
Teplotní reÏim

Jak na tlaãítkách, tak na displeji je vidût symbol slunce a sym-
bol mûsíce. Symbol slunce oznaãuje komfortní teplotu, kdeÏto
symbol mûsíce oznaãuje ekonomickou teplotu. Obû tyto teploty
mÛÏe uÏivatel sám nastavovat. Dále zde existuje pevnû daná
teplota ochrany pfied mrazem (7 °C), oznaãená na displeji sym-
bolem snûhové vloãky. V celém dal‰ím popisu termostatu bude
místo ãíseln˘ch hodnot teploty pouÏito tûchto názvÛ (teplota
komfortní, ekonomická a nezámrzná).

Program

Termostat AURATON 1500 je programovateln˘. DokáÏe auto-
maticky nastavit pokojovou teplotu na komfortní úroveÀ, jste-li
doma a sníÏit ji na ekonomickou hladinu, pokud doma nejste,
nebo kdyÏ spíte. Musíte ov‰em naprogramovat termostat tak,
aby vûdûl, kdy má teplotu zv˘‰it. PamûÈ termostatu obsahuje
celkem dvacet programÛ. Deset z nich jsou programy, nastave-
né pevnû pfiedem jiÏ ve v˘robním závodû, kdeÏto druhou desítku
programÛ si mÛÏe uÏivatel sám naprogramovat.

Pfiednostní ruãní nastavení

V pfiípadû, Ïe chcete zmûnit teplotu jen doãasnû a nechcete
mûnit nastaven˘ program, pouÏijete jednodu‰e toto tlaãítko
k pfieklenutí souãasnû platného programu.

Displej LCD

1. Indikátor dne v t˘dnu
2. âas
3. Teplota
4. âíslo programu
5. Indikátor profilu programu
6. Indikátor zapnutého v˘stupu
7. Indikátor stavu termostatu

První fiada obsahuje pût symbolÛ, jejichÏ v˘znam je:
Indikátor nízkého napájecího napûtí (Symbol baterie)
Indikátor komfortní teploty (Symbol slunce)
Indikátor ekonomické teploty (Symbol mûsíce)
Indikátor nezámrzné teploty (Symbol snûhové vloãky)
Indikátor pfiednostního ruãního nastavení (Symbol ruky s prsty)

Druhá fiada obsahuje pût písemn˘ch zkratek, nebo ãíslice:
CL - Indikátor chladicího systému
HT - Indikátor topného systému
DLY - Indikátor zahájení zpoÏdûní
1 - Indikátor teplotního rozptylu 1 °C
2 - Indikátor teplotního rozptylu 2 °C
Poznámky:
A) Indikátor zapnutí v˘stupu se objeví (a otáãí se), bude-li v˘stup (v˘stupní kontakt)

sepnut˘. Pokud je v˘stup rozpojen˘, vÛbec se tento indikátor neobjeví.
B) Indikátor nízkého napûtí baterie se objeví, pokud napûtí napájecí baterie pokles-

ne pod pfiípustnou hodnotu. V takovém pfiípadû vymûÀte baterii co nejdfiíve.

Strana: 1

AURATON 1500

PROGRAMOVATELN¯ REGULÁTOR
TEPLOTY S T¯DENNÍM PROGRAMEM

NÁVOD K OBSLUZE
Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná‰ termostat. Bude Va‰í

rodinû slouÏit po léta a v˘raznû sníÏí Va‰e náklady na energii.
Velk˘ víceúãelov˘ displej z tekut˘ch krystalÛ (LCD) Vám umoÏ-
Àuje ovládat tento mnohofunkãní v˘robek pouh˘m stisknutím tla-
ãítka. NeÏ zaãnete termostat pouÏívat, vûfiíme, Ïe si peãlivû pro-
ãtete tuto pfiíruãku.
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Poznámky:
A) Rozsah nastavení teploty je od 5 °C do 30 °C.
B) Pro nastavení niÏ‰í teploty je nutno v reÏimu „TEMP“ stisknout pfiíslu‰né

tlaãítko tak dlouho, aÏ teplota dosáhne 30 °C, posléze se vrátí na
5 °C, naãeÏ zaãne opût stoupat. Tlaãítko postaãí drÏet stisknuté tak dlouho,
aÏ se na displeji objeví poÏadovaná teplota.

