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AURATON 2000
9 programÛ – 6 pﬁednastaven˘ch, 3 definované uÏivatelem
3 nastavení teploty
moÏnost manuálního ovládání
nastaviteln˘ teplotní rozptyl a hlídání krátkého cyklu
maximální zatíÏení: 250 V, st. 5 A

AURATON 2000
PROGRAMOVATELN¯ REGULÁTOR
TEPLOTY S T¯DENNÍM PROGRAMEM

NÁVOD K OBSLUZE

Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná‰ termostat. Bude Va‰í
rodinû slouÏit po léta a v˘raznû sníÏí Va‰e náklady na energii.
Velk˘ víceúãelov˘ displej z tekut˘ch krystalÛ (LCD) Vám umoÏÀuje ovládat tento mnohofunkãní v˘robek pouh˘m stisknutím tlaãítka. NeÏ zaãnete termostat pouÏívat, vûﬁíme, Ïe si peãlivû proãtete tuto pﬁíruãku.

Obsah
Seznam souãástí
Seznámení s termostatem
LCD (displej)
Návod k obsluze
1. Zapnutí
2. Nastavení dne a ãasu
3. Nastavení a kontrola teploty
4. Manuální ovládání
5. Nastavení a kontrola programÛ
6. Nulovací tlaãítko
7. Pﬁepínaãe DIP
8. ¤ízení chladicího systému
Originální balení obsahuje:
1 termostat
2 ‰rouby ã. 6 x 1“
2 hmoÏdinky
1 schéma pro vrtání
1 návod k obsluze
2 baterie tuÏkové
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SEZNÁMENÍ S TERMOSTATEM
Vzhled
Na pravé stranû termostatu jsou posuvná dvíﬁka. Odsunují se
uchopením za spodní a horní hranu, opatﬁenou vroubkováním.
Pozor, pﬁi manipulaci s dvíﬁky není dovoleno tlaãit na jejich
ãelní stranu. Mohlo by dojít k po‰kození ovládacích prvkÛ.
Po otevﬁení dvíﬁek uvidíte nûkolik tlaãítek a pﬁepínaãÛ DIP. Pro
potﬁebu v˘mûny baterií jsou tato dvíﬁka odnímatelná.
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Manuální ovládání
V pﬁípadû, Ïe chcete teplotu doãasnû zmûnit, ale do nastaven˘ch programÛ nechcete zasahovat, stisknûte tlaãítko „slunce“
pokud právû probíhá úsporná teplota „mûsíc“ a pokud probíhá
komfortní teplota „slunce“, stisknûte tlaãítko „mûsíc“, které upﬁednostní ruãní ovládání pﬁed souãasnû pracujícím programem, a to
aÏ do pﬁíchodu pﬁí‰tího programem nastaveného bodu. Prioritu
ruãního nastavení zru‰íte tlaãítkem OK.

Teplotní reÏim

LCD (displej)

Na displeji i tlaãítkách jsou znaãky
„slunce“ a „mûsíc“.
„Slunce“ znamená komfortní teplotu a „mûsíc“ teplotu úspornou.
Tyto dvû teploty mÛÏe uÏivatel mûnit dle potﬁeby. Dále je k dispozici pevnû nastavená nezámrzná teplota (7 °C), oznaãená na
displeji znaãkou „vloãka“. V celém návodu k obsluze budeme
tyto teploty naz˘vat komfortní, úsporná a nezámrzná (místo uvádûní jejich oznaãení).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indikátor dne v t˘dnu
âas
Teplota
âíslo programu
Indikátor prÛbûhu programu
Indikátor teplotního reÏimu
Indikátor manuálního ovládání
Indikátor zapnutého v˘stupu
Indikátor slab˘ch baterií

Následující postup ukazuje obsluhu termostatu. Doporuãujeme dﬁíve, neÏ termostat pﬁipojíte k vytápûcímu nebo chladicímu
systému, si jeho obsluhu podle instrukcí vyzkou‰et.
Termostat zaãne pracovat po osazení baterií. Poznáte to dle
aktivního displeje. JestliÏe termostat správnû nefunguje, zkontrolujte polaritu baterií a propisovací tuÏkou stisknûte nulovací tlaãítko.
Displej po vloÏení baterií
nebo vynulování:
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1. Zapnutí
Termostat pracuje na dvû tuÏkové baterie typu AA. Odejmûte
pﬁední kryt a instalujte dvû nové baterie.
POZNÁMKA:
II. Teplota nemusí b˘t 17 °C jako na obrázku a indikátor
zapnutého v˘stupu mÛÏe b˘t aktivní aÏ po nûkolika
sekundách – v závislosti na okolnostech.

