,
dvoustavový, regulace typu ON-OFF, výstup 1x spínací kontakt relé 16A 250VAC AC1 .
Poskytuje na zobrazovaèi informaci o teplotì v místì instalace a dalí parametry.
Displej je podsvícen s automatickým vypínáním podsvícení.
Výstupní kontakt mùe ovládat kotel nebo jiný zdroj tepla, pøípadnì chladu.
Programování spínání je moné v reimu 24h/7dnù
Teplotní èidlo prostoru je zabudováno pøímo do pøístroje, rozliení mìøìní je 0,1 °C,
hystereze je nastavitelná v rozsahu 0,5-5 °C.
Pøístroj obsahuje monost pøipojení externího snímaèe teploty, tento snímaè pak nutno
doobjednat. Pøístroj mùe pracovat v reimu pouze s externím èidlem, pouze s interním
èidlem nebo s obìma snímaèi - pak externí plní funkci bezpeènostního snímaèe napøíklad pøi podlahovém topení. Pøístroj lze pøepnout do reimu plnì manuálního
(trvale udrovaná nastavená teplota ), automatického (udrování teploty podla zadaného
programu) anebo do reimu protizámrazového pro teplotu pod 5°C.

Napájení

230VAC +/- 10% , pøipojení vodièi max. 2,5mm2

Nastavitelný rozsah teplot

-5°C ...+90°C

Hystereze

Nastavitelná od 0,5 °C do 5 °C

Rozliení zobrazení / nastavení

0,1 °C

Krytí / druh spotøebièe / montá

IP 20 / tøída II. , montá do bìné instalaèní krabice

Pracovní teplota okolí

-10...+60°C , vlhkost do 85% RH, bez kondenzace

1  zapnout vypnout

10  ruèní reim

2  tlaèítka + / 

11  odpolední odchod  ( druhé sníení teploty )

3  menu

12  návrat domù ( druhé sepnutí topení )

4  èidlo interní

13  ranní odchod ( první sníení teploty )

5  sepnuto topení

14  odpolední pøíchod  ( tøetí sepnutí topení )

6  uzamèení tlaèítek

15  ranní sepnutí ( první sepnutí topení )

7  teplota prostoru

16  noc ( tøetí sníení teploty )

8  reim protizámrazový

17  nastavená teplota / hodiny

9  reim programování

Termostat udruje zadanou teplotu bez ohledu na denní dobu, vstup do reimu je stisknutím
Poté se zobrazí ikona ruèní reim, nastavenou teplotu lze mìnit tlaèítky +/Termostat udruje zadanou teplotu podle navoleného programu, udruje rùzné hodnoty bìhem
dne, v pracovní dny se 6 zmìnami teploty dennì a o víkendu se 2 zmìnami teploty dennì. Jiné
volby úprogramù jsou v parametru
menu.
Uivatel mùe kdykoliv zmìnit teplotu ruènì tlaèítky +/- , tato bude platit do pøítího èasu zmìny
teploty podle programu

Termostat udruje teplotu +5 °C bez ohledu na denní dobu, pøepnutí do reimu je zmìnou para
metru

z OFF na ON , na displeji se zobrazí

Ing. Petr Kotas , Rakovecká 809, 73543 Albrechtice tel: 777884900

kontakt@koel.cz

Termostat TC510

Umístìní pøístroje se doporuèuje ve výce cca 1,5m od
podlahy, nejlépe na vnitøní stìnì, bez ovlivnìní prùvanem,
bez ovlivnìní otevíráním dveøí nebo okna a bez pøímého
osvitu sluneèními paprsky

Zapojení a uvedení do provozu mùe provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba, pøi jakýkoliv pracích na zapojení nutno
odpojit napájení zaøízení !
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Termostat TC510

Stisknìte souèasnì
nebo

a

na dobu > 5s . Na zobrazovaèi zaène blikat aktuální èas, pro zmìnu minut stisknìte tlaèítka

nastavení zapite stiskem

. Postup zopakujte pro hodiny, nastavte den v týdnu

Po ukonèení nastavení termostat automaticky pøejde do provozního reimu.

Stisknìte na 10s
a pak ipkami nastavte první èas. Stisknìte opìt
a pøejdìte na nastavení teploty pro dané
období  opìt zmìna ipkami a potvrzení nastavení
. Obdobnì naprogramujte dalí èasy a teploty. Po 10s neèinnosti
pøejde termostat do provozního reimu .

www.inelectric.cz
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Termostat TC510
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Vypnìte termostat stiskem tlaèítka
. Stisknìte
a pøidrte a opìt zapnìte termostat. Dostanete se do servisního
menu , kde mùete nastavení dalí parametry. Zmìny opìt provádíte ipkami, pøechod na dalí parametr je stiskem
Pro ukonèení servisního menu opìt vypnìte termostat a zapnìte jej beným zpùsobem  stiskem

Kalibrace teploty  moný posun v rozsahu 9,9 °C a +9,9 °C

Volba aktivních snímaèù teploty In interní, Out externí, All oba snímaèe

Maximální teplota externího snímaèe v reimu All  po jejím pøekroèení bude termostat vypnut 
zabezeèovací funkce ( zejména úpro podlahové vytápìní )

Hystereze regulace teploty  lze nastavit v rozmezí 0,5 °C a 10,0 °C

Funkce protizámrazová  zapnuto ON, vypnuto OFF  pøi ON termostat udruje teplotu 5 °C

Volba cyklù programu :
OFF pouze manuální reim,
12345 reim PoPá, SoNe
123456 reim PoSo, Ne
1234567 reim PoNe

Volba reimu funkce a výstupu  00,01 spínací ( topení) , 02,03 rozpínací (chlazení)

Zpodìní zapnutí výstupu pøi dosaení ádané teploty  0 .. 5 min

Omezení maximální teploty, kterou mùe nastavit bìný uivatel 35 °C ... 95 °C

Reset na tovární nastavení  drte ipku nahoru 5s , zobrazí se  

Vá dodavatel:
Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: 777884900 596428717
IÈO: 13638408
kontakt@koel.cz
Z dùvodù zmìny firmware pøístrojù mohou nastat drobné zmìny v nastavování parametrù  pokud zjistíte
nesoulad mezi tímto návodem a Vaím pøístrojem, kontaktujte pro ujasnìní dodavatele

www.inelectric.cz

Rádi Vám pøístroje a prvky dodáme

