TERMOSTAT

Účel termostatu
Termostat s dotykovým ovládáním je navržen tak, aby se
držoval konstantní teplotu od 5 do 40 °C. Teplota se řídí údaji z
místa v podlaze, kde je teplotní čidlo.
Teplotní senzor pro snímání teploty podlahy se musí umístit
do ochranné trubky s průměrem 16mm, která je součástí
balení topného systému WÄRMEHAUS, případně se dá
zakoupit zvlášt. V případě potřeby / opotřebení teplotního
čidla v průběhu let se senzor snadno vymění. V případě, že by
jste neumístili topné čidlo do ochranné trubky, tak by nešlo v
případě potřeby vyměnit a náhrada / výměna by byla
komplikovanější.

Teplotní analogový čidlo se připojí na svorky 1 a 2.
Digitální čidlo je spojen s modrým drátem terminálu 2, a
bílý ke svorce 1. Pokud termostat přejde do režimu procento
kontrolního, pokuste se připojit modrý vodič ke svorce 1 a bílý
ke svorce 2. Jsou-li oba pokusy čidlo termostatu není vidět,
obraťte se na službu centrem.
Přívodní napětí
(230 V ± 5%, 50 Hz) se
Schéma
zapojení
zapojí na svorku 4 a 5, fáze
přívodu
(L) se připojuje do svorky 5,
napětí
a fáze N (N) do svorky 4.
Do svorkovnice 3 a 6 se
zapojí přívodní kabely z
topného okruhu.
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Termostat má pro ochranu napájení relé, které
prodloužuje životnost při častém spínání. Při přepínání
mezi relé je zpoždění nastvaveno na jednu minutu, a
odpočítávání je označeno blikající tečkou v pravém
rohu.
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Schéma 2. Zapojení stykače / proudového chrániče

Instalace termostatu
Hodnota

Rozsah teplot

5...40 °С

Maximální proudové zatížení

Účel termostatu:

Jmenovitý výkon

3000 VA

Napětí

zvýšit životnost topného systému –
topných kabelů tím, že se předejte přehřátí;

230 V ±5 %

Hmotnost po instalaci
Rozměry
Teplotní senzor

s použitím termostatu snížíte spotřebu
až o 50%;

0,18 kg ±10 %
75 × 75 × 43 mm
NTC thermo-reristor
10 kOm at 25 °C (R10)

Délka kabelu teplotního čidla
Min počet pracovních cyklů,
ne méně než

snadné nastavení příjemné teploty.

Standardní počet pracovních cyklů

3m
100,000 cycles
20 000 000 cycles

Teplotní hystereze
Teplota hysterezi na podlaze

Toto je technický manuál
k termostatu
a zároveň instalační
a uživatelský manuál
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1 °С

–26...+76 °С

Stupeň krytí

IP20

Obsah balení
Termostat, frame
Teplotní čidlo s přívodním kabelem 3 m
Technický manuál k termostatu a zároveň
instalační a uživatelský manuál
The packing box

1x
1x
1x
1x

Schéma zapojení
Termostat podporuje dva typy čidlo: analogový (termistoru)
nebo digitální (DS18B20).
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Schéma 3. Spojení s stykače

Mounting
tube
Coupling
Installation
tape
Heating
cable
Sensor
in the tube

0,5 m

Funkce

Ujistěte se, že jste zapojili termostat a podlahové čidlo
do sítě dle schéma výše. V případě nesprávného zapojení
hrozí riziko zničení termostatu.
Termostat je určen pro instalaci v interiéru. Není určen do
mokrých a vlhkých venkovních prostor. Vhodné prostory pro
montáž je koupelna, WC, kuchyň, apod. Termostat lze umístit
k bazénu pokud zamezíte přímému kontaktu s vodou, včetně
náhodného vniknutí vody do vnitřku termostatu např. při
dětských hrách.
Okolní teplota během instalace musí být v rozmezí –5 až
+ 45 ° C. Výška instalace termostatu by měla být v rozmezí od
0,4 až 1,7 metry nad úrovní podlahy.
Po montáži a připojení termostatu proveďte inspekci a
krátký zkušební provoz. Až po odzkoušení topného systému
jako celku přistupte k zalitíopného systému do podlahy.
Pro ochranu proti zkratu při zátěži je nezbytné k termostatu
instalovat ochranný jistič (min 16 A).
K ochraně uživatelů termostatu slouží bezpečnostní autovypínač, např. Skytač nebo proudový chránič. Toto
bezpečnostní opatření je vhodné použít zejména v případě, že
topný systém je instalován ve vlhkých prostorách. Aby mohl
bezpečnostní auto-vypínač bezchybně plnit svoji funkci je
třeba uzemnit topný okruh pomocí nulového vodiče. Všechny
kabelové topné systémy WÄRMEHAUS mají nulový vodič.
Použití topných systémů bez uzemnění ve vlkých prostorách
nepoporučujeme. Pokud ovšem nelze jinak, pak u
dvoužilových topných kabelů použijte stínění kabelu jako
nulový vodič. Ve vlhkých prostorách je zapojení nulového
vodiče nezbytné. Ve schématu 2. je nulový vodič zobrazen
čárkovaně.
Termostat se montuje do standardního krytu o průměru 60
mm pro běžné elektrické ovládací prvky.
Pro instalaci je nutné:
— Udělat díru do zdi pro montáž krytu a vefrézovat drážku
pro kabeláž od podlahy k termostatu. Místo pro kabeláž je
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Figure 1. Mounting the thermostat and "warm floor" system

