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1
Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek a věříme, že Vám bude sloužit k plné spokojenosti.
Přesto přivítáme jakékoli Vaše připomínky sloužící k vylepšení produktu.
1.1

ÚVOD

Přístroj umožňuje bezdrátový přenos pokojové teploty ke kotli a udržování pokojové teploty
v nastavených mezích. Umožňuje zvýšení a snížení teploty 3,5°C prostřednictvím nastavení
ovladače. Umožňuje to rychlý a pohodlný způsob nastavení teploty v místnosti.
Sada obsahuje vysílač a přijímač, které zajišťují bezdrátovou komunikaci. Pomocí adresování je
možný paralelní provoz až 8 sad vysílač-přijímač ve stejném domě. Vysílač je napájen 2 ks AAA
baterií. Zařízení funguje v rozmezí od 0 ° C do 60 ° C.
Regulátor spolupracuje výhradně s řídícím systémem IGNEO.
Regulátor není vhodný pro použití s regulátory jiných výrobců.
1.2
Sestava
1. Bezdrátový regulátor pokojové teploty - vysílač
2. Bezdrátový přijímač pokojové teploty
3. Montážní materiál
4. 2 ks AAA baterií
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1.3

















1.4

Bezpečnostní opatření
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.
Dodržujte návod a řiďte se jim v případě jakékoli obsluhy i v budoucnu.
Dodržujte veškerá upozornění a pokyny uvedené v návodu k obsluze.
Ujistěte se, že zařízení není nějakým způsobem poškozené. Pokud jste na pochybách,
nepoužívejte přístroj a obraťte se na dodavatele.
Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti provozu zařízení, obraťte se na svého
dodavatele.
Věnujte zvláštní pozornost všem výstražným značkám na zařízení i obalu.
Používejte přístroj jen ke stanovenému účelu.
Přístroj není hračka, nedovolte dětem hrát si s ním. Nedovolte dětem hrát si s jakoukoli částí
balení toto zařízení.
Uchovávejte mimo dosah dětí malé díly jako jsou Upevňovací šrouby atp. které mohou být
dodávány s jednotkou. Jejich požití může způsobit udušení.
Neprovádějte žádné mechanické nebo elektrické změny v zařízení. Tyto změny mohou
způsobit nesprávnou funkci zařízení neslučitelnou s normami a mohou přinést negativní vliv
na provoz jednotky.
Nemontujte zařízení přes průduchy (větrání, topení, klimatizace), na žádné předměty kde
může dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
Může-li se dostat do zařízení voda, vlhkost, prach a jiné nečistoty, může to způsobit zkrat,
úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje.
Zajistěte řádné větrání zařízení, nezakrývejte jej a zajistitěte volné proudění vzduchu kolem
něj.
Přístroj by měl být instalován v uzavřených prostorech. Nedovolte, aby váš přístroj vystaven
nárazům a vibracím.
Před připojením zařízení se ujistěte, že síťové elektrické parametry odpovídají zařízení.
Všechna el. propojení musí být v souladu s montážním schématem pro elektrickou instalaci
a národními nebo místními předpisy.
Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, které můžete nahradit sami. Všechny servisní
operace by měly být provedeny autorizovaným servisem.
Před každou údržbou, je nezbytně nutné, přístroj odpojit od elektrické sítě. Při čištění
výrobku nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo jiné chemikálie, které mohou poškodit
pouzdro, doporučuje se čištění měkkým hadříkem.

Likvidace vyřazeného spotřebiče

Elektronické zařízení je vyrobeno z materiálů, z nichž některé jsou recyklovatelné. Z tohoto důvodu
je potřeba likvidaci provést formou recyklace elektronických zařízení anebo vrátit výrobci. Zařízení
nemůže být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem.
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2.

Připojení

2.1

Elektrická instalace

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně přiložené pokyny.
Osobou odpovědnou za instalaci by měl být zkušený technik.
Všechny spoje musí být v souladu s montážními schématy a v souladu s národními a místními
předpisy.

