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CZ

JUMPER JP3

NEANO

RYCHLÁ INSTALACE A KONFIGURACE VZDÁLENÉHO OVLÁDÁNÍ 
SMART EASY A SMART WEB

Níže je uveden seznam operací, které je potřeba provést po připojení systému, aby jednotky správně fungovaly. 

1. POVOLENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE............ ............................................ .. 2

2. NASTAVENÍ DATA A ČASU.. ............................................................. 3

3. KONFIGURACE SYSTÉMU...... ........................................................... 4

4. PROGRAMOVÁNÍ KALENDÁŘE...... ..................................................  6

5. PROGRAMOVÁNÍ ČASOVÝCH INTERVALŮ ..................................... 7

6. NASTAVENÍ TEPLOT....................................... .................................... 9

7. PROVOZNÍ REŽIM ............................................................................... 10

1. POVOLENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE

Zapojte používání záložní baterie 
pomocí propojky (jumper) JP3.
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CZ

Nastavení

10:15 Lun 01 GenHOME

SET: 18°C 20.0 °C

10:15 Lun 01 GenMENU

Čas.intervaly

Systém

Nastavení

Režim

Hybrido

Nastavení

10:15 Lun 01 Gen

Čas

Den

Jazyky

Datum

Nastavení

01 - 01 - 2015

10:15

Pondělí

Čeština

10:15 Lun 01 GenDatum

OK

01

Den

01

Měsíc

2015

Rok

2

10:15 Lun 01 GenČas

OK

10

hh

15

mm

2

Datum 01 - 01 - 2015
1

Čas 10:15
1

Den Pondělí
1

10:15 Lun 01 Gen

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pondělí

Den

OK
2

2. NASTAVENÍ DATA A ČASU

2.1
Stiskněte ikonu        na úvodní 

obrazovce, tím se dostanete do hlavního 
menu.

2.2
Stiskněte ikonu "Nastavení"

v hlavním menu.

2.3
Kliknutím na ikonu         v každém 

řádku změníte parametry data, času a 
dne.

2.4
Nastavte datum a potvrďte tlačítkem OK.

2.5
Nastavte čas a potvrďte tlačítkem OK.

2.6
Nastavte den a potvrďte tlačítkem OK.

2.7
Stisknutím ikony domu se vrátíte na úvodní obrazovku.
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CZ

HESLO
1 → 1 → 1 → OK

Systém

OK

10:15 Lun 01 GenMENU

Čas.intervaly

Systém

Nastavení

Režim

Hybrido

Nastavení

10:15 Lun 01 Gen

Ethernet

Konfigurace systému 

Obnova výchoz. nastav.

Systém

10:15 Lun 01 GenKonfigurace systému

Žádné

Kotle

Ohřívače vzduchu 

Hybrid

OK

10:15 Lun 01 GenHOME

SET: 18°C 20.0 °C

10:15 Lun 01 GenHeslo

OK

* * *

1 20 3 4

5 6 7 8 9
X

3. KONFIGURACE SYSTÉMU

3.1

3.2
Stiskněte ikonu "Systém" 

v hlavním menu.

3.3
Vložte heslo 1 1 1 a potvrďte tlačítkem 
OK, tím se dostanete do systémového 

nastavení.

3.4
Stiskněte

na řádku "Konfigurace systému".

3.5
Vyberte požadovaný systém stisknutím

ikony na příslušném řádku.

Stiskněte ikonu        na úvodní 
obrazovce, tím se dostanete do hlavního 

menu.

RS485
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CZ

10:15 Lun 01 GenOvládání kotle

Ovládání sond

OK

Počet jednotek 0

10:15 Lun 01 GenOvládání kotle

Ovládání sond

OK

Počet jednotek 0

10:15 Lun 01 Gen

AN1_Ext

AN2_Ext

AN3_Ext

NTC_On_Board

Ovládání sond

T_RIF

NONE

NONE

NONE

OK

3.6
Chcete-li nastavit počet zařízení řízených 

přes Smart Easy/Web, stiskněte ikonu       
na řádku "Počet jednotek”.

3.7
Zadejte počet zařízení a potvrďte 

tlačítkem OK. 

UPOZORNĚNÍ:
Adresy karet jednotlivých zařízení musí být nastaveny od čísla 1 až po "n" bez vynechání 

jakéhokoli pořadového čísla. 

3.8
Pro nastavení sond stiskněte ikonu 

na řádku "Ovládání sond"

3.9
Vyberte požadovaný vstup 

stisknutím ikony         na daném 
řádku

DŮLEŽITÉ:
Pro kontrolu okolní teploty přímo z regulace Smart Easy/Web musí být nastaven vstup na řádku NTC_On_Board 

na hodnotu "T_RIF" (stejně jako na příkladu obrázku výše s potvrzením tlačítka OK).

Možné typy vstupů jsou:

• NONE Žádné čidlo
• T_RIF Referenční teplota
• T_SAN Teplota užitkové vody (pouze HY434/534)

POZNÁMKA:
V případě konfigurace systému ve variantě "Hybrid", je nutné se řídit pokyny 

v manuálu a pokynech dodaných společně s daným výrobkem.

UPOZORNĚNÍ:
Na konci jakéhokoli nastavování parametrů je nutné VŽDY  potvrdit tlačítkem OK, čímž se potvrdí nastavené změny.

3.10

Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte ikonu domečku (HOME).
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CZ

Čas.intervaly

10:15 Lun 01 GenMENU

Čas.intervaly

Systém

Nastavení

Režim

Hybrido

Nastavení

10:15 Lun 01 Gen

Nastav. čas. intervalu

Nastavení teploty

Kalendář

Čas.intervaly

10:15 Lun 01 Gen

Nastavení prázdnin

Nastavení kalendáře

Kalendář

10:15 Lun 01 Gen

P1

P2

P3

   START/STOP

Nastavení kalendáře

01 - 04 / 01 - 09

01 - 01 / 01 - 01

01 - 01 / 01 - 01

OK

10:15 Lun 01 GenHOME

SET: 18°C 20.0 °C

4. PROGRAMOVÁNÍ KALENDÁŘE

4.1
Stiskněte ikonu        na úvodní 

obrazovce, tím se dostanete do hlavního 
menu.

4.2
V hlavním menu stiskněte ikonu 

"Čas.intervaly".

4.3
Stiskněte ikonu pro nastavení

volby "Kalendář".

4.4
Stiskněte ikonu pro programování

kalendáře.

4.5
Stiskněte ikonu pro nastavení

řádku "P1".
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CZ

10:15 Lun 01 GenKalendář - P1

Stop 01 - 09

OK

Start 01 - 04

2

10:15 Lun 01 GenMENU

Čas.intervaly

Systém

Nastavení

Režim

Hybrido

Nastavení

10:15 Lun 01 GenHOME

SET: 18°C 20.0 °C

Čas.intervaly

10:15 Lun 01 Gen

Nastav. čas. intervalu

Nastavení teploty

Kalendář

Čas.intervaly

4.6
Stisknutím ikony         na řádcích 

"Start" a "Stop" zadejte data, která 
určují provozní rozsah. 

UPOZORNĚNÍ:
Pro aktivaci dané skupiny (výše např. "P1") je nutné stisknout tlačítko "Povolit" (řádek se změní na žlutou a objeví se 
slovo "Zakázat"). Pokud není kalendář povolen, časová pásma nebudou aktivní a systém zůstane v režimu vypnuto.

UPOZORNĚNÍ:
Na konci jakéhokoli nastavování parametrů je nutné VŽDY  potvrdit tlačítkem OK, čímž se potvrdí nastavené změny.

5. PROGRAMOVÁNÍ ČASOVÝCH INTERVALŮ

5.1
Stiskněte ikonu        na úvodní 

obrazovce, tím se dostanete do hlavního 
menu.

5.2
V hlavním menu stiskněte ikonu

"Čas.intervaly".

5.3
Stiskněte ikonu pro nastavení

volby "Nastav. čas. intervalu".

Povolit
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CZ

10:15 Lun 01 GenNastav. čas. intervalu

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

10:15 Lun 01 GenPondělí

Cm

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Ec

An

OK

10:15 Lun 01 GenPondělí

Cm

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Ec

An

10:15 Lun 01 Gen

F1

F2

F3

   M    START/STOP

ZměnaPo

An     00:00 / 06:30

Cm      08:00 / 12:00

Cm     13:30  / 17:00

OK
2

5.4
Stiskněte ikonu pro nastavení

daného dne v týdnu. 

5.5
Stiskněte ikonu        pro změnu 

programování daného dne.

5.6
Stiskněte ikonu na požadovaném

řádku časového slotu (F1 až F5) a 
nastavte provozní časy a požadovanou 

hodnotu relativní teploty. Stiskněte 
tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení.

