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PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE
PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ
PROSTUDUJTE
1 Vítejte
1.1

Vítejte

Značka Protherm věnuje veškerou
svou energii na nalezení co možná
nejefektivnějšího řešení topení a ohřevu
vody pro vaše pohodlí.

2 Představení zařízení
2.1

Popis

Zařízení, které se Vám dostalo do rukou,
je programovatelný pokojový termostat
(dále jen termostat) k ovládání topného a/
nebo chladícího systému v závislosti na
teplotě vzduchu v místnosti, ve které se
zařízení nachází, a také v závislosti na
funkci nastaveného programu topení a/
nebo chlazení; případně se zapojením
snímačem venkovní teploty. Termostat
rovněž ovládá teplotu teplé vody v
závislosti na nastaveném programu.
2.2

Obraťte se na nás pro více
informací o doplňcích

Navíc lze instalací snímače venkovní
teploty dosáhnout toho, že termostat bude
automaticky přizpůsobovat teplotu topení
výkyvům počasí!

3 Základní dokumentace
3.1

Založení dokumentace

• Zajistěte, aby tato příručka byla uložena
v blízkosti zařízení a aby bylo možné
ji později použít pro vyhledávání
informací. I v případě, že se budete
stěhovat, zajistěte, aby byla tato
příručka uložena v blízkosti zařízení a
aby ji mohl později použít i nový majitel.
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• Pečlivě si přečtěte a následně i
dodržujte tyto pokyny, aby bylo možné
zajistit bezpečné a efektivní využívání
zařízení.
Společnost nenese žádnou odpovědnost
za škody, které případně vzniknou
v důsledku nedodržení pokynů zde
uvedených.
3.2

Vysvětlivky symbolů

a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí
úrazu.

i

DŮLEŽITÉ: Užitečné informace.

4 Bezpečnost
Označení CE znamená, že toto
zařízení je v souladu v platnými
technickými a bezpečnostními
normami.
Shoda zařízení s těmito
normami je doložena
certifikátem.

a

Jste povinni dodržet
následující bezpečnostní
pokyny a doporučení:

• V žádném případě se nepokoušejte
provádět změny na zařízení či v jeho
bezprostředním okolí, jelikož by takový
zásah mohl mít negativní dopad na
bezpečnost provozu tohoto zařízení.
• Nepokoušejte se o opravu závad na
zařízení. Tato pravomoc je svěřena
výhradně kvalifikovaným odborníkům.
• K obsluze zařízení nepouštějte děti.
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Některé změny v rámci vašeho bydlení
mohou ovlivnit správný chod zařízení.
Doporučujeme tedy takové změny
nejdříve konzultovat s technikem, který
prováděl instalaci zařízení.

a

Doporučujeme obezřetnost
při nastavování teploty teplé
vody, jelikož voda vytékající
z vodovodních kohoutků by
mohla být příliš teplá.

5 Záruka / Odpovědnost
5.1

Podmínky záruky

Pokojový termostat (dále jen termostat),
který jste si vybrali, byl podroben mnoha
kontrolám kvality. Toto zařízení  musí být
instalováno kvalifikovaným technikem,
a to v souladu s montážními předpisy,
standarty a  s legislativou platnou k datu
montáže. Termostat musí být užíván
v souladu s uživatelským manuálem,
nesmí být opravován a  rozebírán jinak
než je uvedeno v návodu.
Záruka je 24 měsíců od data prodeje.
Výrobce uznává pouze případné skryté
vady vzniklé ve výrobě. Záruka se netýká
škod nebo poškození:
-- vzniklých nesprávnou nebo neodbornou        
instalací

5.2

Užívání zařízení / odpovědnost
výrobce

b

Výše uvedená záruka na
součástky se uplatní při
dodržení následujících
podmínek:

-- Zařízení musí být nainstalováno
kvalifikovaným technikem v souladu s
instalačními pokyny,
-- Zařízení je určeno k užívání za
normálních podmínek a v souladu s
pokyny výrobce pro užívání a údržbu,
-- V průběhu záruční lhůty je k údržbě,
opravám, demontáži či ke změně
zařízení oprávněn pouze kvalifikovaný
technik.
-- Oprava či nahrazení jednotlivých prvků
po dobu záruční lhůty nemá vliv na její
prodloužení.    

b

Výrobce v žádném případě
není odpovědný za:

-- Vady a poškození, které vzniknou
nesprávnou či nedostatečnou instalací,
nevhodnou údržbou nebo nesprávným
nastavením,
-- Jakékoliv vady na systému, ke kterému
je zařízení připojeno,

-- vzniklých vlivem změn v napájecích
charakteristikách díky špatnému
napájecímu napětí

-- Jakékoliv vady, které vzniknou
nevhodnou ochranou proti mrazu,

-- vzniklých mechanických poškozeních
způsobenou nevhodnou manipulací

-- Jakékoliv poškození a nežádoucí
nastavení, která vzniknou změnou
charakteristik elektrického napětí.  

Zprávu o poruše uživatel oznamuje
instalační firmě. Na termostatu nesmí být
v době záruky prováděny žádné  zásahy
a opravy bez předchozího souhlasu
výrobce.
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• Podrobnější informace naleznete v
našich Všeobecných obchodních
podmínkách.
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Ovládání tohoto zařízení není určeno
osobám (včetně dětí) s fyzickým,
smyslovým či mentálním omezení, jakož
i s nedostatkem zkušeností či znalostí
pro ovládání tohoto zařízení. Aby byla
zajištěna bezpečnost těchto osob, musí na
jejich počínání ve vztahu k tomuto zařízení
dohlížet odpovědné osoby.
• Zabezpečte, aby se děti se zařízením
nehrály.
5.3

Ochrana proti zamrznutí

Systém ochrany zařízení proti mrazu
spouští funkci topení, jakmile:
-- teplota vzduchu v místnosti, kde je
zařízení nainstalováno, klesne pod 5°C
nebo je-li venkovní teplota nižší než
3°C.
Pro případ plánované nepřítomnosti:
• nastavte dobu vaší plánované
nepřítomnosti (viz nabídka „Režim
dovolené“).
Pro případ neplánované či prodloužené
nepřítomnosti:
• vypněte funkci topení, aby topný
systém převzal svá vlastní nastavení
(viz nabídka „zapnutí/vypnutí topení“).
• Další informace najdete v příručce pro
systém topení.

6 Recyklace
6.1

Zařízení

Zařízení je tvořeno převážně z
recyklovatelných materiálů.

Tento symbol označuje
výrobky, které nesmí být
likvidovány spolu s odpadem
z domácností, ale jsou
předmětem tříděného sběru
s ohledem na možnost jejich
zhodnocení, opětovného
použití či jejich recyklace.
• Odevzdejte toto zařízení do určeného
sběrného místa, které zajišťuje
zpracování, zhodnocení či recyklaci
odpadů.

i
6.2

Obaly

Kvalifikovaný odborník, který zařízení
instaluje, musí:
-- třídit odpad tak, aby oddělili odpad,
který lze recyklovat (kartony, plast...) od
odpadu, který recyklovat nelze (pásové
stahováky...),
-- likvidovat odpad v souladu s platnými
právními předpisy.

7 Čištění a údržba zařízení
7.1

Čištění

• Čištění povrchu zařízení provádějte
suchým či lehce navlhčeným hadříkem.
• Zajistěte, aby voda nepronikla dovnitř
zařízení.

i
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Dodržováním této směrnice
chráníte životní prostředí,
přispíváte k ochraně přírodních
zdrojů i lidského zdraví.

V žádném případě
nepoužívejte abrazivní
prostředky či prostředky na
bázi ředidel, jelikož by mohlo
dojít k poškození zařízení.
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8 Používání zařízení
8.1

8.2

Tlačítko

Popis
Tlačítko posunu (nahoru/dolů)
Tlačítka umožňují:
- pohyb v rámci nabídek.
- zvyšovat/snižovat nastavitelnou
hodnotu.
- zapnout (ON) či vypnout (OFF)
jednotlivé funkce.

Celkový přehled
7
6

Tlačítko potvrzení volby
Tlačítko umožňuje:
- potvrdit provedenou volbu či
nastavení.
Tlačítko návratu
Tlačítko umožňuje:
- návrat do předchozí nabídky
- návrat do předchozího
nastavení.

5

Tlačítko Nabídka
Tlačítko umožňuje:
- vstup do hlavní nabídky
- návrat do hlavního okna
(kdykoliv).