2.2

Umístění

Zařízení je určeno pro montáž v krytých technických nebo obytných prostorech. Při výběru místa
instalace je potřeba postupovat následovně:
Místo montáže nesmí být zatíženo nadměrnou vlhkostí nebo parami způsobujících korozi.
Místo montáže musí být v dostatečné vzdálenosti od elektrických zařízení vysokého napětí.
Teplota v místě montáže nesmí překračovat 60°C a nesmí být nižší než 0°C. Vzdušná vlhkost
v prostoru montáže by se měla pohybovat v rozmezí 5 – 95%.
Regulátor musí být upevněn na stěnu v požadované referenční místnosti příslušného otopného
okruhu. Místo montáže by mělo dovolovat volnou cirkulaci vzduchu, být vzdáleno od zdrojů tepla,
např. krbu, radiátoru a mimo přímé sluneční záření.
Doporučuje se umisťovat regulátor ve výšce nejméně 1,5 m nad podlahou.
Regulátor by měl být nainstalován v povolené vzdálenosti od přijímače (do 20m – v závislosti na
stavební konstrukci budovy).

2.3

Připojení k řídícímu systému kotle

Následující obrázek ukazuje obecné schéma připojení CTP-02R k systému IGNEO.
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2.3.1 Připojení k IGNEO Slim

2.3.2 Postup instalace
1. Odpojte regulátor IGNEO od sítě a vyjměte baterie z vysílače,
2. Otevřete Regulátor – vysílač a nastavte přepínač č.4 do polohy OFF.
3. Zavřete kryt jednotky a připojení přijímače k IGNEO podle výše uvedeného schématu,
4. Spusťte regulátor IGNEO a vložte baterie do vysílače,
5. V regulátoru IGNEO přejděte do menu Topení a nastavte typ čidla teploty místnosti na "CTP2"
6. Instalace je ukončena. Nyní můžete Regulátor používat.

2.3.3 Signalizační diody při instalaci
Červená LED vysílače: Po správné instalaci vysílače by měla červená dioda krátce blikat v taktu 1,5
minuty (signalizuje odeslání informace).
Zelená LED přijímače: rozsvítí se po obdržení informace z vysílače.
(Pokud i přes správnou signalizaci systém nefunguje správně, vyjměte a vložte baterie ve vysílači)

2.3.4 Nastavení v ovládání kotle
Jakmile je přijímač správně připojen, musí být na regulátoru IGNEO nastaven typ čidla.
Z hlavní obrazovky přejděte postupně na: Topení – Servis (PIN) – Čidlo pokojové: nastavit „CTP2“
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3.

Provoz

3.1

Signalizační diody při provozu

3.1.1 Vysílač
• LED bliká - odesílání dat v normálním režimu se koná každých 1,5 minuty, v nepřetržitém vysílání co o 1 sekundu.
• LED svítí po celou dobu - s největší pravděpodobností vysílač v poruše. Vyměnit baterii.

3.1.2 Přijímač
• LED svítí po dobu 20 sekund každých 1,5 minuty - přijímač přijímá nastavené teploty z vysílače v
normálním režimu každé 1,5 minuty.
• LED bliká každou 1 sekundu - přijímač přijímá data, s největší pravděpodobností vysílač je v
nepřetržitém přenosu.
• LED bliká 2 krát (krátce a dlouze) každých 5 sekund - přijímač neobdržel žádné údaje po dobu 30
minut.

3.2 Regulace teploty
Nastavte požadovanou teplotu pomocí knoflíku.
Neutrální poloha je výchozí poloha - nemá vliv na požadovanou teplotu,
tzn. do regulátoru IGNEO je zasílána aktuální teplota změřená v místnosti
regulátorem.
Informace o teplotě je odesílána k přijímači každé 1,5 minuty.

