
AURATON 2020 TX

BEZDRÁTOV¯
PROGRAMOVATELN¯ REGULÁTOR

TEPLOTY S T¯DENNÍM PROGRAMEM

NÁVOD K OBSLUZE

   10:11

   23 °C  

2



Strana: 2

AURATON 2020 TX

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOV¯ PROGRAMOVATELN¯ TERMOSTAT
s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.
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Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná‰ bezdrátov˘ 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 stisknu-
tím tlaãítka. NeÏ zaãnete termostat pouÏívat, vûfiíme, Ïe si peãli-
vû proãtete tuto pfiíruãku.

POZOR, DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ !!!

Postup pfii uvádûní bezdrátového termostatu do provozu:
1. PouÏívejte zásadnû alkalické baterie.
2. Po vloÏení baterií stisknûte nulovací tlaãítko RESET.
3. Vyãkejte 15 minut neÏ se napumpuje kondenzátor na 15 V,

jinak termostat nesplní udávanou vzdálenost.
4. Tûmito pokyny se prosím fiiìte pfii kaÏdém uvádûní

bezdrátového termostatu do provozu na novou sezónu
i pfii v˘mûnû baterií.

MoÏné problémy: pokud termostat pfiestane po urãité
dobû fungovat, zkuste nejdfiíve vymûnit baterie za nové
a opakujte zmínûn˘ postup. Pokud v˘mûna nepomÛÏe,
obraÈte se prosím na Va‰eho prodejce.

Pozn.: âervená dioda na pfiijímaãi svíti pfii sepnutí topného
zafiízení a zelená dioda problikává po 1 minutû na znamení kva-
litní komunikace mezi pfiijímaãem a vysílaãem.
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INSTALACE

Termostat byl vytvofien tak, aby umoÏnil jednoduchou a rychlou
instalaci, vyÏadující pouze jednoduché nástroje.

!VAROVÁNÍ !: Pro zamezení úrazu elektrick˘m proudem, neza-
pomeÀte napfied vypnout hlavní pfiívod elektrické energie k vytá-
pûcímu systému. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifiko-
van˘ pracovník.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

P¤EDSTAVENÍ

PRACOVNÍ MODY

Termostat má tfii (3) operaãní mody:
AUTOmatick˘, MANuální a TIMER ECONO (ekonomick˘ ãaso-
vaã).

Auto: Automatick˘ mod sekvenãnû provádí
pfiedem zaznamenan˘ program.

• Stisknûte klávesu AUTO, zobrazí se ikona
PROG a také právû probíhající program.

• Stlaãením kláves ▲▲ a ▼▼ se na dobu pûti
sekund ukáÏe nastavená teplota. PROG

1

MO 

MAN: Manuální mod umoÏÀuje uÏivateli
doãasnû pfieru‰it právû probíhající program.

• Stiskem klávesy MAN se zobrazí ikona

• Prvním stiskem klávesy ▲▲ a ▼▼ se na disple-
ji zobrazí teplota nastavená pro manuální
reÏim.

• KaÏd˘m dal‰ím stiskem se mûní nastavení
teploty o 0,5 °C. MANUAL



• Pro vstup do tohoto operaãního modu je tfieba stisknout tlaãítko
MAN na dobu nejménû tfií (3) sekund, zobrazí se ikona ,
pfiedpokládaná doba návratu a teplota nastavená pro ECONO
mod.

• Pomocí klávesy DAY, HOUR a MIN mÛÏete nastavit pfiedpo-
kládan˘ ãas návratu.

• Stiskem kláves ▲▲ a ▼▼ mÛÏete nastavit poÏadovanou teplotu
pro ECONO mod.

Pfiepínaã funkcí

Tímto pfiepínaãem volíte mezi funkcemi HEAT (topení), OFF
(vypnuto) a 5 °C.

HEAT: Touto funkcí je zapnuta kontrola vytápûcího systému ter-
mostatem. AUTO mod pak kontroluje teplotu dle pfiedem zada-
ného programu.

OFF: Tato poloha vypíná topn˘ systém.

