
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 

auto-vypínač, 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 WARMEHAUS 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 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.

Je důležité si uvědomit, že termostat je žádoucí umístit 

na vnitřní stěnu místnosti, kterou termostat reguluje. 

Vyvarujte se umístění v místech s přímým slunečním 

záření a průvanem (obrázek 1). Termostat má vnitřní 

teplotní čidlo a na těchto místech by docházelo ke 

zkreslení teploty místnosti.

Svorky na termostatu jsou určeny pro vodiče do 
2rozměru 2,5 mm . ke snížení mechanického namáhání na 

svorkách je doporučeno použít běžný mnohožilový silový 
2vodič s min. průměrem jádra 1,0 mm  a doporučeným 

2průměrem jádra 1,5 mm .  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. 

Je určen pro pohodlné ovládání teploty podlahy a vzduchu 

u podlahového elektrického topení. S termostatem máte k 

dispozici dva snímače teploty. 

Jeden snímá teplotu místnosti, druhý snímá teplotu 

podlahy pomocí podlahového čidla. V nastavení si můžete 

vybrat podle kterého senzoru termostat bude regulovat 

teplotu. 

Termostat má funkci sledování spotřeby (kWh) díky které 

vždy budete vědět kolik jste spotřebovali elektrické energie 

za den / týden / měsíc. 

Můžete si vybrat konfortní teplotu nebo si nastavit časové 

rozmezí kdy bude termostat topit a kdy bude neaktivní. 

Díky této funkci můžete topit jen v hodinách, když jste 

doma, v době kdy jste mimo domov bude topení neaktivní. 

Tímto ušetříte náklady za elektrickou energii. 

Teplotní senzor pro snímání teploty podlahy se musí 

umístit do ochranné trubky s průměrem 16mm, která je 

součástí balení topného systému WARMEHAUS, 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. 

Základem správné funkce termostatu je kvalitní elektrické 

topení které sestává buď z topného kabelu, topné fólie nebo 

jejich technických ekvivalentů. Při výběru topného systému, 

stejně tak i regulace, dejte přednost kvalitě před nízkou 

cenou. V dlouhodobém horizontu je kvalitní produkt vždy ta 

nejlevnější varianta. 

Tento model termostatu můžete použít také pro ovládání 

elektrických konvektorů, infračervených topných panelů 

nebo elektrických přímotopů.

2 3 4

Schéma 1. Zjednodušené zapojení svorkovnic termostatu

Teplotní čidlo se připojí na 

svorky 1 a 2.

Přívodní napětí

(230 V ± 5%, 50 Hz) se zapojí 

na svorku 4 a 5, fáze (L) se 

připojuje do svorky 5, a nulovy 

vodič (N) do svorky 4. 

Do svorkovnice 3 a 6 se 

zapojí přívodní kabely z 

topného okruhu.   

vzduchu  5...35 °С
   5...60 °Сpodlaha 

Schéma 2. Zapojení stykače / proudového chrániče

1

2

РЕ

termostat

16 А

1 2 3 4 5 6

L

N

LN

16 А
30 мА

t 
°С

nulový vodič

1 2 3 4 5 6

TERMOSTAT 

Účel termostatu:

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

  
s použitím termostatu snížíte spotřebu 

až o 50%;

snadné nastavení příjemné teploty. 

Toto je technický manuál 
k termostatu 

a zároveň instalační 
a uživatelský manuál.

Účel termostatu

Technické údaje

Wiring 

Instalace termostatu

1 °С

1–10 °С

3 m

0,18  kg ±10 %

60 × 60 × 25 mm

Funkce Hodnota

Rozsah teplot

Maximální proudové zatížení

Jmenovitý výkon 3000 VA 

Napětí 230 V ±5 % 

Hmotnost po instalaci 

Rozměry 

Teplotní senzor NTC thermo-reristor
10 kOm at 25 °C

Délka kabelu teplotního čidla  

Min počet pracovních cyklů, 
ne méně než 

50,000 cycles 

Standardní počet pracovních cyklů 100 000 cycles 

Teplotní hystereze

Stupeň krytí

Schéma 
zapojení 
přívodu 
napětí

napětí
3 000 VA

3 000 VA

podlahové 
čidlo

nulový vodič fáze   

  fáze

box with automatics

SSDCB

Obsah balení

!

