iT500 User Manual CZ_Layout 1 16.12.2013 11:36 Strona 1

iT500 Internetovy termostat

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

I iT500 User Manual CZ_Layout 1 16.12.2013 11:32

I I

I

iT500 User Manual CZ_Layout 1 16.12.2013 11:36 Strona 3

Obsah
1. Všeobecné zásady bezpe nosti. ............................................................................................ 04
2. Obsah balení....................................................................................................................
05
3. Instalace..........................................................................................................................
06
4. P ipojení a ovládání.........................................................................................................
06
5. Popis tla ítek na displeji..................................................................................................
07
6. P ehled displeje.. .............................................................................................................
08
7. Typy konfigura ního systému.................................................................................................09
8. Princip programování termostatu iT500...........................................................................
10
9. Výchozí nastavení program ............................................................................................
11
10. Ovládání jednoho topného okruhu p es PC nebo smartphone.......................................
12
11. Ovládání dvou topných okruh p es PC nebo smartphone............................................
13
12. Ovládání jednoho topného okruhu a TUV p es PC nebo smartphone............................
14
13. Ovládání jednoho topného okruhu pomocí termostatu iT500.......................................
16
14. Zobrazení a zm na program termostatu iT500 ...........................................................
18
15. Manuální ovládání dvou topných okruh pomocí termostatu iT500..............................
20
16. Ovládání jednoho topného okruhu aTUV pomocí termostatu iT500...........................................
23
17. Užite né informace........................................................................................................
28
18. Záruka...........................................................................................................................
30

iT500 User Manual CZ_Layout 1 16.12.2013 11:36 Strona 4

1. Všeobecné zásady bezpe nosti
Prohlášení o shod
Produkt je shodný s následujícími sm rnicemi EC:
- Sm rnice elektromagnetické kompatibility 2004/108/CE
- Nízkonap ová sm rnice 2006/95/EEC
- Sm rnice 99/5/EC

Toto p íslušenství smí instalovat pouze kvalifikované osoby v souladu s pokyny uvedenými v aktuálních
elektroinstala ních p edpisech IEE a v souladu s platnými stavebními p edpisy. Nedodržení pokyn v
této publikaci m že vést k soudnímu stíhání.

ed instalací nebo prací na jakémkoliv za ízení s napájením
230 VAC, 50 Hz vždy nejprve odpojte napájení.
Do za ízení nedávejte spole vybité a nevybité baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie.
Tento manuál musí byt uložen na bezpe ném míst u koncového uživatele pro p ípadné
pozd jší použití.
04

iT500 User Manual CZ_Layout 1 16.12.2013 11:37 Strona 5

2. Obsah balení

Termostat iT500TR

Stojan

Montážní šrouby a
hmoždinky

ijíma iT500RX

Brána iTG500

Sí ový adaptér iTA500

ADSL kabel

Držák na st nu

05
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3. Instalace
Postupujte podle Instala ního manuálu.
V instala ním manuálu naleznete také návod na p ipojení
iT500 k internetu.
Instala ní manuál také popisuje, jakým zp sobem
ipojit iT500 k internetu (str. 23).

4. ipojení a ovládání

www.salus-controls.cz
Podrobné informace naleznete na stran 23 v Instala ním manuálu.
06
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5. Popis tla ítek na displeji

Potvrdit

Zvýšit

Zp t

Zapnutí
displeje

Nastavení

Snížit

07
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6. ehled displeje
IKONY NA DISPLEJI

OR

08

POPIS

FUNKCE

Den v týdnu

Zobrazení ísla dne v týdnu, nap . 1 znamená pond lí

Ukazatel teploty

Zobrazení nastavené nebo nam ené teploty

Hodiny

Zobrazení asu.

Indikace ísla programu

Zobrazení ísla aktivního (zvoleného) programu

Indikace režimu topení

Indikuje, že je zapnuté topení. *

Indikace topné zóny

Indikuje topný okruh *

Ukazatel TUV

Indikuje režim ovládání TUV "funkce asu"*

Indikace režimu TUV

Indikuje zapnutí oh evu TUV*

Indikace RF signálu

Indikuje vysílání bezdrátového signálu*

Indikace zámku

Indikuje, že je aktivován dotykový zámek.