Program
AURATON 2000 je programovateln˘ termostat. Automaticky
nastavujeme teplotu v místnosti na komfortní hodnotu – v dobû,
kdy jste doma, a na niÏ‰í teplotu – v dobû, kdy jste pryã nebo
spíte. Termostat je tﬁeba naprogramovat, aby vûdûl, kdy má teplotu zv˘‰it nebo sníÏit. V pamûti termostatu je celkem devût programÛ. ·est z nich je pevnû nastaven˘ch v˘robcem, zb˘vající tﬁi
jsou nastavitelné uÏivatelem.

II. Ke stisknutí nulovacího tlaãítka nepouÏívejte obyãejnou
tuÏku. Obrou‰ená tuha by mohla zpÛsobit zkrat a termostat po‰kodit.
2. Nastavení dne a ãasu
K nastavení dne stisknûte d. Podobnû k nastavení hodin stisknûte h a minut m.

Pﬁíslu‰ná tlaãítka:
o
o

o
o
o
o

P¤ÍKLAD:
POZNÁMKA:

Po zapnutí nebo vynulování je ãas: pondûlí 00:00.
PoÏadovan˘ ãas (napﬁ. úter˘, 11:23) nastavíte takto:
1x stisknûte d, 11x h a 23x m.

II. Indikátor zapnutého v˘stupu se zobrazí pﬁi zapnutém
v˘stupu. Pﬁi vypnutí v˘stupu zmizí.

POZNÁMKA:

II. Indikátor slab˘ch baterií se rozsvítí, kdyÏ napûtí na bateriích klesne pod urãitou úroveÀ. Baterie co nejdﬁíve
vymûÀte.

KdyÏ tlaãítka stisknete a podrÏíte 2 sekundy, dny a ãas se
zaãnou rychle pﬁepínat. Tlaãítko pusÈte, aÏ se na displeji
objeví poÏadovaná hodnota.
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3. Nastavení a kontrola teploty

4. Manuální ovládání

POZNÁMKA:

Stisknutím tlaãítka „Temp“ termostat pﬁepnete do reÏimu
nastavení a kontroly teploty. Displej zobrazí znak souãasného
teplotního reÏimu („slunce, mûsíc, vloãka“) a hodnota bude blikat.

Stisknûte tlaãítko „slunce“, ãímÏ zvolíte komfortní teplotu,
stisknutím tlaãítka „mûsíc“ zvolíte teplotu úspornou. Nad souãasn˘m teplotním reÏimem bude mít prioritu ruãní nastavení, a to aÏ
do pﬁíchodu pﬁí‰tího programem nastaveného bodu. Prioritu ruãního nastavení zru‰íte tlaãítkem OK.

II. Po pﬁepnutí do manuálního ovládání se na displeji objeví
symbol
„ruka“.

Chcete-li zkontrolovat nebo zmûnit teplotu, stisknûte „slunce“
nebo „mûsíc“. Stisknutím OK se vrátíte do provozního reÏimu.

o

o o o

Pﬁíslu‰ná tlaãítka:

o

o

•
o
o

•
P¤ÍKLAD:
P¤ÍKLAD:

II. V provozním reÏimu.

III. Po zapnutí nebo vynulování v provozním reÏimu.

II. Stisknutím tlaãítka „mûsíc“ pﬁepnûte komfortní teplotu na
úspornou. Teplota je teì nastavena na úsporn˘ reÏim. Tento
reÏim bude v ãinnosti do 23:00 hodin (protoÏe program pro
tento den je program ã. 1, v nûmÏ se ve 23:00 hodin teplota
pﬁepíná z komfortní na úspornou, která odpovídá ruãnímu
nastavení).

III. Stisknûte tlaãítko Temp., hodnota ekonomické teploty bude
blikat.
III. Chcete-li ekonomickou teplotu zmûnit (napﬁ. na 18 °C), stisknûte 6x znak „mûsíc“.

POZNÁMKA:
III. Nastaviteln˘ rozsah teploty je 5 aÏ 30 °C.

