNKCE
Automatická změna letního a zimního času
• Termostat umožňuje přejít automaticky z letního na zimní čas a opačně.
• Stiskem tlačítka
na dobu alespoň 3 vteřin se na
displeji objeví nápis „Change“ a v poli (15) blikající
nápis „On“ nebo „OFF“.
Vyberte tlačítky
a
a potvrďte
.
Pokud vyberete OFF, opustíte menu a termostat
nebude měnit čas. Pokud vyberete ON, budou
zobrazeny další dvě menu, které definují příslušnou
změnu času ze
- zima → léto
- léto → zima (v poli (20) se objeví symbol
).
Abyste upravili nastavené hodnoty, stiskněte tlačítko
„PRG“. Parametr, který měníte začne blikat. Stiskněte
tlačítka
a
pro změnu parametru a
pro
potvrzení.
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•

Nastavení, které je možné provést u obou menu jsou
v pořadí:
- týden v měsíci
(1ST první, 2ND druhý, 3RD třetí, 4TH čtvrtý, LST
poslední)
- den v týdnu
- měsíc
- čas změny
Na konci každého menu stiskněte znovu
pro přejítí na následující menu nebo pro
výstup a návrat do normálního zobrazení.
Výchozí nastavené hodnoty pro automatickou změnu času jsou:
- změna zima → léto: poslední neděle v březnu 02:00 hodin
- změna léto → zima: poslední neděle v říjnu 03:00 hodin

Zablokování klávesnice
• V případě, kdy chcete instalovat termostat na veřejná
místa, je možné zablokovat klávesnici stisknutím
tlačítek T1, T2 a T3 současně po dobu alespoň 3 vteřin.
Na displeji se objeví nápis „BLOC“.

•

K odblokování klávesnice stiskněte znovu tlačítka T1,
T2 a T3 po dobu alespoň 3 vteřin a vložte pomocí
tlačítek
a
ochranné heslo.

Zobrazení maximální/minimální denní teploty
• Termostat si automaticky pamatuje minimální a
maximální naměřené hodnoty během dne. Ke
zobrazení těchto hodnot stiskněte tlačítko
(maximální hodnota) nebo
(minimální hodnota).
V poli (16) se objeví naměřená hodnota.

•

K vynulování maximální/minimální uložené hodnoty
stiskněte po dobu alespoň 3 vteřin tlačítko
/
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Nouzová regulace
• V zimním režimu v případě vadného teplotního čidla, termostat sepne relé na ON na
10 minut každé 4 hodiny, aby zabránil problémům se zamrznutím. V poli (16) se objeví
symbol „---“.
Obnovení výchozích parametrů
• Prostým stisknutím tlačítka
nevyvoláte celkový reset přístroje. K tomu, aby jste obnovili
výchozí hodnoty je potřeba stisknou tlačítko
a následně do 3 vteřin tlačítko
. Na
displeji se objeví nápis „dEF“.

TYP REGULACE
Výchozí nastavená regulace je typu ON/OFF s vypnutím dle nastavené teploty a
s nastaveným diferenciálem 0,3°C.
V provozním režimu ON/OFF relé modulu dálkového ovládání pracuje podle následující
logiky:
režim ohřevu

režim chlazení

Rostoucí
teplota

Rostoucí
teplota

V režimu ohřevu může být vybrána proporcionální regulace, která v některých typech zařízení
umožňuje zlepšit regulaci tak, abyste získali konstantní teplotu.
Tato regulace spíná relé ON nebo OFF uvnitř předdefinovaného regulačního cyklu na základě
rozdílu mezi naměřenou a nastavenou teplotou.
Nezbytné parametry pro definované tohoto režimu jsou:
•
•

pásmo regulace
doba regulace

Pásmo regulace představuje teplotní interval, vycházející z nastaveného teploty, ve kterém je
probíhá proporcionální regulace
V termostatu nastavte střed pásma regulace, který požadujete. Rozpětí tohoto parametru je
0.5÷5.0°C s rozlišením 0.1°C.
Zatímco doba regulace představuje průběh cyklu regulace (doba sepnutí + doba vypnutí).
Hodnotu tohoto parametru můžete vybrat mezi 10, 20 a 30 minutami.
Vyberte hodnotu doby regulace dle následujícího:
• 10 minut pro zařízení s nízkou tepelnou setrvačností
• 20 minut pro zařízení se střední tepelnou setrvačností
• 30 minut pro zařízení s vysokou tepelnou setrvačností
Vyberte hodnotu pásma regulace dle následujícího:
• dlouhé pásmo (5°C) pro zařízení s vysokým teplotním spádem
• úzké pásmo (0,5°C) pro zařízení s nízkým teplotním spádem
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VÝMĚNA BATERIE
•

Před brzkým vybitím baterie se rozbliká celý displej,
zatímco bude možné využívat všechny funkce
Při nízkém napětí baterie se přístroj přepne do stavu
vybité baterie, který ponechá displej vypnutý, sníží
spotřebu a všechny funkce budou pozastaveny
s výjimkou hodin. Provoz v takovém stavu může
pokračovat až do doby, kdy baterie udrží takové napětí,
které umožní funkci mikrokontroleru.
Výměna baterie musí být provedena nejdéle za jednu
minutu ve stavu blikajícího displeje.
Jinak budou datum a čas ztraceny a budou muset být
znovu nastaveny při zapnutí. Nastavené programy
zůstanou v paměti.
Doporučuje se používat pouze alkalické baterie.

Upozornění:
když je vyměněna baterie, termostat nenaběhne ihned do provozu, ale musíte počkat 5 až
10 vteřin, během kterých vnitřní napětí dosáhne hodnot pro normální provoz.
Pokud se vyjme a znovu vloží vybitá nebo skoro vybitá baterie, čekací doba může být o
hodně delší.

SOUVISEJÍCÍ NORMY A NAŘÍZENÍ
Shoda s následujícími směrnicemi EU 1999/5/CE (R&TTE)
2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita)
je deklarována s odkazy na následující normy:
ETSI EN 300 220-1
ETSI EN 300 220-2
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-3
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ZIMNÍ PROGRAMY
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LETNÍ PROGRAMY
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