TERMOSTAT
WARMEHAUS
PREMIUM

Technické údaje

Účel termostatu
WÄRMEHAUS WH300 lze ovládat na dálku z
libovolného chytrého telefonu, tabletu nebo počítače s
přístupem na internet.
V tuto chvíli jsou k dispozici dvě verze ovladače:
— Účet na wh-wifi.de;
— WÄRMEHAUS Aplikace pro Android

Aplikace je podporována na OS Android 4.1 a vyšší. S
vyjímkou funkce přidání nových termostatů, která je
podporána ve verzi Androidu 5 a vyšší.

Wi-Fi termostat

Plány a nastavení jsou uloženy v energeticky nezávislé
paměti termostatu. Při absenci internetového připojení
termostat pokračuje v práci dle původního nastavení. Při
absenci Internetového připojení jsou data zapsány do
cloudu a přenášeny při obnovení připojení.
Termostat lze uzamknout pro změny v cloudu. Cloud
pak bude plnit pouze roli shromažďování statistiky.
S řadou jedinečných funkcí a plánů lze dosáhnout
významných úspor elektrické energie.

Hodnota

Parametr

№
1

Regulační limity

Instalace termostatu
5...45 °С

2

Maximální proudové zatížení

3

Max. Napětí

16 А
3 000 VА
230 В ±10 %

4

Napájení

5

Hmotnost po instalaci

6

Celkové rozměry

7

Teplotní senzor

8

Délka kabelu teplotního čidla

9

Min. Počet cyklů pod zatížením

10

Počet cyklů bez proudového zatížení

11

Teplota hysterezi na podlaze

0,18 кг ±10 %
75 × 75 × 35 mm
NTC thermo-reristor
10 kOm at 25 °C
3м
50 000 cycles
20 000 000 cycles
0,5...10 °С, krok 0,1 °С
802.11 b/g/n

12

Standard bezdrátové síťě

13

Výstupní výkon Wi-Fi

14

Minimální doporučená
rychlost připojení k internetu

15

Rozsah pracovní frekvence

2400-2483,5 MHz

16

Minimální internetový provoz

20–30 MB / měsíc

17

Rozsah měřené teploty

+20 dBm
128 kbit / s

–28...+75 °С

nová generace
inteligentních termostatů

Wiring

tepelná regulace

ovládaná přes internet
výrazná úspora
a schopnost kontrolovat
energie

Toto je technický manuál
k termostatu
a zároveň instalační
a uživatelský manuál

Obsah balení
Termostat, frame
Temperature sensor with connected sensor
List, Pokyny k instalaci, Záruční
Návod k obsluze
The packing box

1x
1x
1x
1x
1x

Analogový snímač (R 10) je připojen na svorky 1 a 2. Na
barvě spojujících vodičů nezáleží.
Digitální senzor (D18) se připojuje k modrému drátu
svorky 2 a bílý ke svorce 1. Přejde-li termostat do
nouzového nastavení (Návod k obsluze str. 7), pak zkuste
připojit modrý vodič ke svorce 1 a bílý ke svorce 2. Jsou-li
oba pokusy zapojení termostatu neúspěšné, pak se
obraťte se na servisní středisko.
Přívodní napětí
(230 V ± 5%, 50 Hz) se
zapojí na svorku 4 a 5, fáze Schéma
zapojení
(L) se připojuje do svorky 5, a
přívodu
fáze N (N) do svorky 4.
napětí
Do svorkovnice 3 a 6 se
3
4
5
6
zapojí přívodní kabely z 1 2
topného okruhu.
N
t
°С

podlahové
čidlo

~ 230 V

L

nul fáze

3 000 VA

Schéma 1.
Zjednodušené zapojení svorkovnic termostatu
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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.
Je důležité si uvědomit, že je žádoucí umístit
termostat na vnitřní stěnu místnosti a velmi se
nedoporučuje vystavit termostat přímému slunečnímu
záření nebo průvanu (obrázek 1).
Teplota při montáži musí být mezi –5...+45 °С.
Výška nastavení termostatu by měla být v rozmezí
0,4 ... 1,7 m od úrovně podlahy.
Termostat připevněte a připojte po testování instalace
a zatížení.
Pro ochranu proti zkratu při zátěži je nezbytné k
termostatu instalovat ochranný jistič (OJ), jmenovitá
hodnota nesmí být větší než 16 A. Instalováno je v
mezeře fázového vodiče, jak je znázorněno ve
schématu Schéma 2.
K ochraně uživatelů termostatu slouží bezpečnostní
auto-vypínač, např. Stytač 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.
Pro instalaci je nutné:
— vytvoření otvoru ve stěně pro montážní box 60 mm
v průměru a kanály pro napájení a vodiče snímače (v
případě potřeby);
— aby napájecí kabel topného systému a snímač (je-li
to nutné) mohl být zapojen do montážní krabice;
— provést spojení kabeláže;
— opravit termostat do instalační krabice. Chcete-li to
provést, umístěte termostat do instalační krabice a
utáhnout šrouby. Položte přední krycí rámeček.Svorky
na termostatu jsou určeny pro vodiče do rozměru
2,5 mm2. Ke snížení mechanického namáhání na
4

