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Digitálny programovate¾ný
.......termostat HP-510.........
Užívate¾ský manuál
Úvod
Získali ste náš najnovší mikroprocesorom riadení programovate¾ný
termostat, ktorý výrazne prispeje k zníženiu ceny za vaše kúrenie a
klimatizáciu. HP-510 je ¾ahko ovládate¾ný.
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Obr. 3.3
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Všeobecný popis:
HP-510 digitálny programovate¾ný termostat je napájaný batériami. Má 7dòový prednastavený program, ktorý je vhodný pre rodinný životný štýl.
Tento manuál má poskytnú návod ako používa termostat.HP- 510 je
napájaný dvoma AA batériami. Avšak majte na pamäti, že maximálna
prúdová záaž je 5 A.

1. Termostat musíte umiestni nasledovným postupom:
a, Okolo 160cm od zeme na stene so stálou
teplotou v dome (Obr. 1).
b, Iba na vnútorných stenách ( nie na stene
smerom k vonkajším dverám).
c, Nevystavi smerom k slneènému svetlu.
d, Nesmie by v blízkosti radiátora, pece
alebo ventilátora.
e, Nesmie by na stene smerom k ohrievaèu,
šporáku alebo pece (zo zadnej strany) f,
Nesmie by v blízkosti vonkajších dverí.
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Montáž:
Dbajte na to, že keï zapájate termostat na 230 VAC systém, musí by
vypnutá elektrina a inštaláciu môže vykonáva len osoba na to
kvalifikovaná. Ak vlastníte mechanický termostat zapojený na 2 drôty, tak
staèí iba vymeni starý termostat za nový termostat HP-510. Zapojte 2
drôty do koncov ako to ukazuje obrázok Obr. 3-1 až Obr. 3-3. Ak nemáte
starý termostat, ktorý si prajete vymeni, musíte nainštalova 2- drôtové
vedenie k vykurovaciemu systému (Viï Obr. 3- 1 Obr. 3-2 a 3-3) alebo sa
môžete poradi s profesionálom.
Predtým, než nainštalujete termostat HP-510, musíte namontova
termostat na správnom mieste alebo v prípade výmeny na mieste starého
termostatu:
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6. Položte ochranný kryt spodnej dosky a zaistite kryt skrutkami.
7. Položte predný kryt k doske a zaistite ho skrutkami.
8. Vsunte 2x AA batérie do batériového priestoru.
9. Stlaète RESET - raz a uistite sa, že termostat je v základnom stave.
Znaky LCD displeja a k¾úèe:
HP- 510 LCD displeji
Obr. 4.1 LCD displej

(Obr. 4.2)

2. Odstráòte predné dvierka. Odstráòte skrutku v batériovom priestore.
Odstráòte predný kryt z podstavca.
(Obr. 2.1)

3. Odskrutkujte skrutku na ochrannom kryte a odstráòte ochranný kryt (
Obr. 2.2)
Opis každej funkcie:
Vstup do programovacieho režimu
Prezrie a teplotu
Vstup k úprave èasu a dátum
RESET vylovanie jednotky na poèiatoèný na poèiatoèný režim
4. Priskrutkujte spodok na stenu a zabezpeète, aby diera na stene bola
prekrytá spodokom s drôtmi prechádzajúcimi cez dieru ochranného krytu.
( Obr. 2.3)

Zapnutie ON a Vypnutie OFF
Vstup do prázdninového režimu
Overenie situácie
Prejs na KT režim (Komfortná teplota)
Prejs na NT režim (Noèná teplota)
Doèasné prestavenie teploty alebo sa zvyšenie hodnoty
Doèasné prestavenie teploty alebo sa zníženie hodnoty