Následující obrazovka naznačuje 
aktivní časové pásmo "žlutý pruh" pro 

každou hodnotu (Cm, Ec, An).

5.8
Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte ikonu domečku (HOME).

POZNÁMKA:
V hodinách, kde není aktivní časové pásmo, se termostat nastaví automaticky do režimu N = OFF.
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CZ

Čas.intervaly

10:15 Lun 01 GenMENU

Čas.intervaly

Systém

Nastavení

Režim

Hybrido

Nastavení

10:15 Lun 01 Gen

Nastav. čas. intervalu

Nastavení teploty

Kalendář

Čas.intervaly

10:15 Lun 01 GenHOME

SET: 18°C 20.0 °C

10:15 Lun 01 Gen

Úsporný (Ec)     °C

Protimraz (An)     °C

Neutral.zóna (Xd)    °C

Komfort (Cm)      °C

Nastavení teploty

20.0

12.0

2.0

1.0

OK

20.0 °C

10:15 Lun 01 GenKomfort (Cm)

OK

6.1
Stiskněte ikonu        na úvodní 

obrazovce, tím se dostanete do hlavního 
menu.

6.2
V hlavním menu stiskněte ikonu 

"Čas.intervaly".

6. NASTAVENÍ TEPLOT

6.3
Stiskněte ikonu pro nastavení

volby "Nastavení teploty".

6.4
Stiskněte ikonu na daném řádku

pro nastavení teplot. 

6.5
Pomocí šipek nastavte požadovanou 

teplotu.
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CZ

10:15 Lun 01 GenMENU

Čas.intervaly

Systém

Nastavení

Režim

Hybrido

Nastavení

Režim

10:15 Lun 01 Gen

Manual

Časové intervaly

Dočasně vypnuto

Režim

Provozní režim

Vytápění

Off

OK

10:15 Lun 01 GenHOME

SET: 18°C 20.0 °C

10:15 Lun 01 Gen

Vytápění

Ventilace

Vypnuto

Režim

OK
2

OK

7.1
Stiskněte ikonu        na úvodní 

obrazovce, tím se dostanete do hlavního 
menu.

7.2
V hlavním menu stiskněte ikonu 

"Režim".

7.3
Stiskněte ikonu pro nastavení

volby “Režim”.

7. PROVOZNÍ REŽIM

7.4
Zvolte jeden z nabízených režimů a 

potvrďte tlačítkem "OK".

POZNÁMKA:
Provozní režimy se mohou lišit podle typu nakonfigurovaného systému a podle typu instalované jednotky.

UPOZORNĚNÍ:
Na konci jakéhokoli nastavování parametrů je nutné VŽDY  potvrdit tlačítkem OK, čímž se potvrdí nastavené změny.
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CZ

10:15 Lun 01 Gen

Manual

Časové intervaly

Dočasně vypnuto

Režim

Provozní režim

Vytápění

Off

OK

1

10:15 Lun 01 Gen

Manual

Časové intervaly

Dočasně vypnuto

Režim

Provozní režim

Vytápění

Off

OK

2

10:15 Lun 01 Gen

Teplota

Doba trvání

Manual

12h

OK

19.0

OK
7.5

Stiskněte ikonu          pro nastavení 
časových intervalů.

1

7.5
Stiskněte ikonu         pro nastavení 

režimu "Manual".

2

7.6
Stiskněte ikonu        na daných řádcích 

pro nastavení doby trvání a teploty.

UPOZORNĚNÍ:
Během prvního nastavování se na ovládacím panelu zobrazí výchozí teplota 20 °C. Je potřeba znovu nastavit tuto 

požadovanou hodnotu, i když je požadovaná hodnota stále 20 °C, aby zařízení teplotu správně uložilo. 

UPOZORNĚNÍ:
Na konci jakéhokoli nastavování parametrů je nutné VŽDY  potvrdit tlačítkem OK, čímž se potvrdí nastavené změny.

UPOZORNĚNÍ:
Tento dokument v žádném případě nenahrazuje "Návod k obsluze, instalaci a programování" dodávaný k regulaci SMART 

Easy/Web.

Všechna další nastavení a funkce ovládání naleznete v hlavním manuálu k SMART Easy/Web.
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1 ÍNĚNROZOPU ÁNCEBO. 

1.1 íněnrozopu áncebO. 
Tento návod je nedílnou součástí výrobku a 
nesmí od něho být oddělen.
V případě prodeje nebo převodu přístroje 
jinému majiteli je nutné se ujistit, že je k příst 
roji přiložena příručka, aby mohla být 
používána novým majitelem nebo nebo 
instalačním technikem. 
Výrobce odmítá veškerou civilní i trestní 
zodpovědnost za škody na osobách, 
zvířatech či věcech,  způsobené chybami 
instalace, seřízení a údržby  ohřívače 
vzduchu, za nedodržení pokynů 
dle této příručky a za zásahy ze strany 
nepovolaných osob.
Toto zařízení je určeno pouze k takovému 
účelu, pro jaký bylo vyrobeno. Jakékoliv 
jiné použití, chybné a neopodstatněné, je 
považováno za nesprávné a tudíž 
nebezpečné. Při instalaci, provozu a údržbě 
tohoto  přístroje je nutné, aby uživatel přísně 
dodržoval  pokyny uvedené v jednotlivých 
kapitolách tohoto návodu k použití, v souladu 
s předpi sy platnými pro dané časy a režimy. 
Instalace chronotermostatu musí být 
provedena v souladu s platnými předpisy, 
podle pokynů  výrobce a oprávněnou 
osobou, která má požadovanou technickou 
kvalifikaci v oboru vytápění.
Prodejní organizace 4heat s.r.o. disponuje 
hustou sítí autorizovaných servisních 
středisek.
V případě potřeby vyhledejte jakoukoli 
informaci na webových stránkách nebo se 
obraťte přímo na výrobce.

:ecinrěms ínčnerefeR
 ítěpaN ékzíN ecinrěmS•  2014/35/ UE .

• Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě 2014/30/EU.

ecinrěmS•  RoHS 2011/65/ UE .
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Výrobce si vyhrazuje právo provést v případě nutnosti úpravy výrobku či dokumentace.

 1.2. Identifikace výrobku
Chronotermostaty SMARTWEB a 
SMARTEASY lze rozeznat podle  identifikačního štítku, který se nachází 
na čelní straně přístroje a podle  štítku s 
technickými údaji na obalu. V případě  
jakéhokoliv dotazu vašemu servisnímu 
středisku uveďte vždy model 
chronotermostatu a jeho výrobní číslo.

Rozdíly mezi modelem  “WEB” a modelem 
“EASY” budou popsány dále v tomto 
manuálu. 

Smart WEB

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2.

V této kapitole bude pozornost věnovaná 
bezpečnostním předpisům platným pro 
osoby pracující se zařízením.

 2.1. Obsluha
Je zakázáno používání jakéhokoliv 
elektrického zařízení dětmi nebo 
nevyškolenými osobami. 
Je nutno dodržovat následující pokyny:

nedotýkat se zařízení mokrými nebo 
vlhkými částmi těla a/nebo s bosýma 
nohama

 •

 • nevystavovat zařízení atmosférickým
vlivům (déšť, slunce atd.) pokud nebylo
vhodně upraveno

 • nepoužívat plynová potrubí jako
uzemnění pro elektrické obvody
nepokládat na zařízení žádné •
předměty

 • Provozní teplota: -15°C až +60°C

CZ



2.2 abžrdÚ. 
Chronotermostat pravidelně čistěte vlhkým 
hadříkem, avšak zabraňte zatečení vody 
dovnitř a nepoužívejte chemické prostředky. 
Neponořujte do vody. Neobsluhujte 

mokrýma. rukama. Nezakrývejte větrací 
otvory nacházející se po obvodu přístroje, 
nebo, jsou nutné proti přehřátí a následnému 
poškození vnitřních  elektrických součástek. 
Přístrojem nemanipulujte. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody způsobené 
nesprávnou údržbou nebo nevhodným 
použitím zařízení.