5. Nastavení a kontrola programÛ
Stisknûte Prog – termostat je pﬁipraven na zmûnu programu
souãasného dne.
Dal‰ím stisknutím Prog postoupíte na dal‰í den, zobrazí se
pﬁíslu‰n˘ program.
Program zmûníte stisknutím Prog#.
Programy 6, 7 a 8 jsou uÏivatelské programy. Pomocí tlaãítek
„slunce“ nebo „mûsíc“ mÛÏete zmûnit rozvrÏení komfortní a
úsporné teploty a pomocí tlaãítka h si projít nastavení. Tlaãítkem
OK se vrátíte do provozního reÏimu.
o

Pﬁíslu‰ná tlaãítka:

IV. Komfortní teplotu zkontrolujete stisknutím tlaãítka „slunce“.
IV. Chcete-li komfortní teplotu zmûnit, stisknûte tlaãítko nûkolikrát
znovu. Nebo se mÛÏete vrátit do provozního reÏimu, a to
stisknutím tlaãítka OK.

II. Pﬁi nastavování ãasu pro uchování teploty mÛÏete hodnoty rychle pﬁepínat stisknutím a podrÏením pﬁíslu‰ného
tlaãítka.

Uchování teploty
PodrÏení ãasu je alternativou k manuálnímu ovládání.
Stisknûte a na 2 sekundy podrÏte „slunce“ (nebo „mûsíc“). Objeví
se ãas, po kter˘ se má teplota uchovat. Tlaãítko stisknûte znovu
a nastavte poÏadovan˘ ãas (po hodinách). Stisknûte OK, ãímÏ
se vrátíte do provozního reÏimu. Maximální nastaviteln˘ ãas je 24
hodin. V nastavené dobû „uchování teploty“ nebude teplota programem ovlivnûna.

III. Chcete-li hodnotu sníÏit, vstupte do reÏimu nastavení
a kontrola teploty, stisknûte a podrÏte „slunce“ nebo
„mûsíc“, aÏ hodnota dosáhne na 30 °C a pﬁeskoãí na 5 °C.
Tlaãítko drÏte stisknuté aÏ do dosaÏení poÏadované hodnoty.

Je-li funkce uchování teploty aktivní, stisknûte odpovídající tlaãítko teplotního reÏimu (napﬁ. „slunce“, uchová-li termostat komfortní teplotu) a zobrazí se Vám zb˘vající ãas uchování teploty.
Stejn˘m tlaãítkem mÛÏete zb˘vající ãas zmûnit. Stisknete-li tlaãítko jiného teplotního reÏimu (napﬁ. „mûsíc“ v reÏimu uchování
komfortní teploty), ãas pro zdrÏení teploty se vynuluje.

III. Tlaãítka stisknûte a drÏte, hodnoty se budou rychle pﬁepínat.

P¤ÍKLAD:

IV. V‰imnûte si indikátoru teplotního reÏimu. „Slunce“ znamená, Ïe kontrolujete nebo nastavujete komfortní teplotu, „mûsíc“ znamená úspornou teplotu. Je-li na displeji
zobrazena „vloãka“, jde o nezámrznou teplotu, která je
vÏdy 7°C a není nastavitelná (program ã. 0).

III. Chcete-li souãasné nastavení zmûnit z komfortní teploty na
úspornou na dobu 5 hodin, stisknûte a na 2 sekundy podrÏte
„mûsíc“. Objeví se ãas pro uchování.

IV. K návratu do provozního reÏimu není nutné pouÏívat tlaãítko OK. Pokud po dobu 15 sekund nestisknete Ïádné
tlaãítko, termostat se do provozního reÏimu pﬁepne auto-

III. Stisknûte tlaãítko OK nebo termostat jen nechte bez jak˘chkoliv zásahÛ po dobu 15 sekund, ãímÏ se pﬁepne do provozního reÏimu a automaticky zmûnu uloÏí.

III. âas pro uchování je 1 hodina. Stisknûte 4x „mûsíc“, ãímÏ ãas
pﬁepnete na 5 hodin.

Celkem je k dispozici 9
programÛ, viz nákres:
Program 0 je speciální.
Cel˘ den nastaví teplotu na
nezámrznou teplotu (7 °C).
Je-li zvolen chladicí reÏim,
program systém vypne (viz
ãást 8. ¤ízení chladicího
systému).
Programy 1, 2, 3 a 4
nabízejí nûkteré typické
denní prÛbûhy. MÛÏete si je
zvolit, pokud Vám vyhovují.
Program 5 nastaví cel˘
den na úspornou teplotu.
Programy 6, 7 a 8 jsou
uÏivatelem definovatelné
programy. Lze je upravovat
tak, aby co nejlépe vyhovovaly Va‰im poÏadavkÛm.

o

o
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P¤ÍKLAD:

úsporná:

15 °C

7.3 VOLBA VYTÁPùCÍHO NEBO CHLADICÍHO SYSTÉMU

III. Pﬁedpokládejme, Ïe chcete program 6 nastavit na sobotu
a chcete, aby po cel˘ den s v˘jimkou doby od 13:00 do 18:00
hodin byla nastavena úsporná teplota. Stisknûte tlaãítko
„Prog“. Termostat vstoupí do programovacího reÏimu a k programování je pﬁipraven souãasn˘ den (úter˘). Displej ukáÏe,
Ïe program pro úter˘ je program ã. 1, nastavení pro 00:00
hodin je úsporná teplota a to 15 °C. (Blikající kurzor ukazuje
nastavovan˘ ãas.)

programy:

v‰ech 7 dnÛ nastaven˘ch na PROG 1
uÏivatelské programy nastaveny
na komfortní teplotu

Tímto pﬁepínaãem volíte, bude-li termostat ﬁídit vytápûcí nebo
chladicí systém. V‰imnûte si, Ïe pro vytápûcí systém je komfortní teplota vy‰‰í neÏ úsporná, zatímco u chladicích systémÛ je
tomu naopak.

III. 4x stisknûte tlaãítko „Prog“. Indikátor se pﬁesune na sobotu
(So).
III. 5x stisknûte tlaãítko „Prog’“, ãímÏ se pﬁesunete z programu 1
na program 6.
IV. Nyní mÛÏete nastavit zobrazen˘ ãas stisknutím tlaãítka
„mûsíc“ na úspornou nebo „slunce“ na komfortní teplotu.
Pﬁípadnû mÛÏete pomocí tlaãítka „h“ posunovat ãas – i bez
mûnûní teplot. Vzhledem k tomu, Ïe dobu mezi 13:00 a 18:00
hodinou chceme nastavit na komfortní teplotu a zbytek zÛstává na úsporné, stisknûte 13x „mûsíc“. âas od 00:00 do 13:00
hodin tím naprogramujeme na úspornou teplotu.
IV. 5x stisknûte „slunce“ nebo h. Blikající bod tím pﬁesunete na
18.00 hodin.
VI. Nakonec stisknûte 6x tlaãítko „mûsíc“, ãímÏ nastavíte zbytek
dne na úspornou teplotu.
VII. Stisknûte „OK“ nebo termostat nechte 15 sekund bez jak˘chkoliv zásahÛ a vrátíte se do provozního reÏimu.

manuální ovládání: v‰e vynulováno
v˘stup:

vypnut˘

POZNÁMKA:
Ke stisknutí nulovacího tlaãítka nepouÏívejte obyãejnou
tuÏku. Zbytky tuhy by mohly zaﬁízení zkratovat a termostat
po‰kodit.

7. Pﬁepínaãe DIP

Po pravé stranû tlaãítka OK je mal˘ otvor. Je to nulovací
tlaãítko „Reset“. Jeho stisknutím vynulujete nastavené hodnoty
v termostatu.

Poãáteãní hodnoty:

2

3

chlazení

teplotní
rozptyl = 2 °C

zpoÏdûní zapnuto

2

3

Teplotní rozptyl je rozdíl mezi zapínací a vypínací teplotou.
Zvolit mÛÏete hodnotu 1 °C nebo 2 °C. Efekt je shrnut v následující tabulce:
Vytápûcí
systém

Chladicí
systém

zapne pﬁi

Tn = Tm –0,5 °C

Tn = Tm +0,5 °C

1 °C
vypne pﬁi

Tn = Tm +0,5 °C

Tn = Tm –0,5 °C

zapne pﬁi

Tn = Tm –1,0 °C

Tn = Tm +1,0 °C

vypne pﬁi

Tn = Tm +1,0 °C

Tn = Tm –1,0 °C

2 °C

Nastavíte-li napﬁíklad teplotu na 20 °C a teplotní rozptyl =
1 °C vytápûní se zapne pﬁi poklesu teploty pod 19,5 °C a vypne
pﬁi pﬁekroãení teploty 20,5 °C.
7.2 PùTIMINUTOVÉ MINIMUM PRO ZAPNUTÍ V¯STUPU

00:00:00
pondûlí
19 °C

teplotní
rozptyl = 1 °C

zpoÏdûní vypnuto

Pﬁepínaãe v horní ãásti

1

7.1 TEPLOTNÍ ROZPTYL

kde: Tn je nastavená teplota a Tm je teplota místnosti.

6. Nulovací tlaãítko

ãas:
den:
teplota komfortní:

1

o
o

o
o
Po odstranûní pﬁedního krytu
o
o
uvidíte tﬁi malé pﬁepínaãe (typu DIP).
Tyto pﬁepínaãe ovládají teplotní rozptyl, minimální cyklus na
v˘stupu a pﬁepínání vytápûcího nebo chladicího systému. (Tento
termostat je schopen ﬁídit i chladicí systém. Dal‰í podrobnosti
k tomu najdete v ãásti 8. ¤ízení chladicího systému.)