Teplota hysterezi na podlaze

IP2013

Termostat,                                                                  

Temperature sensor with connected sensor                       

Technický manuál k termostatu a zároveň 
instalační a uživatelský manuál                                                               

The packing box                                                                  

frame 1x

1x

1x

1x

TIMER

AWAY SETTINGS

TU

napětí

podlahové 
čidlo

Schéma 
zapojení 
přívodu 
napětí

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Připojení do sítě

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
!! my logical error in text!! Correction:Teplotní čidlo se připojí nasvorky 1 a 2.Přívodní napětí(230 V ± 5%, 50 Hz) se zapojína svorku 4 a 5, fáze (L) sepřipojuje do svorky 5, a fáze N (N) do svorky 4.Do svorkovnice 3 a 6 sezapojí přívodní kabely ztopného okruhu.

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Producer missed important information:3 plus 6 = heating cables connection. Is 3 = N phase and 4 = L phaze? 
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Figure 1. 

Mounting the thermostat and "warm floor" system 
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Obrázek 3 Spojení přes magnetický spínač
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Na domovské obrazovce je 

z o b r a z e n  s y m b o l  d l e  

zapojeného čidla. Buď se 

zobrazí symbol pro vzduchové 

č idlo, nebo symbol pro 

p o d l a h o v é  č i d l o .  Ty t o  

ukazatele jsou v pravem 

horním rohu. 

TIMER mode — setup of the room individual weekly 

heating schedule. This menu option allows you to set the 

value and the activity period of the comfortable and energy 

efficient temperatures. The standard settings provide 2 

intervals of the comfortable temperature for the working 

day and one interval for the day off. 

The energy  efficient temperature will be maintained 

between these two intervals. Časovač: Pro nastavení 

individuálního plánu vytápění pro každý den zvlášť slouží 

funkce "časovač". Standardní nastavení nabízí 5 

pracovních dnů s dvěmi možnými časovým rozmezím / 

24h a víkend s jedním časovým rozmezím / 24h. 

AWAY mode — v temto režimu nastavíte jen čas 

začátku a konce Vaší nepřítomnosti a termostat bude 

udržovat požadovanou teplotu.

MANUAL mode — režim ve kterém termostat udržuje 

předem stanovenou konstantní teplotu po časově 

neomezenou dobu.

Zapnutí / vypnutí termostatu

Pro zapnutí / vypnutí termostatu stiskněte levé tlačítko 

a držte po dobu 5 sekund a termostat přejde do režimu 

spánku. Chcete-li odpojit. Termostat po delší dobu (např. 

na chalupách) pak doporučujeme vypnout rovnou jistič a 

tím deaktivovat celý topný okruh. 

Ovládání zámku 

Funkce "dětský zámek" tato 

funkce zamkne obrazovku 

termostatu a děti tak nemůžou 

měnit nastavení teploty. Pro 

vypnutí funkce dětského zám-

ku držte levý okraj obrazovky 

po dobu 5s. Po Vašem zadání 

teploty se termostat opět sám 

zamkne. 

Operation

času a data
nastavení 

zapamatuj 
si" tlačítko

"Potvrď a

natavení 
ZAP/VYP časovač 

 
 přechozího okna

navrat do

senzor
vzduchový

Figure 2. Designation of symbols in the main menu

nastavení teploty
 a odchozího 
času vypnutí

nastavení

5

35

MENU
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Tabulka 2. Tovární nastavení časových období a teploty

floor

comfort

06:00 - 08:00 08:00 - 17:00

17:00 - 22:00 22:00 - 06:00

08:00 - 23:00 23:00 - 08:00

30 °С 25 °С

23 °С 18 °Сair

economy

setpoint 

the relay is energized

current
temperature weekdays 

weekend

!

Utáhněte svorky s napájecím kabelem. Svorky musí 

co největší plochou přiléhat k silovému napájecímu 

kabelu. Tímto eliminujete tepelné namáhání svorek 

termostatu. 

Instalace podlahového snímače je 

velmi doporučena tak, aby teplotní čidlo 

mohlo být v budoucnu vyměněno v 

případě jeho opotřebení.

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 (min 16 mm) 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. 

Vniknutí lepidla zhorší možnost budoucí výměny 

topného senzoru, proto velmi doporučujeme konec 

ochranné trubky dostatečně utěsnit. 