3 YKITSIRETKARAHC ÉKCINHCET. 
Dálkové ovladače série SMART (WEB nebo 
EASY) mají funkci samostatného chrono-
termostatu a lze je používat k ovládání 
mnoha typů systémů. Jsou schopné řídit 
systém jedné zóny, ve které může být 
nainstalováno až 32 strojů současně. 

 uktáčop do žij ytižuop týb uohom ečadalvO
 ívtsnešulsířp évokňlpod okaj ijědzop oben

 imýnevabyv ijorts es es íjunibmok a
 imaksed imýkcinortkele CPU_SMART dók  

:uosj imýretk ,10.00861G

ávoN•  és rie ůčavířho hcínčaznednok 
LK a  LP

 ůltok hcínčaznednok eirés ávoN•  AKY
eirés ávoN•  Aquapump Hybrid

ijorts es  ínlibitapmok ÍNEN čadalvo otneT  
 hcýkcinortkele ízrev ízohcdeřp imýnevabyv

.kesed

 ykitsiretkarahc ínvalH hc ronotermosta ut  
és rie SMART:

ícomop můjorts ek ínejopiřp éndanS• 
ůčidov hcýnavoziralop uovd
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 • Kompletní ovládání provozních
parametrů připojených strojů

 • Možnost použití až dalších 3 sond
kromě sondy instalované ve stroji

 • Barevný dotykový displej TFT  4,3”

 •
(rozlišení 480x272 pixelů) 
Podporovaný uživatelský program v 
mnoha jazycích (Italsky, Anglicky, 
Španělsky, Francouzsky, Německy, 
Holandsky, Česky, Polsky, Rumunsky)

Kompletní ovládání dálkového ovladače •
a všech jeho funkcí prostřednictvím webu
(pouze v provedení SMARTWEB)

 3.1. Napájení systému
Chronotermostaty série SMART (WEB nebo 
EASY) předpokládají napájecí napětí 12 Vdc 
12 Vdc (+10%/-15%) a jsou vybaveny 
lithiovou záložní baterií (typu CR2032). 
Záložní baterie vydrží při absolutní 
nepřetržité absenci napájení cca 2 roky a po 
uplynutí této doby bude při opětovném 
spuštění chronotermostatu nutné znovu 
nastavit parametry data, času a 
dne, případně provést výměnu baterie. Při  
výměně baterie sejměte zadní kryt 
dálkového  ovladače a odpojte svorky napětí 
(M1A. Odšroubujte šroub A, nacházející se 
vlevo dole (obr. 1) a dávejte přitom pozor, 
aby nedošlo poškození NAC sondy na okraji 
ovladače. Vyjměte a vyměňte baterii B, jak 
znázorňuje obrázek. 

Namontujte zpět podložku a upev-něte ji 
šroubem. Připojte opět svorku napětí M1  a 
po ukončení procesu opět uzavřete zadní 
kryt. 

1.

Obr.1 CR 2032

A
B

M1

CZ



1 Teplota Set-point

saČ2

ůmralíddO la 3

aknártS4  me un

5 Da mut

atolpet ínčnerefeR6

zovo líddO rP 7

8 Men  u CPU-Smart

9 Modul ca e PID

1 unem ínvalH0

1 líddO1  St uva

4 ORP YNYKOP. 
ELETAVIŽU

Pokyny obsažené v tomto 
návodu se týkají dálkových 
ovladačů SMARTWEB a 
SMARTEASY, které 
využívají aktualizovaný 
firmware ve verzi 2.15. 
(Kap. 5.2.7)

4.1 aknártS.  HOME
Dálkový ovladač je vybaven 
barevným displejem LCD 
TFT 4,3” s rozlišením 
480x272 pixelů dotykového 
typu.

Hlavní stránka (HOME) 
obsahuje tyto části:

Na následující straně budou 
uvedeny všechny možné 
ikony zobrazující se v 
jednotlivých sekcích, které 
tvoří hlavní stránku HOME, 
každá s příslušným popisem.
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S  ínvitkA et-point 

Alar ym
ečavířho mralA

itěmap z tad atártZ

ětís eilámonA

!

E2P

mižer ínzovorP
ínčuR

Automati ýkc  ( amsáp ávosač )

vats ínzovorP
O kářoH N

Ventil eca  ON

Set-Point nežasod 

ID1 otunpezor ID1

OK

ínevatsan ínzovorP
Komfort (Cm) 

ECO Ekonomy (Ec)

Nezámrzná (An)

OFF
TMP

ánelovoD mižeR

ítunpyv énsačoD

ymižer ínzovorP
ínepoT

ínártěV

 ecazitamilK orp ezuop(  yH brido)

 VUT orp ezuop(  yH brido)

OFF

20.0SET: 18.0°C

10:1 oP5  01 deL HOME

°C

000 %
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5 ZOVORP. 

5.1 unem ínvalH. 

Stiskem tlačítka           na 
hlavní stránce (HOME) 
se otevře přístup do hlavního 
menu chronotermostatu.
Toto menu se skládá z těchto 
oddílů:

A .  ČASOVÁ PÁSMA 
B.   REŽIM
C. NASTAVENÍ
D. REGULACE
E.   HYBRIDO (pouze v 
případě systému Hybrido)
F. YS S ÉT M

Během procházení 
jednotlivých stránek 
chronotermostatu se na 
dolním řádku budou 
zobrazovat tlačítka, která lze 
použít k vykonání nějaké 
funkce na dané stránce a v 
případě, že jsou přítomny 
chyby nebo aktivní alarmy, 
zobrazí se vedle hodin ikona  
aktuálního alarmu, která bude 
svítit tak dlouho, dokud 
alarm nebude resetován. 
Základními funkcemi tlačítek 
jsou: 

 an tarván orp oktíčalT
H uknárts OME

 an tarván orp oktíčalT
ňevorú ízohcdeřp

Tlačítko / potvrdit/Uložit

ínevatsan tiněmZ oktíčalT
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 aktíčalt mítunksitS  
hcýviltondej uvzán eldev

me  od putsv eřveto es un -sířp 
mdop ohénšul e un .

 aktíčalt mítunksitS  eldev  i
unemdop hcýviltondej uvzán

 ínevatsan od etenatsod es
 .unemdop ohéretk ohot

5.2 ínevatsaN. 
Při prvním použití 
chronotermostatu (a vždy, 
když dojde ke ztrátě dat z 
paměti), je nutné zkontrolovat 
správné hodnoty parametrů v 
menu “NASTAVENÍ”.
Stisknutím tlačítka nastavení

       v hlavním menu se  
dostaneme do tohoto menu, 
které obsahuje tato 
podmenu:
• Da mut

saČ• 
neD• 

kyzaJ• 
K• ontrast

ykvozarbo čiřopS• 
• Info

5.2.1. Da mut
Stisknutím tlačítka  
u slova “DATUM v menu 
“NASTAVENÍ" se otevře 
vstup do podmenu pro 
nastavení data. Pomocí 
tlačítek "šipka nahoru" a 
"šipka dolů" u funkce den 
(D), měsíc (M)
a rok (R) je možné upravit 
požadované hodnoty. 
Chcete-li zvolené hodnoty 
potvrdit a opustit podmenu, 
stiskněte tlačítko “OK” a 
několik vteřin vyčkejte, než si 
chronotermostat uloží změnu 
do paměti. 

:.NZOP  hc ronotermostat  
ykcitamotua ejuzilautkaEN

.sač íntel a ínmiz
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5.2.2. saČ 
 etďevorp usač ínevatsaN

 okaj mebosůpz mýnjets
.atad ínevatsan

5.2.3. neD 
V tomto oddílu lze vybrat den 
odpovídající výše popsanému 
datu. Vyberte požadovaný den 
a stiskněte tlačítko "OK" pro 
potvrzení a opuštění podmenu.

:.NZOP hcývosač ecknuf mesáp 
 -elovz mend s tsolsivuos ám

es otorp ,ulíddo otmot v mýn  
 ej ež ,etětsiju ydžv

 .ned ýnvárps ýnevatsan

5.2.4. akyzaj rěbýV 
Stiskněte tlačítko 
u funkce JAZYK v menu 
“NASTAVENÍ" a dostanete 
se do podmenu pro výběr 
jazyka, ve kterém se má  
zobrazovat text na ovladači. 
Po zvýraznění požadovaného 
jazyka na něho klikněte a 
výběr potvrďte tlačítkem "OK". 

Tlačítkem         se vrátíte do 
předchozího menu CZ uložení 
provedených změn.

5.2.5. K ontrast
Stisknutím tlačítka  
u funkce KONTRAST v  
menu "NASTAVENÍ" se 
dostanete do podmenu pro 
regulaci hodnoty procentního 
nastavení kontrastu obra- 
zovky v režimu "Spořič". 

5.2.6. ykvozarbo čiřopS 
 tiněmz ezl ulíddo otmot V

es ítunylpu žmíjej op ,ubod
od enpeřp ykvozarbo čiřops

 umižer stand-by.
-dop otohot od putsířp orP

me oktíčalt etěnksits un  
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u funkce SPOŘIČ 
OBRAZOVKY v menu 
"NASTAVENÍ". Nastavte 
hodnotu požadovaného 
zpoždění a potvrďte tlačítkem 
"OK". 