Stav baterie

Indikuje, že baterie je tém vybitá.

Indikace dovolené

Indikuje, že je nastaven režim dovolené.

Internet

Indikuje p ipojení internetové brány iTG500 se serverem SALUS

Indikace chlazení

Indikuje, že je zapnuté chlazení. *

Indikátor ON

Je zapnutý nep etržitý oh ev TUV*

Ru ní zm na programu

Uh ev TUV je zapnutý od za átku prvního programu až do konce posledního.*

Indikátor AUTO

Automatický režim - podle nastavených program .

Indikátor OFF

Režim„vypnuto“

Indikace nastavení

Nastavení provozních režim (program )

*Záleží na vybrané konfiguraci.
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Konfigurace musí být nastavena tak, aby odpovídala
vašemu uspo ádání topného systému. Zm nu m že
provést pouze kvalifikovaný pracovník.

7. Typy konfigura ního systému

Jeden topný okruh

Displej iT500

Zobrazení aplikace na smartphonu

Zobrazení webového prohlíže e

Dva topné okruhy

Displej iT500

Jeden topný okruh a TUV

Displej iT500

Zobrazení aplikace na smartphonu

Zobrazení aplikace na smartphonu

Zobrazení webového prohlíže e

Zobrazení webového prohlíže e

09
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8. Princip programování termostatu iT500
Princip programování termostatu iT500
Doporu ujeme použít aplikaci iT500 pomocí Vašeho smartphonu nebo po íta e, kde je programování mnohem jednodušší a
intuitivní. Následující ádky popisují obecný princip programování iT500. P i programování termostatu nastavujete 6 asových úsek
hem dne a ke každému úseku m žete p adit jinou teplotu.
DIAGRAM - P íklad výchozího továrního nastavení (viz. str.11)
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Termostat iT500 m žete naprogramovat podle náasledujících možností:
A Programování pracovních dn a víkendu (5+2)
B
Programování každého dne individuáln (1/2/3/4/5/6/7)
CC Programování celého týdne Po-Ne (1-7)
i programování r zných asových úsek m jte na pam ti, že nastavujete as za átku každého z program , nap . nastavení asu u
programu .1 na 6:00 znamená, že program bude probíhat od 6:00 do za átku programu .2. Dále m jte na pam ti, že je pot eba
využít všech 6 asových úsek (program ). Pokud budete chtít nastavit pouze 2 teplotní úrovn , m žete nastavit jednu teplotní
úrove v asovém intervalu 1 až 3 a druhou teplotní úrove v asovém intervalu 4 až 6. Úplné využití t chto program naleznete v
diagramech na stran 29.
UPOZORN NÍ :
Každý z t chto asových úsek (program ) nem že za ínat pozd ji než následující asový úsek (program). Pokud
za íná asový úsek .2 v 10:00, m že asový úsek .1 za ínat nejpozd ji v 9:50. V p ípad dalších asových úsek je to
stejné.

10
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9. Výchozí nastavení program
Vytáp ní

i

PROGRAM

PRACOVNÍDNY(1až5)Po-Pá

1

AS 6:00
Nastavená teplota 21ºC

AS 6:00
Nastavená teplota 21ºC

2

AS 8:00
Nastavená teplota 14ºC

AS 8:00
Nastavená teplota 14ºC

výroby. M žete je snadno

3

AS 11:00
Nastavená teplota 21ºC

AS 11:00
Nastavená teplota 21ºC

nebo smartphonu.

4

AS 13:00
Nastavená teplota 14ºC

AS 13:00
Nastavená teplota 14ºC

5

AS 16:00
Nastavená teplota 21ºC

AS 16:00
Nastavená teplota 21ºC

6

AS 21:00
Nastavená teplota 14ºC

AS 21:00
Nastavená teplota 14ºC

VÍKEND (6 až 7)So-Ne

TUV
PROGRAM

STAV

PRACOVNÍ DNY (1 až 5)

zm nit pomocí po íta e

i

Na stran 27 je popsána
zm na režimu zobrazení
asu z 12-hodinového na
24-hodinový.