C) NezapomeÀte, Ïe symbol slunce na displeji znamená, Ïe je zobrazena
a nastavována komfortní teplota a symbol mûsíce, Ïe je zobrazena ãi nasta-
vována ekonomická teplota. V nezámzrném teplotním reÏimu „PROG 0“
v‰ak není moÏno nezámrznou teplotu zobrazit, ani nastavovat. Je pevnû
nastavena na 7 °C. Pfii nezámrzném reÏimu se po stisknutí „TEMP“ zobra-
zí ekonomická teplota, av‰ak bez symbolu této teploty na displeji (symbol
mûsíce). V tomto stavu stisknûte znovu tlaãítko se symbolem slunce nebo
mûsíce pro návrat k nastavení, nebo zobrazení komfortní, ãi ekonomické
teploty jako za provozní situace.

D) Pro návrat do normálního provozního reÏimu není vÏdy nutno pouÏívat tla-
ãítko „OK“. Není-li po dobu 16 sekund stisknuto Ïádné tlaãítko, vrátí se pfií-
stroj do provozního reÏimu samoãinnû.

4. Ruãní pfiednostní nastavení
Stisknutím tlaãítka se symbolem slunce lze zvolit ruãní pfied-

nostní nastavení komfortní teploty. Stisknutím tlaãítka se symbo-
lem mûsíce lze zvolit ruãní pfiednostní nastavení ekonomické tep-
loty. Teplotní reÏim, naprogramovan˘ pro souãasnou hodinu,
bude ukonãen aÏ do pfiíchodu reÏimu, programovaného na hodi-
nu následující. Souãasnû se na displeji objeví symbol pfiednost-
ního nastavení. Pfiednostní nastavení lze zru‰it stisknutím tlaãít-
ka „OK“, nebo tlaãítkem jiného teplotního reÏimu. KdyÏ je napfií-
klad ruãnû nastavena pfiednostní komfortní teplota, lze její nasta-
vení zru‰it stisknutím tlaãítka se symbolem mûsíce, nebo tlaãítka
„OK“. JestliÏe si pfiejete, aby ruãní pfiednostní nastavení bylo plat-
né déle neÏ jednu hodinu, stisknûte tlaãítko se symbolem slunce
nebo mûsíce a podrÏe jej stisknuté alespoÀ 2 sekundy. Objeví se
doba trvání pfiednostního nastavení. Dal‰ím stisknutím téhoÏ tla-
ãítka lze dobu nastavit. Stisknutím „OK“ se lze vrátit do provozní-
ho reÏimu. Maximálnû lze prodlouÏit dobu ruãního pfiednostního
nastavení na 24 hodin. Bûhem této doby nebude teplotní reÏim
ovlivÀován programem.

Je-li aktivní ruãní pfiednostní nastavení, pak se po stisknutí tla-
ãítka pfiíslu‰ného teplotního reÏimu objeví zb˘vající doba setrvá-
ní termostatu na ruãnû zadané hodnotû. Stisknutím téhoÏ tlaãít-
ka je moÏno tuto zb˘vající dobu prodlouÏit. Stisknutím tlaãítka
jiného teplotního reÏímu se funkce pfiednostního nastavení zru‰í.
Poznámka:
Bûhem celé doby, kdy platí ruãní pfiednostní nastavení, je na displeji zobrazen
indikátor tohoto reÏimu (symbol ruky s prsty).