5.2.7. Info
Menu “INFO” umožňuje zkon-
trolovat aktuální verzi firm-
waru instalovaného v 
chronotermostatu, který 
právě používáte.
5.3. yS s ét m
Menu “SYSTÉM” umožňuje 
přístup k pokročilému 
nastavení systému. Pro 
přístup do tohoto menu je 
třeba v hlavním menu

stisknout tlačítko systému, a 
pak je nutné vložit systémové 
heslo:

1 → 1 → 1

eM un  “ YS S ÉT M” ejuhasbo  
:ecknuf

• RS485
• Ethernet

umétsys ecarugifnoK• 
• Reset              výchozí

nastavení
.5 3.1 K. on if gurac ětíse

 aktíčalt mítunksitS
 unem v "854SR" ecknuf u

“SYSTÉM” se dostanete do 
podmenu pro konfiguraci sítě 
Modbus.

Stisknutím tlačítka         se 
rozsvítí "POČET STROJŮ”  
na stránkce, na níž lze zadat 
počet strojů fyzicky 
připojených k dálkovému 
ovladači. Pomocí tlačítek 
“nahoru” a “dolů” vyberte 
požadovaný počet od 1 do 32 
a poté stiskněte tlačítko "OK" 
pro  potvrzení.
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POZN: je třeba si 
pamatovat, že indexy 
plošných spojů stroje 
připojených k dálkovému 
ovladači musí být 
nastaveny od čísla 1 po  
číslo "n" jako v konfiguraci 
sítě a žádné číslo v řadě 
nesmí být vynecháno. 

 aktíčalt mítunksitS “BAUD 
RATE” -dop od etenatsod es 
me ínádálvo orp un ,tsolhcyr 

 .imatrak izem ecakinumok
:otkat etvatsan tsolhcyR

• 9600 u systému Hybrido
• 19200 terak u  CPU
• 115200 terak hcíntatso u 

POZN.: pokud systém na-
konfigurujete jako “Hybrid”, 
bude parametr baud rate 
nastaven automaticky na 9600. 
V případě změny systému 
bude nutné zkontrolovat tento 
parametr ručně.

 aktíčalt ícomoP “OK” .etďrvtop 

 aktíčalt meksitS “PA-
RITY” se dostanete do menu 
pro ovládání typu parity. Tento 
parametr musí být stále 
nastaven na “EVEN”. 
Tlačítkem “OK” potvrďte.

Pomocí tlačítka              “ BIT/
CHAR” se dostanete do 
menu pro ovládání délky 
řetězce. Tento parametr musí 
být stále nastaven na 
hodnotu "8". Tlačítkem “OK” 
výběr potvrďte

POZN.: po ukončení nastavení 
výše uvedených parametrů
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je nutné opět stisknout tlačítko 
“OK” na potvrzení změn
p
“
rovedených v menu 
RS485”. Stisknutím tlačítka 

etítsupo kapoan      
me un .němz ínežolu zeb  

5.3.2. Ethernet
ezuop(  SMARTWEB)

 aktíčalt mítunksitS  
v ”TENREHTE“  ecknuf u

me un  “ -atsod es "MÉTSYS
-ifnok orp unemdop od eten

gur ica  parametrů internetu 
dálkového ovladače.

POZN.: tato funkce je aktivní 
pouze u SMARTWEB.

Ke konfigurování parametrů 
v tomto oddílu použijte 
tlačítko            vedle 
jednotlivých položek v menu a 
zadejte požadované hodnoty. 
Po nakonfigurování tohoto 
oddílu a po připojení LAN k 
interní síti, bude možné  
zobrazovat a upravovat 
všechny hlavní parametry 
chronotermostatu přes internet 
pouze připojením počítače k 
téže síti.  Níže je uveden 
příklad konfigurace parametrů 
v tomto menu. 

 an etvatsaN SMARTWE uB  
:yrtemarap otyt

Nam onémJe  ID

Username Admin

Password Admin

íntsíM 1aserda 92.168.0.140

Gateway 0.0.0.0

Netmask 255.255.255.0

Port 80
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POZN.: Chcete-li upravit 
para-metry v oddílu: “MÍSTNÍ 
ADRESA”, “GATEWAY” A
“NETMASK”, je nutné vybrat 
některé ze zadávacích polí a 
tím ho aktivovat, vymazat 
uvedenou hodnotu tlačítkem

  X      a poté zadat 
požadovanou hodnotu. 
Stiskem “OK” potvrďte a uložte.

POZN.: aby byly změny 
v oddílu “ETHERNET” 
aktivní, je nutné vypnout a 
zapnout napájení 
chronotermostatu.  

Po zapojení ovladače 
SMARTWEB do sítě otevřete 
internetový prohlížeč a 
napište tento řetězec:

http://192.168.0.140

ohévobew aknárts es ízarboZ
 an ,ečatíčop ohešav ínarhzor

tadálvo énžom edub éretk
paramet yr .BEWTRAMS  

POZN.: v menu “ETHER-  
NET” je uvedena adresa  
“Mac Address”, ke které  se 
vztahuje používaný 
SMARTWEB 
 
5.3.3. K onfigur ca e -sys 

umét
Stisknutím tlačítka  
u funkce "KONFIGURACE 
SYSTÉMU" v menu 
"SYSTÉM"
se dostanete do podmenu 
pro konfiguraci systému, k 
němuž je připojen a který
je řízen chronotermostatem 
Menu tohoto oddílu obsahuje 
tyto funkce:

eltoK• 
Ohřívače vzduchu• 

• Hybrido
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POZN.: při prvním spuštění 
chronotermostatu a vždy, 
když dojde ke ztrátě paměti, 
bude automaticky zvolena   
funkce "Žádný". Bude tedy 
nutné provést novou 
konfiguraci. 

Vyberte požadované 
zařízení a pomocí tlačítka

se dostanete do 
podmenu pro ovládání tohoto 
zařízení, kde bude možné 
zadat počet připojených strojů 
(Počet strojů) a ovládat na 
dálku sondy chronotermostatu. 
Pro nastavení počtu stroj, 
připojených k dálkovému 
ovladači stiskněte

 oktíčalt  ůjorts tečoP“ ” a 
.unemdop od es etenatsod

POZN.: je třeba si 
pamatovat, že adresy karet 
musí být vždy nastaveny 
od 1 do "n" a žádné číslo v 
pořadí nesmí být 
vynecháno. 

Po nastavení systému a 
příslušného počtu strojů je 
třeba stiknutím tlačítka 
vstoupit do menu "OVLÁDÁNÍ 
SOND" a přiřadit externím 
sondám (připojeným ke 
chronotermostatu) některý ze 
4 vstupů NTC. Možnosti jsou:

sonda NTC od áněvatsev  
SmartWEB/EASY

sonda NTC kěnlpod( ) ínretxe 
 mákrovs ek ánejopiřp 5-6 

SmartWEB/EASY

sonda NTC ínretxe )kěnlpod(
mákrovs ek ánejopiřp  7-8 

SmartWEB/EASY

sonda NT  C ínretxe )kěnlpod(
 mákrovs ek ánejopiřp

9-10 SmartWEB/EASY
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Jakmile se dostanete do pod- 
menu “OVLÁDÁNÍ SOND”, 
vyberte požadovaný vstup a 
dostanete se na stránku pro 
výběr typu snímání teploty 
platného pro daný vstup (je-li 
připojen).

POZN.: typ snímání teploty 
pro některý z výše popsaných 
4 NTC vstupů se liší podle 
typu zvoleného systému.

:uosj ínámíns ypyt énžoM

• None anmotířp íneN(  
)adnos

• TRIF  (Referenční teplota)

• TSAN (T élpet atolpe
)ydov évoktižu

V případě, že by byla k 
jednomu měření teploty 
přiřazena více než 1 sonda 
(např.: TRIF), vyšle 
chronotermostat aritmetický 
průměr měření všech 
nakonfigurovaných sond.

POZN.: ke konfiguraci 
systému v případě, že 
vyberete systém “Hybrid”, 
odkazujeme na příslušný 
návod přiložený k tomuto stroji.

POZN.: po ukončení 
nastavení výše uvedených 
parametrů bude nutné 
stisknout tlačítko 
“OK” v různých úrovních 
menu a potvrdit změny 
provedené v daném menu, 
dokud se nedostanete do 
menu "Systém".

oktíčalt etěnksits étoP
etítárv es mýretk ,      

 uknárts an “HOME”.
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CZ
5.3.4. Reset výchozího 

nastavení
Stisknutím tlačítka  
u funkce “RESET, VÝCHOZÍ 
NASTAVENÍ” v menu 
"SYSTÉM" se dostanete do 
podmenu pro reset systému, v 
němž je možné vybrat, zda 
chcete resetovat pouze 
naprogramování menu 
"ČASOVÉHO PÁSMA" (včetně 
naprogramování kalendáře, 
denních časů a teplot) nebo 
resetovat nastavení celého 
systému a zcela obnovit 
původní tovární nastavení 
chronotermostatu.