Před zalitím betonu celou topnou sestavu nejprve 

otestujte. Až po ověření správné funkce topení zalijte 

topné kabely / topnou rohož betonovou stěrku / 

lepidlem.  

Pokud je to nutné kabel teplotního čidla lze prodloužit 

až na délku až 20 m. 

Pro prodloužení doporučujeme standartní dvoužilový 

(mnohožilový) napájecí kabel s průměrem jádra 
20,5 mm . 

Pro napájecí a snímací (čidlo) kabeláž doporučujeme 

do zdi namontovat samostatné ochranné trubky. Může 

dojít k elektromagnetickému rušení od napájecího 

silového kabelu směrek do kabeláže teplotního čidla a to 

může udávat nesprávné hodnoty. Použitím samostatné 

ochranné trubky pro teplotní čidlo si usnadníte práce při 

případné výměně teplotního čidla — v ochranné trubce 

nebude překážet napájecí silový kabel.

Je nezbytné termostat dlouhodobě zatěžovat 

maximálně do 2/3 maximálního napětí, které je 3600 W. 

Tj. pro každodenní provoz je možné termostat zatížit 

max. do 3000 W. Pokud chcete zapojit topný systém 

přesahující 3000 W na jeden termostat, pak musíte 

použít externí jistič, který redukuje napětí na 3000 W.

Průřez napájecího kabelového svazku který je spojen 

jak  s termostatem a topným prvkem, tak i mezi 

termostatem a centrálním jističem, nesmí být menší 
2než: pro měď - 2 x 1,0 mm .
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hold for 5 seconds
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Čas a datum . V hlavním 

vyberte "čas a 

datum" a klepněte na tlačítko 

"OK". Stiskem "+" nebo "–" 

nastavte aktuální čas a 

klepně te na "OK" pro 

uložení. Nastavení času je v 

pořadí 

 

Chcete-li prodloužit životnost vnitřní 

baterie, které udržuje v paměti všechna 

nastavení pokud je termostat odpojen 

od el. sítě (např. na chalupě s vyplým 

jističem), doporučujeme nastavit režim 

automatického spánku termostatu. 

Přejděte na: 

Klikněte na "OK". Potvrďte 

Zastavit hodiny a klikněte na "OK". Obrazovka 

termostatu se vypne a přejde do režimu spánku. Tímto 

prodloužíte dobu po kterou si termostat uchová všechny 

informace o nastavení i když nebude připojen k síti.

TIMER (Časovač )

Stiskněte tlačítko "MENU" a v hlavním menu zvolte 

"TIMER". Stiskněte tlačítko "OK". První položka v menu 

umožňuje vypnout časovač a termostat přepnot do 

manuálního režimu , který bude 

udržovat po celou dobu stejnou teplotu.

Chcete-li nastavit teplotu pro každý den zvlášt zvolte 

položku „ " a klikněte na "OK". 

Pomocí tlačítek "<" nebo ">" funkci zapnete nebo 

vypněte. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko "OK".

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici pro každý den 

2 časovače pro teplotu.

"MENU" 

hours — minutes — 

day — month — year. Press 

the return button “       “ to 

exit.

MENU – SETTINGS – COMMON 

SETTINGS – STOP WATCH.  

manual mode ( )

HOLIDAYS NUMBER

ОК

TIMER

AWAY SETTINGS

12:30 TU
26.01.2016

-

12:30
26.01.2016

+

termostat

Diagram 
of power 
and 
control

box with
 automatics

i

Základní programovatelné 
nastavení

8

napětí

Администратор
Записка
Co je napsáno v červené, přeloženy do češtiny

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Ovládání termostatu

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Symbol zapnutého vytápění Cílová teplotaAktuální teplota

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Obrázek 2. Symboly základního menu

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Držte po dobu 5s
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Pokud budete potřebovat další časové období ve 

všední dny a o víkendech, zvolte položku menu „

" Kliknutě na tlačítko "OK". lis "<"  ">" 

v nastavení, a nastavte dodatečnou lhůtu výběrem ve 

čtvercovém poli. Chcete-li uložit nastavení výstupu, 

klikněte na tlačítko "OK".

„ ". Kliknětě 

na tlačítko "OK" a poté na 

první den v týdnu. Výběrem 

tlačítka "+" nebo "–"  vybetre 

časové období .  Jedno 

období nemůže být větší než 

8 hodin. Chcete-li odejit 

stiskněte tlačítko "        ".