potřeba vyfrézovat také od termostatu k jističi.
— Pro umístění termostatu do instalační krabice — krytu
je třeba odstranit přední rámeček termostatu a nadzvednout
rám ze strany šroubovákem. Poté utáhněte šrouby a
nasaďte vrchní kryt termostatu.
Svorky na termostatu jsou určeny pro vodiče do rozměru
2,5 mm2. ke snížení mechanického namáhání na svorkách
je doporučeno použít běžný mnohožilový silový vodič s min.
průměrem jádra 1,0 mm2 a doporučeným průměrem jádra
1,5 mm2. Vodiče mohou být utaženy ve svorkách s
použitím šroubováku s hrotem o šířce ne větší než
3 mm. šroubovák se špičkou větší než 3 mm může způsobit
mechanické poškození svorek.
Utáhněte svorky s napájecím kabelem. Svorky musí co
největší plochou přiléhat k silovému napájecímu kabelu.
Tímto eliminujete tepelné namáhání svorek termostatu.
Pokud je to nutné kabel teplotního čidla lze prodloužit až
na délku až 20 m.

Ovládání termostatu
Zapnutí / Vypnutí
Pro zapnutí/vypnutí termostatu stiskněte tlačítko «≡».
Po zapnutí termostatu se po dobu 3 sek zobrazí symbol
"888" a poté symbol teplotního čidla. V případě, že teplotní
čidlo signalizuje nižší než požadovanou teplotu, pak dojde
ke spuštění vytápění. Při vytápění se LED rozvítí červeně.
Při prvním zapnutí nastavte hodnotou teploty = 25 ° C.
V pohotovostním režimu (když se nepoužívá tlačítko), se
jas displeje a LED sníží ze 100 % na 30 %.
Po vypnutí přejde termostat do režimu spánku. Chcete-li
termostat zcela vypnout, pak musíte vypnout jistič v
rozvodné skříni.
Nastavení teploty
(tovární nastavení je 25 °C)
Kliknutím na tlačítko "–" nebo "+" na displeji začne blikat
teplota, kterou lze přímo změnit stisknutím tlačítka "–" nebo
"+". Po 3 sekundách po posledním stisknutí termostatu
přejde do zobrazení teplotního čidla a začne vytápět na
požadovanou teplotu.
Nastavení času vytápění
(tovární nastavení: 09:00 9.0h)
Podržte tlačítko pro nastavení času vytápění stiskem "–"
po dobu 6 sekund dokud se na obrazovce nezobrazí
symbol "t h". Stiskněte "–" a "+" ve chvíli, kdy se rozblikují
symboly času.Tlačítky nastavte časovou prodlevu v
rozsahu 0,5–99 hodin. Nejprve je ovšem třeba nastavit
hodiny na termostatu.
Po 3 sekundách po posledním stisknutí termostatu
přejde termostat automaticky do zobrazení domovské
obrazovky s logem teplotního čidla.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat časová nastavení,
pak podržte tlačítka "≡" 3 sekund. Při zapnutí zpoždění se
indikátor vypne a zobrazí se zbývající čas do přepnutí
vytápění "h". Během odpočítávání se stisknutím tlačítka "+"
nebo "–" zobrazí aktuální teplota a opětovným stisknutím jí
můžete měnit.