4
3
2

Popis tlačítek

8.3

Termostat a jeho nástěnný držák

1
Legenda
1
Nástěnný držák
2
Termostat
3
Tlačítko posunu (nahoru/dolů)
4
Tlačítko potvrzení volby
5
Tlačítko návratu
6
Tlačítko Nabídka
7
Displej

-6-
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8.4

Displej

8.4.1

8.4.2

Funkce tlačítek

V hlavní nabídce je možné:

Popis

Tlačítko

Změna teploty prostředí, je-li
program topení vypnutý.

4

3

Vstup do nabídky dočasné
změny aktuálního programu.

5

Vstup do nabídky dočasné
změny, je-li aktivních více
programů (viz nabídka
dočasných změn).

6

2

Stiskem po dobu 3 sekund
odemyká klávesnici.

7

Zrušení dočasné změny.

1
Legenda
1
Zobrazovací zóna režimu aktuální
činnosti
2
Zobrazovací zóna zpráv
3
Den v týdnu
Aktuální čas
4
5
Aktuální datum
Teplota vzduchu v místnosti *
6
7
Venkovní teplota měřená snímačem
venkovní teploty (v případě, že je
připojen)

i

Popisv

(*) Pozor: v případě, že držíte
termostat v ruce, mohou se
hodnoty teploty vzduchu
v místnosti lišit.Termostat
poskytuje optimální informace
o naměřených hodnotách, je-li
zasunut do nástěnného držáku.
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Vstup do nabídky rušení
dočasných změn, jestliže
je nastaveno více takových
dočasných změn (viz dočasné
změny).
Vstup do hlavní nabídky.

8.4.3

Pohotovostní režim

Displej termostatu se přepne do
pohotovostního režimu po 1 minutě bez
aktivity na klávesnici. Displej v tomto
režimu nezobrazuje informace.
Jestliže je zapnutá funkce zamykání
klávesnice, zámek se automaticky aktivuje
se spuštěním pohotovostního režimu (viz
zapnutí/vypnutí automatického zámku
klávesnice)..
• Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte
libovolné tlačítko.
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8.5
8.5.1

Zkratky pro vstup do nabídky
dočasných změn

Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá

Nabídka dočasných změn

Tato nabídka se zobrazí v případě, že je
spuštěno více programů.
• V hlavní nabídce stiskněte tlačítka

.

Pro výmaz:
• V nabídce hlavního okna stiskněte
.
tlačítko  
• Vyberte program, který chcete podřídit
dočasným změnám a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.
8.5.2

Dočasné změny

Tato funkce umožňuje dočasně vyrušit
aktivní naprogramování.

• Vyberte dočasné změny, které si
přejete zrušit a svou volbu potvrďte
tlačítkem  
.
8.6

Hlavní nabídka

• Stiskněte tlačítko  
Nabídka

Pohyb pomocí tlačítek:

• Proveďte nastavení:
-- teploty topení,

Stiskněte tlačítko :

-- zapnutí či vypnutí funkce ohřevu vody
a chlazení.
• Potvrďte tlačítkem

Navigace

.

nastavte čas
• Pomocí tlačítek
ukončení dočasné změny a svou volbu
.
potvrďte tlačítkem

pro návrat do předchozího
okna.
Potvrzení volby pomocí
tlačítka:
Stiskněte tlačítko:
pro návrat do hlavního okna.
(kdykoliv)
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(**) Dostupnost jednotlivých
nabídek se může lišit v
závislosti na nastavení
systému

i
8.7

• Pomocí tlačítek
označte svou
volbu (vypnutí/zapnutí), kterou
následně potvrdíte
.

Topení

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Zapnout či vypnout topení
Naprogramovat časové
úseky činnosti topení
Dočasně změnit program
(je–li funkce zapnutá)

Efekt kombinace funkce topení a
programu topení:
Funkce
topení

Program
topení

Výsledek

OFF

ON

OFF

OFF

Netopí

ON

OFF

Topení s
konstantní
teplotou
prostředí

ON

ON

Topení podle
programu

Výsledek v hlavní nabídce :
Jestliže je zapnutá, je možné:

Netopí

ON: zapnuto, OFF: vypnuto
8.7.1

• Pomocí tlačítek
potvrďte spuštění
topení namísto chlazení (je-li toto
zapnuto) a svou volbu potvrďte
tlačítkem
.

Zapnutí či vypnutí topení

Tlačítko

Popis
Nastavit konstantní teplotu
prostředí.

Jestliže je vypnutá

> v nabídce
• Stiskněte tlačítko  
zvolte > topení > on/off
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8.7.2

Zapnutí či vypnutí programu
topení

8.7.3

> potom zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > topení > program

Programování topení

Nastavení teploty prostředí (°C)
5

minimum
doporučeno

20

maximum

30 (nastavitelné při instalaci)

Tovární nastavení:
Pondělí až pátek
číslo úseku

• Pomocí tlačítek
označte svou
volbu (vypnutí/zapnutí), kterou
následně potvrdíte tlačítkem
Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá, je možné:

.

Začátek

Konec

Teplota

1

00:00

06:30

16°

2

06:30

22:00

20°

3

22:00

00:00

16°

Začátek

Konec

Teplota

Sobota
číslo úseku
1

00:00

07:30

16°

2

07:30

08:30

22°

3

08:30

18:00

16°

4

18:00

22:00

16°

5

22:00

00:00

16°

Začátek

Konec

Teplota

00:00

07:30

12°

Neděle
číslo úseku
Tlačítko

Popis
Realizace dočasné změny nebo
vstup do nabídky dočasných
změn.

Jestliže je vypnutá, je možné:

Tlačítko

1
2

07:30

22:00

22°

3

22:00

00:00

12°

• Stiskněte tlačítko  
> potom
zvolte nabídku > topení > program >
nastavení > zvolte den

Popis
Nastavit konstantní teplotu
prostředí.
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Pro programování časových úseků:
Programování jednotlivých dní začíná v
00:00 s možností nastavit maximálně 7
časových úseků během 24 hodin.

Zobrazení se provede automaticky
tlačítkem
a vymaže
naprogramovanou teplotu.

zvyšujte nebo
• Pomocí tlačítek
snižujte hodnoty až na požadovanou
úroveň teploty a svou volbu potvrďte
tlačítkem
.
• Konec časového úseku nastavte
a svou volbu
pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem
.
• Postup zopakujte při programování
dalších časových úseků.
Pro změnu nastavení:

• Potvrďte stisknutím tlačítka
nebo vymažte další časový úsek.

.

Pro výmaz dalšího časového úseku:

• Pro označení daného nastavení
(zpět) nebo
použijte tlačítka
(vpřed).
změňte teplotu
• Pomocí tlačítek
a čas a svou volbu následně potvrďte
tlačítkem
.
Pro výmaz časového úseku :

• Pro označení předchozího časového
a postup
úseku stiskněte tlačítko
opakujte.
Kopírování dne
Tato funkce umožňuje použít nastavení
jednoho dne na dny další.
Funkce umožňuje zkopírovat vybraný den:

Výmaz se provádí:

-- pro jiný den v týdnu,

-- úsek po úseku,
-- od posledního úseku k prvnímu.
• Pro označení posledního nastaveného
časového úseku stiskněte tlačítko  
.

• Pro zobrazení
.

Nastavení předchozího časového úseku
se tedy použije až do
.

-- pro pracovní dny v týdnu (od pondělí do
pátku),
-- pro celý týden (od pondělí do neděle).
Po naprogramování jednoho dne se
automaticky vrátíte do nabídky, kde máte
možnost vybírat dny k programování.

použijte tlačítko  
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• Vyberte funkci (kopírování dne) a volbu
potvrďte tlačítkem
.

• Pomocí tlačítek
nastavte čas
ukončení dočasné změny a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.
Pro výmaz
> v nabídce
• Stiskněte tlačítko  
zvolte > topení > dočasná změna >
vypnout (off)

• Pomocí tlačítek
vyberte den, který
si přejete zkopírovat, a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.