Termostat je primárně 

nastaven tak aby při volbě 

jednoho dne toto nastavení 

času zkopíroval pro pondělí 

až pátek. Očekává se, že 

pracovní víkend od PO - PÁ 

vyh

add. 

period add. period

TIMER SETUP  

ovuje většině uživatelů. V 

případě opaku stačí nastavit 

každý den jednotlivě.

The  the rmos ta t  w i l l  

suggest to copy the settings 

from Monday to Friday. Press 

“OK” to confirm or “   “ to 

cancel.

Pomocí tlačítka "<" nebo ">" vyberte víkend. 

Nastavení je stejné jako nastavení "každý den". 

Pomocí tlačítka "inf" si můžete prohlédnout dobu 

teploty. Takto si můžete nastavit teplotu pro všechny dny 

v týdnu. Pro uložení a výstup do základního menu 

stiskněte tlačítko "        ".

Úsporné topení: Funkce 

která sníží  teplotu na 

předdefinovanou hodnotu 

díky které ušetříte provozní 

náklady za el. energii. 

Tlačítkem "OK" potvrdíte a 

p ř e p n e t e  z  j e d n o h o  

nastavení teploty na další. 

Pro ukončení stiskněte 

tlačítko "       ".

NASTAVENÍ

MENU — 

SETTINGS — COMMON SETTINGS — MODE 

(AIR/FLOOR)

MENU – SETTINGS – 

temperature settings – min. floor temperature

 – max. floor 

temperature

MENU – SETTINGS – 

TEMPERATURE SETUP – FLOOR HYSTERESIS

 

MENU – SETTINGS – COMMON  SETTINGS – 

POWER

Výběr senzoru teploty

 Aby bylo možné určit který ze senzorů bude termostat 

používat pro ovládání teploty zvolte 

. Pomocí tlačítka "<" a ">" vyberte volbu 

základního senzoru  potvrdíte 

výběr a opustíte Menu.

K dispozici jsou tři režimy řízení:

— Čidlo vzduchu zároveň s čidlem z 

podlahy;

— Podlahové čidlo

— Vzduchové čidlo 

Nastavení teploty

Zvolíte-li snímání pouze z čidla vzduchu se 

součinností podlahového čidla, pak si můžete nastavit 

minimum a maximum mezních teplot. Minimální teplota 

podlahy jakou lze nastavit je 20 °C. Pro zvolení spodní 

mezní hodnoty teploty klikněte na 

. Chcete-li 

změnit rozsah horní mezní teploty podlahy — 40 °C je 

max. teplota topení ovšem dle EU/CSN normy je 

povolená max

.

Pokud je to nutné změňte hysterezi podlahového 

teplotního čidla (1 °C): 

. 

Menší hystereze umožňuje přesnější měření teploty. 

Větší hystereze má zase výhodu v tom, že méně často 

spíná / vypíná termostat a tímto se prodlužuje jeho 

životnost.

 

Je velmi důležité při snímání teploty 

vzduchu nastavit hysterezi. Toto 

nastavení přesnosti měření teploty pro 

čidlo vzduchu i podlahové čidlo májí vliv 

na velikost spotřeby elektrické energie.  

Chcete-li změnit zátěž výko jďete na: 

. Klikněte na "OK". Pomocí tlačítek "+" nebo "–" 

nastavte spínané napájení ve wattech. Klepnutím na       

"       "  uložíte nastavení. 

. Stisknutím tlačítka "OK"

. hodnota je 33 °C. přejděte na: 

SETTINGS – TEMPERATURE SETUP

nu (3000 W) pře

MENU – 

Jestliže potřebujete změnit hodnoty podlahového 

senzoru jděte do: MENU - SETTINGS - FLOOR 

TEMP.CORR - TEMPERATURE SETUP - AIR 

TEMP.CORR

Statistika

Zde zjistíte množství spotřebované elektrické energie. 

Výpočet se provádí s porovnáním skutečného výkonu a 

užitného zatížení.  Na výběr je k dispozici spotřeba za 24 

hodin, za 7 dnů a za 30 dnů. Spotřebu zjistíte kliknutím na 

. 

Jazyk (russian)

Můžete si vybrat dostupné jazyky: Anglicky, Německy, 

Rusky nebo Ukrajinsky. Pro výběr klikněte na: 

.