5°C: V této poloze udrÏuje termostat teplotu na 5°C, a tím zabra-
Àuje zamrznutí topného systému.

FILTER: Tato funkce Vám umoÏní po hodinách spoãítat, jak dlou-
ho bylo topné zafiízení v provozu, tj. od doby sepnutí do doby
vypnutí topného zafiízení. Stiskem tlaãítka „FILTER“ zjistíte kolik
hodin bylo topné zafiízení v provozu. Po ubûhnutí 250 operaãních
hodin zaãne na displeji blikat indikátor „FILTER“ jako upozornû-
ní, Ïe je tfieba nastavit poãítadlo filtru na nulu. âítaã filtru poãítá
maximálnû do 999 hodin, tam pak zÛstane stát, dokud ho znovu
nevynulujete.

Pro vynulování ãítaãe filtru stisknûte a drÏte klávesu FILTER,
dokud se na displeji nezobrazí 000.

TIMER ECONO: Funkce timer econo udrÏuje ekonomickou tep-
lotu aÏ do uÏivatelem nastaveného ãasu a dne. Poté termostat
automaticky pfiechází do automatického modu.

Tento operaãní mod umoÏÀuje uÏivateli termo-
statu udrÏovat zvlá‰tní nastavenou úspornou
teplotu, a to na celou dobu pfiedpokládané
absence (maximálnû t˘den), a tak dosáhnout
maximální úspory topn˘ch nákladÛ bûhem
této doby, aniÏ do‰lo k zamrznutí topného
systému.

Strana: 4

MANUAL ECONO

MO



Modifikace programu

1. Pfiepnûte pfiepínaã funkcí do polohy HEAT.
2. Stisknûte klávesu PROG. Displej zobrazí

poãáteãní ãas programu a nastavení teploty
pro tento ãas. Zobrazení MO aÏ FR (pondû-
lí aÏ pátek) se rozsvítí jako indikace, Ïe
tento program je pfiifiazen pro pracovní dny
t˘dne. âíslo právû vybraného programu „1“
bliká. Opûtovn˘m stiskem klávesy PROG
procházíte pfies body programu pracovních
dnÛ 1 aÏ 4 a víkendov˘mi body 1 aÏ 2.
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PROGRAMOVÁNÍ

Poznámka: Termostat provádí automatické ukonãení funkcí.
Pokud se nûkterá funkce jako prohlíÏení programu, filtru atd.
nedokonãí stiskem klávesy RETURN, po ubûhnutí deseti (10)
sekund tuto funkci automaticky ukonãí.

Nastavení ãasu a dne

Kdykoliv v provozním modu mÛÏete pomocí klávesy DAY (den),
HOUR (hodina), MIN (minuta) nastavit nebo opravit ãas a den.

Pfiednastavené programy

Termostat má ãtyfii (4) pfiedem nastavené
topné programy pro pracovní dny v t˘dnu
(Po–Pá) a dva (2) na víkend. Tyto programy
mohou b˘t pouÏity tak jak jsou, nebo je mÛÏe-
te upravit dle vlastní potfieby.

PROG

4

MO 

PROG
-1- 2
3 4

SETPOINT
MO TU WE TH FR 

Program pro pracovní dny v t˘dnu (Po–Pá)

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

6:00
8:30

16:00
23:00

21 °C
21 °C
21 °C
17 °C

Program pro víkend

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2

6:00
23:00

21 °C
17 °C



3. Klávesou PROG vyberte programov˘ bod, kter˘ chcete modi-
fikovat.

4. Klávesami HOUR (hodiny) a MIN (minuty) mÛÏete upravovat
startovací ãas. Klávesami ▲▲ a ▼▼ mÛÏete nastavovat teplotu
v tomto bodû.

5. Stisknûte RETURN nebo vyãkejte deset (10) sekund na auto-
matick˘ návrat.

Programovací plán

VyuÏijte následující prázdn˘ programovací plán pro zaznamená-
ní a pozdûj‰í kontrolu zmûn programu je‰tû pfiedtím, neÏ je pro-
vedete.