5. Pripojte drôty do pólu a utiahnite skrutky na svorkovnici (vid Obr.
3.1, 3-2, 3-3 pod¾a typu použitia)

Prevádzkové a Programovacie inštrukcie:
Nastavenie hodín a dòa:
Hneï ako vsuniete batérie (2x AA) do termostatu, stlaèíte RESET alebo
stlaèíte
termostat je v nastavovacom režime ÈAS. Blikajú hodiny.
Stlaè + alebo – tlaèidlo pre nastavenie hodín. Stlaè
k¾úè pre
potvrdenie nastavenia. Blikajú minúty. Stlaè + alebo – k¾uè pre nastavenie
minút . Stlaè
k¾úè pre potvrdenie nastavenia. Bliká nastavenie dòa.
Stlaè + alebo – k¾úè pre nastavenie dòa. Stlaè
pre potvrdenie
nastavenia. Týmto potvrdíme nastavenie hodín a dòa.
Displej sa vráti do bežnéhu režimu.
Napr. ak si nastavil hodiny na 8:30 piatok a teplota v miestnosi je 25°C
na displeji sa ukáže to èo je na Obr. 5.1
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Preh¾ad programov:
HP- 510 termostat je týždenný programovate¾ný termostat.
Môže by nastavený ako program na 7 dní - 24 hodín. Pre každú hodinu
môžete zvoli
alebo
teplotu.
Avšak týždenný stanovený program je už nainštalovaný. Tento stanovený
program je urèený pre bežný životný štýl mnohých rodín.
Viï Tabulka 5.2 pre vlastný nastavený program.
Deò

Komfortný režim

Ekonomický režim

Po-Pia

6:00-7:59 & 16:00-22:59

23:00-5:59 & 8:00-15:59

So-Ne

7:00-22:59

23:00-6:59

Zobrazenie programu režimov
0
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Stlaè tlaèítko
k¾uè. Na displeji je zobrazený Pondelkový program o
0:00. Stlaè + alebo - a displej zobrazí teplotu pre každú hodinu prgramu.
Napr. pre pondelkový program sa zobrazí 0:00 - 5.59 a 8:00 - 15:59 sú
nastavené na noènejj teplote (NT), 6:00- 7:59 a 16:00- 22:59- sú v KT.
Poznámka: 23:00 – 0:00 je na veèernej teplote.
Stlaè talèítko
pre zobraznie ïalšieho dòa programui. Znova stlaè +
alebo - a displej zobrazí teplotu pre každú hodinu programu . Zopakuj
kroky a každý deò programu bude zobrazený na displeji až po nede¾u.
Týmto je týždenný program nastavený. Stlaè
. Displej sa vráti do
bežnému režimu.
Zmena prednastaveného programu:
Prednastavený program sa možno nebude hodi pre kazdú rodinu.
Program si preto môžete zmeni tak, aby sa hodil k vášmu životnému štýlu.
Následovné inštrukcie vám pomôžu tento program zmeni.
Stlaète
dostanete sa k preh¾adu programu. Stlaète
pre výber dòa,
ktorý chcete v programe zmeni, ïalej stlaète
alebo
pre zmenu
teploty pre danú hodinu dòa.
Napr. pri nastavení Soboty 12:00- 16:59 z KT na 12:00- 16:59 NT.
1. Stlaète
pre vstup do programu
2. Stlaète
k výberu dòa sobotného programu
3. Stlaète + až do 12:00 s KT
4. Stlaète
pre zmenu z KT na NT
5. Zopakuj krok 3 a 4 pre zmenu 13:00 - 14:00 z KT na NT
6. Stlaète
pre potvrdenie nastavenia. Stlaète
ešte raz pre návrat
do bežného režimu
7. Môžete si program skontrolova a potvrdi (viï Obr. 6)
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Stlaète
k prezretiu KT a NT teplotného režimu. Stlaète
pre zmenu
na KT z NT alebo stlaète
k zmene na NT z KT. Teplota v tejto chvíli bliká.
Stlaète + alebo - pre zmenu nastavenia KCT alebo NT. Stlaète
pre
potvrdenie zmeny a k návratu do bežnému režimu.
Nastavenie teploty pre ruèný režim:
Táto funkcia vám umožní zmeni aktuálnu teplotu na prechodnú teplotu
(ruènú), zmena môže by nastavená na 1 hodinu až na 48 hodín.
Stlaète + alebo - pre vstup teplotného režimu, teplota bliká.
Stlaète + alebo - pre výber náhradnej teploty. Stlaè
pre potvrdenie
nastavenej teploty. Zobrazí sa H1 a bliká. Stlaète + alebo - pre výber hodín
pre základný èas. Maximum je 48 hodín. Stlaète
pre potvrdenie.
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KT a NT pre vykurovanie a chladenie:
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S jednoduchými krokmi si môžete program nastavi tak, aby sa hodil k
vášmu životnému štýlu.
Dôležité:
Nenastavuj zaèiatok programu a koniec programu na 0:00 hodín kvôli
mikroprocesoru, ktorý používa tento èas ako referenèný. Preto musíte
nastavi napr. na 23:00 alebo 01:00. Maj na pamäti túto dôležitú
poznámku.