Český jazyk bude přidán 

Kompatibilní typy podlahových čidel 

Typ snímače podlaha (10kOm)

Termostat podporuje následující typy senzorů: 4.7, 6.8, 

10, 12, 15, 33, 47 ohmů při 25 °C. Tuto funkci využijete při 

výměně podlahového senzoru v případě že přestane 

fungovat. Většina výrobců elektrických termonstatů 

používá stejné normy pro své termostaty, takže je možné 

je zaměnit. Samozřejmě musíte nejprve ověřit zda je 

velikost ohmů v souladu s termostatem WARMEHAUS.

Přepnout typ senzoru lze kliknutím na: 

.

Pokud je připojen digitální snímač k termostatu, pak se 

zobrazí typ digitálního snímače.

Funkce "otevřeu to)

Termostat je schopen detekovat otevřené okno s 

následným prudkým poklesem teploty a následně 

vypnout napájení na 30 min. Toto je další způsob jakým 

termostat snížuje spotřebu el. energie.

Pro aktivaci klikněte na: 

MENU – SETTINGS – STATISTICS

MENU – 

SETTINGS – COMMON SETTINGS – LANGUAGE

MENU – 

SETTINGS – COMMON SETTINGS – SENSOR TYPE

né okno"  (vypn

MENU – SETTINGS – 

COMMON SETTINGS – OPEN WINDOW FUNC.

Předehřívací funkce 

(automaticky zaputon)

Tato funkce umožňuje zahřát místnost ještě před 

spuštěním časovače termostatu Při provozu termostatu 

dochází k výpočtu průměrného času vytápění s ohledem 

na efektivitu vytápění. Pokud chcete tuto fuknci vypnout, 

tak běžte:  MENU – SETTINGS – COMMON SETTINGS 

– PRELIM. HEAT/COOL.

v průběhu roku 2017. 

HEATING / COOLING (HEATING)

Pokud chcete tuto fuknci vypnout, tak běžte: 

MENU – SETTINGS – COMMON SETTINGS – 

PRELIM. HEAT/COOL.

Nastavovací kódy

Všechny důležité  nastavení termostatu mohou 

přeneseny do jiného termostatu WH 1000 PRO. 

Všechny nastavení mají svůj kód, který se může 

zkopírovat v případě potřeby. 

Tyto nastavení mohou být přeneseny:

— Nastavení časovače

— Hodnoty komfortní teploty a spořivé nastavení 

teploty; 

— Počet dní bez vytápění;

— Limitní nastavení teploty podlahového čidla;

— typ podlohového čidla;

— hodnoty podlahového čidla;

— Základní jazyk;

— Aktivace předehřívací funkce;

Běžte do: 

 pro přenos základního 

nastavení Press “      “ pro uložení nastavení a exit. 

Tovární reset

Běžte do: 

.  Po resetu musíte 

znovu nasstavit datum a čas.

Upozornění

Termostat  detekuje chyby, které pak zobrazi na LCD 

obrazovce. Zobrazuje také firware verzi, počet 

celkových sepnutí (indikátor životnosti), celkovou 

pracovní dobu a počet vypnutí / zapnutí termostatu. Tyto 

informace najdete v sekci: 

.

Nouzový provoz (50/50%)

 Režim řízení procentuální zátěže je navržen pro 

nouzový provoz bez čidla termostatu v případě 

poškození čidla. 

Na obrazovce termostatu se zobrazí vada u jednoho / 

případně obou snímačů teploty. V případě, že jeden 

snímač teploty nefunguje, tak můžete zvolit snímání 

teploty z funkčního čidla.  

Pokud budou oba dva snímače teploty nefunkční, pak 

můžete ovládat termostat pouze nastavením % času / 

zatížení v cyklickém zatížení (např. 30 minut). Procentní 

podíl může být změněn kliknutím na tlačítko "+" pro 

zvýšení a "–" pro snížení v rozmezí od 10 do 90% čas / 

zatížení.

Tento poměr je automaticky nastaven na  50/50 (%) s 

30 minutovým intervalem. Regulace teploty je v tomto 

režimu nedostupná. Pro normální funkčnost termostatu 

musíte vyměnit teplotní čidlo. 

MENU – SETTINGS – COMMON 

SETTINGS – SETTINGS CODE 

MENU – SETTINGS – COMMON 

SETTINGS – FACTORY DEFAULT

MENU – SETTINGS – 

INFORMATION to get this information

MONDAY

06:00 - 08:00
12:00 - 13:00

ОК

COPY TO MO-FR?

