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CZCZ Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu

Při montáží termostatu do krabičky ve stěně nejprve otevřete 
termostat tak, že jemně zatlačíte na jazýčky v dolní části termostatu.
Termostat připevněte do krabičky ve stěně pomocí vhodných šroubků.

Po upevnění a připojení kabelů (viz schéma) nasaďte zpátky přední 
panel na zadní část.

Elektrická krabička 
ve stěně

Schéma	zapojení
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Aktuální pokojová teplota

Ohřívání topného prvku
Den týdne

Termostat zapnutý

Zap./vyp.
Dolů

Nahoru

Hodiny

Režim

Aktuální teplota podlahy
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CZCZ Základní funkce Základní funkce

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
   Termostat zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka „ ”. 

VÝBĚR	ZPŮSOBU	OVLÁDÁNÍ	SYSTÉMU	PODLAHOVÉHO	
VYTÁPĚNÍ
Produkt systému podlahového vytápění Veria je možné řídit 
pomocí některého z následujících parametrů: 

Teplota	podlahy	–	program	2  

Topný prvek se zapíná a vypíná v okolí žádané hodnoty teploty 
podlahy (na displeji se zobrazuje skutečná teplota podlahy). 

Teplota	v	místnosti	–	programy	1	a	4  

Topný prvek se zapíná a vypíná v okolí žádané hodnoty teploty v 
místnosti (na displeji se zobrazuje skutečná teplota v místnosti). 

Kombinace	teploty	podlahy	a	teploty	v	místnosti	–	programy	3	a	5 
Topný prvek se zapíná a vypíná v okolí žádané hodnoty teploty 
v místnosti s ohledem na požadovanou max. teplotu podlahy 
(teplota podlahy má přednost před teplotou v místnosti).

Přepínání	mezi	výše	uvedenými	režimy	podlahového	vytápění:
Termostat musí být vypnutý.
Stiskněte na 6 sekund tlačítka „ ” a “ ”.
Vyberte některý z režimů 1 až 5 (viz tab. na následující stránce).

Po zvolení požadovaného režimu nemačkejte žádné další tlačítko 
a termostat se vrátí do normálního pohotovostního režimu.

DOPORUČENÉ	NASTAVENÍ
Společnost Veria doporučuje pro různé typy konstrukce podlahy 
následující nastavení:

                       Vrchní vrstva podlahy
Program

Dřevěná 
podlaha*

     

   Dlažba**
1 

(pokojové čidlo)
Celkový efekt: 0–1 840 W

x
2 

(podlahové čidlo)
Celkový efekt: 0–2 990 W 

x x
3

(kombinace podlahového a 
pokojového čidla)

Celkový efekt: 1 840–2 990 W

x x
4 

(pokojové čidlo)
Celkový efekt: 1 840–2 990 W

x
5 

(kombinace podlahového a 
pokojového čidla)

Celkový efekt: 0–1 840 W

x x
 

* Vrchní vrstvu podlahy tvoří parkety, laminátová podlaha, dřevěná 
podlaha, koberec, linoleum nebo podobně.
** Vrchní vrstvu podlahy tvoří dlažba, beton, mramor nebo podobně.



62 63

CZCZ Základní funkce Základní funkce

NASTAVENÍ HODIN
Termostat musí být zapnutý.
Stiskněte jednou tlačítko „ ”. Hodiny začnou blikat.
Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte hodiny.
Znovu stiskněte tlačítko „ ”. Začnou blikat minuty.
Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte minuty.
Znovu stiskněte tlačítko “ ”, dokud nezačne blikat den 
týdne.
Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte den týdne.

Po nastavení dne v týdnu nemačkejte žádné další tlačítko a termo-

stat se vrátí do normálního provozního režimu.

REŽIM	OCHRANY	PROTI	MRAZU
Aktivace tohoto režimu:

Termostat musí být vypnutý.
Stiskněte na 3 sekundy tlačítko „M“.
Vyberte možnost 01 (00 = vypnuto).