Pokud během zpoždění teplota klesne pod 5 °C, termostat
se zapne a bude teplotu udržovat na 5 °C v tzv. režimu proti
zamrznutí.
Zobrazení doby provozu
Chcete-li zobrazit dobu provozu (h), pak stiskněte "–"
tlačítko na 3 sekundy a na displeji se zobrazí "trL". Po
uvolnění tlačítka, indikátor ukáže pracovní zatížení v
hodinách.
Po stisknutí tlačítka "+" bude pokračovat v zobrazení
počítadla. Stisknutím tlačítka "–" vynulujete počítadlo.
Po 3 sekundách od posledního stisknutí tlačítka nebo
stisnutím tlačítka "≡ " se termostat se vrátí do základního
zobrazení.
Teplotní kroky
(Nastavení z výroby = 0 °C)
Pokud je to nutné, je možné změnit teplotu na displeji
termostatu. Chcete-li to provést, podržte tlačítko "–" 9 až štítku
na displeji "ПоП". Pak blikající korekční hodnota může být
změněna pomocí tlačítka "+" nebo "–". Rozsah nastavení ±
5 °C po krocích 0,1 °C. Po 3 s od posledního stisku se
termostat přepne do základního zobrazení.
Interní ochrana proti přehřátí:
V případě, že teplota uvnitř termostatu překročí 85 °C tak
dojde k automatickému nouzové vypnutí, aby se předešlo
poškození termostatu. Na displeji se 1x za sekundu objeví
symbol „ПРГ" (přehřátí). Když teplota uvnitř termostatu klesne
pod 80 °C – termostat se znovu spustí a začně automaticky
vytápět dle původního nastavení.
Pokud se přehrátí bude opakovat více jak 5x po sobě
jdoucích případech, tak se termostat zablokuje až do stisknutí
jednoho z tlačítek.
V případě poškození nebo zkratu senzoru vnitřního přehřátí
zařízení bude i nadále fungovat jako normální, ale každých
5 sekund se zobrazí nápis "Ert" (problém s čidlem). V tomto
případě nefunguje kontrola vnitřního tepla termostatu, ale
termostat je nadále funkční.
Režim řízení procentuální zátěže
(tovární nastavení je 50%)
Dojde-li k poškození snímače čidla teploty nebo je chybné
připojení teplotního čidla, pak termostat přejde do režimu
řízení dle % zatížení. V tomto případě se na displeji termostatu
zobrazí procento spínacího zatížení v poměru 30 minut cyklického časového intervalu. Procenta lze změnit pomocí tlačítka "+" pro zvýšení a "–" pro snížení. Rozsah je 10 % až 90 %.
Při prvním spuštění je hodnota nastavena na 50%, "50П", a
časový interval je 30 minut.
Regulace teploty vytápění v tomto režimu není k dispozici,
ale termostat bude pokračovat v udržování teploty.
Dětský zámek:
(Ochrana dětí a vytápění)
Pro aktivaci zámku podržte obě tlačítka "+" a "–" tlačítka po
dobu 6 s a objeví se zobrazení „Loc". Chcete-li zámek
odemknout, držte oba "+" a "–" tlačítka po dobu 6 s než zmizí
nápis „Loc" a objeví se zobrazení „oFF".
Tovární reset
Chcete-li to provést, podržte tlačítko "–" 9 až štítku na
displeji "dEF". Po uvolnění tlačítka se termostat resetovat
všechna nastavení na tovární nastavení a restartu.

MOŽNÉ ZÁVADY,
PŘÍČINY A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ
Zobrazí se nápis "ЗНЕ" na displeji:
Možná příčina: Zkrat v obvodu snímače.
Je nutné odstranit příčinu vzniku zkratu v obvodu snímače.
Čidlo připojeného termostatu zobrazuje procenta místo
symbolu teploty.
Možná příčina: špatné spojení snímače teploty.
Je třeba: Zkontrolovat zda je teplotní čidlo správně
připojeno.
Možná příčina: rozbití obvodu snímače (analogového nebo
digitálního).
Je nutné: zkontrolovat snímač teploty pomocí ohmmetru na
místě připojení senzoru k termostatu a zkontrolovat možné
mechanické poškození po celé délce připojovacího vodiče
teplotního čidla. Pozor, napájecí kabely nesmí být v
bezprostřední blízkosti teplotního čidla z důvodů možné
interference (rušení).
Pokud je regulátor zapnutý ale LED se nerozsvítí.
Možná příčina: Chybí napájení.
Je třeba: Zkontrolovat napájecí napětí voltmetrem. Pokud
je přítomno napětí, ale LED nesvítí, tak se prosím obraťte se
na servisní středisko.

