
 

 

Návod na obsluhu prostorového ovladače 

 

 
 
 
 
 
 
Časový Program 
 
Řídící centrála přepíná automaticky časový program do komfortního/útlumového 
režimu.  
 
Komfortní režim: Po 5:00 – 20:00, Út-Pá 6:00 – 20:00 
 
Nastavené Teploty 
 
Komfortní udržuje teplotu pro topení na 22°C   
Útlumový udržuje teplotu pro topení na 20°C 

 
Komfortní udržuje teplotu pro chlazení na 24°C 
Útlumový udržuje teplotu pro chlazení na 26°C 
 
Korekci nastavené teploty je možné provést korekčním ovladačem. 
 
Popis Ovladače 
 
LED * (Indikuje aktivní režim) 
 
       (Nesvítí) - Aktivní režim útlum 
  
       (Svítí) - Aktivní režim komfort 

      
 

LED (*):  

 Aktivní režim 

Tlačítko:  

Přepínání režimů 

Korekční Ovladač:  

Nastavení požadované teploty 

LED (AUTO, OFF, I, II, III):  

Aktivní režim řízení ventilátoru FanCoilu 



 

 
 

LED (AUTO, OFF, I, II, III)  (Aktivní režim řízení ventilátoru FanCoilu) 
 
Režim ventilátoru se nastavuje v rámci zvoleného režimu místnosti stisknutím a 
uvolněním tlačítka pro přepínání režimů a je indikován jednou z LED diod, které jsou 
umístěny svisle vedle potisku významu režimu ventilátoru. Posun právě rozsvícené LED 
diody je směrem od shora dolů. 
 
AUTO – Řízení otáček ventilátoru je automatické dle teploty v místnosti  
OFF   – Ventilátor je vypnut 
I       – Je zapnut 1.stupeň otáček ventilátoru  
II       – Je zapnut 2.stupeň otáček ventilátoru  
III      – Je zapnut 3.stupeň otáček ventilátoru  
 
 
Tlačítko (Přepínání režimů) 
 
Pokud je aktivní režim komfort, stisknutím se aktivuje režim útlum. 
 
Pokud je aktivní režim útlum, stisknutím se aktivuje režim komfort na dobu 1 hodiny. 
 
 
Korekční Ovladač (Nastavení požadované teploty) 
 
Tímto prvkem lze přidat +3°C či ubrat - 3°C od  nastavené teploty režimu 
komfortu/útlumu. 
 
 
Požadované teploty 
 
Požadovaná teplota topení v režimu komfort může mít tedy hodnotu od 19°C do 
25°C, závisí od polohy korekčního ovladače.  
 
+     Požadovaná teplota nastavena na 25°C 
       Požadovaná teplota nastavena na 22°C 
- Požadovaná teplota nastavena na 19°C 

 
Požadovaná teplota chlazení v režimu komfort může mít tedy hodnotu od 21°C do 
27°C, závisí od polohy korekčního ovladače. 
 
+     Požadovaná teplota nastavena na 27°C 
       Požadovaná teplota nastavena na 24°C 
- Požadovaná teplota nastavena na 21°C 

 
Tato korekce posouvá i útlumové hodnoty. 

 
V případě otevření oken se automaticky vypíná systém topení/chlazení. 
Fungování vzduchotechniky otevření oken neovlivňuje.  
 