Když je tento režim aktivován a termostat je vypnutý, topení se 
zapne, pokud teplota v místnosti nebo teplota podlahy klesne pod 
5 °C; topení se vypne, když teplota v místnosti překročí 7 °C.

Na displeji se zobrazí ikona „ “

NASTAVENÍ	MAX.	TEPLOTY	PODLAHY
Tato funkce se používá zejména pro dřevěné podlahy a je k dispozici 
pouze u programů používajících podlahové čidlo (programy 3 a 5).
Max. nastavená teplota může být 35 °C, což je také výchozí žádaná 
hodnota termostatu.

Pokud zvolíte řízení teploty podlahy výhradně podle podlahového 
čidla (program 2), max. teplota podlahy se nastaví na 35 °C a nelze 
ji změnit.

Změna	max.	teploty	podlahy	(programy	3	a	5)
Termostat musí být vypnutý.
Podržte stisknuté tlačítko „M“ na 10 sekund, dokud se na 
displeji nezobrazí ikona „ “. Pusťte tlačítko „M“. Na displeji 
se zobrazí text „SET“.
Nyní zadejte max. teplotu podlahy (rozsah teplot 20–45 °C).

ODEČTENÍ	TEPLOTY	PODLAHY	(pouze	programy	3	a	5)
Termostat musí být zapnutý.
Stiskněte jednou tlačítko „M“. Začne blikat text „FT“ a na 

displeji se zobrazí teplota podlahy.

V programu 2 (podlahové čidlo) se na displeji vždy zobrazí aktuální 
teplota podlahy.

V programu 1 a 4 (pokojové čidlo) se na displeji vždy zobrazí 
aktuální teplota v místnosti.
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CZCZ Funkce časovače Funkce časovače

VÝBĚR	REŽIMU	ČASOVAČE 

Při použití režimu časovače musíte nejprve zvolit režim: 
Termostat musí být zapnutý. 
Stiskněte na 3 sekundy tlačítko „M“. 
Můžete vybírat z následujících nastavení: 

00 = Potlačit (vypnutí funkce časovače) 
01 = Programovatelný. Na displeji se zobrazí ikona „ “.

Dále nic nemačkejte a displej termostatu se vrátí k normálnímu 
zobrazení.

PROGRAMOVÁNÍ	ČASOVAČE	–	režim	01
Při programování musíte zvolit možnost Programovatelný a na 
displeji musí svítit ikona „ “. 

Nyní můžete nastavit programy vytápění. Termostat musí mít 2 
intervaly vytápění pro pracovní dny a 2 pro víkend. 
Nejprve budete programovat pracovní dny, pondělí až pátek. 

Programování celého kalendářního týdne musí proběhnout 
najednou, takže je vhodné si při programování termostatu 
požadované hodnoty předem napsat.

1 je začátek 1. intervalu.
2 je začátek 2. intervalu.
3 je začátek 3. intervalu.
4 je začátek 4. intervalu.

Příklad,	pracovní	dny:
1. interval začíná v 07:00 – teplota nastavena na 22 °C
2. interval začíná v 08:30 – teplota nastavena na 18 °C

3. interval začíná v 17:00 – teplota nastavena na 22 °C
4. interval začíná v 23:00 – teplota nastavena na 18 °C

Pro víkend potřebujete také 2 intervaly. Jeden může být velmi 
krátký nebo navazující na druhý interval.

Příklad,	víkend:
1. interval začíná v 09:00 – teplota nastavena na 22 °C
2. interval začíná v 23:00 – teplota nastavena na 18 °C

3. interval začíná v 23:01 – teplota nastavena na 22 °C
4. interval začíná v 23:02 – teplota nastavena na 18 °C
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CZCZ

Po naprogramování časů 1 až 4 pro pracovní dny můžete nastavit 
časy zapínání pro víkend – zobrazí se „Sa Su“.

Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavte požadovaný čas 
zapnutí.
Stisknutím tlačítka „ “ potvrďte nastavení.
Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavte požadovanou 
teplotu.
Tento postup zopakujte pro časy zapnutí č. 2 až 4 během 
víkendu.

Chcete-li časovač vypnout, zvolte možnost Potlačit (režim 00)

Funkce časovače Funkce časovače

Moje	nastavení:

Pracovní	dny:
Začátek 1. intervalu    °C   

Začátek 2. intervalu    °C
Začátek 3. intervalu    °C 
Začátek 4. intervalu    °C

Víkend:
Začátek 1. intervalu    °C 
Začátek 2. intervalu    °C 
Začátek 3. intervalu    °C
Začátek 4. intervalu    °C

Programování	časovače:
Podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko „ “. Rozsvítí se číslo 
1 a „Mo Tu We Th Fr“. Nyní můžete naprogramovat první čas 
zapnutí v průběhu pracovního dne.
Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavte požadovaný čas 
zapnutí.
Stisknutím tlačítka „ “ potvrďte nastavení.
Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavte požadovanou 
teplotu.
Stisknutím tlačítka „ “ potvrďte nastavení.
Tento postup zopakujte pro časy zapnutí č. 2 až 4 během 
pracovních dnů.
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CZCZ Funkce časovače Technické údaje

Podlahové čidlo: NTC 10 kohmů při 25 °C 

Hodnoty čidla:
15 °C 
18 °C 
20 °C 
22 °C

14,8 kohmu
13,1 kohmu
12,1 kohmu
11,2 kohmu

Displej: LCD

Spotřeba energie: <2 W

Rozsah žádané hodnoty: Místnost: 5 až 35 °C
Podlaha: 20 až 35/45 °C

Přesnost: ±1 °C

Tlačítka: Dotyková destička

Jmenovitý spínací proud: <13 A (ohmické zatížení)

Síťové napětí: 85–240 V~

Rozměry: 86 x 86 x 13 mm (Š x V x H)

Upevňovací šrouby: 60 mm

Pouzdro: ABS + PC se samozhášecí 
složkou

Pracovní rozsah: 0~30 °C, 5~95% RV (bez kon-

denzace)
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CZCZ Záruka na výrobek Veria Záruka na výrobek Veria

Všechny produkty společnosti Veria jsou připraveny pro řadu let 
bezproblémového používání. Pokud jsou nainstalovány správně 
podle návodu, poskytujeme na produkty Veria Quickmat a Veria 
Flexicable 12letou záruku. 

Na ostatní produkty prodávané společností Veria včetně Veria 
Control T45 poskytujeme 2letou záruku.

Záruka se týká produktů, které jsou poškozeny kvůli výrobním 
vadám, špatné konstrukci a vadám materiálu.

Záruka se však nevztahuje na následující případy: 

• Produkt nebyl nainstalován podle instalační příručky.
• Produkt nebyl připojen oprávněným elektrikářem pevným 

připojením.
• Závada byla způsobena nevhodnou nebo nesprávnou 

konstrukcí podlahy.

Pokud budete navzdory předpokladům uplatňovat reklamaci, 
společnost Veria výrobek bezplatně opraví nebo vymění. 

Záruka se netýká veškerých nepřímých nebo dodatečných nákladů, 
jako jsou náklady související s nalezením závady, opravou podlahy, 
odstraněním produktu atd. 

Záruční list

Elektrikář/montážní 
pracovník:

Název termostatu:

Datum instalace:

Obj. číslo:

Razítko:

Razítko:

Pozor!
Aby bylo možné uplatnit záruku u společnosti Veria, musí níže 

uvedená pole vyplnit oprávněný elektrikář. 

Jméno:

Telefon:

Adresa:

PSČ/město:
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Veria
Ulvehavevej 44
7100 Vejle 
Denmark
E-mail: mail@veria.dk


