
 Uživatelská příručka Regulátor vytápění TF-H5 

 

Uživatelská příručka 
Všeobecné informace 

Digitální regulátor vytápění řady TF-H5, který využívá vyspělý 
mikropočítačový čip, automaticky zapíná a vypíná topné zařízení na 
základě porovnání zadané hodnoty teploty a teploty prostředí naměřené 
vnitřním a vnějším NTC čidlem. Díky tomu lze v místnosti udržovat 
konstantní teplotu. Na každý den lze nastavit 6 období a požadovanou 
zadanou hodnotu programování v týdenním intervalu. Kromě toho zařízení 
umožňuje manuální ovládání a dočasné manuální ovládání. Díky funkci 
dvojité kontroly dvou teplot je současně měřena teplota topného zařízení a 
teplota prostředí. Pokud je teplota topného zařízení vyšší než maximální 
mezní teplota, regulátor přeruší ohřev, aby nedošlo k přehřátí topného 
zařízení. Pokud je teplota prostředí nižší než minimální mezní teplota, 
regulátor spouští ohřev, aby nedošlo k zamrznutí (prodloužení životnosti 
topných zařízení). 
 
 

Technické údaje 

Příkon: < 1,5 W 
Chyba času realizace: < 1 % 
Napájení: 200 VAC ~ 240 VAC 50/60 HZ 
Zátěžový proud: GB: 16 A 
Rozsah zadané hodnoty: 5 °C - 35 °C 
Přesnost: ±1 °C 
Rozměry: 80 x 80 x 44 mm(vxšxh) 
 
 

Funkce a displej 
 

 
 

 : Označuje „Manuální režim“. V manuálním režimu regulátor ovládá 
topné zařízení v souladu s manuálním nastavením. 

 : Označuje „Režim týdenního programování“ (nebo indikace 
nastavení 6 období znamená Režim týdenního programování). V 
tomto režimu regulátor funguje podle nastavení času a zadané 
teploty. Týdenní programování se skládá z 2 pracovních režimů 
(režim programování 5+2 dny), čili „1-2-3-4-5“ (PO-PÁ) a „6-7“ 
(SO-NE). 6 období času spouštění a jim odpovídající hodnoty lze 
nastavit v režimu práce. 

 

 : Období 1, Ráno po probuzení. 

 : Období 2, Ráno mimo domov. 

 : Období 4, Poledne mimo 
domov. 

 : Období 6, Noc spánek. 

 
 

 : Období 3, Poledne doma. 

 : Období 5, Noc doma. 

 : Označuje „Dočasný manuální režim“ (spojení indikace Manuálního 
režimu a indikace jednoho z nastavení 6 období znamená 
Dočasný manuální režim). V Režimu týdenního programování 
způsobí stisknutí tlačítka „+“ nebo „-“ přepnutí do Dočasného 
manuálního režimu. V tomto režimu regulátor funguje podle 
dočasné zadané hodnoty a vrátí se k Týdennímu režimu, když 
nastane další období času spuštění (v Dočasném manuálním 
režimu nebude dočasná hodnota uložena). Pro přechod do 
Manuálního režimu je nutné stisknout symbol „M“. 

 : Označuje status blokace. Současné stisknutí tlačítka „+“ nebo „-“ 
na 5 sekund způsobí zablokování regulátoru, opětovné stisknutí 
jeho odblokování. 

 : Označuje zapnuté vytápění. Pokud bliká, zařízení je odpojováno 
od napájení z důvodu přehřátí (překročení maximální mezní 
teploty). Ikona je také podsvícena po vypnutí napájení, když je 
aktivována funkce ochrany proti zamrznutí (minimální mezní 
teplota) za účelem zapnutí zařízení. 

 : Označuje teplotu podlahy. Zobrazuje se pouze v případě, že je 
aktivována funkce dvojité kontroly dvou teplot (vnitřní teplotní čidlo 
a vnější teplotní čidlo se volí současně). Po zvolení „AL“ v 
Pokročilém nastavení je nutné stisknout a přidržet 3 sekundy – 
dočasně se zobrazí teplota podlahy během normální práce 
zařízení. Po uvolnění tlačítka se předchozí okno zobrazí za 3 
sekundy. Volitelně: tato funkce není aktivní, pokud nebude během 
objednávky zvolena funkce dvojité kontroly dvou teplot. 