Výmaz dočasné změny je rovněž možné
provést přímo z hlavní nabídky (viz
dočasné změny).
Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá, je možné:

• vyberte den, který si přejete zkopírovat,  
svou volbu potvrďte tlačítkem
.
8.7.4

Nastavení dočasných změn pro
program topení

Tato funkce umožňuje dočasně zrušit
aktuálně probíhající program.
>  v nabídce zvolte
Stiskněte tlačítko
> topení > dočasná změna > nastavení

Tlačítko

Popis
Dočasná změna programu topení.
Vstup do nabídky dočasných
změn, je-li spuštěno více
programů (topení a teplá voda).
Vymazání aktuální dočasné
změny programu topení.
Vstup do nabídky Výmaz
dočasných změn, je-li spuštěno
více dočasných změn zároveň
(topení a teplá voda), (viz
dočasné změny).

• Prostřednictvím tlačítek
nastavte
požadovanou teplotu a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.

- 12 -
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8.8

8.8.1

Teplá voda**

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Zapnout či vypnout
opětovný ohřev teplé vody

Zapnutí či vypnutí ohřevu teplé
vody

• Stiskněte tlačítko
> v nabídce
zvolte > teplá voda > on/off

Nastavit teplotu teplé vody
Naprogramovat časové
úseky činnosti ohřevu teplé
vody
Dočasně změnit program
(je–li funkce zapnutá)

i

(**) Dostupnost jednotlivých
nabídek se může lišit v
závislosti na nastavení
systému.

Efekt kombinace funkce ohřevu vody a
programu ohřevu:
Ohřev
teplé
vody

Program
ohřevu

Výsledek

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

Konstantní ohřev
bez programu

ON

ON

Ohřev podle
programu

8.8.2

.

Nastavení teploty vody

Nastavení teploty prostředí (°C)
minimum

38

doporučeno

55

maximum

60 (nastavitelné při instalaci)

Bez ohřevu

ON: zapnuto, OFF: vypnuto

i

• Pomocí tlačítek
označte svou
volbu (vypnutí/zapnutí), kterou
následně potvrdíte tlačítkem

i

Povolený rozsah nastavení
najdete v uživatelské příručce
kotle.

• Stiskněte tlačítko  
> v nabídce
zvolte > teplá voda > teplota

Spuštění funkce ohřevu teplé
vody je předpokladem pro
nastavení parametrů v rámci
programování.
V závislosti na typu kotle
zastaví vypnutí funkce
opětovný ohřev i veškerou
produkci teplé vody (viz
instalační příručka kotle).

0020106894_01 - 11/10 - Protherm
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zvyšte
nebo snižte požadovanou teplotu vody
a svou volbu potvrďte
.
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8.8.3

Programování ohřevu teplé
vody

8.8.4

Zapnutí či vypnutí programu
ohřevu vody

> v nabídce
• Stiskněte tlačítko  
zvolte > teplá voda > program

Tovární nastavení:
Pondělí až pátek
Číslo úseku

• Svou volbu označte tlačítky
následně potvrďte tlačítkem

a

.

Začátek

Konec

Zapnutí

1

00:00

06:00

OFF

2

06:00

06:30

ON

3

06:30

17:30

ON

4

17:30

18:00

ON

5

18:00

23:00

ON

6

23:00

00:00

OFF

Začátek

Konec

Zapnutí

1

00:00

06:00

OFF

2

06:00

06:30

ON

3

06:30

17:30

ON

4

17:30

18:00

ON

5

18:00

23:00

ON

6

23:00

00:00

OFF

Sobota
Číslo úseku

Neděle
Číslo úseku

Začátek

Konec

Zapnutí

1

00:00

06:00

OFF

2

06:00

06:30

ON

3

06:30

17:30

ON

4

17:30

18:00

ON

5

18:00

23:00

ON

6

23:00

00:00

OFF

• Stiskněte tlačítko  
> v nabídce
zvolte > teplá voda > program >
nastavení > zvolte den

- 14 -
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Pro programování časových úseků:
Programování jednotlivých dní začíná v
00:00 s možností nastavit maximálně 7
časových úseků během 24 hodin.

Zobrazení se provádí automaticky
pomocí  
a vymaže naprogramované
nastavení.

zapněte nebo
• Pomocí tlačítek
vypněte funkci ohřevu vody a svou
volbu potvrďte tlačítkem
.
• Konec časového úseku nastavte
a svou volbu
pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem  
.
• Postup zopakujte při programování
dalších časových úseků.
Pro změnu nastavení:
• Pro označení daného nastavení
(zpět) nebo  
použijte tlačítka
(vpřed).
změňte teplotu
• Pomocí tlačítek
vody a čas a svou volbu následně
potvrďte tlačítkem
.
Pro výmaz časového úseku:
-- Výmaz se provádí:

Nastavení předchozího časového úseku
se tedy použije až do
.
• Potvrďte stisknutím tlačítka
nebo vymažte další časový úsek.

.

Pro výmaz dalšího časového úseku:
• Pro označení předchozího časového
a postup
úseku stiskněte tlačítko
opakujte.
Kopírování dne
Tato funkce umožňuje použít nastavení
jednoho dne na dny další.
Funkce umožňuje zkopírovat vybraný den:

-- úsek po úseku,od posledního úseku k
prvnímu.
• Pro označení posledního nastaveného
časového úseku stiskněte tlačítko  
.

-- pro jiný den v týdnu,
-- pro pracovní dny v týdnu (od pondělí do
pátku),
-- pro celý týden (od pondělí do neděle).
Po naprogramování jednoho den se
automaticky vrátíte do nabídky, kde máte
možnost vybírat dny k programování.

• Pro zobrazení
.

použijte tlačítko  
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• Vyberte funkci (kopírování dne) a volbu
potvrďte tlačítkem
.

• Pomocí tlačítek
nastavte čas
ukončení dočasné změny a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.
Pro výmaz
> v nabídce
• Stiskněte tlačítko
zvolte > teplá voda > dočasná změna
> nastavení > vypnout (off)

• Pomocí tlačítek
vyberte den, který
si přejete zkopírovat, a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.

Výmaz dočasné změny je rovněž možné
provést přímo z hlavní nabídky (viz
dočasné změny).
Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá, je možné:

• Proveďte vložení kopie na den
či skupinu dnů, které jste vybrali
a svou
prostřednictvím tlačítek
volbu potvrďte tlačítkem
.
8.8.5

Nastavení dočasných změn
programu ohřevu teplé vody

Tato funkce umožňuje dočasně zrušit
aktuálně probíhající program.
> nabídce
• Stiskněte tlačítko
zvolte > teplá voda > dočasná změna
> nastavení > nastavení

Tlačítko

Popis
Dočasná změna programu ohřevu
teplé vody.
Vstup do nabídky dočasných
změn, je-li spuštěno více
programů (ohřev teplé vody a
topení/chlazení).
Výmaz aktuální dočasné změny
programu ohřevu teplé vody.
Vstup do nabídky Výmaz
dočasných změn, je-li spuštěno
více dočasných změn zároveň
(ohřev teplé vody a topení/
chlazení), (viz dočasné změny).

• Pomocí tlačítek
zapněte nebo
vypněte funkci ohřevu vody a svou
volbu potvrďte tlačítkem
.
- 16 -
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8.9

8.9.1

Chlazení**

Tato funkce umožňuje snižovat teplotu
prostředí chlazením.
Nabídka

Zapnutí či vypnutí chlazení

• Stiskněte tlačítko
> v nabídce
zvolte > chlazení > on/off

Tato nabídka umožňuje:
Zapnout či vypnout chlazení
Naprogramovat časové
úseky činnosti chlazení
Dočasně změnit program
(je–li funkce zapnutá)
Nastavit požadovanou
teplotu chlazení

i

• Svou volbu označte tlačítky
následně potvrďte tlačítkem

a

.

(**) Dostupnost jednotlivých
nabídek se může lišit v
závislosti na nastavení
systému.

Efekt kombinace funkce chlazení a
programu chlazení:
Funkce
chlazení

Program
chlazení

Výsledek

OFF

ON

Bez chlazení

OFF

OFF

Bez chlazení

OFF

Chlazení s
konstantní
teplotou
vody(nastaveno
technikem).

ON

ON

ON

• Pomocí tlačítek
potvrďte
spuštění chlazení místo topení (je-li
toto zapnuto) a svou volbu potvrďte
tlačítkem
.
Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá

Topení podle
programu
(teplota vzduchu
nastavena
uživatelem)
Spuštění funkce
chlazení je-li
teplota prostředí
vyšší než
nastavený limit.