POZNÁMKA:

II. Hodnoty se rychle pﬁepínají stisknutím a podrÏením tlaãítek.

vytápûní

o o o

Rozptyl

II. Programy 1, 2, 3, 4, 5 jsou pevnû nastavené. Nelze je nijak
upravovat. Tlaãítko h je ale funkãní.

Pﬁepínaãe v dolní ãásti

Je-li tento pﬁepínaã zapnut˘, pﬁipojen˘ vnûj‰í systém se zapne
jen byl-li vypnut na víc neÏ 5 minut. Máte-li zvolen chladicí
systém, aktivuje se tato funkce automaticky.

8. ¤ízení chladicího systému
Nastavení pﬁepínaãe DIP mÛÏete termostat pouÏít i pro ﬁízení
chladicího systému. Funkce je podobná jako u vytápûcího systému, existuje ale mezi nimi nûkolik rozdílÛ:
1. V‰eobecnû je komfortní teplota chladicího systému niÏ‰í neÏ
úsporná teplota.
2. Zapínání a vypínání je opaãné: termostat se zapíná, kdyÏ teplota místnosti pﬁekroãí nastavenou teplotu.
3. Není k dispozici nezámrzná teplota. Nezobrazí se „vloãka“ ani
hodnota 7 °C. Zvolíte-li program 0, termostat chladicí zaﬁízení
vypne.
4. Pûtiminutové minimum pro zapnutí systému se nastaví automaticky, bez ohledu na polohu pﬁepínaãe DIP.
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NÁVOD K INSTALACI

SPECIFIKACE

Upozornûní:

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pﬁed instalací termostatu vypnûte pﬁívod elektrického
proudu. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifikovan˘
pracovník.
Zvolte vhodné umístûní
Umístûní termostatu mÛÏe v˘raznû ovlivnit jeho funkci.
JestliÏe termostat osadíte v místû, kde nemÛÏe vzduch ﬁádnû cirkulovat, nebo kde je vystaven pﬁímému sluneãnímu svûtlu, nebude teplotu v místnosti udrÏovat správnû.
Aby termostat pracoval správnû, mûl by b˘t pﬁipevnûn na
vnitﬁní zdi, v místû, kde vzduch volnû cirkuluje. Zvolte místo, kde
se ãlenové Va‰í rodiny nejvíce zdrÏují. Vyhnûte se blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ (napﬁ. televizory, radiátory, chladniãky) a pﬁímému
sluneãnímu svûtlu. Neosazujte termostat ani v blízkosti dveﬁí,
kde by trpûl vibracemi.

17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozsah mûﬁení teploty:
Rozsah ﬁízení teploty:
Pﬁesnost teploty:
Pﬁesnost hodin:
UÏivatelské programy:
Teplotní rozptyl zapínání
a vypínání:
MoÏnost ﬁízení:
Minimální ãas. klimat. cyklu:
Spínání
Baterie:
Rozmûry:
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Provozní vlhkost vzduchu:

0–34,5 °C
5–30 °C
±0,5 °C
±70 sekund za mûsíc
6 pevnû nastaven˘ch, 3 uÏivatelské
1 °C nebo 2 °C
vytápûcího a chladicího systému
5 minut
0–230 V stﬁíd. 50 Hz, 5 A odporov˘ch
2x tuÏkové
154 x 80 x 30 mm (d x v x ‰)
0–45 °C
–20 aÏ +60 °C
5–90 % (nekondenzující)

Elektrické zapojení
V˘stupy pro zapojení jsou na zadní stûnû termostatu. Jsou tﬁi
a jsou oznaãeny jako COM, NO a NC. Jde o typick˘ pﬁepínací
kontakt „SPDT“ (jednopólov˘ dvoupolohov˘ pﬁepínaã).

Schéma pﬁipojení

MontáÏ termostatu
PouÏijte dodané schéma pro vrtání a vyvrtejte do zdi dva otvory o prÛmûru 6 mm. ZasuÀte hmoÏdinky a za‰roubujte lev˘ ‰roub
tak, aby mûl 3 mm vÛli. Zavûste termostat – navléknûte ho na
hlavu ‰roubu a zasuÀte smûrem doprava (v‰imnûte si otvoru
v zadní stûnû termostatu ve tvaru klíãové dírky). Polohu termostatu zafixujte za‰roubováním a dotaÏením druhého ‰roubu.

Datum prodeje:

Razítko prodejny:

