Hodinový termostat – A

Návod na obsluhu/montážne pokyny

Vecné číslo 9544556

1 Denný program so segmentmi
2 Ručný spínač a ukazovateľ normálna

alebo šetriaca

3 Kontrolka LED ukazuje prevádzku vykurovania

(deň)

prevádzka (noc)

4 Elektronické spätné vedenie na prispôsobenie k vášmu kúreniu
5 Nastavenie normálnej teploty

6 Spínač pre voľbu programu (normálna prevádzka v pozícii AUTO ) alebo
nepretržitá normálna alebo šetriaca
prevádzka, ochrana pred zamŕzaním
(+6°C)
7 Vyrovnávanie teploty pre prispôsobenie sa miestnym danostiam
8 Nastavenie klesajúcej teploty (program šetriaci energiu)
9 Uzáver na upevnenie prístroja
10 Vetracia štrbina v sokli

Nastavenie teploty

Zmena letného a zimného času

Nastavenie a zmena aktuálneho
času

Informácie

Prispôsobenie pracovného
miesta

Prispôsobenie na kúrenie

Pripojenie

Montáž

Bezpečnostné pokyny

Technické parametre

Manuálne zapínanie

Programovanie času
vykurovania (denný program)

Použitie
Hodinový termostat je určený na regulovanie teploty v bytových a obchodných
priestoroch, nie je však vhodný pre miestnosti, ktoré sú silne znečisťované (montážne haly).
Počas pracovného času môže byť teda nastavená normálna teplota a v po pracovnej dobe redukovaná teplota (šetriaca prevádzka). Začiatok a koniec normálnej a redukovanej teploty môže byť cez segmenty voľne programovaný.

Nastavenie aktuálneho času alebo letného a zimného času
Nastavte požadovaný čas otáčaním veľkej ručičky v smere alebo v protismere hodinových ručičiek.
Upozornenie: napríklad 14°°, nie 2°°!

2 v pozícii

, nastavenie

, nastavenie

otočným gombíkom (obr. 8) určí teplotu

otočným gombíkom (obr. 5) určí teplotu

Ručný spínač/
prepínanie pozície:

2 v pozícii

Upozornenie: 1 stupeň redukovania teploty znamená asi 6 % šetrenia energie.

Bezpečnostné pokyny:

Práce na prístroji: montáž, prvotné uvedenie do prevádzky, ošetrovanie a opravy môžu vykonať len autorizovaní odborníci (z kúrenárskej
odbornej prevádzky alebo zmluvní servisní technici s licenciou na servis a opravu) (EN 50110, časť 1 a VDE 1000, časť 10).
Prístroj/vykurovacie zariadenie nesmie byť pri týchto činnostiach pod
napätím (je nutné vypnúť hlavný spínač alebo separátnu poistku a zabezpečiť ich pred opätovným zapnutím).
Zamedzte prívod plynu uzatvorením plynového kohútika a zabezpečte
ho pred opätovným otvorením.
Na poškodenie a zmeny na prístroji, spôsobené neodborným zaobchádzaním sa záruka nevzťahuje.

Pri montovaní a demontovaní hodinového termostatu dbajte na to, aby
nebolo toto zariadenie pod napätím.

Sklopte čelnú pokrývku smerom nadol.
Uvoľnite upevňovaciu skrutku 9 so skrutkovačom
Zložte časť s regulátorom zo sokla, bez toho aby ste ho vzpriečili.
Pretiahnite káble na pripojenie cez sokel.
Sokel upevnite na stenu približne 1,5 m nad zemou, najlepšie na vnútornej
stene, popri ktorej môže vzduch bez prekážok cirkulovať.
Pripojte sokel podľa obrázku na pripojenie.
Vtlačte pripojovacie káble na plocho do sokla.
Nasaďte hodinový termostat na zapojený sokel
Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku 9

Montáž:
Nevhodné pre montovanie na vodivé a nerovné povrchy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upozornenie: Vetraciu štrbinu 10 v sokli nechajte voľnú, žiadnu farbu, tapetu
atď.

PRIPOJENIE NA VITOPEND 100

Priestor pre pripojenie
hodinový termostat A

PRIPOJENIE NA VITODENS
100, 200, 300 a
VITOPEND 200

Priestor pre pripojenie
hodinový termostat A

Nastavenie môže vykonať len odborník

Elektronické spätné vedenie

Hodinový termostat je nastavený pre v praxi bežne prevádzkované vykurovacie
zariadenia. Ak by bolo nutné prispôsobenie k vykurovaciemu zariadeniu, zvoľte
na otočnom gombíku 4 odporúčané nastavenie.

Nastavenie môže vykonať len odborník

Prispôsobenie pracovného miesta

Hodinový termostat je fabrikou presne nastavený. Ak by sa nastavenie zmenilo,
napríklad montážou na príliš studenú betónovú stenu, je možné opravné nastavenie 7.

Príklad: regulovaná teplota príliš vysoká:
Otáčajte otočným gombíkom 7 v smere šípky, pozri obrázok.
Po stabilizovaní teploty v miestnosti prípadne zopakujte.

Asi po 1 hodine po uvedení do prevádzky sa prístroj prispôsobí okolitej teplote.
Prístroj neobsahuje žiadny rezervný zdroj. Hodiny sú v prevádzke hneď po pripojení. Pri výpadku elektrického prúdu hodiny zostanú stáť.

10 mA/ 24 V AC/ DC
24 V + 13 % - 18 % AC, 50 Hz
24 V +/- 10 % DC
EN 60730-2-9
EN 60335
EN 60529
0,4 ... 1,2 K