ON: zapnuto, OFF: vypnuto
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8.9.2

Zapnutí či vypnutí programu
chlazení

8.9.3

Programování chlazení

Tovární nastavení:

> v nabídce
• Stiskněte tlačítko
zvolte > chlazení > program

Pondělí až pátek
Číslo úseku

• Pomocí tlačítek
označte svou
volbu (vypnutí/zapnutí), kterou
následně potvrdíte tlačítkem

Začátek

Konec

Zapnutí

1

00:00

06:30

OFF

2

06:30

08:30

ON

3

08:30

18:00

OFF

4

18:00

22:00

ON

5

22:00

00:00

OFF

Sobota
Začátek

Konec

Zapnutí

1

00:00

08:30

OFF

2

08:30

12:00

ON

3

12:00

18:00

ON

4

18:00

22:00

ON

5

22:00

00:00

OFF

Začátek

Konec

Zapnutí

1

00:00

08:30

OFF

2

08:30

12:00

ON

3

12:00

18:00

ON

Popis

4

18:00

22:00

ON

Realizace dočasné změny nebo
vstup do nabídky dočasných
změn.

5

22:00

00:00

OFF

Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá, je možné:

Číslo úseku

.

Neděle
Číslo úseku

Tlačítko

Jestliže je vypnutá

- 18 -

• Stiskněte tlačítko
> v nabídce
zvolte > chlazení > program >
nastavení > zvolte den.
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Pro programování časových úseků:
Programování jednotlivých dní začíná v
00:00 s možností nastavit maximálně 7
časových úseků během 24 hodin.

Zobrazení se provádí automaticky
pomocí
a vymaže naprogramované
nastavení.

)
• Prostřednictvím tlačítek
zvyšujte nebo snižujte hodnoty až na
požadovanou úroveň teploty a svou
volbu potvrďte tlačítkem
.
• Konec časového úseku nastavte
svou volbu
pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem
.
• Postup zopakujte při programování
dalších časových úseků.
Pro změnu nastavení:

• Potvrďte stisknutím tlačítka
nebo vymažte další časový úsek.

.

Pro výmaz dalšího časového úseku:

• Pro označení daného nastavení
(zpět) nebo  
použijte tlačítka
(vpřed).
změňte nastavení
• Pomocí tlačítek
chlazení a čas a svou volbu následně
potvrďte tlačítkem
.
Pro výmaz časového úseku:

• Pro označení předchozího časového
a postup
úseku stiskněte tlačítko
opakujte.
Kopírování dne
Tato funkce umožňuje použít nastavení
jednoho dne na dny další.
Funkce umožňuje zkopírovat vybraný den:

Výmaz se provádí:
-- úsek po úseku,od posledního úseku k
prvnímu.
• Pro označení posledního nastaveného
časového úseku stiskněte tlačítko  
.

• Pro zobrazení
.

Nastavení předchozího časového úseku
se tedy použije až do
.

-- pro jiný den v týdnu,
-- pro pracovní dny v týdnu (od pondělí do
pátku),
-- pro celý týden (od pondělí do neděle).
Po naprogramování jednoho dne se
automaticky vrátíte do nabídky, kde máte
možnost vybírat dny k programování.

použijte tlačítko  
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• Vyberte funkci (kopírování dne) a volbu
potvrďte tlačítkem
.

požadovanou úroveň teploty a svou
.
volbu potvrďte tlačítkem
nastavte čas
• Pomocí tlačítek
ukončení dočasné změny a svou volbu
.
potvrďte tlačítkem
Pro výmaz

• Pomocí tlačítek
vyberte den, který
si přejete zkopírovat, a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.

> nabídce
• Stiskněte tlačítko
zvolte > chlazení > dočasná změna >
vypnout (off)
Výmaz dočasné změny je rovněž možné
provést přímo z hlavní nabídky (viz
dočasné změny).
Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá, je možné:

• Proveďte vložení kopie na dne
či skupinu dnů, které jste vybrali
a svou
prostřednictvím tlačítek
volbu potvrďte tlačítkem
.
8.9.4

Nastavení dočasných změn pro
program chlazení

Tlačítko

Dočasná změna programu
chlazení.

Tato funkce umožňuje dočasně zrušit
aktuálně probíhající program.

Vstup do nabídky dočasných
změn, je-li spuštěno více
programů (chlazení a teplá voda).

> v nabídce
Stiskněte tlačítko
zvolte > chlazení > dočasná změna >
nastavení

Výmaz aktuální dočasné změny
programu chlazení.
Vstup do nabídky Výmaz
dočasných změn, je-li spuštěno
více dočasných změn zároveň
(chlazení a teplá voda), (viz
dočasné změny).

8.9.5

• Prostřednictvím tlačítek
zvyšujte nebo snižujte hodnoty až na

- 20 -

Popis

Nastavení teploty

Tato funkce umožňuje nastavení
požadované teploty. Systém automaticky
řídí změny nastavení v závislosti na
klimatických podmínkách.
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Nastavení teploty prostředí (°C)
minimum

24

doporučeno

24

maximum

30

• Stiskněte tlačítko
> v nabídce
zvolte > chlazení > teplota

• Pomocí tlačítek
nastavte začátek
a konec vaší nepřítomnosti (datum a
čas) a svou volbu potvrďte tlačítkem
.
• Nezapomeňte nastavit teplotu prostředí
a svou volbu
pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem
.
Pro režim dovolené vám doporučujeme
nastavit teplotu:
-- 12 °C, je-li topení zapnuté,
-- 5 °C, je-li topení vypnuté.

• Pro aktivaci funkce chlazení s pomocí
zvyšte nebo snižte
tlačítek
požadovanou teplotu a svou volbu
potvrďte tlačítkem
.

Poznámka: systém ochrany zařízení
proti mrazu automaticky spustí systém
topení, pokud v místnosti, kde je zařízení
nainstalováno, klesne teplota vzduchu pod
5 °C nebo pokud je venkovní teplota nižší
než 3 °C.

8.10 Režim dovolené

Ohřev teplé vody je deaktivován **.

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Nastavit období režimu
dovolené

Zapnout či vypnout režim
dovolené

8.10.1

i

(**) Zobrazuje se pouze v
případě, že je funkce ohřevu
teplé vody zapnutá.

Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá

Nastavení režimu dovolené

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > dovolená > nastavení
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8.10.2

Vypnutí režimu dovolené

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > dovolená > vypnout

mezi továrním nastavením den/měsíc/
rok a rok/měsíc/den.
• Prostřednictvím tlačítek
zvolte
datum a svou volbu potvrďte tlačítkem   
.
8.11.2

Nastavení času

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > čas

8.11 Parametry
Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Nastavit datum a čas
Zvolit si jazyk
Přizpůsobit označení
zařízení
Zapnout či vypnout
zamykání klávesnice

• Prostřednictvím tlačítek
nastavte
aktuální čas a svou volbu potvrďte
tlačítkem
.

Nastavit jas a kontrast
displeje

8.11.3

Přechod k továrnímu
nastavení

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > jazyk

Výběr jazyka pro navigaci

Zobrazit informace: zóna,
typ a verze softwaru
termostatu

8.11.1

Nastavení data

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > datum
Pro nabídku dalších jazyků :
• V nabídce zvolte > další

• Pomocí tlačítek
zvolte formát
zobrazování data a svou volbu potvrďte
tlačítkem  
. Volbu lze provést

- 22 -
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• Prostřednictvím tlačítek
zvolte
jazyk a svou volbu potvrďte tlačítkem  
.
8.11.4

Označení zařízení

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > označení
zařízení

• Svou volbu označte tlačítky
následně potvrďte tlačítkem

a

.

Výsledek v hlavní nabídce:
Jestliže je zapnutá, je možné:

• Pomocí tlačítek
vyberte jednotlivá
písmena vybraného označení a tuto
volbu potvrďte tlačítkem
.
Výsledek v hlavní nabídce:
Tlačítko
Jestliže je zapnutá

Popis
Stiskem po dobu 3 sekund
umožňuje dočasné odemknutí
klávesnice.

Definitivní vypnutí automatického
zámku klávesnice
• Ještě před přechodem zařízení do
pohotovostního režimu vypněte
automatický zámek klávesnice.
8.11.5

Zapnutí či vypnutí
automatického zámku
klávesnice

Tato funkce umožňuje zapnout či vypnout
automatický zámek klávesnice. Zámek se
automaticky aktivuje při přechodu zařízení
do pohotovostního režimu.

