
Termostat TH-2

Návod k obsluze



Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kon-
trolu vytápûcího systému. Termostat má na v˘bûr ze
dvou funkcí, a to b˘t v provozu (vytápût) nebo b˘t
vypnut˘.

Termostaty se pouÏívají pro vnitfiní pouÏití.
Typick˘m pouÏitím jsou rÛzné obytné ãásti, jako
jsou kanceláfie, ‰koly, obchody atd.

INSTALACE: 

1. DÒLEÎITÉ: Zajistûte, aby byl pfii instalaci termo-
statu vypnut˘ pfiívod el. energie.

2. Vyberte vhodné umístûní pro termostat – mûlo
by to b˘t místo, kde volnû cirkuluje vzduch a pfií-
stroje, jako napfi. televize, které vydávají urãité
teplo, by mûli b˘t umístûny dále od termostatu.
Termostat nemá b˘t vystaven pfiímému záfiení
slunce. Doporuãujeme namontovat termostat v˘‰e
jak 1,5 m nad podlahou. Poznámka: nikdy
nemontujte termostat na vodiv˘ povrch.

3. Otevfiete kryt termostatu pomocí ‰roubováku ve
spodní ãásti pfiístroje.
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4. Nalézají se tam dva otvory pro montáÏ. PfiiloÏte
a následnû oznaãte vhodné umístûní na zdi, kde
bude termostat nainstalován. Vyvrtejte do zdi dva
otvory o prÛmûru 6 mm, vloÏte do otvorÛ hmoÏdinky
a namontujte termostat na zed’ pomocí dvou ‰roubÛ.

Poznámka: Pokud ter-
mostat montujete na dfie-
vûn˘ podklad, nepotfie-
bujete hmoÏdinky. V tom
pfiípadû vyvrtejte dva
otvory o prÛmûru 2,6 mm
místo 6 mm.

5. Napojení na el. proud: Termostat je navrhnut pro
spínání 230V/7A max. Nikdy nepfiekroãte tuto hra-
nici nebo termostat zniãíte (vyhofií).
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Termostat má tfii el. svorky: NIN, LIN a LOUT
Identifikujte el. dráty a propojte je s termostatem
podle obrázku:
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L (fáze) N (nulák)

ujistûte se, Ïe je pfii instalaci
vypnut pfiívod el. energie

DÒLEÎITÉ: Zajistûte, aby byl pfii instalaci termo-
statu vypnut˘ pfiívod el. energie.

6. Otoãte koleãko vypínaãe tak, aby znaãení na
ãíselníku se setkalo se znaãením na koleãku,
nasaìte zpût pfiední ãást krytu a lehce pfii‰roubujte.

▲

▲

▲



7. Zapnûte pfiívod el. energie. Indikátor vytápûní
(ãervené svût˘lko) dvakrát blikne, ãímÏ nám naznaãí,
Ïe instalace probûhla v pofiádku. Termostat se po-
sléze pfiepne do „warm up“ reÏimu (reÏim vytápûní,
okolo 3 aÏ 1O sekund, záleÏí na okolních podmín-
kách). Poznáte to rozsvícením indikátoru sepnutí.
Poznámka: Pokud indikátor sepnutí (ãervené svû-
t˘lko) neblikne, vypnûte pfiívod el. energie a zkuste
to po 30 s znovu. (Pfieru‰ení el. energie znamená
pfieru‰ení pfiívodu el. energie do svorek umístûn˘ch
na termostatu, ale neznamená to nastavení termo-
statu do reÏimu vypnuto OFF).

OBSLUHA PROVOZU
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1. Zapnutí teplotní kontroly termostatem: nastavte
pfiepínaã na „HEAT“ (vytápûní). Nyní Vám termostat
umoÏní kontrolovat teplotu v místnosti.



2. Vypnutí teplotní kontroly termostatem: nastavte
pfiepínaã na „OFF“ (vypnuto). Nyní bude kontrola
teploty v místnosti vypnuta (vytápûcí systém bude
vÏdy vypnut˘).

3. Pokojová teplota je fiízena nastavením koleãka na
poÏadovanou teplotu, která je na ãíselníku. 

4. Jakmile vytápûcí systém zapne, indikátor sepnutí
se rozsvítí.

5. Poznámka: Ochrana pfied rychlou zmûnou cyklu
– v termostatu je zabudovan˘ spínaã ãasového
zpoÏdûní. Tzn., Ïe termostat nebude okamÏitû rea-
govat na zmûnu nastavení teploty.
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TECHNICKÁ DATA

Typ: 230 VAC - termostat urãen˘
pro jednoduché ovládání
vytápûcího systému 

Rozsah teplotní 
kontroly: 5 °C – 30 °C

Maximální spínací 
zatíÏení: 7 A odporové, 3 A indukãní

Kontrolní pfiepínaã: MCV kontrolováno spína-
cím/vypínacím relátkem

Systémové znamení: je indikováno indikátorem
(svût˘lkem) na termostatu

Provozní teplota: 0 °C do 40 °C

Teplota uskladnûní: –20 °C do 60 °C

6