svorkách je doporučeno použít běžný mnohožilový
silový vodič. 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. To může mít
za následek ztrátu záručních práv. Pro utažení svorky
je potřeba točivý moment ne vyšší než 0,5 N·m.
Je-li zdroj vytápění elektrický topný kabel, tak
musí být vybaven adaptérem. To musí být provedeno
tak, aby se zabránilo tepelnému zatížení na
svorkovnicích termostatu.

Instalace mokrou cestou (Beton / lepidlo): Čidlo
musí být umístěno do ochranné trubice, tzv. husího
krku — doporučujeme plastové s průměrem min 16 mm
a poloměrem zakřivení nejméně 5 cm. Konec kde je
snímač teploty se musí umístit do vytápěné zóny
alespoň 50 cm do vytápěného prostoru.Druhý konec se
zapojí do termostatu a lze ho dle potřeby zkrátit na
požadovanou délku. Umístěním sensoru do ochranné
trubky s dostatečnou světlostí si necháváte bezpečný
prostor pro případnou rychlpu a snadnou výměnu v
budoucnu.Zakončení ochranné trubice se musí uzavřít,
čímž se zabrání vniknutí betonu / lepidla při pokládce.
Kabelový snímač se zavede do ochranné trubky po
ztuhnutí potěru. Konce vodičů čidel musí být
odstraněny i s izolací.
Pokud je to nutné, kabelový snímač zkraťte dle
potřeby. Maximální délka snímače teploty je 20 m.
Připojení vodičů čidla teploty nesmí být v bezprostřední
blízkosti silových kabelů, hrozilo by elektromagnetické
rušení.
Je nezbytné, aby proudové zatížení termostatu
nebylo větší než 2/3 dovoleného maximálního proudu.
V případě, že napětí dlouhodobě bude překračovat tuto
hodnotu, pak připojte topný kabel přes stykač
(elektromagnetický stykače nebo elektronické relé).
Výpočet aktivní proudového napětí (schéma 3).

termostat
1

3

2

5

4

S cílem zvýšit účinnost zařízení a optimální provoz si
naše společnost vyhrazuje právo na změnu firmware,
cloudového rozhraní a aplikace pro Android.
V Verzi firmwaru, jak nakonfigurovat připojení Wi-Fi a
jak pracovat v aplikaci nebo prohlížeči jsou popsány v
Návodu k obsluze.
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Schéma
zapojení
přívodu
napětí

1

2

3

4

5

CB

SSD

16 А

16 А
30 мА
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1

Bezpečnostní opatření

L

N
t
°С

L

podlahové
čidlo

N

fáze

3 000 VA
napětí

nulový vodič

РЕ

Schéma 2. Zapojení stykače / proudového chrániče
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Schéma 3. Spojení s stykače

Ochranná trubka – husí krk

Senzor v
ochranné
trubce

Spoj

0,4–1,7 m

Instalace podlahového snímače je velmi
doporučena tak, aby teplotní čidlo mohlo být v
budoucnu vyměněno v případě jeho opotřebení
(obrázek 1).

Dávejte pozor!

schéma zapojení

fixační páska
Topný kabel
Zakrytí konce
ochranné trubky
v betonu

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.

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: _____________________________________

k

kro

Obrázek 1.
Montáž termostatu a systému podlahového topení
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Razítko prodejce
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Manufacturer:
«Wärmehaus GmbH», Keithstraße 2-4, D-10787, Berlin
www.warmehaus.cz

TERMOSTAT

Nastavení správy zámku

WARMEHAUS

Enable / Disable
Podržením prostředního tlačítka po dobu 4 sekund (na
displeji se objeví jeden po druhém 3 řádky), dokud se na
obrazovce «on» nebo «oFF».
Po zapnutí termostatu se zobrazí logo teplotního čidla.
Pokud je nižší než aktuální žádaná teplota, nebude
termostat zapnut. Když svítí kontrolka červeně, pak je
topný systém zapnut.
Po vypnutí termostatu přejde do režimu spánku.
Chcete-li zcela vypnout termostat musíte vypnout jistič.
Vypnout jistič nedoporučujeme kvůli možné ztrátě
uloženého nastavení v termostatu.