5. Programování termostatu
Stisknutím tlaãítka „PROG“ se pfiipraví program aktuálního

dne na provedení zmûn. Dal‰ím stisknutím tlaãítka „PROG“ pfie-
jde na den následující a zobrazí jeho program. Zmûnu programu
lze zahájit stisknutím tlaãítka „PROG#“. Programy „PROG 0“ aÏ
„PROG 9“ jsou nastaveny pevnû a nelze je mûnit. „PROG 10“ aÏ
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„PROG 19“ jsou uÏivatelsky definované programy. Ke zmûnû
rozloÏení komfortní a ekonomické teploty pro jednotlivé hodiny
se pouÏívá tlaãítek se symboly slunce a mûsíce. Stisknutím tla-
ãítka „OK“ se lze vátit do provozního reÏimu.

„PROG 0“ je speciální program. Urãuje pro cel˘ den nezámrz-
nou teplotu 7 °C. Pfii chlazení se cel˘ systém vypne. Programy
10 aÏ 19, pokud je nezmûníte, jsou nastaveny na celodenní kom-
fortní teplotu.

VÏdy po zapnutí nebo vynulování termostatu pfiejde nastavení
pro cel˘ t˘den na „PROG 1“.
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PouÏívání termostatu

Následující postup uvádí, jak se termostat ovládá. Lze dopo-
ruãit, abyste podle tûchto instrukcí alespoÀ jednou vyzkou‰eli
prakticky ovládání termostatu je‰tû pfiedtím, neÏ jej pfiipojíte
k topnému a chladicímu systému.

1. Start

Do termostatu je nutno vloÏit dvû alkalické baterie typu LR6
(AA).

Jakmile jsou baterie instalovány, mûl by termostat b˘t v chodu
a jeho displej by mûl b˘t v provozu. JestliÏe termostat nepracuje
správnû, ovûfite, zda nejsou baterie vloÏeny s nesprávnou pola-
ritou a pomocí kuliãkového psacího pera stisknûte tlaãítko nulo-
vání pfiístroje (reset). Po vloÏení baterie, nebo po vynulování by
mûl displej vypadat tak, jak je to znázornûno na následujícím
obrázku.
Poznámky:
A) Teplota na displeji ov‰em nesmí b˘t 88,8 °C,

jak je to znázornûno na obrázku.
B) Ke stisku tlaãítka nulování nikdy nepouÏívejte

obyãejnou tuÏku. Zbytky grafitu z tuhy by mohly
zpÛsobit zkrat a termostat po‰kodit.

2. Nastavení dne v t˘dnu a ãasu

Den v t˘dnu je moÏno nastavit po stisknutí tlaãítka „DAY“,
hodinu lze nastavit po stisknutí tlaãítka „HOUR“. Minuty se nasta-
vují po stisknutí tlaãítka „MIN“.
Pfiíklad:
Po instalaci baterií, nebo po vynulování pfiístroje je ãas nastaven na „00:00“
a den na nedûli („SUN“). Je-li tfieba nastavit na displeji úter˘, 11:23 hodin, je
nutno stisknout tlaãítko „DAY“ 2krát, tlaãítko „HOUR“ 11krát a tlaãítko „MIN“
23krát.

Poznámka: PodrÏíte-li jakékoliv z tûchto tlaãítek stisknuté déle neÏ 2 sekundy,
zaãne se údaj mûnit samoãinnû. Jakmile se objeví poÏadované ãíslo, uvolnûte
stisk tlaãítka.

3. Zobrazení nastavené teploty a její zmûna

Stisknutím tlaãítka „TEMP“ pfiejde termostat do reÏimu zobra-
zení a nastavení poÏadované teploty („View/Change“). Údaj tep-
loty na displeji zaãne blikat a objeví se na nûm aktuální nastave-
ní poÏadované teploty komfortní, nebo ekonomické. Druh˘
z tûchto údajÛ lze vÏdy jednodu‰e pfiepnout tlaãítkem s pfiíslu‰-
n˘m symbolem. Av‰ak pfii PROG 0, nezámrzném teplotním reÏi-
mu, bude na displeji místo nezámrzné hodnoty uvedena nasta-
vená hodnota teploty ekonomické. Zmûna nastavení teploty se
provede jednodu‰e stisknutím tlaãítka téhoÏ reÏimu, jenÏ je na
displeji zobrazen. Nastavená teplota bude stoupat v krocích po
0,5 °C. Nebo je moÏné se beze zmûny vrátit do provozního reÏi-
mu stisknutím tlaãítka „OK“. Hodnota teploty pfiestane blikat.

