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                                    TERMOFOL TF – H2      Termostat pro ohřívání podlahy
TERMOFOL TF- H2 neprogramovatelný pokojový termostat do elektrického topného systému. 
Termostat můžete ovládat pomocí senzoru NTC podlahy nebo teploty v místnosti.

Specifikace
Vstup: 100-240VAC 50/60HZ
Výstup: 250VAC 16A
Teplotní rozsah v místnosti: 5°C-30°C(41°F-90°F)
Teplotní rozsah v podlaze: 5°C-40°C(41°F-99°F)
Přesnost: ±1°C nebo ±1°F
Rozměry: 86mmx86mmx32mm
Barva: Bílá

    Funkce
Display LCD ukazuje teplotu v místnosti nebo v podlaze
Volitelný režim: Komfort – Ekonomický
Možnost ukazalete teploty ve stupních celsia nebo Fahrenheita
2 senzory: čidlem teploty vzduchu + čidlo teploty podlahy, senzor NTC

     Důležité bezpečnostní informace
Při montáži, demontáži nebo čištění termostatu vždy vypněte hlavní přívod elektrické energie.
Pečlivě čtěte návod před montáží termostatu.
Instalaci termostatu může podle návodu provádět jen zkušený elektrikář.
Instalace musí být přizpůsobena místním stavebním a bezpečnostním předpisům.
Termostat má odnímatelné bezpečnostní zařízení, které chrání před poškozením.
Pokud systém nefunguje správně, zkontrolujte elektrický přívod a v případě potřeby vyměňte vypínač.
Užívejte termostat podle návodu k obsluze.

1) Ukazatel aktuální teploty
Blikání zobrazuje nastavenou teplotu
2) Ukazatel aktuální teploty v místnosti
3) Ukazatel aktuální teploty podlahy
4) Ukazatel snímače teploty
5) Ukazatel °C nebo °F

10) LCD ukazatel
11) Tlačítko zapnuto/vypnuto
12) Regulátor teploty
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1. Vyjměte montážní šrouby ze základní desky termostatu. Opatrně vytáhněte horní kryt.
    Neopatrné otevírání horního krytu může způsobit poškození zařízení.
2. Připojte elektrické dráty podle schématu.
3. Kabel podlahového senzoru musí být připojen ke svornici v režimu vytápění F nebo RF.
    Pokud termostat vypne topení a zobrazí E2, signalizuje to problém se snímačem podlahy.
4. Vložte základní desku do zdi.
5. Pomocí čepů upevněte základní desku ke zdi. Přiložte vodováhu na spodní část 
základní desky, nastavte úroveň a utáhněte čepy.
6. Přiložte horní kryt a přimontujte šrouby.

            Nastavení termostatu
                     Nastavte přepínače podle doporučení
        Použijte následující schéma pro nastavení termostatu
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                                  Obsluha / Nastavení

1. Vyberte °C nebo °F
Nastavte termostat na °C a termostat bude ukazovat ve °C
Nastavte termostat na °F a termostat bude ukazovat ve °F

2. Zvolte typ vytápění
Při instalaci termostatu zvolte typ topného režimu a zvolte snímač.
Nastavte přepínač na Pokoj a termostat ukáže TYPE R. 
Nastavte přepínač na Podlaha a termostat ukáže TYPE F. 
Nastavte přepínač na Podlaha a Pokoj, termostat ukáže TYPE RF.

TYPE R : Termostat pokojový
Aplikace:  Nemá žádné podlahové čidlo a není možné ho nainstalovat.
Termostat je řízen pokojovým senzorem. Termostat zapíná a vypíná vytápění, porovnává teplotu s teplotou v místnosti.
Když teplota v místnosti bude nižší, termostat se zapne. Pokud teplota v místnosti bude vyšší, termostat se vypne.

TYPE F : Termostat podlahový
Aplikace: Konstantní teplota podlahy v koupelnách a dalších místnostech, kde je vítaný teplý povrch.
Termostat je řízen podlahovým senzorem. Termostat se vypíná a zapíná podle stanovené teploty podlahy.
Pokud je teplota podlahy nižší jak udaná teplota, termostat zapne ohřívání. Pokud je teplota vyšší jak udaná, 
termostat vypne ohřívání.

TYPE RF : Termostat s pokojovým a podlahovým řízením teploty
Aplikace: Řízení teploty v místnostech s omezenou teplotou podlahy.
Termostat porovnává nastavené teploty a podle toho vypíná nebo zapíná ohřívání.
Horní hranice teploty podlahy je 40 a spodní 5. Teplota musí zůstat mezi horní a dolní
hranicí. Pokud je teplota podlahy nižší nebo rovna 5, termostat zvýší teplotu na 5.
Kdyby teplota podlahy byla vyšší nebo rovna 40, termostat srovná teplotu na 40.
Termostat bude fungovat bezchybně a hladce. Za normálních podmínek, když pokojová teplota dosáhne 
dané teploty nebo nižší, termostat zapne ohřívání. Pokud pokojová teplota dosáhne vyšší teploty,
termostat vypne ohřívání.

3. Vyberte výstup zatížení
Nastavte přepínač na 3-8A a kompenzace zatížení bude 3-8A.
Nastavte přepínač na 10-16A a kompenzace zatížení bude 10-16A.

4. Nastavení režimu teploty
Zapněte termostat a otáčejte knoflíkem a poté vstoupíte do režimu nastavení teploty.
Nastavení teploty se ukazuje na LCD ukazateli. Pokud neprovedete žádnou akci
po dobu 5 sekund, termostat automaticky zobrazí teplotu v místnosti a nebo v podlaze.

5. Chybová signalizace
Blikající E1 na displeji: chyba pokojového čidla. Termostat vypne napájení.
Blikající E2 na dispeji: přerušený pokojový snímač. Termostat vypne napájení.
Blikající E3 na displeji: chyba podlahového čidla. Termostat vypne napájení.
Blikající E4 na displeji: přerušený podlahový snímač. Termostat vypne napájení.

Pokud po přečtení návodu máte i nadále nějaké otázky, kontaktujte svého dodavatele.
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            Záruční karta 

                 
                     Kupující

                Datum předání

                    Dodavatel

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené  
nevhodným použitím a špatnou manipulací. 
Podmínka pro uznání záruky je dodání kompletního termostatu, senzoru NTC a dokladu o prodeji.

Dodavatel: Topné fólie Termofol    Kbelnice u Jičína 86   Jičín