VÍKEND (6 až 7)

1

ON
OFF

6:00
8:00

6:00
8:00

2

ON
OFF
ON
OFF

10:00
24:00
18:00
22:00

10:00
24:00
18:00
22:00

3

V tabulce jsou uvedeny
ednastavené programy z

11
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10. Ovládání jednoho topného okruhu p es PC nebo smartphone
Pokud chcete ovládat termostat iT500 prost ednictvím internetu a aplikací na Vašem
smartphonu, musíte si nejd íve zaregistrovat Váš termostat na našich webových stránkách.
Jakmile nastavíte konfiguraci Vašeho topného systému, m žete nyní termostat ovládat pomocí
po íta e nebo smartphonu.

Jeden topný okruh

Volba režimu“Úspora energie”termostat bude po celou dobu nastaven na
nejnižší teplotu v programu.
i výb ru manuálního režimu m jte na pam ti, že Vámi ru nastavená zm na teploty
bude pouze do asná a bude termostatem udržována pouze do za átku dalšího programu.
Potom se termostat vrátí automaticky zp t do automatického režimu.
Režim AUTO- termostat bude pracovat podle Vámi nastavených program .

Režim AUTO

Režim ÚSPORY
ENERGIE” Vytáp ní VYPNUTO

Manuální zm na
nastavené teploty v
programu
Zobrazení nebo
zm na nastavení
týdenního programu
Aktuální
program

12

Hlavní strana

Funkce
DOVOLENÁ

Nastavení

Zp t
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11. Ovládání dvou topných okruh p es PC nebo smartphone
Pokud chcete ovládat termostat iT500 prost ednictvím internetu a aplikací na Vašem
smartphonu, musíte si nejd íve zaregistrovat Váš termostat na našich webových stránkách.
Jakmile nastavíte konfiguraci Vašeho topného systému, m žete nyní termostat ovládat pomocí
po íta e nebo smartphonu.

Dva topné okruhy

Volba režimu“Úspora energie”termostat bude po celou dobu nastaven na
nejnižší teplotu v programu.

i výb ru manuálního režimu m jte na pam ti, že Vámi ru nastavená zm na teploty
bude pouze do asná a bude termostatem udržována pouze do za átku dalšího programu.
Potom se termostat vrátí automaticky zp t do automatického režimu.
Režim AUTO- termostat bude pracovat podle Vámi nastavených program .

Vstupte do
nastavení
programu
prvního
topného
okruhu
Vstupte do
nastavení
programu
druhého
topného
okruhu

u

i

Veškeré informace týkající se nastavení
konkrétního topného okruhu naleznete
na str. 9.

Hlavní strana

Funkce
DOVOLENÁ

Nastavení

Zp t

13
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12. Ovládání jednoho topného okruhu a TUV p es PC nebo smartphone.
Pokud chcete ovládat termostat iT500 prost ednictvím internetu a aplikací na Vašem
smartphonu, musíte si nejd íve zaregistrovat Váš termostat na našich webových stránkách.
Jakmile nastavíte konfiguraci Vašeho topného systému, m žete nyní termostat ovládat pomocí
po íta e nebo smartphonu.

Jeden topný okruh a TUV (u TUV asové
funkce oh evu)

Volba režimu“Úspora energie”termostat bude po celou dobu nastaven na
nejnižší teplotu v programu.
i výb ru manuálního režimu m jte na pam ti, že Vámi ru nastavená zm na teploty
bude pouze do asná a bude termostatem udržována pouze do za átku dalšího programu.
Potom se termostat vrátí automaticky zp t do automatického režimu.
Režim AUTO- termostat bude pracovat podle Vámi nastavených program .