Poznámka: V‰ech 20 programÛ je spoleãn˘ch pro v‰ech 7 dnÛ v t˘dnu.
Znamená to, Ïe pokud nûkter˘ z uÏivatelsk˘ch programÛ v urãitém dni zmûní-
te, uplatní se tato zmûna i ve v‰ech ostatních dnech, v nichÏ je tento program
pouÏit.

6. Nastavení reÏimu práce termostatu

Zde je moÏno volit reÏim práce termostatu, jako je zapínání
chladícího, nebo topného systému, v˘stup se zpoÏdûním, nebo
bez nûj a hysterezi 1 °C, nebo 2 °C. Pro volbu poÏadovan˘ch
vlastností se pouÏívá tlaãítek reÏimu práce termostatu „1 C/2C“,
„DLY“ a „CL/HT“. Zmûny se provádûjí tak, Ïe nejdfiíve stisknûte
tlaãítko „MODE“ a pak tlaãítko pfiíslu‰ného parametru. Po pfií-
slu‰né volbû je nutno stisknout tlaãítko „OK“ pro skonãení reÏimu
nastavení. Jinak by zmûna nebyla provedena.

6.1 Nastavení hystereze

Hystereze je rozdíl teplot mezi zapínáním a vypínáním v˘stu-
pu. Je moÏno volit hysterezi 1 °C, nebo 2 °C. Volba se provádí
tlaãítkem „1C/2C“ bûhem nastavení reÏimu práce termostatu.
Nastavená hystereze se zobrazuje na displej jako „1“, nebo „2“.

6.2 V˘stupní zpoÏdûní

Je-li zapnuto v˘stupní zpoÏdûní, bude vnûj‰í systém zapnut
jedinû tehdy, pokud byl ve vypnutém stavu nejménû 5 minut.

Zde jsou zobrazeny profily programÛ 0–9 jak znázorÀuje obrázek.



ZpoÏdûní se zapíná tlaãítkem „DLY“ bûhem nastavení reÏimu
práce termostatu. Je-li zvolen chladicí systém, je zpoÏdûní zvo-
leno automaticky (a nelze jej pro chladicí systém vypnout).

6.3 Chladicí a topn˘ systém

Volí se bûhem nastavení reÏimu práce termostatu. Je nutno si
uvûdomit, Ïe pro topn˘ systém je komfortní teplota vy‰‰í a eko-
nomická niÏ‰í, kdeÏto pro chladicí systém je tomu naopak.

7. Nulování (Reset)

Vpravo od tlaãítka „MODE“ je mal˘ otvor, pod nímÏ se skr˘vá
tlaãítko nulování. Po jeho stisknutí pfiejde termostat do poãáteã-
ního stavu:
âas: 00:00 V˘stup: Vypnut˘
Den: Nedûle (SUN) Programy: PROG 10 aÏ 19
Chlazení/topení: Topn˘ systém Hystereze: 1 °C
Ruãní pfiednostní nastavení: Vypnuto (smazáno) ZpoÏdûní v˘stupu: Vypnuto
Teplota: Komfortní: 19 °C

Ekonomická: 15 °C
Poznámka: Nikdy nepouÏívejte pro stisknutí nulovacího tlaãítka obyãejnou
tuÏku, neboÈ zbytky grafitu mohou zpÛsobit v pfiístroji zkrat a tím závadu ter-
mostatu.