POZN.:po stisknutí kterého-
aktíčalt vilok   reset 

ícíjadáž avárpz ívejbo es
 otohot ínezrvtopo rese ut a 

 mektíčalt nezrvtop il-edub  
 énžom žu eduben ,”KO“

 .těpz es titárv

POZN.: menu pro reset celého 
systému se nachází pouze 
přímo v dálkovém ovladači.  
Naopak menu pro reset časo-  
vých pásem je přístupné také 
přes webové rozhraní 
(pouze pro SMARTWEB).
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5.4 amsáp ávosaČ. 
Pomocí tohoto menu lze 
naprogramovat nastavení 
teplot a příslušné časy režimu 
“AUTOMATICKÝ” pro chrono- 
termostat. Pro přístup do 
menu “ČASOVÁ PÁSMA” 
stiskněte tlačítko      v hlavním 
menu.
V menu "ČASOVÁ PÁSMA"

 mektíčalt ezl tarbyv  
:unemdop ícíjudelsán

• KALENDÁŘ (kde je
možné naprogramovat
roční kalendář)

• PROGR. MESÁP .SAČ 
-argorpan énžom ej edk(

ínnedýt a ínned tavom
)amsáp ávosač

• NASTAVENÍ TEPLOT
(kde je možné nakonfi-
gurovat referenční
hodnoty různých teplot)

5.4.1. Progra -nelak ínávom
eřád

Pomocí tohoto menu lze 
nastavit období v roce, kdy 
bude aktivní 
"AUTOMATICKÝ"  režim a 
kdy období dovolených 
včetně všech hodnot teploty.
Stiskněte tlačítko 
u funkce "KALENDÁŘ" 
v menu "ČASOVÁ PÁSMA" 
a dostanete se do příslušné 
sekce programování. 

 -íčalt etenksits étop žydK
tko         u funkce "PROG. 
KALENDÁŘE", dostanete se 
do příslušného podmenu, v 
němž lze nakonfigurovat 
kalendář a nastavit až tři
různá provozní období během 
roku, znázorněná třemi
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 .MP a LP ,1P ymsáp
 hcýnšulsířp ícomoP

 ketíčalt u jednotlivých
pásem se dostanete na 
stránku pro úpravu daného  
pásma  umožňující nastavit 
jeho začátek a konec. 
Stisknutím povelu "AKTIVUJ/
DEAKTIVUJ" je možné 
příslušné pásmo zapnout nebo 
vypnout. 
Nastavení potvrdíte stisknutím 
tlačítka “OK”, pomocí tlačítka 

     opustíte stránku bez 
uložení.
Naopak stisknutím tlačítka  
u funkce "PROG. 
DOVOLEN" se dostanete do 
podmenu pro programování 
období dovolených. 
Naprogramování volných dnů 
se provádí stejně, jak bylo 
popsáno výše pro 
programování kalendáře. 
Kromě nastavení začátku
a konce tří možných období 
dovolené (P1, P2, P3 ) a jejich 
aktivace nebo deaktivace
je třeba nastavit také teplotu, 
která bude aktivní ve 
zvoleném období, a sice 
výběrem z těchto možností: 

• Economy (Ec)
ícuonzrmitorP•  (An)

otunpyV•  (N)

Pro potvrzení zvolených 
nastavení st.skněte tlačítko 
“1 2 3 nacházející se v  
jednotlivých podmenu. 
Tlačítkem                    nebo
stránku opustíte bez uložení 
změn. Během provozu v 
programu dovolené se na 
hlavní stránce (HOME) 
zobrazí symbol       označující 
"režim dovolené"
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5.4.2. Programování 
časových pásem
Toto menu umožňuje 
nastavit období provozu v 
rámci časových pásem, 
definovaných pro každý den v 
týdnu, během nichž budou 
stroje naprogramovány, aby 
pracovaly v "AUTO 
MATICKÉM" režimu 
(vzhledem k nastavení v menu 
kalendáře).
Pro přístup do tohoto menu je 
třeba dostat se nejprve do 
menu “ČAS. PÁSMA” a 
stisknout          u funkce 
“PROG.ČAS. PÁSEM". V 
tomto menu můžete vybrat 
den v týdnu, který chcete 
naprogramovat, a pomocí 
funkce "KOPÍRUJ" zkopírovat 
celé naprogramování 
jednoho konkrétního dne do 
jiného dne nebo do celého 
týdne.

Stisknutím tlačítka  
u požadovaného dne
(např. “PONDĚLÍ”) se 
dostanete do podmenu pro 
nastavení časových pásem 
tohoto dne. Na této stránce 
bude možné graficky zobrazit 
aktivní hodnoty nastavení v 
průběhu celého dne. Klustery 
zvýrazněné žlutě u 
jednotlivých hodnot Cm, Ec a 
An znázorňují hodiny dne, 
během nichž je tato referenční 
hodnota aktivní
Pokud je aktivní časové 
pásmo nastaveno na režim 
ON=OFF nebo pokud zde 
není žádné aktivní časové 
pásmo, nebude vedle něho 
žádný aktivní kluster.

Chcete-li upravit nastavení 
časových pásem zvoleného 
dne, stiskněte      v daném 
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podmenu.
Pro každý den týden lze 
definovat až pět různých 
časových pásem (od F1 po F5), 
a to i nenavazující. Jejich 
programování se provádí tak, že 
pro každé pásmo se zadá čas 
začátku a čas konce a 
požadovaná teplota. V době, 
kdy není aktivní žádné pásmo, 
se chronotermostat nastaví 
automaticky na režim ON=OFF. 

Po nastavení časových pásem 
pro zvolený den potvrďte 
jednotlivé kroky tlačítkem 
“OK”, dokud se nedostanete 
na stránku hlavního grafického 
zobrazení a zde po stisknutí 
tlačítka     lze přejít k 
naprogramování jiného dne, 
anebo stisknutím tlačítka      
se lze vrátit na hlavní stránku 
“HOME”.

Chcete-li zkopírovat 
nastavení časových pásem z 
jednoho dne v týdnu do 
druhého, je třeba dostat se do 
menu “PROG. ČASOVÝCH 
PÁSEM”, odrolovat stránku 
dolů, zobrazit funkci 
“KOPÍRUJ” a stisknout 
příslušné tlačítko          pro 
vstup do podmenu. V tomto 
podmenu bude možné vybrat 
den v týdnu, který chcete 
zkopírovat, v oddílu “Kopíruj 
z”, a v oddílu “Vlož” den, do 
kterého chcete vložit 
zkopírované nastavení. 
Nastavení zkopírované z 
jednoho dne v týdnu lze vložit 
do všech ostatních dnů 
jednoduše zvolením 
“Všechny” v oddílu “Vlož”. 
Stisknutím tlačítka “OK” 
operaci potvrdíte a vrátíte se 
na hlavní stránku.
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5.4.3. Nastavení teplot
Stisknutím tlačítka             u 
funkce “NASTAV. TEPLOT” v 
menu “ČASOVÝCH PÁSEM” 
se lze dostat do podmenu pro 
konfiguraci teplot pro provoz v 
“AUTOMATICKÉM” režimu.
Podmenu pro výběr teplot 
obsahuje tato hesla:

• Komfort (Cm)
• Ekonomy (Ec)
• Nezámrzná (An)
• Neutrální zóna (Xd)

Chcete-li změnit teplotu, 
stiskněte tlačítko         u 
požadované položky a 
dostanete se do stránky 
regulace, pak pomocí tlačítek 
“nahoru” a “dolů” upravte 
teplotu (rozsah -10,0°C až 
+90,0°C). Požadovanou 
hodnotu potvrdíte stisknutím 
tlačítka “OK”.
Teploty se mění v intervalu 
0,1°C.

POZN.: hodnoty teplot 
nastavené v provozním režimu 
“RUČNÍ” (kapitola 5.5.) jsou 
nezávislé na hodnotách 
nastavených v tomto menu.

Výraz “Neutrální zóna (Xd)” 
znamená rozsah hystereze 
pro regulaci provozu ON/OFF 
(rozsah 0,0°C; +50,0°C). 
Hodnota Xd je nastavená jako 
default na 1,0°C.

POZN.: pro ovládání teploty 
prostředí nastavte tento 
parametr na hodnotu 0,2°C.
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5.5. Provozní režim
Toto menu umožňuje vybrat 
provozní režim strojů 
připojených ke 
chronotermostatu. Chcete-li 
se dostat do menu “REŽIM”, 
stiskněte tlačítko (B)          v 
hlavním menu. Jakmile 
budete v menu “REŽIM”, 
stisknutím tlačítka   
“REŽIM” se dostanete do 
podmenu pro výběr 
provozního režimu, v němž je 
možné vybírat tyto funkce:

• Topení
• Větrání
• Klimatizace
• OFF

POZN.: výše uvedené funkce 
se liší podle typu 
nakonfigurovaného systému.

Vyberte položku, kterou 
chcete aktivovat, a potvrďte 
tlačítkem “OK”.