Vstupte do
nastavení
programu
topného okruhu
Vstupte do
nastavení
programu TUV

14

Hlavní strana

Funkce
DOVOLENÁ

Nastavení

Zp t
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TOPNÝ OKRUH
Režim AUTO

Režim ÚSPORY
ENERGIE”

OH EV TUV

Vytáp ní
VYPNUTO

Režim AUTO

Oh ev TUV v Oh ev TUV v
režimu“1 DEN nep etržitém
režimu
ON-ZAPNUTO”

Oh ev TUV VYPNUTO

Manuální zm na
nastavené teploty
v programu

Vstupte do nastavení
programu TUV

Zobrazení nebo
zm na nastavení
týdenního
programu

Aktuální program

Aktuální
program

Hlavní strana

Režim
DOVOLENÁ

Nastavení

Manuální režim oh evu TUV

Zp t

Hlavní strana

Režim
DOVOLENÁ

Nastavení

Zp t

Režim oh evu “1 DEN ON-ZAPNUTO - pokud zvolíte tento režim, oh ev TUV bude zapnutý od za átku nastaveného asu v
prvním programu (program .1) do skon ení nastaveného asu v programu .3.

P1
ON

OFF
0

1

2

3

4

5

6

7

OFF
8

9

P3

P2
ON
10

11

OFF
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15

OFF
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16
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18

REŽIM “1 DEN ON-ZAPNUTO”

19
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21

22

23

15

24
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13. Ovládání jednoho topného okruhu pomocí termostatu iT500
žete zm nit nastavení Vašeho topného okruhu pomocí po íta e nebo smartphonu, ale také pomocí
termostatu iT500.

i

Manuálnízm nateploty.

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko

Zm ny na dalších
stránkách m žete provést
také na Vašem
smartphonu nebo po íta i.

START.

i
Stiskn te tla ítko

nebo

ke zm

Nastavovaná teplota za ne na displeji blikat.
Nastavte vybranou teplotu a potvr te ji
stisknutím tla ítka
.

16

Veškeré zm ny provedené
pomocí termostatu iT500
se taktéž projeví na Vašem
smartphonu a po íta i.

teploty.

i

Kdykoli se m žete vrátit k p edchozímu kroku
stisknutím tla ítka
Pokud stisknete a
podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se
ímo do hlavního menu.
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echod z automatického režimu AUTO do režimu OFF - VYPNUTO.

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko START.

Stiskn te a sou asn podržte 3 vte iny tla ítka

i

i

Stisknutím tla ítka

vyberte režim AUTO nebo OFF.

Kdykoli se m žete vrátit k edchozímu kroku
stisknutímWtclia nítikacie prz ciskuPokud stisknete a
pow
y nraót5 dvto einkr, avnráutíte se
podržíte tslapoítwkooduje
ówn ego..
hlavního
ímo do
menu.
Pro potvrzení vybraného režimu stiskn te tla ítko

17
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14. Zobrazení a zm na program termostatu iT500
Programování jednoho
topného okruhu

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko START.

i

i

Kdykoli se m žete vrátit k p edchozímu kroku
stisknutím tla ítka
Pokud stisknete a
podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se
ímo do hlavního menu.

Pro vstup do režimu programování stiskn te tla ítko

Potvr te stisknutím tla ítka

A

pro programování prvního topného okruhu.

Programování celého týdne Po-Pá (1-5), So-Ne (6-7)

B
Programování celého týdne Po-Ne (1-7)

C
Programování každého dne individuáln .

18

Ješte p edtím, než za nete
a podržte ho 3 vte iny. programování se ujist te, že je
termostat správn
nakonfigurován - v instala ním
manuálu str. 14.

Pro potvrzení stiskn te tla ítko . Stiskn te tla ítko a
vyberte možnost programování týdne v t chto
konfiguracích A, B nebo C. Na dalších stránkách podrobn
popsáno a potvr te stisknutím tla ítka
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1

4

Stisknutím tla ítka
nebo
nastavte hodinu,
od které za ne první asové pásmo (1 program) a potvr te
stisknutím tla ítka

Nyní m žete p ejít na programování dalšího asového pásma (2 program).
Opakujte p edchozí kroky 1 2 3 a nastavte druhé asové pásmo (2
program).

2

Stisknutím tla ítka
nebo
nastavte minutu
(nastavování je po 10 minutách), od které za ne první
asové pásmo (1 program) a potvr te stisknutím tla ítka

3

Stisknutím tla ítka
nebo
nastavte teplotu (po 0,5°C), která bude
nastavena pro první asové pásmo (1
program) a potvr te stisknutím tla ítka

19
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15. Manuální ovládání dvou topných okruh pomocí termostatu iT500
Manuální zm na
teploty pro 1
a 2 topný okruh.

i

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko START.

