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AURATON 1105 Plus

TERMOSTAT
PRO OBùHOVÁ âERPADLA

NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 1105 Plus

Blahopfiejeme vám k zakoupení termostatu AURATON
1105 Plus, moderního termostatu pro systémy ústfiedního
topení a dûkujeme vám za va‰i dÛvûru. Termostat bude vám
a va‰í rodinû slouÏit mnoho let. Pfiinese vám v˘hody v podo-
bû úspory energie a zv˘‰en˘ tepeln˘ komfort.

Pfied uvedením termostatu do provozu si prosím peãlivû
pfieãtûte tento návod.

1. Funkce

AURATON 1105 Plus je elektronick˘ termostat pro systé-
my ústfiedního topení, kter˘ ovládá obûhové ãerpadlo.
Termostat a ãerpadlo slouÏí k nucené cirkulaci vody v systé-
mech ústfiedního topení s plynov˘m kotlem nebo kotlem na
tuhá paliva, které nejsou vybavené fiídící jednotkou pro ovlá-
dání ãerpadla. Teplotní ãidlo termostatu mûfií teplotu vody,
která je vhánûna do systému ústfiedního topení.

V systémech ústfiedního topení s kotlem na tuhá paliva
vypne termostat ãerpadlo v okamÏiku, kdy zhasne plamen
uvnitfi ohfiívaãe. âerpání vody pfii zhasnutém plamenu není
Ïádoucí, protoÏe sání vzduchu v komínu by zpÛsobilo rych-
lej‰í chladnutí vody v kotli neÏ v radiátorech. Optimální tep-
lota je nastavená termostatem (obvykle 40 °C).

U systémÛ ústfiedního topení s plynov˘m kotlem musí b˘t
teplota nastavená na AURATON 1105 Plus niÏ‰í, neÏ teplo-
ta na termostatu kotle. Kondenzaci vody na povrchu kotle pfii
ohfiívání zabráníte, kdyÏ nastavíte teplotu na otoãném ovla-
daãi nad hodnotu rosného bodu.

Systém antistop

AURATON 1105 Plus je vybaven systémem ANTISTOP,
kter˘ zabraÀuje zaseknutí rotoru pumpy v dobû, kdy není
v provozu. Navíc mimo topnou sezonu spustí jednou za
14 dnÛ centrální procesor AURATON 1105 Plus ãerpadlo na
dobu 30 sekund. Díky této funkci musí zÛstat termostat
zapnut˘ i po skonãení topné sezony.

2. Instalace

Upozornûní:

Pfied instalací termostatu vypnûte pfiívod elektrického
proudu. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifiko-
van˘ pracovník.

2.1. Upevnûní termostatu:

• termostat se upevÀuje pfiímo na zeì nebo na konzolu 

pomocí 2 ‰roubÛ (hmoÏdinky a ‰rouby jsou souãástí balení)

• kabely vedoucí z termostatu se upevÀují na zeì pomo-
cí kabelov˘ch svorek.

2.2. Instalace teplotního ãidla:

• teplotní ãidlo se instaluje pfiímo na v˘stupní trubku
kotle (co nejblíÏe kotli)

• k upevnûní ãidla pouÏijte pfiíchytku

• doporuãuje se, aby v˘stupní trubka v ãásti od kotle aÏ
po teplotní ãidlo byla opatfiena tepelnou izolací.

POZNÁMKA: Jsou-li v jednom systému ústfiedního topení
jak kotel na tuhá paliva, tak plynov˘ kotel, mûlo by b˘t tep-
lotní ãidlo umístûné v místû spojení v˘stupÛ z obou kotlÛ
a izolované.

2.3. Pfiipojení napájecího kabelu:

• svorka (znak uzemnûní) slouÏí k pfiipojení Ïlutého nebo
Ïlutozeleného vodiãe (zemnicí nebo nulov˘ vodiã)

• svorka (N) – neutral – slouÏí k pfiipojení modrého vodiãe

• svorka (L) – fáze – slouÏí k pfiipojení hnûdého vodiãe.

2.4. Kontrola pfiipojení:

• ujistûte se, Ïe jsou vodiãe správnû zapojené a upev-
nûte kryt svorkovnice motoru ãerpadla.

2.5. Pfiipojení termostatu:

• po zaji‰tûní kabelÛ proti náhodnému vytrÏení pfiipojte
napájecí zdroj do uzemnûné zásuvky 230 V/50 Hz.

POZNÁMKA: AURATON 1105 Plus musí b˘t instalován
v prostfiedí, kde okolní teplota nepfiekraãuje 40 °C.

3. Provoz

3.1. Zapnutí

• uveìte pfiepínaã (z) do polohy 1

• rozsvítí se zelená LED

3.2. Automatick˘ provoz (svítí zelená LED):

• ãerpadlo se zapíná a vypíná v závislosti na teplotû
nastavené voliãem termostatu

• ãerpadlo se zapne, kdyÏ je teplota namûfiená ãidlem
vy‰‰í neÏ nastavená teplota a vypne se, kdyÏ teplota
poklesne pod nastavenou hodnotu.
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3.3. NepfietrÏit˘ provoz:
• uveìte pfiepínaã (b) do polohy 1 a pfiepínaã (z) pone-

chte stále v poloze 1 (svítí jak zelená, tak ãervená LED)

• ãerpadlo je stále sepnuté bez ohledu na nastavení tep-
loty termostatu a skuteãné teploty v místû ãidla.

4. Provozní hodnoty

• Rozsah fiízení teploty: 25 aÏ 55 °C

• Teplotní rozptyl: 5 °C
(rozdíl mezi teplotou sepnutí a vypnutí)

• Napájecí napûtí: 230 V stfiídavé

• Max. proud: 5 A stfiídav˘