8.11.6

Displej

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > displej >

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > zámek
klávesnice
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JAK POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ
• Pomocí tlačítek
označte svou
volbu (jas či kontrast), kterou následně
potvrdíte tlačítkem
.

8.11.8

Základní informace o
termostatu

Tato funkce umožňuje zobrazit základní
informace: zóna, typ a verze softwaru.
> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > o zařízení

• Pomocí tlačítek
nastavte vlastnosti
obrazovky a svou volbu potvrďte
tlačítkem
.
8.11.7

Návrat k továrnímu nastavení

> poté zvolte
• Stiskněte tlačítko
nabídku > parametry > reset

b

- 24 -

Návrat k továrnímu nastavení
nelze vzít zpět. Veškerá
osobní nastavení termostatu
tak budou ztracena.
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POTŘEBUJETE POMOC?
POTŘEBUJETE POMOC?

Upozornění

Postup

9 Odstraňováni poruch
Volejte telefonní číslo,
které je uvedeno na
displeji.

V této kapitole naleznete přehled
všech zpráv, které se mohou na vašem
termostatu zobrazit. Zároveň zde
naleznete postup, jak sjednat nápravu a
jak opět uvést zařízení do chodu.
• Jestliže i přes veškerou tuto snahu
nebude zařízení fungovat, nechte je
vypnuté a kontaktujte kvalifikovaného
odborníka.
Upozornění

Postup

Displej
termostatu
teploty
prostředí nic
nezobrazuje

Zkontrolujte zda:
- jsou baterie termostatu
správně usazeny
- není prohozena polarita
baterií- nejsou baterie
vybité.
Jestliže tomu tak je,
vyměňte je za nové.

Zkontrolujte, zda je topný
systém pod napětím.
Viz příručka pro kotel.

Podle pokynů vyměňte
baterie (viz výměna
baterií).

Při restartu kotle postupujte
podle pokynů v příručce
pro kotel.

Při zvyšování tlaku
v topném systému
postupujte podle pokynů v
příručce pro kotel.
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POTŘEBUJETE POMOC?
10 Výměna baterií
4

3
Jestliže se na displeji objeví zpráva „slabé
baterie – vyměňte je“, baterie vydrží v
provozu ještě zhruba jeden měsíc.
Poznámky:
-- Jestliže baterie nejsou vyměněny
včas, kotel funguje dál, nicméně bez
zohlednění dat z termostatu.

C
2

A
1

-- V průběhu výměny baterií zůstane
původní nastavení uloženo.
-- Před vložením nových baterií nejprve
přihrádku vyčistěte.
-- Nikdy nekombinujte staré a nové
baterie, či baterie různých typů.
-- Nepoužívejte akumulátorové baterie.
-- Nikdy nevystavujte baterie
nadměrnému žáru či otevřenému ohni,
nepokoušejte se je rozebrat a dbejte,
aby mezi nimi nedošlo ke zkratu.
-- Jestliže došlo k úniku elektrolytu a
k následnému kontaktu s pokožkou
či s oblečením, okamžitě tato místa
opláchněte vodou.

- 26 -

B
Legenda
1
Kryt baterií
Baterie
2
3
Přihrádka na baterie
4
Termostat

• Odejměte kryt baterií (1) termostatu (4)
a dále postupujte dle pokynů (A) až (C).
• Vyjměte baterie (2).
• Nahraďte je novými ALKALICKÝMI
bateriemi typu „AA LR6“ a dodržujte při
tom jejich polaritu (směr „+“ a „-“).

i

Baterie nesmí být vyhazovány
spolu s běžným odpadem
z domácností, ale musí být
likvidovány v souladu s platnou
legislativou.
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POTŘEBUJETE POMOC?
11 Čištění a údržba zařízení
11.1 Čištění
• Čištění povrchu zařízení provádějte
suchým či lehce navlhčeným hadříkem.
• Zajistěte, aby voda nepronikla dovnitř
zařízení.

i

V žádném případě
nepoužívejte abrazivní
prostředky či prostředky na
bázi ředidel, jelikož by mohlo
dojít k poškození zařízení.

11.2 Náhradní díly
Používejte výhradně originální náhradní
díly schválené výrobcem, aby tak bylo
možné zaručit bezpečnost a dlouhou
životnost zařízení.

12 Kontaktujte náš poprodejní
servis
• Navštivte nás na našich internetových
stránkách www.protherm.cz nebo nás
kontaktujte přímo na telefonním čísle
257 090 811 a my vám poskytneme
seznam autorizovaných servisů.
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ÚVOD
2.2

ÚVOD

Funkční schéma

Komunikace mezi termostatem teploty prostředí a řídící
jednotkou je zajišťována bezdrátovým spojením.

1

Návod

1.1

5

Základní dokumentace

4

Příručka je nedílnou součástí dodávky a jako taková musí
v souladu s platnými předpisy být předána uživateli v rámci
instalace tohoto zařízení.
• Než zahájíte instalaci, pozorně si přečtěte celou tuto
příručku, aby byla zajištěna bezpečnost instalace, užívání a
údržby zařízení. V případě škod způsobených nedodržením
pokynů uvedených v této příručce nenese naše společnost
žádnou odpovědnost.

1.2

EBUS
3
2
1

Doplňující dokumentace

-- Uživatelská příručka

1.3

Vysvětlivky symbolů

e

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem

b

POZOR: Nebezpečí poškození zařízení či jeho
okolí.

i

DŮLEŽITÉ: Užitečné informace.

2
2.1

Popis zařízení
Legislativní předpisy
Označení CE

Označení CE znamená, že zařízení, která jsou popsána v této
příručce, jsou v souladu s následujícími legislativními předpisy:
-- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě
-- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o
elektrických zařízeních určených pro používání v určitých
mezích napětí
-- Směrnice R&TTE 1999/5/EHS o rádiových zařízeních a
telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném
uznávání jejich shody
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Legenda
1
Nástěnný držák termostatu
Rádiový přijímač propojený s topným systémem
2
3
Elektronická karta topného systému
Termostat
4
5
Baterie

3

Bezpečnostní pokyny a právní předpisy

3.1

e

Bezpečnostní pokyny
Nesprávná instalace může vyvolat poškození
elektrickým proudem, které může zařízení
znehodnotit.

Veškeré zásahy do zařízení musí provádět kvalifikovaný
odborník nebo autorizovaný servis Protherm;
Zařízení musí instalovat výhradně kvalifikovaný odborník, který
tak zároveň zajistí dodržení platné legislativy.
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny:
• Vypněte kotel.
• Odpojte elektrické napájení kotle.
• Po jakémkoliv zásahu do zařízení proveďte test jeho činnosti
a zkontrolujte bezpečnost systému

3.2

Právní předpisy

Během instalace i spouštění zařízení musí být dodržovány
všechny uvedené předpisy – nařízení, směrnice, technické
pravidla, normy a opatření – platné v příslušné době:
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ÚVOD
4

Recyklace

i
4.1

Recyklace obalového materiálu musí být zajištěna
kvalifikovaným odborníkem, který provedl instalaci
zařízení.

Zařízení

Zařízení je tvořeno převážně z recyklovatelných materiálů.
Tento symbol označuje výrobky, které nesmí být
likvidovány spolu s odpadem z domácností, ale
jsou předmětem tříděného sběru s ohledem na
možnost jejich zhodnocení, opětovného použití či
jejich recyklace.
• Odevzdejte toto zařízení do určeného sběrného místa, které
zajišťuje zpracování, zhodnocení či recyklaci odpadů.

i
4.2

Dodržováním této směrnice chráníte životní prostředí,
přispíváte k ochraně přírodních zdrojů i lidského
zdraví.

Obaly

Obalový materiál dodaného zařízení vám doporučujeme
zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
• Třiďte odpad tak, abyste oddělili odpad, který lze recyklovat
(kartony, plast...) od odpadu, který recyklovat nelze (pásové
stahováky...).
• Likvidace odpadu musí být v souladu s platnými právními
předpisy.

-4-
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INSTALACE
INSTALACE
5
5.1

Volba vhodného umístění
Pokojový termostat

• Vysvětlete uživateli následující požadavky pro správné
užívání zařízení.
• Je nezbytné provést příslušná opatření.
Instalaci zařízení proveďte:
-- v místnosti, kde teplota neklesá pod bod mrazu,
-- takovým způsobem, aby bylo zajištěno optimální zjišťování
teploty prostředí:

5.2

i

Rádiový přijímač
Ne všechny kotle umožňují umístění rádiového
přijímače. V těchto případech může být tento rádiový
přijímač upevněn přímo na stěnu.