Kdykoli se m žete vrátit k
edchozímu kroku stisknutím
tla ítka
Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se p ímo
do hlavního menu.

nebo

nastavíte požadovanou teplotu.

Pro vstup do další fáze
stiskn te tla ítko
a
ejd te k manuální
zm teploty u druhého
topného okruhu.
Stiskn te tla ítko

Upozorn ní: Ikona
“Nastavení” se rozsvítí
pro indikaci manuální
zm ny teploty.

Stisknutím tla ítek

nebo

ke zm

teploty.

Nastavovaná teplota bude blikat.
Pro potvrzení vybrané teploty stiskn te
tla ítko
.

Nastavovaná teplota bude blikat.
Pro potvrzení vybrané teploty stiskn te
tla ítko
.
Stisknutím potvrzovacího
tla ítka
nastavíte
novou teplotu a vrátíte se
zp t do hlavního menu.

Upozorn ní: Ikona
“Nastavení” se rozsvítí
pro indikaci manuální
zm ny teploty.

20

i
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echod z automatického režimu AUTO do režimu OFF - VYPNUTO - 1 a 2 topný okruh.

i

Kdykoli se m žete vrátit k
edchozímu kroku stisknutím
tla ítka
Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se p ímo
do hlavního menu.

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko START.

Stiskn te a sou asn podržte po dobu 3 vte in tla ítka

+

Pro vstup do další fáze
stiskn te tla ítko
a
ejd te k manuální
zm teploty u druhého
topného okruhu.
Stiskn te a sou asn po dobu 3 vte in podržte tla ítka

Stisknutím tla ítka
topný okruh.

vyberte režim AUTO nebo OFF pro první

Stisknutím tla ítka
topný okruh.

vyberte režim AUTO nebo OFF pro druhý

Potvr te vybraný režim pro druhý topný okruh stisknutím tla ítka

i

V režimu AUTO termostat pracuje podle
nastavených program .
Režim OFF - VYPNUTO

Potvr te vybraný režim pro první topný okruh stisknutím
tla ítka

21
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Programování dvou
topných okruh

Potvr te stisknutím tla ítka

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko START.

a za te programovat druhou topnou zónu.

i

Kdykoli se m žete vrátit k
edchozímu kroku stisknutím
tla ítka
Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na5 vte in, vrátíte se p ímo
do hlavního menu.

Pro vstup do režimu programování stiskn te tla ítko

a podržte ho 3 vte iny.

Pro vstup do další fáze
stiskn te tla ítko
a p ejd te k
programování druhého
topného okruhu.
Potvr te tla ítkem

Op t potvr te tla ítkem

Pro potvrzení stiskn te tla ítko
. Stiskn te tla ítko
a
vyberte možnost programování týdne v t chto konfiguracích A,
B nebo C. Na stránce 18 je vše podrobn popsáno a
potr testisknutím tla ítka

a za te programování.

a za te programovat první topný okruh.
Pro potvrzení stiskn te tla ítko
. Stiskn te tla ítko
a vyberte možnost programování týdne v t chto konfiguracích
A, B nebo C. Na stránce 18 je vše podrobn popsáno a potr te
stisknutím tla ítka
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16. Ovládání jednoho topného okruhu aTUV pomocí termostatu iT500

+

Manuální zm na
teploty TUV a
okamžitý oh ev
TUV

i

Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko

Kdykoli se m žete vrátit k
edchozímu kroku stisknutím
tla ítka
Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se p ímo
do hlavního menu.

Upozorn ní: Ikona
“Nastavení” se
rozsvítí pro indikaci
manuální zm ny
teploty.

START.

Stiskn te tla ítko

nebo

k okamžitému zapnutí oh evu TUV

Pro vstup do další fáze
stiskn te tla ítko
a p ejd te k
programování druhého
topného okruhu.
Stiskn te tla ítko

nebo

ke zm

teploty.