Nastavenie prechodnej teploty :
Táto funkcia vám umožòuje prejs na KT teplotu z NT teploty až po ïalší
KT program, alebo zvolením NT teploty z KT na ïalšie NT. Termostat beží
v KT programe. Stlaète
pre zmenu na NT z KT až po ïalší KT program.
Termostat beží v NT programe. Stlaète
pre zmenu na KT z NT až do
násladejúceho NT programu.
OZNAM: Prvá hodina (1H) bude beža maximálne 45 minút. Avšak od
druhej hodiny bude beža plným hodinovým èasom. Napr. keï si vyberieš
2 hodiny na maximum èas, tak to bude len 1 hod.,45 min.
Nastavenie prázdninovej alebo fixnej teploty:
Táto funkcia vám dovolí nastavi prízdninový režim - teplotu od 1 na 99 dní
alebo nastavi fixnú teplotu nastálo.
Stlaè .
Displeji bliká. Stlaète + alebo – k výberu èísiel dní pre váš
náhradný cyklus. Maximálny výber je po 99 dní. Následne zvolíme teplotu
pre daný poèet dní. Ak zvolíte namiesto poètu dní - - bude nastavená
teplota nastálo. Stlaè
pre potvrdenie.
Zrušenie ruènej, prechodnej, prázdninovej alebo fixnej teploty:
Stlaète
alebo
pre návrat do bežného režimu. Alebo stlaète
vypnutie termostatu.

na

Zapnutie a vypnutie termostatu (ON a OFF):
Stlaète
k zmene k OFF z ON. Stlaète
k zmene k ON z OFF.
Reset – vymazanie údajov termostatu :
Stlaète RESET k zrušeniu vo vstupnom režime. Všetky predošlé programy
sa vynulujú na prednastavený program.
Uživate¾ské - volite¾né nastavenie:
Vzadu predného krytu sú skryté prepínaèe - DIP SWITCH na PCB, kde si
užívate¾ môže vybra nasledovné vo¾by:
0.2 C

Chladeni

Prepínanie
Kúrenie

0.5 C
HD-510 Volite¾né funkcie

DIP SWITCH 1 – Spínací interval – ZAPNUTÉ (ON) =0,2°C
VYPNUTÉ (OFF)=0,5°C
DIP SWITCH 2 – Kúrenie alebo chladenie - ZAPNUTÉ (ON)=chladenie
VYPNUTÉ (OFF)=kúrenie
Snímaè:
Ako snímaè teploty je použitý NTC termistor, je uložený na ¾avej strane
PCB. Keï sa dotknete snímaèa, musíte poèka pár minút, aby sa vrátil
spä na aktuálnu teplotu.
Snímaè teploty bude reagova každú minútu až po dosiahnutie stabilnej
Teploty.
Všeobecné špecifikácie a údaje:
Teplotný rozsah:
5- 30°C
Diferencia:
+/- 0,5°C od danej teploty
Teplotná presnos: +/- 0,5°C
Batérie:
2 x AA (1,5 VDC)
Spínacia záaž:
250V, 5A odporová záaž a 2A indukèná záaž
Min. „ZAPNUTÝ = ON“ Èas vo vykurovacom režime:
1 minúta
Min. „VYPNUTÝ = OFF“ Èas chladiacom režime:
3 minúty