Program pro pracovní dny v t˘dnu (Po–Pá)

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

Program pro víkend

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2

Nastavení teplotního rozsahu (SPAN)

Regulaãní teplotní rozsah je 1 °C. To znamená,
je-li nastavena teplota na 20 °C, topení bude
spínat pfii 19,5 °C a vypínat pfii 20,5 °C. Toto
rozpûtí je programovatelné. MÛÏete si zvolit
mezi 1,0 °C nebo 2,0 °C.

ProhlíÏení nebo zmûna teplotního rozsahu
(SPAN):

1. Stisknûte klávesu PROG souãasnû s klávesou RETURN.

2. Uvolnûte obû klávesy.

3. Pomocí kláves ▲▲ a ▼▼ vyberte nov˘ teplotní rozsah.
4. Stisknûte klávesu RETURN nebo vyãkejte deset (10) sekund

na automatické ukonãení funkce.

Poznámka: Nastavení men‰ího teplotního rozsahu, napfi. 1 °C
bude pro Vás pfiíjemnûj‰í (men‰í variace teplot v bytû). Vytápûcí
systém bude zapínán a vypínán ãastûji.
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NÁVOD K INSTALACI

Zvolte vhodné umístûní

Umístûní termostatu mÛÏe v˘raznû ovlivnit jeho funkci.
JestliÏe termostat osadíte v místû, kde nemÛÏe vzduch fiádnû cir-
kulovat, nebo kde je vystaven pfiímému sluneãnímu svûtlu, nebu-
de 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 tepel-
n˘ch zdrojÛ (napfi. televizory, radiátor, chladniãky) a pfiímému slu-
neãnímu svûtlu. Neosazujte termostat ani v blízkosti dvefií, kde
by trpûl vibracemi.

Pokud nebudete termostat instalovat pevnû na zeì, poloÏte
ho vÏdy na vhodné místo, viz v˘‰e.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ AURATON 2020 TX

MontáÏ termostatu

Bezdrátov˘ programovateln˘ termostat AURATON 2020 TX
doplnûn˘ o pfiijímaã signálu naprogramujte podle návodu.

Napojte pfiijímaã termostatu k topnému systému dle schéma-
tu (dvojvodiãové zapojení). Zmûnou stavu vysílaãe termostatu
(zapnuto, vypnuto) dojde k synchronizaci vysílaãe a pfiijímaãe.
K tomuto dochází taktéÏ automaticky kaÏdou 1 minutu.

Pokud je z dÛvodu velké vzdálenosti nebo ru‰ení pfieru‰ena
komunikace mezi vysílaãem a pfiijímaãem, dojde po 5 minutách
k automatickému vypnutí topné soustavy.

Dosah signálu je 50 m na volné plo‰e.

Pfiijímaã

Pfiijímaã

TERMOSTAT
Vysílaã

230 V/50 Hz
L
N

N L T1 T2

Dvojlinka 2 m

KOTEL

KOTEL

50 m
8888



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. Model: AURATON 2020 TX
2. Poãet programÛ: 4 programy pro pracovní den,

2 programy pro víkend
3. Nastavení teploty: po 0,5 °C
4. Pfiesnost teploty: ± 0,5 °C
5. Spínání: 0–230 V stfiíd. 50 Hz,

5 A odporov˘ch
6. Skladovací teplota: –20 aÏ 50 °C
7. Pracovní teplota: 0 aÏ 50 °C
8. Regulaãní rozsah: 5 aÏ 27 °C
9. Zobrazovací rozsah: 0 aÏ 40 °C

10. Dosah: 50 m na volné plo‰e
11. Pfienos: digitální 32 bitt 433, 92 MHz
12. Baterie: 2x tuÏkové 1,5 V

My firma „LARS CZ, spol. s r. o.“ tímto prohla‰ujeme,
Ïe v˘robek typ AURATON 2020 TX je ve shodû se základ-
ními poÏadavky a dal‰ími pfiíslu‰n˘mi ustanoveními
Smûrnice 1999/5/ES

Datum prodeje: Razítko prodejny:

Strana: 8