Symbol nastavení bliká..
V dob okamžitého oh evu TUV se na displeji objeví
písmeno h a vedle n j íslo. Stiskn te tla ítko
nebo
a zm te hodnotu íslice, která
ozna uje po et hodin oh evu TUV od momentu
potvrzení tla ítkem

Nastavovaná teplota za ne na displeji blikat.
Nastavte vybranou teplotu a potvr te ji
stisknutím tla ítka .

23
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epnutí vytáp ní a
TUV z
automatického
režimu AUTO na
režim OFF - VYPNUTO
Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko START.

Stiskn te a sou asn podržte 3 vte iny tla ítka

+

Pro vstup do další fáze
stiskn te tla ítko
a
ejd te k programování
TUV.

i

Kdykoli se m žete vrátit k
edchozímu kroku stisknutím
tla ítka Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na 5 vte in , vrátíte se p ímo
do hlavního menu.

Stiskn te a sou asn podržte 3 vte iny tla ítka

Vyberte jeden z režim : ON, 1, AUTO, OFF
Oh ev TUV trvale
zapnutý.

Režim oh evu “1 DEN ONZAPNUTO - pokud zvolíte tento
režim, oh ev TUV bude zapnutý od
za átku nastaveného asu v
prvním programu (program .1)
do skon ení nastaveného asu v
programu .3.

Stiskn te tla ítko

a vyberte režim AUTO nebo OFF.

Oh ev TUV trvale
vypnutý.

Oh ev TUV podle
nastavených
program .

Potvr te vybraný režim stisknutím tla ítka
Potvr te vybraný režim tla ítkem

24
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Programování topného okruhu a
TUV

Upozorn ní: Oh ev TUV programujete
pouze v asových úsecích nikoli teplotu.
Programujete pouze as zapnutí a vypnutí
oh evuTUV a nikoli teplotu. M žete
nastavit 3 asy zapnutí a vypnutí oh evu
TUV.
Pokud se na displeji nic nezobrazuje, stiskn te tla ítko TART.

i

Kdykoli se m žete vrátit k
edchozímu kroku stisknutím
tla ítka Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se p ímo
do hlavního menu.

Pro vstup do režimu programování stiskn te a po dobu 3 vte in podržte tla ítko

Potvr te stisknutím tla ítka

Potvr te stisknutím tla ítka
programovat oh ev TUV.

a za te

a za te programování.

Pro vstup do další fáze stiskn te
tla ítko
a p ejd te k
programování TUV.

Op t potvr te stisknutím tla ítka

a za te programovat topný okruh.
Po potvrzení výb ru stiskn te op t tla ítko
. Dále stiskn te
tla ítko
a vyberte možnost programování týdne v t chto
konfiguracích A, B nebo C. Na str. 18 je vše podrobn popsáno a
op t potvr te stisknutím tla ítka

25
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i

V p ípad naprogramování
zbývajících dvou asových
úsek 2 a 3 postupujte stejn
jako v p ípad programování
prvního asového úseku.

Po potvrzení výb ru stiskn te op t tla ítko
.
Dále stiskn te tla ítko
a vyberte možnost
programování týdne v t chto konfiguracích A, B nebo
C. Na str. 18 je vše podrobn popsáno a op t potvr te
stisknutím tla ítka

Stiskn te tla ítko
nebo
k nastavení minuty
(nastavení po 10min), od které chcete nastavit první asový úsek
(program) a potvr te stisknutím tla ítka

Stiskn te tla ítko
nebo
k nastavení
hodiny , od které chcete nastavit první asový úsek
(program) a potvr te stisknutím tla ítka

Stisknutím tla ítek
nebo
nastavte
hodinu, do které chcete nastavit první asový úsek (program)
a potvr te stisknutím tla ítka

Stisknutím tla ítek
nebo
nastavte minutu (nastavení po 10min),
do které chcete nastavit první asový
úsek (program) a potvr te stisknutím
tla ítka

Následující asový diagram zobrazuje tovární nastavení
oh evu TUV (viz. str.11)

P1
OFF
0

1

2

3

P2

ON
4

5

6

7

OFF
8

9

P3
OFF

ON
10

11

12

13

14

15

OFF

ON
16

17

18

19

20

21

22

Upozorn ní: Nap íklad u továrního nastavení - po výb ru režimu 1 DEN

26

ON - ZAPNUTO - bude oh ev TUV zapnutý v ase od 6:00 do 22:00.
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Menu programování.
Nastavení asu a datumu

i Po p ipojení k internetu nastaví

termostat iT500 as a datum
automaticky. as a datum lze také
nastavit manuáln ..