Funkce menu

Režim Indikátor Wi-Fi

LED vč. relé

PREMIUM

Zobrazit stav Wi-Fi připojení k internetu
Modrý
režim
Wi-Fi
a komunikace se
serverem

svítí

K dispozici je připojení
do cloudu

nesvítí

Není spojení s Wi-Fi
nebo Wi-Fi je vypnutá

2р/с
1р/3с

Stisknout tlačítko několikrát, «≡ »
Chcete-li zobrazit požadovanou
část menu (viz Tabulka 1). Chcete-li
vybrat a změnit položku v menu
stiskněte «+» a «–».
Po 5 sekundách po posledním
stisknutí se tlačítka vrátí zpět na
zobrazení teploty.

Režimy provozu

Nastavení teploty

Chcete-li zobrazit aktuální provozní režim, klikněte na
«≡». Jak si vybrat jiný režim viz Tabulka 1.

Stisknutím tlačítka «+» nebo «–» se zobrazí provozní
režim, pak nastavená teplota tohoto režimu. Použijte
tlačítka «+» a «–» pro změnu této hodnoty.

PLÁN
Upravit lze pouze prostřednictvím aplikace «WÄRMEHAUS» nebo prohlížeče wh-wifi.de.
MANUÁL
Zde je zakázán režim Plán, teplota se stále udržuje na
předem stanovenou teplotu.
PROHLÍŽEČ
Upravit lze pouze prostřednictvím aplikace «WÄRMEHAUS» nebo prohlížeče wh-wifi.de.
Chcete-li zrušit nastavení musíte podržet prostřední
tlačítko na 4 sekundy dokud se na obrazovce «oFF». Po
uvolnění tlačítka se termostat vrátí do provozního režimu.
DOČASNÉ NASTAVENÍ
V případě, že změna žádané teploty režimu je Plán,
bude ji termostat udržovat až do konce vybraného období.
Exit z časovače a návrat do: zpět nastavení, vypnutí,
zapnutí časovače při dlouhodobé nepřítomnosti.

Stiskněte
Zobrazit
tlačítko «≡»

Volba funkce

Nastavení

Pozměnit
«+» nebo
«–»

2x

Přístupový režim point (АР)
Wi-Fi je aktivní,
ale není připojena do cloudu

Připojený výkon
zátěže

Oprava nastavení
teplota podlahy
(correction)

Návod k obsluze

Nastavení jasu
(brightness)

PIN k nastavení
cloudu nebo
lokálního IP

±9,9 °С,
krok 0,1 °С

Pokud je to nutné, můžete provést
korekci teploty podlahy na
displeji termostatu.

7x

Termostat je určen k ovládání pod podlahou pomocí
elektrického topného kabelu nebo topné fólie.
Teplota se snímá z místa, kde je externí čidlo. Bez
senzoru bude termostat pracovat v nouzovém režimu
(str. 7).
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Když je 0 na displeji pak se zobrazí jeden
symbol:
left — přítomnost napájecího napětí;
stav displeje — průměrné zatížení;
vpravo — zobrazuje aktuální stav síťě Wi-Fi.

Wi-Fi musí být zapnuto. Při připojení k cloudu je nutno při registraci
bez PIN vaše místní IP adresa.

/

Vnitřní přehřátí (overheat)

Senzor (Correction)
Provozní režim Wi-Fi
Přístupový bod (Access Point)
Klient (Сlient)
Wi-Fi je vypnutá
Blokování dálkového ovládání
Ovládejte zámku z cloudu
Ovládání cloudu přes místní síť
Obnovení továrního nastavení (default)

Režim Wi-Fi

Účel termostatu

/

Připojení v režimu Access Point
každých 5 sekund (connektion)

4x

6x

Enable / Disable

«hnd» — režim Manuál
«Sch» — režim Plán

0,1...3,0 kW

0...9

Symboly

Zámek kláves (locking)

3x

skutečná verze firmware F2.2

Obnovení továrního nastavení
Podržte tlačítko pro reset všech nastavení na tovární
hodnoty (kromě nastavení Wi-Fi) «–» po dobu 30 sekund, dokud se na obrazovce neobjeví značka «dEF».
Po uvolnění tlačítka se termostat restartuje.

Hodnota
Poznámky

Pro správné fungování statistiky je třeba
zadat výkon připojené zátěže.

5x

Verze firmware
Držte «–» tlačítko po dobu 12 sekund a zobrazí se
verze firmwaru. Po uvolnění tlačítka se termostat vrátí do
normálního režimu.

Tabulka 2. Popis symbolů na obrazovce

Tabulka 1. Popis Funkce menu
Menu sekce

Zámek kláves
(оchrana dětí a ochrana na veřejných místech)
Pro zamknutí (odemknutí) stačí současně držet
6 sekund «+» a «–» dokud se na obrazovce neobjeví
«Loc» nebo «unLoc».

«AP» — Access Point Mode.
«CLı» — Režim Client.
«oFF» — vypnuta Wi-Fi.

Verze firmware
Chyba vnitřního přehřátí Sensoru
Lokální IP adresa

Blokování dálkového
ovládání
termoregulátoru
(blocking)

8x

2

«oFF» — je vypnuto.
«cLd» — z cloudu.
«LAn» — prostřednictvím místní sítě.
«on» — úplný zámek řízení cloudu.
Změna parametrů je možná pouze pomocí
tlačítek termostatu.

3

PIN kód pro zápis do cloudu
Nízké nabití interního zdroje napájení
Snímač rozbití (open circut)

Senzor zkrat (short circut)
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Připojení do cloudu

Připojení prostřednictvím prohlížeče

Stručně řečeno, cloud je určen pro bezpečné ukládání dat na
internetu, pohodlné a spolehlivé vzdálené připojení a správu.

Pokud nechcete mít Android zařízení, Wi-Fi připojení je
možné nakonfigurovat pomocí webového prohlížeče.

Zvolte režim «AP» pro přístupový bod pro připojení
termostatu do cloudu. V režimu přístupový bod
termostat vytvoří Wi-Fi sítě a je třeba počkat na
nastavení «WÄRMEHAUS» aplikaci nebo prohlížeče
pro připojení k Wi-Fi síti.
Při prvním zapnutí termostatu se nachází v
přístupový bod po dobu asi 5 minut. Pokud by během
této doby nedošlo k připojení k termostatu se
automaticky vrátí do režimu Klient.
Chcete-li se manuálně připojit do režimu
Přístupového bodu, použijte tabulku 1.
Po připojení k termostatu v režimu přístupového
bodu se na obrazovce
zobrazí zpráva «con»
(conneсtion) každých 5 sekund.
Pokud jste již dříve připojen termostat k síti Wi-Fi a
chcete použít toto nastavení — Vyberte Klient «Clı».

— Otočte termostat v režimu přístupového bodu.
— Připojení k síti Wi-Fi vytvořené pomocí termostatu
(např warmehaus wh300_0E0009). Pokud potřebujete heslo pro připojení, zadejte příkaz whXXXXXX,
kde XXXXXX je posledních šest znaků v názvu sítě
(například: wh0E0009).
— V adresním řádku prohlížeče zadejte 192.168.0.1
— Na stránce termostatu, vyberte požadovanou síť WiFi a zvolte své heslo.
— Klikněte na tlačítko «Connect».
— Termostat po dobu jedné minuty se bude snažit
připojit k síti Wi-Fi. Během této doby se na obrazovce
rozsvítí symbol .
— Po úspěšném připojení displeje termostatu se zobrazí
PIN kód nezbytný pro připojení do cloudu.
— Do adresního řádku prohlížeče zadejte wh-wifi.de

Připojení přes WÄRMEHAUS aplikaci
pro Android

Aplikace je podporována na OS Android 4.1 a vyšší.
S vyjímkou funkce přidání nových termostatů, která je
podporána ve verzi Androidu 5 a vyšší.

— Přihlaste se ke svému účtu.
— Chcete-li aby vše správně fungovalo, např. statistiky,
grafy a plány, určěte své časové pásmo. V
budoucnosti bude termostat aktuální datum a čas
stahovat přes internet.
— Kliknutím na tlačítko «+ Přidat» – «zařízení», zadejte
název (například «Ložnice») a PIN (v nepřítomnosti
PIN na obrazovce termostatu viz tabulka 1).
— V takovém případě je stav LED spojení s Wi-Fi
bude svítit nepřetržitě.

— Stáhněte si zdarma aplikaci «WÄRMEHAUS» na
Google Play a nainstalujte si jí.

Práce s termostatem

— Spuštění aplikace.
— Zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu
Facebook nebo Google účtu.

Zadejte heslo k Wi-Fi. Po spojení Wi-Fi a termostatu
bude přidána do hlavní obrazovky aplikace a buce
zapsána v cloudu (když se přihlásíte do my.wh-wifi.de
termostatu bude k dispozici pro kontrolu na hlavní
stránce).