Bezpečnostní opatření
Aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení, pečlivě si
přečtěte instalační manuál.
Před spuštěním termostatu - topného systému musí dojít ke kontrole
od certifikovaného elektrikáře.
Vyhněte se kontaktu s kapalinou nebo nadměrnou a dlouhodobou
vlhkostí. Nevystavujte přístroj s extremním teplotám nad 45 °C, nebo
nižším jak –5 °C.
Nemyjte zařízení chemickými látkami jako je benzen a rozpouštědla.
Neukládejte ani nepoužívejte zařízení ve velmi prašném prostředí.
Nepokoušejte se sami rozebírat zařízení ani ho opravovat.
Nepřekračujte stávající mezní hodnoty povoleného zatížení (Max
3000 W / Termostat).
Nikdy neponořujte připojené snímače teploty do kapalného
prostředí.
Aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení, pečlivě si
přečtěte instalační manuál.
Před spuštěním termostatu - topného systému musí dojít ke kontrole
od certifikovaného elektrikáře.
Vyhněte se kontaktu s kapalinou nebo nadměrnou a dlouhodobou
vlhkostí.
Nevystavujte přístroj s extremním teplotám nad 45 °C, nebo nižším
jak –5 °C.
Nemyjte zařízení chemickými látkami jako je benzen a rozpouštědla.
Neukládejte ani nepoužívejte zařízení ve velmi prašném prostředí.
Nepokoušejte se sami rozebírat zařízení ani ho opravovat.
Nepřekračujte stávající mezní hodnoty povoleného zatížení (Max 3000
W / Termostat).
Nikdy neponořujte připojené snímače teploty do kapalného
prostředí.
Termostat je vyroben z nehořlavých plastů (LSZH) v souladu s
aktuálními bezpočnostími předpisy a normami.
Po skončení funkčnosti termostatu s ním naložte jako s ostatním
elektronickým spotřebním zbožím.
Zařízení neobsahuje zdraví škodlivé látky.
Skladovatelnost: neomezená.

Razítko prodejce

Výrobce nese záruku pouze pokud s termostatem
nakládáte v souladu s instalačním manuálem. Reklamace
je možná pouze v případě předložení záručního listu, který je
součástí balení.
Záruční podmínky:
Tento dokument nelimituje práva spotřebitele
stanovených zákonem, pouze objasňuje zákonné údaje
týkající se instalace a provozu termostatu.
Výrobce i distributor poskytuje záruku 36 měsíců od doby
prodeje pokud počet sepnutí relé termostatu nepřekročí
100,000. Pokud chybí razítko prodejce na tomto manuálu
pak je záruční doba stanovená od doby výroby termostatu.
Záruční výměna se provádí pouze jako výměna vadného
kusu za kus funkční. Záruční opravy musí být dokončeny do
30 dní ode dne převzetí.
Výrobce nenese žádnou záruku v těchto případech:
— nesprávné zapojení termostatu, které způsobí jeho
poškození,
— zanedbaná údržba,
— nesprávné používání (včetně přetížení),
— jestliže je termostat otevřen nebo je s ním jinak
nedovoleně mechanicky zacházeno.
Jestliže kontakty zapojené do termostatu nebyly
připojeny pomocí svorek. V čase mohou špatně zapojené
kontakty slábnout a spálit kontakty.
Další chyby za které výrobce (distributor) nenese
zodpovědnost mohou být způsobeny fluktuací proudového
napětí v síti, přírodní pohromy, oheň, domácí divoká zvířata
nebo hmyz (např. mravenci) vniknutí cizího tělesa, nebo
nadměrnému vystavení prachu.
Dále nepřiměřené opotřebení vnitřní i venkovní,
škrábance nebo praskliny a ostatní mechanické poškození,
které signalizuje extrémní namáhání.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost
za ztrátu
jakoukoli ztrátu spotřebitele z důvodu nefunkčního
termostatu. Záruka se nevytahuje na materiál použitý při
instalaci.
Při reklamaci prosím pošlete originál záručního listu,
termostat a kopii účtenky / faktury. Bez těchto náležitostí
nebude záruka uznána.
Den výroby ___________________________________
Výrobní číslo __________________________________
Datum prodeje ________________________________
Razitko prodejce _______________________________
Výrobce:_____________________________________

Manufacturer:
«Wärmehaus GmbH», Keithstraße 2-4, D-10787, Berlin
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