8. Ovládání a chladicí systém

Je-li jako ovládan˘ systém zvolen chladicí systém, je ãinnost
termostatu podobná, jako pro topn˘ systém. Existují zde v‰ak
urãité rozdíly. Jsou to:
8.1 Komfortní teplota chladícího systému je niÏ‰í, neÏ teplota
ekonomická.
8.2 Spínání je obrácené: termostat zapíná systém (chladicí
systém), kdyÏ je pokojová teplota vy‰‰í, neÏ teplota nastavená.
8.3 V dobû, kdy je naprogramován PROG 0 (nezámrzná teplo-
ta), bude chladicí systém vypnut.
8.4 V˘stupní zpoÏdûní (5 minut) bude pro zapínání chladícího
systému zvoleno automaticky bez ohledu na tlaãítko.

Instalace

V˘straha:

Pfied instalací termostatu vypnûte vnûj‰í síÈové napájení.
Doporuãujeme, aby instalaci provádûla zku‰ená osoba.

1. Volba vhodného umístûní termostatu.
Umístûní termostatu v místnosti mÛÏe znaãnû ovlivnit v˘dledné
vlastnosti systému. Bude-li umístûn v místû, kam nemÛÏe cirku-
lující vzduch dosáhnout, nebo bude-li vystaven pfiímému sluneã-
nímu záfiení, nebude schopen regulovat teplotu v místnosti.
Zvolte místo, v jehoÏ blízkosti se obvykle va‰e rodina zdrÏuje.
Vyhnûte se umístûní v blízkosti zafiízení, která vytváfiejí teplo
(televizory, topná tûlesa, ledniãky), jakoÏ i místÛm, na nûÏ dopa-
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dá pfiímé sluneãní svûtlo. Neinstalujte termostat v blízkosti dvefií,
kde by trpûl otfiesy.

2. Zapojení
Vzadu jsou na termostatu umístûny propojovací svorky. Tfii póly
svorkovnice jsou oznaãeny jako „COM“, „NO“ a „NC“. Jde o
typick˘ pfiepínací kontakt „SPDT“ (jednopólov˘ dvoupolohov˘
pfiepínaã). Ve vût‰inû pfiípadÛ se vyuÏívají v˘vody „COM“ a „NO“.
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3. MontáÏ termostatu
PouÏijte pfiiloÏenou ‰ablonu, podle níÏ vyvrtejte do zdi dva otvo-
ry o prÛmûru 6 mm. PouÏijte hmoÏdinky a lev˘ ze ‰roubÛ dotáh-
nûte tak, aby zbyla mezera 3 mm. Termostat upevnûte tak, Ïe jej
nasunete na lev˘ ze ‰roubÛ a posunete ponûkud doprava (pou-
Ïijte otvor, podobn˘ klíãové dírce, na zadní stranû termostatu).
Utáhnûte zb˘vající ‰roub tak, aby zapadl na své místo.
Poznámka:
Je-li stûna dfievûná, nepouÏívejte hmoÏdinky. Vyvrtejte místo otvorÛ o Ø 6 mm
pfiímo otvory pro vruty o Ø 2,7 mm.

Technická data

11. Rozsah mûfiení teploty: 0–40 °C (s rozli‰ením na 5°C)
12. Regulovan˘ rozsah teploty: 5–35 °C (v krocích po 0,5 °C)
13. Pfiesnost nastavení teploty: ±0,5 °C
14. Pfiesnost hodin: ±70 sekund za mûsíc
15. Programy: 10 pevn˘ch, 10 definovan˘ch

uÏivatelem
16. Hystereze regulace: 1 °C, nebo 2 °C
17. ZpÛsob ovládání: ovládání topného systému,

nebo chladicího systému
18. Min. cyklus klimatizace: 5 minut + 45 sekund
19. Spínání: 0–230 V~/50 Hz, 6 A, odporová zátûÏ
10. Baterie: 2 ãlánky LR6 („AA - tuÏkové“), alkalické
11. Provozní teplota: 0 aÏ 45 °C
12. Skladovací teplota: –20 aÏ 60 °C
13. Provozní vlhkost: 5 aÏ 90 % (bez kondenzace)

Datum prodeje: Razítko prodejny:

Schéma pfiipojení