Při provozu je regulátor neustále synchronizován s
cloudem, z něho dostane poslední nastavení a odešle
telemetrie o svém stavu.
Při absenci internetového připojení bude termostat
fungovat podle posledního nastavení z cloudu. Pomocí
tlačítek lze změnit v současném období požadovanou
teplotu změnou tabulek nebo použitím manuálního
režimu.
Když bude termostat bez napětí všechna nastavení
uložena jsou v energeticky nezávislé paměti, hodiny a
další nastavení zůstanou uložena po dobu nejméně 3 dnů.
ЕV případě, že napájecí napětí je nepřítomno déle než 3
dny, průběh vnitřních hodin zmizí a termostat se
automaticky přepne do manuálního režimu. Je-li po
zapojení stále ve stejném nastavené, pak se při stisknutí
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— Otočte termostat v režimu přístupového bodu (viz
Tabulka 1).
— V aplikaci stiskněte tlačítko «+», « ≡ » nebo «Přidat
termostat».
— Vyberte síť Wi-Fi (například, warmehaus
wh300_0E0009) a zvolte své heslo.

ovládacích tlačítek na displeji v přední části položky
menu objeví «Lbt», označující kategorii zdroj energie.
Při obnovení Wi-Fi připojení k regulaci teploty jsou
všechna nastavení synchronizované (priorita je
synchronizace v cloudu).

MOŽNÉ PŘÍČINY CHYB A JAK JE PŘEKONAT
Máte-li jakoukoli chybu s nastavením termostatu,
zkontrolujte verzi firmwaru.
Možná příčina: termostat si aktualizovat firmware na
nejnovější a doprovodná část manuálu neobsahuje
všechny změny.
Je nutné: zkontrolovat verzi firmwaru termostatu.
Pokud nesplňuje změny specifikované v papírovém
vydání, pak se obraťte na dodavatele zařízení
www.warmehaus.cz
Termostat se přepne do nouzového režimu
časovače
Možná příčina: špatné spojení, nezapojené nebo
špatně zkrácený kabel čidla teploty které překročí
měřené teploty (viz technické údaje na straně 2).
Potřeba je: kontrola teploty čidla připojeného k
regulátoru teploty (tabulka 3) zda nedošlo k
mechanickému poškození po celé délce spojovacích
drátů. Je možné, že došlo k interferenci se silovými
kabely, pokud jsou v bezprostřední blízkosti.
Nastavení režimu nouzového provozu
(Tovární nastavení je 15 min)
V levém krajním rohu na displeji začne blikat «t», a
zobrazuje se zbývají čas do příštího spuštění. Po
uplynutí této doby je 5 sekund kdy se zobrazí důvod
nefunkčnosti «OC» Snímač (open circut — čidlo
otevřené) nebo «SC» (short circut — zkrat).
Uživatel musí vybrat ovládání zbývajícího času do 30
minut intervalu cyklické zátěže. Provozní dobu zatížení
lze nastavit v rozmezí Vypnuto, oFF, 1...29 min, on.
Chcete-li nastavit pracoval neustále pak zvolte symbol
«on». Pokud chcete termostat zcela vypnout pak zvolte
«oFF».

se zobrazí teplota z vnitřního teplotního čidlq.
Když teplota uvnitř pouzdra klesne pod 70 °С,
termostat se vrátí do práce.
Když se ochrana aktivuje více než 5 x za sebou pak se
termostat uzamkne a uživatel musí zmáčknout některé z
tlačítek pro odblokování.
Při přetížení nebo nefunkčnosti snímače vnitřního
přehřátí bude termostat i nadále udržovat požadovanou
teplotu, ale každých 5s bude zobrazen nápis «Ert»
(error temperature – problém se snímačem). V tomto
případě se nebude provádět kontrola vnitřního tepla.
Tabulka 3.
Odpor snímače při různých teplotách
Teplota, °С

Odpor v ohmech ±5 %

5

25339

10

19872

20

12488

30

8059

40

5330

Když je termostat zapnut a kontrolka LED se
nerozsvítí.
Možná příčina: Není zapojeno do sítě.
Je nezbytné: aby bylo zapojení přeměřeno voltmetrem.
Pokud je termostat pod napětím, pak je třeba kontaktovat
servisní středisko.

Ochrana proti vnitřnímu přehřátí
V případě, že teplota uvnitř je pouzdra vyšší než 90 °С,
dojde k nouzovému vypnutí a displej 1 krát za sekundu
zobrazí «oht» (overheat). Stisknutím libovolného tlačítka
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Manufacturer:
«Wärmehaus GmbH», Keithstraße 2-4, D-10787, Berlin
www.warmehaus.cz