Stisknutím tlačítka           u 
funkce “RUČNÍ” nebo 
“ČASOVÝCH PÁSEM 
(Automatická)” lze definovat 
provozní režim 
chronotermostatu. Tyto dvě 
možnosti vylučují jedna 
druhou, neboli výběrem 
jednoho z těchto dvou režimů 
bude tento režim aktivován (a 
zvýrazní se žlutě), zatímco 
druhý bude automaticky 
deaktivován a naopak. 
Stisknutím tlačítka “OK” volbu 
potvrdíte.
5.5.1. Ruční režim
Nastavením 
chronotermostatu na provozní 
režim “RUČNÍ” se dostanete 
do podmenu, ve kterém 
budete požádáni o nastavení 
délky trvání tohoto provozu a 
o teplotu požadovanou pro
tuto dobu podle
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schématu:

Trvání:
2h - 4h - 6h - 8h - 12h - Den -
Stále (Den = 24 h; Stále = 
vždy)
Teplota:
natavení požadované teploty 
(rozsah -10,0°C; +90,0°C)

Zvolením tohoto provozního 
režimu se na hlavní stránce 
zobrazí ikona       , označující 
režim “Ruční”, společně s 
ikonou označující provozní 
režim, a sice:

Ruční režim TOPENÍ: hořák 
každého stroje připojeného 
ke chronotermostatu bude v 
provozu, dokud nebude 
dosaženo hodnoty teploty 
nastavené v tomto oddílu. 
Na hlavní stránce se zobrazí 
ikona “RUČNÍ”  a ikona 
“TOPENÍ”  . Bude-li v tu 
chvíli požadováno vytápění, 
zobrazí se také ikona 
“HOŘÁK ON”      , v 
opačném případě ikona 
“TEPLOTA DOSAŽENA”      .

OK

Ruční režim VĚTRÁNÍ (*): 
ventilátory každého stroje 
připojeného ke 
chronotermostatu budou v 
provozu, dokud nebude 
dosaženo nastavené hodnoty 
teploty. Na hlavní stránce se 
zobrazí ikona “RUČNÍ”         a 
ikona “VĚTRÁNÍ”       . Bude-li 
v tu chvíli požadováno 
vytápění, zobrazí se také 
ikona “VĚTRÁNÍ“       ,v 
opačném případě ikona 
“TEPLOTA DOSAŽENA”        .

OK

23cod. HG0060.00 W ed.A-1511 SMART
Výrobce si vyhrazuje právo provést v případě nutnosti úpravy výrobku či dokumentace.

10:1 oP5  01 deL 

ínčuR

amsáp .saČ

atunpyv atolpeT

mižeR

mižer ínzovorP

ínepoT

Off

OK

ínčuR

10:1 oP5  01 deL 

ínčuR

amsáp .saČ

atunpyv atolpeT

mižeR

mižer ínzovorP

ínepoT

Off

OK

10:1 oP5  01 deL 

atolpeT

ínávrT

ínčuR

12h

OK

19.0

OK

CZ



Ruční režim OFF: všechny 
stroje připojené ke 
chronotermostatu – pokud 
byly předtím v provozu – 
zahájí cyklus vypínání. Na 
hlavní stránce se zobrazí 
ikona “RUČNÍ”      a ikona 
“OFF”     .

(*) Režim VĚTRÁNÍ je aktivní 
pouze v přítomnosti ohřívačů 
vzduchu. Letní provoz 
neexistuje pro samostatné 
kotle.

5.5.2. Automatický režim
Provozní režim “Automatický” 
znamená, že stroje budou 
pracovat podle nastavení 
časových pásem a teplot 
nakonfigurovaných předem v 
menu “ČASOVÁ PÁSMA“      .

Jednotlivá nastavení menu 
mají tuto prioritu:

Prog. kalendáře → Prog. dovolené
         ↓

Časová pásma
         ↓

Nastavení teploty

Výběrem tohoto režimu se na 
hlavní stránce zobrazí ikona
      “Automatického” režimu 
společně s ikonou provozního 
režimu nastaveného ve výše 
uvedených menu a příslušné 
aktivní nastavení teploty:

• = Komfort (Cm)

•	 ECO = Ekonomy (Ec)

• = Nezámrzná (An)

• = Vypnuto (N)
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Automatický režim 
COMFORT: stroje připojené 
ke chronotermostatu pracují v 
režimu vytápění nebo větrání, 
podle nastavené hodnoty 
teploty (Kap. 5.4.3) a 
naměřené teploty prostředí.

Automatický režim 
ECONOMY: stroje připojené 
ke chronotermostatu pracují v 
režimu vytápění podle 
nastavené hodnoty teploty 
Economy (Kap. 5.4.3).

Automatický režim 
NEZÁMRZNÁ: stroje 
připojené ke chronotermostatu 
pracují v režimu vytápění 
podle nastavené hodnoty 
teploty Nezámrzná (Kap. 
5.4.3).
Automatický režim OFF: 
stroje připojené ke 
chronotermostatu jsou 
vypnuté.

5.5.3. Dočasné vypnutí
Podmenu “DOČASNĚ 
VYPNUTO” umožňuje systém 
dočasně (na požadovanou 
dobu) vypnout nezávisle na 
tom, jaký provozní režim je v 
tom okamžiku aktivní 
(“Automatický” nebo “Ruční”). 
Po uplynutí doby Dočasného 
vypnutí se systém opět uvede 
do provozu a všechna 
nastavení, aktivní v okamžiku 
vypnutí, budou opět funkční. 
Stránka “DOČASNĚ 
VYPNUTO” nabízí výběr z 
těchto možností:

Off - 2h - 4h - 6h - 8h - 12 - Den 
(Den = 24h)

Stisknutím tlačítka       u 
funkce “DOČASNĚ 
VYPNUTO” v menu 
“PROVOZNÍ REŽIM” se 
dostanete do příslušného 
podmenu.
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Po vybrání požadované doby 
z výše uvedených možností 
potvrďte volbu tlačítkem “OK”. 
Během funkce Dočasně 
vypnuto bude na hlavní 
stránce zobrazena příslušná 
ikona OFF

TMP

5.5.4. Kontrola provozu hořáku 

Když chronotermostat ovládá 
zapínání hořáků připojených 
ohřívačů vzduchu (v režimu 
“RUČNÍ” i v režimu 
“ČASOVÝCH PÁSEM”), 
bude se ikona zažehnutého 
hořáku           zobrazovat ve 
stavové sekci (Kap. 4.1).

Chcete-li zobrazit provozní 
stav ohřívačů, stačí stisknout 
tlačítko        (kap. 7) na hlavní 
stránce. Přes toto menu se 
dostanete na stránku, na níž 
se zobrazí tolik řádků, kolik 
bylo v síti nakonfigurováno 
ohřívačů, a ve sloupci „N“ 
budou čísla odpovídající 
adresám nastaveným na kartě 
CPU_SMART.
Je-li v posledním sloupci 
(sloupec “M”) zobrazen 
symbol        , pak stroj, 
odpovídající zobrazenému 
řádku, má zažehnutý hořák, a 
naopak pokud se nezobrazuje 
žádný symbol, znamená to, že 
hořák dokončuje cyklus 
zážehu nebo zhasínání a 
nebo že bylo dosaženo 
nastavené teploty, či že tato 
teplota nebyla ještě správně 
nakonfigurována. Je-li ve 
stejném sloupci symbol ▲, 
pak má příslušný stroj nějakou 
poruchu (kap. 8).

o
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5.6. Regulace
V tomto menu je možné 
vybrat a nakonfigurovat typ 
regulace, se kterou má 
chronotermostat pracovat. 
Pro přístup do menu 
“REGULACE” stiskněte 
tlačítko (D)       , v hlavním 
menu.

V tomto menu je možné 
vybírat z těchto možností:

• ON/OFF
• PID
• Kaskáda

5.6.1. ON/OFF
Stisknutím tlačítka            v 
podmenu “ON/OFF’” se 
aktivuje la regulace s 
prostou funkcí Vypnuto/
Zapnuto (default), a to jak 
v “Ručním”, tak i v 
“Automatickém” režimu. 
Tento typ regulace 
předpokládá zapínání a 
vypínání stroje 
připojeného ke 
chronotermostatu podle 
nastavené hodnoty teploty  
(TAMBIENTE) nebo podle 
hodnoty naměřené referenční 
sondou (TRIF) ve vztahu k 
rozdílu Xd (Neutrální zóna) 
nastaveném v menu 
“NASTAV. TEPLOTY”.

