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AURATON 2020

DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN¯ TERMOSTAT s individuál-
ním nastavením pro pracovní dny, sobotu a nedûli.
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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.

Volba umístûní

Poznámka: Pfii nové instalaci zvolte místo pfiibliÏnû 1,5 metru
nad podlahou s dobrou cirkulací vzduchu. Pfii instalaci dbejte na
to, aby kolem termostatu neprocházela Ïádná silnoproudá vede-
ní nebo vedení ke spotfiebiãÛm s indukãním charakterem.

Dále je potfieba se vyhnout:

1. PrÛvanu nebo místÛm, kde se vzduch vÛbec nepohybuje.
2. V˘vodÛm ventilace.
3. MístÛm, která jsou vystavena pfiímému tepelnému pÛsobení

slunce nebo jin˘ch tepeln˘ch zdrojÛ.
4. Blízkosti skryt˘ch potrubí a komínÛ.
5. Blízkosti pfiívodÛ ke spotfiebiãÛm s pfievaÏujícím indukãním

charakterem.

Pfiipojení oznaãen˘ch vodiãÛ k termostatu

Pfiipojte vodiãe ke svorkám dle schématu.

Pfiipojení oznaãen˘ch vodiãÛ k termostatu

Termostat AURATON 2020 je moÏno pouÏít prakticky ke kaÏdé-
mu samostatnému topnému systému do 230 V nebo i s elektric-
ky fiízen˘m topn˘m systémem.

Schéma pfiipojení



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 uÏiva-
teli termostatu udrÏovat zvlá‰tní na-
stavenou 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 zamrz-
nutí topného systému.
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PRACOVNÍ MODY

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

Auto: Automatick˘ mod sekvenãnû provádí pfiedem zazname-
nan˘ program.

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

• Stlaãením kláves ▲▲ a ▼▼ se na dobu
pûti sekund ukáÏe nastavená te-
plota.

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

• Stiskem klávesy MAN se zobrazí
ikona

• Prvním stiskem klávesy ▲▲ nebo ▼▼
se na displeji zobrazí teplota nasta-
vená pro manuální reÏim.

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

PROG
1

MO 

MANUAL

MANUAL ECONO

MO



Strana: 5

• 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
zabraÀuje 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.



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 (pondûlí
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 pro-
cházíte 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 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), dva (2) na sobotu a dva (2) na
nedûli. Tyto programy mohou b˘t pouÏity tak
jak jsou, nebo je mÛÏete 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 sobotu

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2

6:00
23:00

21 °C
17 °C

Program pro nedûli

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 sobotu

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2

Program pro nedûli

âíslo programu Hodina Nastavená teplota

Program 1
Program 2

Nastavení teplotního rozsahu (SPAN)

Regulaãní teplotní rozsah je 0,5 °C. To zname-
ná, je-li nastavena teplota na 20 °C, topení
bude spínat pfii 19,75 °C a vypínat 20,25 °C.
Toto rozpûtí je programovatelné. MÛÏete si
zvolit mezi 0,5 °C, 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˘ regulaãní rozsah.
4. Stisknûte ENTER nebo vyãkejte deset (10) sekund na auto-

matické ukonãení funkce.

Poznámka: Nastavení nejmen‰ího teplotního rozsahu 0,5 °C
bude pro Vás pfiíjemnûj‰í (men‰í variace teplot v bytû). Vytápûcí
systém bude zapínán a vypínán ãastûji.

Strana: 7



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozsah mûfiení teploty: 0 aÏ 40 °C
Rozsah fiízení teploty: 5 aÏ 27 °C
Nastavení teploty: po 0,5 °C
Pfiesnost teploty: ±0,25 °C
Poãet programÛ: 4 programy pro pracovní den,

2 programy pro sobotu,
2 programy pro nedûli

Spínání: 0–230 V stfiíd. 50 Hz
5 A odporov˘ch

Baterie: 2x tuÏkové 1,5 V
Provozní teplota: 0 aÏ 50 °C
Skladovací teplota: –20 aÏ +60 °C
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Datum prodeje Razítko prodejny