Otočením doprava zvýšíme požadovanou teplotu v místnosti o cca 3,5 ° C.
(Zobrazení aktuální teploty na regulátoru IGNEO bude při tomto nastavení
o cca 3,5°C nižší, než je skutečná teplota v místnosti.)

Otočením doleva snížíme požadovanou teplotu v místnosti o cca 3,5 ° C.
(Zobrazení aktuální teploty na regulátoru IGNEO bude při tomto nastavení
o cca 3,5°C vyšší, než je skutečná teplota v místnosti.)

CTP-02R

Stránka 6

4

Nestandardní konfigurace

4.1

Přepínače

Vysílač a přijímač jsou z výroby nakonfigurovány pro práci s ovladači IGNEO Wall (Platinum Bio)
a IGNEO Compact. Chcete-li změnit výchozí nastavení - např. pro účely rozšíření množství sad
CTP-02R použitých k jednomu systému IGNEO je potřeba použít nastavení ve vysílači a přijímači
signálu (umístěné uvnitř vysílače a přijímače, které jsou označeny čísly od 1 do 4)

4.1.1 Adresování
Adresy jsou určeny nastavením kombinací prvních tří přepínačů na vysílači a přijímači. Řešení
umožňuje paralelní provoz až 8 sad vysílač-přijímač ve stejném domě. Chcete-li aktivovat
komunikaci musí být nastavena na stejnou adresu dvojice vysílač - přijímač. Níže je příklad
adresování a tabulky všechny adresy:

Tabulka adresování
Adresa Přepínač 1

CTP-02R

Přepínač 2

Přepínač 3

0

OFF

OFF

OFF

1

ON

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

3

ON

ON

OFF

4

OFF

OFF

ON

5

ON

OFF

ON

6

OFF

ON

ON

7

ON

ON

ON
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4.1.2 Změna režimu přenosu
Chcete-li změnit režim přenosu, použijte číslo spínač 4 ve vysílači. Režim vysílání každé 1,5 minuty
nastavte přepínačem 4 nastavenm na (ON).
Chcete-li nastavit vysílání kontinuální – nastavte přepínačem 4 na (OFF).

POZNÁMKA! Nepřetržitý režim přenosu má podstatně vyšší nároky na napájení z baterie, proto
doporučujeme nastavit vysílač pro přenos v cyklickém režimu.

4.2

Kalibrace

Kalibraci je možno provést potenciometrem přijímače (na obr. označen slovem "kalibrace"), tak,
aby systém IGNEO ukázal správnou teplotu.
Kalibrace může být provedeno ve 2 způsoby.
1.
přijímač lze kalibrovat pomocí zobrazení teploty z vysílače - v tomto případě nechte přepínač
vysílače č.4 v režimu vypnuto (OFF), pak vyjměte a navraťte baterii. V tomto okamžiku bude zaslán
signál o teplotě odpovídající 23 °C vysílačem prostřednictvím nepřetržitého přenosu a systém
přijímače je kalibrován.
2.
tato metoda spočívá v tom, že kalibrace se provádí s ohledem na referenční teplotu, jejímž zdrojem
je externí informace o teplotě. Přepínač č.4 musí být nastaven v režimu vypnuto (OFF) a nemusíte
resetovat vysílač. Nicméně, měli byste nastavit regulátor v kontrolní místnosti na neutrální polohu.
Poté šroubovákem otočíte potenciometrem tak, aby teplota souhlasila s referenční teplotou.
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5

Specifikace
Regulátor - vysílač
Přípustné provozní teploty

0-60°C

Interval regulace teploty

+/- 3,5°C

Rozměry (d * v * š)

71mm x 25mm x 71mm

Rozteč montážních otvorů

60mm

Hmotnost

52g

Přijímač
Přípustné provozní teploty

0-60°C

Rozměry (d * v * š)

40mm x 30,3mm x 64mm

Rozteč montážních otvorů

50,8 mm x 26,8 mm

Hmotnost

38g

VM – květen 2015
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