i
Kdykoli se m žete vrátit k

Hodina
Stiskn te a podržte tla ítko

Op tovným stisknutím tla ítka

Minuta

nebo

Den

nebo

síc

nebo

Rok

nebo

se p esunete na další nastavení

edchozímu kroku stisknutím
tla ítka Pokud
stisknete a podržíte tla ítko
na 5 vte in, vrátíte se
Jakmile se na displeji objeví symbol“hr”, tak ho potvr te tla ítkem
ímo do hlavního menu.

Stiskn te tla ítko

nebo

a zm te zobrazení asu na 24hodinový režim.

Potvr te stisknutím tla ítka

27
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17. Užite né informace
Zrušení režimu dovolené

i

Funkci dovolené m žete
aktivovat pouze p es
po íta nebo
smartphone.

Pro zrušení režimu
dovolené stiskn te a
podržte tla ítko

Zrušení úsporného režimu
Pro vstup nebo odchod z úsporného
režimu stiskn te a podržte tla ítko

Zrušení manuální zm ny teploty
(p epsání programu)
Pro zrušení manuáln
nastavené teploty
(p epsání programu),
stiskn te a podržte
tla ítko

Funkce uzam ení
tla ítek
Pro aktivaci nebo deaktivaci
uzam ení tla ítek stiskn te a
sou asn podržte tla ítka
+
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íklad 4 teplotních úrovní v 6 asových pásmech.

22oC

15oC
0

1
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3

4

5

6

7
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9
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14

23oC

23oC

19oC
15

16
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18

19

20

23oC 15oC
21

22

23

24

íklad 2 teplotních úrovní v 6 asových pásmech.
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19oC
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18. Záruka
SALUS Controls zaru uje, že tento výrobek nebude po dobu dvou let od instalace vykazovat žádné vady materiálu
nebo zpracování a bude pracovat v souladu se specifikací. Odpov dnost spole nosti SALUS Controls v p ípad
nespln ní této záruky se omezuje pouze na opravu nebo vým nu vadného výrobku.

Jméno zákazníka: ...............................................................................................................................
Adresa zákazníka: .................................................................................................................................
...............................................................................PS :......... ........................................................
Tel : ........................................................ Email: .............................................................................
Sériové íslo iT500

S T A

Firma zajiš ující instalaci: ..............................................................................................................
Tel : ......................................................... Email: ..........................................................................
Datum

instalace:............................................................................................................................

Instalaci

provedl:...........................................................................................................................

Podpis ................... .......................................................................................................................
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Technické data
Rozsah m ení teploty [°C]

0 – 35,0°C

Rozsah ízení teploty [°C]

5 – 35°C (po 0,5°C)

Hystereze [°C]

+/- 0,5°C

Teplotní ochrana proti zamrznutí [°C]

Nastavitelná od 1°C do 9°C (po 0,5°C)

Max. odporová zát ž

16A (odporová), 5A (induk ní)
5A (odporová), 3 A (induk ní)

Napájení:

1 okruh:
2 okruh/TUV:

iT500 – 2x baterie AA
iT300 – 2x baterieAAA(není sou ástí balení)

iT500RX – 230V AC 50Hz
Teplota skladování [°C]:
ída ochrany IP:

-20°C - 60°C
IP 30
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Oficiální distributor firmy SALUS pro R a SK.
Thermo-control CZ s.r.o.
Sychrov 2
621 00 Brno
tel.: +420 549 215 938
obchod@salus-controls.cz
Výrobce
SALUS Controls plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road
Barnsley S75 3SP
United Kingdom

SALUS Controls je sou ástí skupiny Computime Group.
Vzhledem ke snaze o neustálý vývoj a zlepšování výrobk si spole nost SALUS Controls plc vyhrazuje právo m nit
specifikaci, provedení a výrobní materiály výrobk uvedených v tomto dokumentu bez p edchozího upozorn ní.

www.salus-controls.cz