 
 
Menu funkcí a provozu 

 : Zapnutí/vypnutí napájení, stiskněte tlačítko, pokud chcete 
zapnout/vypnout systém. 

 : Tlačítko režimu. Toto tlačítko se používá k přepínání mezi 
Manuálním režimem a Režimem týdenního programování. Tlačítko 
není aktivní, pokud je vybaveno funkcí související s komunikační 
magistrálou RS485. Pro přechod do Režimu týdenního 

programování stiskněte  a přidržte 3 sekundy. Pořadí úkolů: 
Nastavení času spuštění od pondělí do pátku po ranním probuzení 
→ Nastavení zadané hodnoty od pondělí do pátku po ranním 
probuzení → …. → Nastavení hodiny spuštění v sobotu a neděli 
během nočního spánku → Nastavení zadané hodnoty v sobotu a 
neděli během nočního spánku. Seznamte se s tabulkou. Po 

nastavení každého parametru stiskněte  pro přechod do 
nastavení dalšího parametru. Možnost regulace parametrů je 
indikována blikáním. Pro nastavení parametru stiskněte „+“ „-“. 
Přestávka v nastavování času: ± 15 min. 

 : Snížení teploty nebo regulace parametrů. Pro přechod do režimu 

nastavení času stiskněte „-“ na 3 sekundy, následně stiskněte  
pro přechod do režimu nastavení hodin. Pořadí úkolů: Nastavení 
minut → Nastavení hodin → Nastavení týdne → návrat do 
původního stavu. 

 : Zvyšování teploty nebo regulace parametrů. Pro zobrazení teploty 
podlahy stiskněte na 3 sekundy. 

  

Indikace teploty 

Teplota v místnosti 

Nastavení teploty 

Teplota podlahy 

Indikace programování 

Manuální režim 

Zapnutí/vypnutí napájení 

Tlačítko režimu 

Indikace období 

Týdenní indikace

Indikace blokace

Indikace času

Zvyšování

Snižování
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Informace o specifikaci se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

Období programování a nastavení zadané 
hodnoty 
 

Časový úsek 
Indikace 

Den týdne (PO- PÁ) Víkend (SO- NE). 
Čas Teplota Čas Teplota 

 
Ráno 
probuzení 6:00 

 

8:00 
 

11:30 
 

13:30 
 

17:00 
 

22:00 
 

1. událost 
následujícího dne 

20°C 6:00 
 

8:00 
 

11:30 
 

13:30 
 

17:00 
 

22:00 
 

1. událost  
následujícího dne 

20°C 

 Ráno odchod 15°C 20°C 

 
Poledne 
doma 15°C 20°C 

 
Poledne 
mimo domov 15°C 20°C 

 Noc doma 22°C 20°C 

 Noc spánek 

15°C 
 
 

15°C 
 
 

 
 

Pokročilé nastavení 

Přejděte do funkce „Pokročilé“ současným stisknutím a přidržením 5 

sekund tlačítka  a . Pro vstup do níže uvedených parametrů 

mačkejte tlačítko . Všechny parametry budou potvrzeny po stisknutí 
tlačítka „Zapnout napájení“. 
 

Č. Funkce nebo  

1. Kalibrace teploty -9 °C ~ + 9 °C 

2. Hystereze Hysterezi zadané hodnoty, která se týká vytápění, lze nastavit 
v následujícím rozmezí: 1 °C ~ 5 °C. 

3. Druhy čidel 

IN: Vnitřní čidlo výhradně k ovládání teploty vzduchu 
OU: Vnitřní čidlo výhradně k ovládání teploty podlahy 
AL: Vnitřní a vnější čidlo k ovládání teploty 
Pozor: Po nákupu zařízení je nutné vybrat příslušné čidlo. 
Provedení volby nesprávného čidla nebo jeho poškození 
způsobí zobrazení označení chyby „Err“ na LCD displeji a do 
doby odstranění poruchy bude zcela odpojeno napájení. 

4. Ochrana proti zamrznutí 

5 °C ~ 10 °C (výchozí: 5 °C) 
Pokud narůstá max. na 10 °C, stiskněte „+“, následně LCD 
displej „- -“ pro zrušení této funkce. Pokud je to čidlo AL, 
teplota v místnosti je nižší než nastavená teplota a také 
teplota podlahy je nižší než hodnota ochrany proti zamrznutí, 
napájení bude automaticky zapnuto. 