V kolti:
• Rádiový přijímač nainstalujte na vyhrazené místo přímo v
kotli (viz instalační příručka pro kotel).
Mimo kotel:
• Rádiový přijímač nainstalujte v blízkosti kotle, přibližně ve
výšce 1,8 metru nad zemí.
• Rádiový přijímač umístěte v dostatečné vzdálenosti od
kovových prvků (kabelů, elektrických rozvaděčů, kovových
přepážek), aby nedocházelo k narušování rádiového spojení.

-- na vnitřní stěně hlavní obytné místnosti,
-- ve výšce 1,5 m od země (podle platné legislativy).
Neinstalujte zařízení:
-- v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, stěny komínů,
televizory, sluneční paprsky,
-- nad kuchyňským sporákem, ze kterého se mohou uvolňovat
páry a tuky,

150

0

-- na chladných stěnách,  
-- mezi jednotlivé kusy nábytku, za závěsy či jiné objekty, které
by mohly bránit měření teploty vzduchu prostředí
-- v prašných prostorách či v prostředí způsobujícím korozi,
-- v blízkosti vzdušných proudů vyvolaných užíváním dveří a
oken.
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6

Instalace zařízení

6.2

Rozměry rádiového přijímače

Všechny údaje v této kapitole jsou uváděny v mm.

6.1
6.1.1

Rozměry termostatu

171

Termostat

62.

5

20
58

6.3

Seznam balení

Zařízení Thermolink LUX se dodává s následujícím
příslušenstvím:

6

173

-- Termostat
-- Nástěnný držák termostatu

34

-- Rádiový přijímač
-- Sáček obsahující 2 upevňovací šrouby s hmoždinkami
-- 4 ALKALICKÉ baterie „AA LR6“
-- Kabel EBUS pro rádiový přijímač

6.1.2

Nástěnný držák termostatu

66

6
27
58
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7

Uchycení

7.2

Uchycení rádiového přijímače

• Zjistěte možnost umístění rádiového přijímače v kotli.

7.1

Uchycení termostatu

• Rádiový přijímač vložte a zapojte do určených výřezů.

• Ujistěte se, že materiály používané k instalaci zařízení jsou
kompatibilní s materiály tohoto zařízení.
• Zvolte vhodné místo pro instalaci.
Další informace najdete v kapitole „Volba vhodného
umístění“.

2

6

1

5
4

Legenda
1
Rádiový přijímač
2
Umístění rádiového přijímače

3
2

Možnost č. 1 – rádiový přijímač na elektroinstalační skříň

B
2

A

1

1

Legenda
1
Elektroinstalační skříň
2
Rádiový přijímač

Možnost č. 2 – rádiový přijímač v elektroinstalační skříni
Legenda
1
Vrtání
Upevňovací šrouby
2
3
Otvory pro uchycení
Držák termostatu
4
5
Hmoždinky
6
Termostat

B
2

• Držák termostatu (4) umístěte na stěnu.

A

• Otvory (1) pro upevňovací šrouby vyvrtejte (A) přesně podle
dvou otvorů (3) na držáku (4).
• Do vyvrtaných otvorů (1) vsuňte hmoždinky (5).
• Držák termostatu (4) upevněte (B) pomocí upevňovacích
šroubů (2).
• Termostat (6) zasuňte do takto nainstalovaného držáku (4).

1
Legenda
1
Elektroinstalační skříň
2
Rádiový přijímač

i
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Jestliže elektroinstalační skříň kotle neumožňuje
připojení rádiového přijímače, instalace se provede
mimo kotle.
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Možnost č. 3 – rádiový přijímač mimo kotel
• Ujistěte se, že materiály používané k instalaci zařízení jsou
kompatibilní s materiály tohoto zařízení.
• Zvolte vhodné místo pro instalaci.
Další informace najdete v kapitole „Volba vhodného
umístění“.
5

8

Elektrické zapojeni

i

Zapojení zařízení do elektrické sítě musí být
provedeno kvalifikovaným odborníkem.

b

Zapojení rádiového přijímače musí být
provedeno výhradně pomocí konektoru EBUS.

8.1

4

řídící deska

1

3

3

2

B
30 mm max.

A
2

Legenda
1
Konektor
2
Elektrické kabely
Izolace
3

Při zapojování elektrických kabelů ke konektoru Řídící desky:
• Dodržujte maximální vzdálenost 30 mm mezi konektorem (1)
a izolací (3).  

8.2

1

i

Zapojení rádiového přijímače
Umístění svorkovnice EBUS se liší v závislosti na
systému ohřevu topení. Je vždy označeno nápisem
„BUS“.

• Používejte výhradně dodávané propojovací kabely EBUS.
Legenda
1
Rádiový přijímač
2
Upevňovací šrouby
3
Otvory pro uchycení
4
Hmoždinky
5
Vrtání

• Zkraťte propojovací kabel EBUS na vámi požadovanou
délku.
Možnost č. 1 – rádiový přijímač na elektroinstalační skříň
• Zapojení kabelu EBUS proveďte dle pracovních pokynů od
(A) do (F).

• Rádiový přijímač (1) umístěte na stěnu.
• Přesně podle otvorů (3) na krabici vyvrtejte (A) otvory (5) pro
upevňovací šrouby.

B

• Do vyvrtaných otvorů (5) vsuňte hmoždinky (4).

C

• Rádiový přijímač upevněte (B) pomocí upevňovacích šroubů
(2).
• Dodržujte platné elektroinstalační normy pro zapojování
kabelu EBUS mezi rádiovým přijímačem a kotlem.

3
2

A
24

V

1
Legenda
1
Otvor pro zapojení 24 V
2
Elektroinstalační skříň
3
Naznačená část pro vyříznutí na elektroinstalační skříni

-8-
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• Otevřete (A) otvor pro zapojení 24 V (1).

Možnost č. 2 – rádiový přijímač v elektroinstalační skříni

• Vyřízněte (B) naznačenou část (3) elektroinstalační skříně
(2).
• Odstraňte (C) tuto naznačenou část elektroinstalační skříně
(2).

E

D

A

5
4

6

3

24 V

BUS

5

2

RT 24V

BUS

4

1
24 V

BUS

T° ext

2
1

B

BUS

3
RT 24V

T° ext

F

Legenda
1
Propojovací kabel EBUS
Přepínač propojovací svorkovnice termostatu
2
3
Svorkovnice EBUS na řídící desce
Elektroinstalační skříň
4
5
Konektor rádiového přijímače
6
Naznačená část pro vyříznutí na elektroinstalační skříni

Legenda
1
Propojovací kabel EBUS
Přepínač propojovací svorkovnice termostatu
2
3
Svorkovnice EBUS na řídící desce
4
Elektroinstalační skříň
5
Konektor rádiového přijímače

• Nevytahujte přepínač propojovací svorkovnice (2) termostatu
na řídící desce.
• Připojte (A et B) kabel EBUS (1) ke konektoru (5) rádiového
přijímače a ke svorkovnici EBUS řídící desky (3). Polarita se
v tomto případě nemusí dodržovat.
Možnost č. 3 – rádiový přijímač mimo kotel

• Neodstraňujte přepínač propojovací svorkovnice (2)
termostatu na řídící desce.
EBUS

• Protáhněte (D) kabel EBUS (1) otvorem pro kabely, který
vznikl odstraněním naznačené části (6).

5

• Připojte (E a F) kabel EBUS (1) na konektor rádiového
přijímače (5) a na svorkovnici EBUS řídící desky (3).

4
3

24 V

BUS

2

RT 24V

BUS

A

B
T° ext

1
Legenda
1
Propojovací kabel EBUS
2
Přepínač propojovací svorkovnice termostatu
3
Svorkovnice EBUS na řídící desce
4
Konektor rádiového přijímače
5
Elektrická karta přítomna v topném systému

• Nevytahujte přepínač propojovací svorkovnice (2) termostatu
na řídící desce.
• Připojte (A et B) kabel EBUS (1) ke konektoru (4) rádiového
přijímače a ke svorkovnici EBUS řídící desky (3). Polarita se
v tomto případě nemusí dodržovat.
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8.3
8.3.1

Propojení (rekognoskace)
Termostat dodávaný s rádiovým přijímačem

Propojení mezi termostatem a jeho rádiovým přijímačem
nevyžaduje žádný zásah z vaší strany. Toto je provedeno v
továrně.