POZN.: Během provozu ON/
OFF bude modulace strojů 
připojených ke 
chronotermostatu, kotlům a 
ohřívačům, prováděna 
pomocí sondy nacházející se 
na každém jednotlivém stroji.
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5.6.2. PID
Vyberete-li regulaci 
“PID” (stisknutím příslušného 
tlačítka         ), bude 
chronotermostat spouštět a 
vypínat stroje stejným 
způsobem jako v systému 
“ON/OFF”, ale bude 
modulovat jejich výkon v 
závislosti na naměřené 
teplotě prostředí v souladu s 
režimem PID (proporcionálně- 
integrálně-diferenciální), čímž 
dojde k větším úsporám 
energie.
V systému PID se pomocí 
nastavených parametrů 
vypočítá procentní podíl 
výkonu, vysílaného do karty 
CPU-SMART, a tento podíl 
bude odpovídat podílu 
tepelného výkonu 
dodávaného hořáky 
jednotlivých strojů.
POZN.: chcete-li aktivovat 
regulaci PID, je nutné 
nastavit parametr D0=7 na 
kartě CPU_SMART každé 
připojené jednotky, když je 
stroj vypnutý (“OFF”).

Na rozdíl od regulace ON/OFF 
dochází k vypnutí strojů, když 
teplota prostředí překročí 
nastavenou teplotu o hodnotu 
Xd. K opětovnému spuštění 
dojde stejně jako u provozu 
ON/OFF, když teplota 
prostředí klesne o hodnotu Xd 
pod referenční hodnotu 
teploty. Tento rozdíl slouží k 
tomu, že umožňuje systému, 
aby se po dosažení 
požadované teploty sám 
reguloval, aniž by se za 
daných podmínek vypnul, což 
zaručuje větší komfort.

Hodnota parametrů závisí na 
typu ovládání, které se 
rozhodnete používat – pokud 
je kontrolována jedna teplota 
prostředí, budou změny
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velmi pomalé, a naopak, 
pokud se kontrolují teploty 
výrobního procesu, budou 
změny rychlé.
Pro kontrolu teploty prostředí 
jsou nutné tyto parametry: 
(mohou se lišit od parametrů 
nastavených jako default):

• KP = 20, přímo úměrná
hodnota (proporční) se
rovná 100%, když teplota
prostředí je o 5°K nižší
než nastavená teplota,
takže v podstatě každý
stupeň rozdílu oproti
nastavení odpovídá 20%
tepelného výkonu;

• KI = 0,05, integrální
hodnota se zvyšuje nebo
snižuje každých 10 vteřin
o (0,05*E);

• KD = 0, derivační funkce
je vypnuta, regulace
prostředí je pouze přímo
úměrná (proporcionální)
+ integrální;

• Ti = 10s, výpočet integrálu
se provádí každých 10s;

• Li = 30%, integrální
hodnota může “přitížit”
podílu modulace max. o
30%.

POZN.: nastavením 
parametru KI= “0” (nula) bude 
regulace prostě jen přímo 
úměrná, popřípadě je vhodné 
snížit hodnotu KP na 2.

Pokud by bylo nutné aktivovat 
regulaci PID pro výrobní 
procesy, kontaktujte 
Technické oddělení výrobce a 
přesně specifikujte podmínky 
daného případu.
Během provozu s regulací 
PID je možné zobrazit 
okamžitý podíl výkonu
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odesílaného přímo do stroje 
zobrazeného na hlavní 
stránce “HOME”.
Regulace “PID” a “ON/OFF” 
budou vždy podřízeny 
limitnímu nastavení 
nastavenému na stroji podle 
ST1 a hodnoty naměřené 
referenční sondou NTC 
(informace týkající se tohoto 
typu regulace najdete v 
manuálu stroje připojeného k 
ovladači).

POZN.: funkci PID nelze 
zvolit u systému Hybrid.

5.6.3. Kaskáda
Zvolením regulace 
“KASKÁDA” (stisknutím 
příslušného tlačítka          ) 
bude automaticky zapnuta i 
funkce PID. Provoz typu 
Kaskáda umožňuje 
postupné spouštění strojů v 
závislosti na skutečné 
potřebě tepla. Používá se 
pro kotle a/nebo ohřívače 
vzduchu spojené do jednoho 
celku.
V tomto podmenu musí být 
nastaven diferenciál spouštění 
a doba udržování signálu nad 
nebo pod prahovou hodnotou. 
Ta slouží k tomu, aby 
nedocházelo k případným 
poruchám při opakovaném 
zapínání a vypínání 
připojených strojů.
Chronotermostat vypočítává 
podíl výkonu pomocí výše 
uvedeného výpočtu PID a 
na základě výsledné 
hodnoty se spustí potřebný 
počet připojených strojů. 
Řízení SMART v podstatě 
vydělí hodnotu 100% 
počtem podřízených strojů a 
bude používat kladný 
diferenciál ke spouštění a 
záporný k vypínání. Počet 
podřízených strojů, kterými 
se dělí, je stejný, jako počet 
ovládaných strojů a 
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jako číslo zadané v menu 
“KONFIGURACE 
SYSTÉMU” (Kap. 5.3.3).
POZN.: funkce “POČET 
STROJŮ” a “SPOUŠTĚNÍ” jsou 
zvýrazněny modře, protože jsou 
pouze pro zobrazení.

Předpokládejme, že máme 4 
kotle v kaskádě a diferenciál 
= 5. Pak se první kotel 
spouští, když požadavek 
překročí 5%, druhý kotel když 
požadavek překročí 30% 
(100:4+5), třetí kotel při 55% 
a čtvrtý při 80%. K vypínání 
bude docházet stejným 
způsobem opačně, tedy čtvrtý 
kotel bude vypnut při 70%, 
třetí při 45%, druhý při 20% a 
první při překročení teploty 
nastavení plus diferenciál. 
Procentní hodnota bude 
použita na všechny podřízené 
stroje.

Funkce “ROTACE 
SPOUŠTĚNÍ STROJŮ” není 
v tuto chvíli k dispozici. 
Aktivace nebo deaktivace této 
funkce nebude mít žádný vliv 
na chod strojů.
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6. HYBRIDO
Pokud bude dálkový ovladač 
používán pro ovládání 
systému používajícího 
zařízení Hybrid, je nutné, aby 
byl ovladač správně nastaven. 
Držte se pokynů v kapitole 
5.3.3. “Konfigurace systému”

V tomto menu je možné 
zobrazit všechny hlavní 
provozní parametry systému 
Hybrid. Pro přístup do tohoto 
menu je nutné stisknout 
tlačítko (E)        “HYBRIDO”, 
na stránce hlavního menu.

Když je k dálkovému ovladači 
připojen systém obsahující 
zařízení Hybrid, je nutné, aby 
jako první krok byl ovladač 
správně nakonfigurován.

POZN.: co se týče 
konfigurace parametrů 
systému obsahujícího zařízení 
Hybrid a ovládání příslušným 
menu v chronotermostatu, 
odkazujeme na návod k 
obsluze, instalaci a údržbě, 
který je dodáván s příslušným 
strojem.
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7. OVLÁDÁNÍ CPU-SMART

Prostřednictvím tohoto menu 
se lze dostat do jednotlivých 
karet CPU-SMART každého 
stroje připojeného k 
dálkovému ovladači. Je 
možné zobrazovat a 
upravovat data každé 
jednotlivé karty CPU, zobrazit 
historii závad každého stroje a 
jeho hlavní provozní údaje a 
dále lze zobrazit hodnoty 
naměřené sondami NTC 
připojenými ke kartě CPU 
jednotlivých strojů. Pro přístup 
do menu “CPU- SMART” je 
nutné stisknout tlačítko  
“ZOBRAZ CPU-SMART” 
nacházející se v hlavním 
menu “HOME”.
Na této stránce se zobrazí 
tolik řádků, kolik je strojů 
nakonfigurovaných v síti, číslo 
odpovídající adrese 
nastavené na jednotlivých 
kartách CPU-SMART ve 
sloupci „N“, typ vyskytnuvší se 
závady (sloupec “Cod”), počet 
time-out sítě (sloupec “Tout”) 
a provozní stav stroje (sloupec 
“M”, viz kap. 5.5.4).