ОК

COMFORT     °С23

ECONOMY   18 °С

10 11 129

ОК

Mo Tu We Th

Fr Sa Su inf.

ОК

TURN TIMER OFF

SET TEMPERATURE

TIMER SETUP

Obecné nastavení

Администратор
Записка
přeloženy do češtiny

Администратор
Записка
přeloženy do češtiny

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
v průběhu roku 2017

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
Předehřev / chlazení 

Adam Lorenc
Vkládaný text
correction:Funkce "otevřené okno"

Adam Lorenc
Lístek s poznámkou
correction:Funkce "otevřené okno" (vypnuto)



Ochrana před vnitřním přehřátím:

Termostat je vybaven vnitřní ochranou proti přehřátí. 

Jestliže vnitřní teplota dosáhne více než 85 °C termostat 

automaticky přestane spínat (topit). 

Na obrazovce termostatu 

začne blikat "Přehřátí". Po 

pok lesu  tep lo ty  uvn i t ř  

termostatu pod 75 °C   

můžete stisknout tlačítko 

"OK" a termostat znovu 

spustit. 

V př ípadě  zkratu se 

termostat automaticky vypne 

a na obrazovce se zobrazí "!" 

vykřičník. Tato funkce slouží k 

ochraně uživatelů i k ochraně 

termostatu před poškozením.

V případě této události dopuručujeme k

V tomto případě termostat 

bude operovat s proudovým 

napětím bez ohledu na 

senzor teploty.

ontaktovat 

instalační firmu, která instalovala topný systém. 

Případně kontaktujte servisní středisko WARMEHAUS 

pro radu ohledně dalšího postupu. 

IKONY na obrazovce 

Zobrazené hodiny indikují 

aktivovanou předehřívací 

funkci nebo omezení počtu 

sepnutí relé termostatu.

Otevřené okno signalizuje 

zapnutí dané funkce. 

Symbol “FLR” v levém 

horním rohu značí zapnuté 

omezení teplotního rozsahu. 

Napětí zůstavá zachováno 

bez vztahu ke zvolené min. / 

max. Teplotě. 

5

35

MENU

5
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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.

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  

 www.warmehaus.eu
Razítko prodejce

86 ºС

OVERHEAT

75 ºС

OVERHEAT

ОК
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MOŽNÉ ZÁVADY, 

PŘÍČINY A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ

Termostat obsahuje autodiagnostický systém. Při 

zapnutí se objeví chyby které sám diagnostikoval na 

obrazovce. Přehled možných chyb:

Hlavní menu zobrazuje 

otazník místo hodin.  

Možná příčina:  Problém s 

quartz mechanizmem hodin 

nebo slabá baterie.

Způsob řešení: Měli by jste 

kontaktovat servisní středisko.

Na zobrazené obrazovce se zobrazí přeškrtnutý 

senzor . Tato zpráva 

signalizuje nesprávné připojení snímače teploty. 

Možná příčina: Je možné, že 

jste si koupili nový snímač 

teploty a stalo se, že tento 

snímač není kompatibilní s 

termostatem. 

Způseob řešení: Nejprve je 

nutné zkontrolovat:

— správné připojení čidla 

teploty,

— místo připojení senzoru k 

termostatu,

— mechanické poškození po 

celé délce senzoru,

—  z a p o j o v á n í  v o d i čů  

snímače do termostatu dle 

návodu,

 

 dávejte pozor aby podlahový senzor teploty nebyl 

v  p ř í m é b l í z k o s t I napájecích kabelů.  E l e k t r o m a 

g n e t i c k á interference napájecích kabelu ovlivňuje 

snímač teploty a toto je nežádoucí. Doporučujeme 

umístit podlahové čidlo do vlastní ochranné trubky.

“OPEN FLOOR SENS.” or “S.C.”

Pokud máte jakékoli dotazy nebo Vám něco není 

jasné, zavolejte na servisní středisko WARMEHAUS na 

telefonní číslo uvedené níže.

—

MENU

25.3
S.C. FLOOR SENSOR 

MENU

25.3
OPEN FLOOR SENS.

MENU

50/50%
OPEN FLOOR SENS.

ОК

TIMER

AWAY SETTINGS

12:30  TH
21.01.2016
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Odpor snímače při různých teplotách

Teplota, °С
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