8.3.2

Rádiový přijímač se sondou vnější teploty

Propojení mezi sondou vnější teploty a rádiovým přijímačem je
možné (postupujte podle instalační příručky snímače venkovní
teploty).

9

Uvedení do provozu

9.1

Kotel a další instalační zařízení

• Je nezbytné zprovoznit kotel a další zařízení, které tvoří
instalační celek (postupujte dle jednotlivých instalačních
příruček).

9.2

Termostat

5

4

3

C

2

A
1

B
Legenda
1
Kryt baterií
2
Baterie
3
Izolační klínek
4
Přihrádka na baterie
5
Termostat

• Odstraňte izolační klínek (3), který se nachází v přihrádce na
baterie, a postupujte přitom podle pokynů (A) až (C).
• Propojení termostatu bude záviset na typu vaší instalace (viz
kapitola Propojování).
• V místnosti, kde instalujete termostat, naplno otevřete
všechny termostatické ventily radiátorů.

- 10 -
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10 Zvláštní nastavení

10.3

Prostřednictvím instalační nabídky tohoto zařízení je možné
provádět určitá další nastavení, která se týkají instalace
(termostat a snímač venkovní teploty) a uživatelské nabídky
termostatu.

Popis instalační nabídky

Nabídka

Navigace
Používejte tlačítka:
Potvrzení volby pomocí tlačítka:

10.1

Hlavní nastavení

Funkce

Označení

Činnost

Topení

Maximální
teplota
prostředí

Zvolte hodnotu v rozmezí 5 °C až
30 °C. (tovární nastavení: 30 °C).

Úprava
teploty
prostředí

Zvolte hodnotu mezi
-5 °C až 5 °C s krokem 0,5 °C.  
(tovární nastavení: 0 °C). (tovární
nastavení: 0 °C).

Nastavení
modulu

Zapnutí (ON) či vypnutí (OFF)
(tovární nastavení: ON).

On/Off

Zapnutí (ON) či vypnutí (OFF)
(tovární nastavení: ON).

Maximální
teplota teplé
vody

Zvolte hodnotu v rozmezíe 38
°C až 65 °C. (tovární nastavení:
60 °C).

Program

Zapnutí (ON) či vypnutí (OFF)
(tovární nastavení: OFF).

Teplá voda

On/Off

Zapnutí (ON) či vypnutí (OFF)
(tovární nastavení: OFF).

Program

Zapnutí (ON) či vypnutí (OFF)
(tovární nastavení: ON).

Energetický
výkon

Index
energetického
výkonu

Zapnutí (ON) či vypnutí (OFF)
(tovární nastavení: OFF).

Možnosti
(snímače
venkovní
teploty)

Úpravy vnější
teploty

Zvolte teplotu v rozmezí
-5 °C až 5 °C s krokem 1 °C.
(tovární nastavení: 0 °C).

Výběr topné
křivky

Zvolte hodnotu v rozmezí 0,2 až
4. (tovární nastavení: 1,6)
Při realizaci tohoto nastavení
postupujte podle informací
uvedených v poznámce týkající
se snímače venkovní teploty
zapojené ke kotli.
Poznámka: nastavení snímače
venkovní teploty provedené
prostřednictvím kotle ztratí svou
platnost.

Chlazení

Nastavení je
možné pouze
v případě,
že je snímač
venkovní teploty
zapojena

10.2

Stiskněte tlačítko:
pro návrat do instalační nabídky,
po dobu 3 sekund pro návrat do
hlavní nabídky uživatele.

Zapnutí/vypnutí jednotlivých funkcí má dopad na
uživatelskou nabídku.

i
10.4

Funkce topení

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Nastavit maximální nastavitelnou teplotu
prostředí.
Upravit měření teploty prostředí.
Zapnutí či vypnutí regulace modulu teploty
topné vody*.

(*) automatická úprava teploty topné vody

10.4.1

Nastavení maximální teploty prostředí

Tato funkce umožňuje uživateli nastavit maximální teplotu
prostředí (hodnoty lze nastavit v rozmezí 5 až 30 °C – tovární
nastavení: 30 °C).
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > funkce topení > maximální teplota prostředí

Vstup do instalační nabídky

• Stiskněte a po dobu 7 sekund držte tlačítko
instalační vstupní kód.

. Vložte

• Pomocí tlačítek  
lze požadovanou maximální teplotu
prostředí zvyšovat nebo snižovat. Svou volbu potvrdíte
tlačítkem
.
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10.4.2

Úprava teploty prostředí

Tato funkce umožňuje regulovat teplotu měřenou termostatem
(v rozmezí +/- 5 °C s krokem 0,5 °C – tovární nastavení: 0 °C).
• V instalační nabídce(viz vstup do instalační nabídky) > zvolte
> funkce topení > úprava teploty prostředí

10.5.1

Zapnutí či vypnutí funkce teplé vody

Tato funkce umožňuje uživateli vypnout nebo zapnout nabídku
pro ohřev vody.

i

Jestliže je tato funkce vypnuta, regulace ohřevu
vody je v režimu kotle.

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) > zvolte
> funkce teplé vody > on/off

• Pomocí tlačítek
lze nastavit požadovanou úroveň. Svou
volbu následně potvrďte tlačítkem
.

10.4.3

Zapnutí či vypnutí regulace modulu

Tato funkce umožňuje úpravu teploty vody v topném systému.
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > funkce topení > modulující regulace

• Pomocí tlačítek
označte svou volbu (vypnutí/zapnutí),
kterou následně potvrdíte tlačítkem
.

10.5.2

Nastavení maximální teploty teplé vody

Prostřednictvím této funkce má uživatel možnost regulovat
maximální teplotu teplé vody (hodnoty lze nastavit v rozmezí 38
až 65 °C – tovární nastavení: 60 °C).
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) > zvolte
> funkce teplé vody > maximální teplota

• Označte svou volbu (zapnutí či vypnutí) pomocí tlačítek
a svou volbu potvrďte tlačítkem
.

10.5

Funkce teplé vody

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Zapnout či vypnout funkci teplé vody.

• Pro nastavení požadované teploty vody použijte tlačítka
a svou volbu potvrďte tlačítkem
.

Nastavit maximální teplotu teplé vody.

Zapnout či vypnout program opětovného
ohřevu teplé vody.

- 12 -
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10.5.3

i

Zapnutí či vypnutí programu ohřevu vody
Spuštění funkce teplé vody je nezbytným
předpokladem nastavení programu.V závislosti na
typu kotle zastaví vypnutí funkce opětovný ohřev i
veškerou produkci teplé vody (viz instalační příručka
kotle).

10.6

Funkce chlazení

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Zapnout či vypnout funkci chlazení

Tato funkce umožňuje uživateli naprogramovat opětovný ohřev
teplé vody.
Zapnout či vypnout program chlazení.

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > funkce teplé vody > program

10.6.1

Zapnutí či vypnutí funkce chlazení

Tato funkce umožňuje uživateli zapnout či vypnout nabídku
chlazení.
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > funkce chlazení > on/off

• Pomocí tlačítek
označte svou volbu (vypnutí/zapnutí),
kterou následně potvrdíte tlačítkem
.

• Pomocí tlačítek
označte svou volbu (vypnutí/zapnutí),
kterou následně potvrdíte tlačítkem
.

10.6.2

i

Zapnutí či vypnutí programu chlazení
Zapnutí funkce chlazení je nezbytnou podmínkou
pro nastavení programu.

Tato funkce umožňuje uživateli programování chlazení.
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > funkce chlazení > program

• Pomocí tlačítek
označte svou volbu (vypnutí/zapnutí),
kterou následně potvrdíte tlačítkem
.
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10.7

Možnosti

Nabídka

10.7.2
Tato nabídka umožňuje:
Na základě parametrů snímače venkovní
teploty:
-- úpravu měřené venkovní teploty
-- výběr topné křivky (viz instalační
příručky snímače venkovní teploty).

Nastavení data

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > možnosti > datum

Nastavit datum a čas.
Zvolit si jazyk.
Zadejte telefonní číslo, které se bude
zobrazovat ve zprávách S.
Zobrazit informace: zóna, typ a verze
softwaru termostatu.