5. Ochrana proti přehřátí 

20 °C ~ 70 °C (výchozí: 30 °C) 
Pokud je teplota nižší než min. 20 °C, stiskněte „-“ a následně 
LCD displej „- -“ pro zrušení této funkce. Pokud je to čidlo AL, 
bude napájení automaticky vypnuto v době, kdy je teplota 
podlahy vyšší než hodnota přehřátí. 

6. Blokace tlačítek 0: Všechna tlačítka jsou zablokovaná, kromě tlačítka  

1: Všechna tlačítka jsou zablokovaná, včetně . 

7.(1) 
Volba na víkendy 
(volitelně) 

Dvojitá přestávka: 1234567 
Jednotlivá přestávka: 123456 & 7 
--: zrušení víkendového programování 

8.(2) Nejvyšší IP adresa 
(komunikační magistrála RS485) 00-FF 

9.(2) Nejnižší IP adresa 
(komunikační magistrála RS485) 01-FF 

 
Poznámka: (1) výrobek typu N nemá tuto funkci. 

         (2) výrobek typu P nemá tuto funkci. 
 
 

Schéma elektrické instalace 

GB (Elektrický topný systém) 
 

 

Pozor: Výše uvedená schémata zapojení jsou pouze informativní. Při 
zapojování elektrických drátů je nutné se seznámit se schématem 
elektrické instalace znázorněným na plášti relé. 
 
 

Pokyny 

Věnujte pozornost tomu, že tento regulátor může inteligentně kontrolovat 
teplotu. Za účelem zajištění bezpečnosti je vhodné zajistit vhodnou ochranu 
proti přehřátí nebo jiné ochranné zařízení od příslušných externích výrobců 
topných prvků (topný kabel, elektrická topná fólie, atd.). 
 
 

Poznámky 

● Je nutné přísně dodržovat výše uvedené schéma elektrické instalace. 
● Prosíme o přísné dodržení výše uvedeného výkresu za účelem zhotovení 

instalace. 
● Je zakázáno příliš silně tahat za kabel, může to způsobit jeho poškození. 
● Během instalace dávejte pozor, aby nedošlo k mačkání LCD displeje 

nebo poškrábání jeho povrchu. 
● Během instalace dávejte pozor, aby nedošlo k úderům do prvků plošných 

spojů a aby nespadl nebo se nedeformoval zadní kryt dolního panelu. 
● Pokud během instalace používáte tvrdou umělou hmotu, je nutné ji 

nejdříve náležitě ohnout. 
● Chraňte zařízení proti pádu do cementové malty. 
● Tento regulátor obsluhuje funkci kalibrace teploty. V praxi je nutné 

nastavit jinou hodnotu kalibrace v závislosti na různém místě instalace. 
 
 

Řešení problémů 

Pozor: Údržbu všech regulátorů by měl provádět pouze kvalifikovaný 
technický personál. 

 
Porucha Řešení 

Po zapnutí napájení 
displej nefunguje 

★ Zkontrolujte, zda jsou kabely „L“ a „N“ správně a spolehlivě připojeny. 
★Zkontrolujte, zda tlačítko „Napájení“ funguje správně a je funkční. 
★ Nejdříve vyměňte ovládací panel a následně napájecí desku. 
★ Zkontrolujte připojení drátů LCD displeje a zda byla připojena deska 

napájení. 

Chyba LCD displeje ★ Zadní kryt byl deformován během instalace, povolte jeden nebo oba 
upevňovací šrouby. 

Normální práce displeje 
bez výstupu signálu 

★ Nejdříve vyměňte ovládací panel a následně napájecí desku. 
★ Dráty pro připojení ovládací desky a desky napájení mohly být 

přerušeny. 

Porucha dálkového 
ovladače 

★ Zkontrolujte, zda nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité. 
★ Vyměňte dálkový ovladač. 

Chyba zobrazení teploty ★ Pokud teplota nebyla kalibrována, proveďte její úpravu přímo pomocí 
tlačítka na panelu. 

Regulátor musí připojit elektrikář s příslušným oprávněním. 
 
 

Záruka 

Instalaci zhotovil: ................................  

Č. oprávnění: ......................................  

Datum instalace: .................................  

Připojený výkon:………………………..  

Watt .................................. ………….. 

Č. faktury: ...........................................  

485+(červený drát) 
485-(bílý drát) 

(volitelně) 

NTC 
(volitelně) zatížení 