Vstoupíte-li do některé 
připojené karty CPU-SMART, 
dostanete se do příslušného 
podmenu, které nabízí 
následující možnosti:

• Reset Alarmů
• Zobrazení parametrů
• R/W Parametry

7.1. Reset alarmů
Toto podmenu umožňuje 
zobrazit a zresetovat případné 
aktuální alarmy. Po vstupu do 
složky “Reset Alarmů” je 
možné resetovat alarmy 
příslušné karty CPU-SMART 
stisknutím tlačítka         u
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7.2. Zobrazení parametrů 
CPU

Stisknutím tlačítka         u 
funkce “ZOBRAZENÍ 
PARAMETRŮ” se lze dostat 
do podmenu pro zobrazení 
hlavních provozních 
parametrů té které karty. 
Tlačítkem     se vrátíte na 
předchozí stránku.
Zobrazit lze následující 
parametry:
• RPM → (n°) počet otáček 

ventilátoru hořáku
• NTC1 → (°C) hodnota sondy

NTC1
• NTC2 → (°C) hodnota sondy

NTC2 
• NTC3 → (°C) hodnota sondy

NTC3
• B1 → (V) vstup 0-10V
• B2 → (bar) hodnota sondy tlaku

• B3 → (l/h) hodnota průtokoměru
• Y1 → (%) výstup Y1 [pwm]
• Y2 → (%) výstup Y2 [0-10V]

7.3. Změna parametrů CPU

Po stisknutí tlačítka    u 
funkce “PARAMETRY R/W” 
je třeba zadat heslo 
(kontaktujte technické 
oddělení výrobce) a poté se 
dostanete na stránku, na níž 
lze upravovat parametry 
příslušné karty CPU-SMART
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funkce "RESET ALARMŮ". Po 
krátké chvilce se indikace alarmu 
změní z červené barvy (aktuální 
alarm) na žlutou (oznamující 
proces resetu) a poté se vrátí na 
původní zelenou (alarm 
opraven).



POZN.: po zadání hesla v 
podmenu “PARAMETRY R/W” 
odpovídajícího kteréhokoliv z 
karet CPU-SMART 
připojených strojů, zůstane 
toto heslo aktivní i pro ostatní 
karty CPU, dokud neopustíte 
toto menu a nevrátíte se na 
hlavní stránku “HOME”. Pro 
další vstup do podmenu 
“PARAMETRY R/W” bude 
opět nutné vložit heslo.

Tato složka obsahuje 
následující podmenu:

• Dx-Bx
• Input
• Output
• Porucha
• Nezámrzná

V horní části se zobrazuje 
adresa stroje, se kterým 
pracujete. Podmenu “Dx-Bx”, 
“Input” a “Output” umožňují 
zobrazit – je-li to nutné i 
změnit – parametry 
nastavené na kartě stroje, se 
kterým komunikujete. Chcete-
li tyto parametry změnit, 
stiskněte tlačítko      u 
hodnoty, kterou si přejete 
změnit. Po provedení změny 
potvrďte změnu tlačítkem 
“OK” a nová hodnota bude 
odeslána do karty stroje, se 
kterým jste se spojili.

POZN.: chcete-li upravit 
parametry “Dx-Bx”, musí být 
stroj vypnutý.

Podmenu “PORUCHA” 
umožňuje zobrazit historii 
závad karty CPU-SMART 
stroje, se kterým jste se 
spojili.
Podmenu “NEZÁMRZNÁ” lze 
použít pouze u systému v 
kombinaci s kotly.
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8. ALARMY
Na hlavní stránce (“HOME”) 
chronotermostatu se mohou 
zobrazit tři různé typy alarmů:

• Porucha sítě
• ! Porucha stroje
• E2P Chyba programu/

Ztráta dat z paměti flash

Signalizace “Porucha sítě”  
se objeví, když má dálkové 
ovládání problémy v 
komunikaci s jednou nebo 
více kartami jednoho nebo 
více k němu připojených 
strojů.
Signalizace “Porucha stroje” 
 !  se objeví, když má jeden 
nebo více strojů připojených k 
dálkovému ovladači problémy 
s funkčností.

O alarmu E2P pojednáme 
dále v této kapitole.

Když se objeví jedna nebo 
více ikon hlásících závadu, 
lze stisknutím tlačítka  
zobrazit stav provozních 
alarmů (závad) strojů přímo v 
menu “CPU- SMART”.

Když se vedle adresy stroje 
zobrazí ikona “Porucha 
stroje”   !    , zobrazí se také 
hodnota FAULT Fx ve sloupci 
“Cod” a tento řádek bude 
zvýrazněn červeně (např. 
stroj “č.01” na obrázku)
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Signalizace “Time out” 
oznamuje čas pauzy v 
komunikaci mezi kartou stroje 
a dálkovým ovladačem. 
Neustálé zvyšování této 
hodnoty znamená, že karta 
stroje s chronotermostatem 
nekomunikuje, a naopak 
občasné prodlužování této 
hodnoty znamená, že karta a 
dálkový ovladač chvílemi 
nekomunikují, což ovšem 
nemá vliv na správnou 
funkčnost systému.

Pokud alarm přetrvává, 
zkontrolujte správné zapojení 
sítě MOD-BUS (číselné 
počitadlo “Tout” zůstane v 
paměti, dokud nebude ručně 
zresetováno odpojením a 
opětovným připojením 
napájení dálkového 
ovladače).

8.1. Reset alarmů
Chcete-li zresetovat 
vyskytnuté alarmy, musíte 
nejprve vstoupit do menu 
“CPU-Smart”, stisknout tlačítko

       a pak postupovat podle 
popisu v kapitole 7.1.
Alarm “Ztráta dat paměti 
Flash” E2P se objeví, když 
dojde ke ztrátě dat, 
obsažených v paměti Flash v 
procesoru elektronické karty 
dálkového ovladače.

Pro resetování této závady je 
třeba provést tyto kroky:

• nakonfigurovat síť, menu SYSTÉM 
→ KONFIGURACE SÍTĚ

• nakonfigurovat systém, menu 
SYSTÉM → KONFIGURACE 
SYSTÉMU

• nakonfigurovat sondy, menu 
SYSTÉM → KONFIGURACE 
SYSTÉMU → OVLÁDÁNÍ SOND

• vybrat provozní režim, menu
REŽIM
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9.ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Ke komunikaci mezi 
chronotermostatem a strojem 
nebo stroji je třeba zapojit ke 
kartě/kartám stroje/ů dva 
kabely MOD-BUS, zatímco k 
napájení ovladače 
stejnosměrným proudem 
12Vdc (+10%/-15%) slouží 
svorky “+VIN” a “GND”.

Chronotermostat série SMART 
má 5 vstupů:

• ID1
• ID2
• NTC1
• NTC2
• AN3/NTC3

z nichž tři vstupy jsou 
analogové a lze k nim připojit 
až tři externí sondy NTC, 
které budou mimo ovladač 
SMART, jeden externí vstup 
0/10 (vstup AN3/NTC3), a 
dva digitální vstupy, z nichž 
jeden je prioritní = ON/OFF.

Pro použití externích sond je 
nutné nakonfigurovat jejich 
nastavení v menu 
“OVLÁDÁNÍ SOND” (Kap. 
5.3.3).

K dispozici je suchý kontakt 
(vstup IDI) pro ovládání ON/
OFF na dálku mezi svorkami 
“č.1” a “č.2”, tento kontakt 
ON/OFF bude mít vždycky 
přednost před hodnotami set-
pointu, časových pásem, 
kalendáře i funkce celkového 
ON/OFF nastavenými na 
dálkovém ovladači. Vstup IDI 
je řešen sériově dodávaným 
můstkem, který je třeba 
odstranit, pokud chcete tento 
povel vyvést na dálku.
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Elektrické zapojení dálkového 
ovladače a karty/karet CPU-
SMART proveďte takto:

1. Komunikační kabely
MOD-BUS ze svorek “A
+” a “B-” konektoru M1
dálkového ovladače
připojte v tomto pořadí ke
svorkám “D+” a “D-”
konektoru CN04 karty
CPU-SMART.

2. Vodiče elektrického
napájení ze svorek
“+VIN” a “GND”
konektoru M1 dálkového
ovladače připojte v tomto
pořadí ke svorkám
“+12V” a “GND”
konektoru CN04 karty
CPU-SMART. Nebo je
možné napájet
chronotermostat
samostatně
stejnosměrným proudem
o hodnotách uvedených
na začátku této kapitoly.

POZN.: při zapojování ohřívačů 
vzduchu do sítě nezapomeňte 
dodržet správnou polaritu 
zapojení MOD-BUS

POZN.: použijte kroucený 
kabel typu AWG20/22 o 
průřezu 0,25 až 1,5 mm2.

POZN.: pokud je k 
dálkovému ovladači 
připojeno více strojů, musí 
být ovladač napájen pouze 
z jedné karty CPU;
Napájení NEBERTE ze dvou 
a více karet současně.
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POZN.: dálkový ovladač 
podporuje sondy NTC o 
odporu 10 KΩ typu  β 3435K.

3. Pomocí přepínačů na
kartách CPU-SMART 
nastavte správné adresy
ohřívačů, jak je
znázorněno na vedlejším
obrázku.

POZN.: číslo adresy získáme 
součtem hodnot odpovídajících 
poloze přepínačů. Ohřívače se 
číslují od 1 do “n”, přičemž 
žádné číslo v pořadí nesmí být 
vynecháno. Max. hodnota  
“n”max = 32.

POZN.: Při zapojování 
chronotermostatu v případě 
systému pracujícího se 
zařízením Hybrid se řiďte 
návodem k obsluze, 
instalaci a údržbě, který byl 
dodán s tímto zařízením.
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9.1. Schéma zapojení
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