10.7.1

Nastavení snímače venkovní teploty

Regulace vnější teploty
Tato funkce umožňuje upravovat teplotu měřenou snímačem
venkovní teploty (v rozmezí +/- 5 °C s krokem 1 °C – tovární
nastavení: 0).
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > parametry > nastavení snímače venkovní teploty
> úprava vnější teploty

• Pro nastavení požadované teploty vody použijte tlačítka  
a svou volbu potvrďte tlačítkem  
.
Volba topné křivky (sklon)
Tato funkce umožňuje provést volbu topné křivky (nastavení
hodnot v rozmezí 0,2 až 4 – tovární nastavení: 1,6).
• Prostudujte si informace v instalační příručce snímače
venkovní teploty.

• Pomocí tlačítek zvolte formát zobrazování data  
a svou
volbu potvrďte tlačítkem
. Volbu lze provést mezi
továrním nastavením den/měsíc/rok a formátem rok/měsíc/den.
• Prostřednictvím tlačítek  
potvrďte tlačítkem

10.7.3

.

zvolte datum a svou volbu

Nastavení času

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > možnosti > čas

• Prostřednictvím tlačítek
volbu potvrďte tlačítkem

10.7.4

nastavte aktuální čas a svou
.

Výběr jazyka pro navigaci

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > možnosti > jazyk

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > parametry > nastavení snímače venkovní teploty
> volba topné křivky

Pro nabídku dalších jazyků :
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > další
• Pomocí tlačítek
astavte požadovanou topnou křivku a
svou volbu potvrďte tlačítkem
.

- 14 -
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10.8

Radio

Nabídka

Tato nabídka umožňuje:
Zřídit spojení mezi řídící jednotkou a
termostatem.

• Prostřednictvím tlačítek
potvrďte tlačítkem

10.7.5

.

Testovat kvalitu rádiového signálu
(termostat a snímač venkovní teploty).

zvolte jazyk a svou volbu

Telefon SAV

Tato funkce umožňuje zadání telefonního čísla, které se zobrazí
ve zprávě S termostatu.  
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > možnosti > telefone

10.8.1

Rekognoskace

Tato funkce umožňuje spuštění propojovacího režimu
termostatu a navázání spojení s řídící jednotkou.
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > rádio > rekognoskace

10.8.2

Test

Tato funkce umožňuje testovat kvalitu signálu mezi termostatem
a řídící jednotkou.V případě, že součástí topného systému je i
bezdrátová sonda venkovní teploty, bude termostat zobrazovat i
kvalitu signálu mezi sondou a řídící jednotkou.

• Pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem

vložte požadované číslice a svou volbu
.

i

Po zapojení termostatu a snímače venkovní teploty
počkejte před provedením testu přibližně 15 minut.

Kvalita signálu
Vynikající

Komentář

• Potvrďte jednotlivé položky podle telefonního čísla pomocí
.
tlačítka

Průměrná
Špatná

Omezení činnosti*

10.7.6

Žádný signál

Nefunguje*

Základní informace o termostatu

Tato funkce umožňuje zobrazit základní informace: zóna, typ a
verze softwaru.
• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > možnosti > o zařízení

i

Normální činnost

(*) Zkontrolujte baterie termostatu (viz uživatelská
příručka). Jestliže se kvalita signálu nezlepší,
změňte umístění zařízení tak, že zkrátíte vzdálenosti
a odstraníte překážky.

• V instalační nabídce (viz vstup do instalační nabídky) >
zvolte > rádio > test

0020106895_01 - 11/10 - protherm
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11 Kontrola / Opětovné zapnutí
Po instalaci zařízení proveďte zkoušku správného fungování:
• Zařízení zapněte podle pokynů v uživatelské příručce a
zkontrolujte, zda funguje správně.
• Zkontrolujte všechna ovládací a bezpečnostní zařízení, jejich
nastavení i stav činnosti.  

12 Informace pro uživatele
V rámci instalace:
-- vysvětlete uživateli všechny funkce zařízení, bezpečnostní
prvky, v případě nutnosti proveďte ukázku činnosti a
zodpovězte dotazy,předejte uživateli veškerou dokumentaci
vztahující se k zařízení,
-- vyplňte dokumenty (dle potřeby),informujte uživatele o
všech opatřeních, která musí přijmout, aby nedošlo k
poškození systému, zařízení či místa, kde se toto zařízení
nachází,připomeňte uživateli nezbytnost provádění
každoroční údržby.

- 16 -
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ÚDRŽBA
13 Diagnostika poruch

i
i

V případě ztráty signálu mezi termostatem a
rádiovým přijímačem (např. vybité baterie), systém
topení začne používat své vlastní nastavení činnosti.
Poruchy popsané v této kapitole musí být, je-li to
nezbytné, řešeny kvalifikovaným odborníkem či
autorizovaným servisem.

Zkontrolujte hlášení poruch ve zobrazovací zóně termostatu.

5
4
3

Rádiový
přijímač

Příčina

Řešení

Zelená
LED dioda
nesvítí

- Přerušení dodávky
elektrického prouduVadný propojovací
kabel EBUS

• Prověřte zda nedošlo
k přerušení dodávky
elektrického proudu, zda
je kotel správně zapojený
a zda je pod proudem.•
Prověřte elektrické propojení
mezi rádiovým přijímačem a
kotlem.

- Porucha na kotliPorucha přenosu
rádiového signáluPorucha komunikace
EBUS- Vadný rádiový
vysílač či přijímačVadný propojovací
kabel EBUS

•Prověřte, zda:
- je stav činnosti kotle v
normálu
- jsou baterie termostatu
teploty prostředí správně
usazeny
- není prohozena polarita
baterií- nejsou baterie vybité.
Jestliže tomu tak je, vyměňte
je za nové.
•Prověřte elektrické
propojení mezi rádiovým
přijímačem a kotlem.
• Prověřte rádiovou
komunikaci mezi
termostatem a přijímačem

Červená
LED dioda
nesvítí
Svítí
červená
LED dioda

2
1

Legenda
1
Rádiový přijímač
2
Kryt rádiového přijímače
3
Červená LED dioda
4
Elektronická karta rádiového přijímače
5
Zelená LED dioda

V případě poruchy:
• Zkontrolujte hlášení poruch ve zobrazovací zóně termostatu.
• Pro odkrytí obou LED diod demontujte kryt (2) rádiového
přijímače (1).
• Zkontrolujte stav těchto 2 LED diod (zelená (5) a červená
(3)), které se nacházejí na elektronické kartě (4) rádiového
přijímače.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
14 Thermolink LUX
Popis
Jednotka Thermolink LUX
Frekvence vysílání/přijímání
MHz
868
Frekvence vysílání/přijímání
min
15
mezi snímačem venkovní teploty
a termostatem (prostřednictvím
řídící jednotky)
Frekvence vysílání/přijímánímezi min
10
řídící jednotkou a termostatem
Průměrný dosah v otevřeném
m
100
prostoru (*)
Průměrný dosah v zastavěném m
25
prostoru (*)
(*) Proměnné v závislosti na instalačních podmínkách a na
elektromagnetickém prostředí
Termostat
°C
Maximální povolená teplota
50
prostředí v místnosti, kde je
zařízení nainstalováno
°C
Maximální povolená teplota
65
teplé vody
Rozměry :
Výška
mm
173
Šířka
mm
62,5
Hloubka
mm
34
4 x 1.5
Napájení: 4 ALKALICKÉ baterie   V
«AA LR6»
Životnost baterií
měsíců
18
(**) V podmínkách normálního užívání
Držák termostatu
Rozměry :
58
Výška
mm
Šířka
mm
66
Hloubka
mm
27
Prostor mezi termostatem
mm
6
(uchyceným v držáku) a stěnou
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15 Rádiový přijímač
Popis
Jednotka Rádiový přijímač
Frekvence vysílání/přijímání
MHz
868
Frekvence vysílání/přijímánímezi min
15
snímačem venkovní teploty a
termostatem
Frekvence vysílání/přijímánímezi min
10
kotlem a termostatem
Průměrný dosah v otevřeném
m
100
prostoru (*)
Průměrný dosah v zastavěném m
25
prostoru (*)
(*) Proměnné v závislosti na instalačních podmínkách a na
elektromagnetickém prostředí
Rádiový přijímač
Rozměry :
Výška
mm
20
Šířka
mm
171
Hloubka
mm
58
Napětí napájení EBUS
V
24V
Průřez kabelů elektrického
mm²
2 x 0.75
zapojení
Maximální délka kabelů
m
300
elektrického zapojení
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