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Úvod

Bezdrátov˘ termostat AURATON 2100 TX nahrazuje bûÏné
domácí termostaty, jeho konstrukce je navrÏena pro ovládání
topn˘ch nebo klimatizaãních systémÛ.

Dal‰í rozdíl mezi bûÏn˘m termostatem a bezdrátov˘m termosta-
tem AURATON 2100 TX spoãívá v oddûlení pfiijímací a vysílací
ãásti a jejich bezdrátovém propojení. Základní pfiijímací jednotka
slouÏí k zapojení a kontrole ovládan˘ch systémÛ, pfienosná vysí-
lací jednotka (termostat) slouÏí k obsluze a nastavování teplot.
Obû jednotky mezi sebou komunikují pomocí RF signálu. V˘hodou
systému je snadnûj‰í dostupnost regulace teploty a variabilnost.

POSTUP P¤I UVÁDùNÍ TERMOSTATU DO PROVOZU
1. PouÏívejte zásadnû alkalické baterie.
2. Po vloÏení baterií stisknûte nulovací tlaãítko RESET.
3. Vyãkejte 15 min. neÏ se nabije kondenzátor na hodnotu 15 V,

jinak termostat nespíná na udávanou vzdálenost.
4. Tûmito pokyny se prosím fiiìte pfii kaÏdém uvádûní termostatu

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

MoÏné problémy: pokud termostat pfiestane po urãité dobû spí-
nat, zkuste nejdfiíve vymûnit baterie za nové a opakujte zmínûn˘
postup.

âELNÍ POHLED NA P¤ENOSNOU VYSÍLACÍ JEDNOTKU –
TERMOSTAT

den v t˘dnu

zobrazení hodin

indikace nezámrzného reÏimu

indikace stavu baterií

zobrazení teploty

zobrazení profilu dne

ikona provozu

ikona komfortního reÏimu

ikona ekonomického reÏimu

ãíslo programu

ikona manuálního ovládání

komfortní ekonomick˘ provoz
tlaãítko „DOLÒ“tlaãítko „NAHORU“
podsvícení displeje
nastavení teploty

nastavení ãasu
RESET pfiístroje

nastavení programu

LCD DISPLEJ
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VYSÍLACÍ (P¤ENOSNÁ) JEDNOTKA – TERMOSTAT

- Lze ji umístit napfi. v obyt-
n˘ch místnostech, nezávisle
na pfiijímací jednotce.
Umístûní není omezeno pro-
pojovacím kabelem.

- Velk˘ víceúãelov˘ displej z
tekut˘ch krystalÛ (LCD)
zobrazuje hodiny, aktuální
den v t˘dnu a teplotu v míst-
nosti.

- Zjednodu‰ené nastavení te-
ploty.

- Zjednodu‰en˘ postup pro-
gramování.

- 6 pfiednastaven˘ch progra-
mÛ,
3 programy definované uÏi-
vatelem.

- Ochrana proti zamrznutí.
- Doãasné nastavení vy‰‰í

teploty.
- UÏivatelem nastaviteln˘ tep-

lotní rozptyl.
- UÏivatelem volen˘ topn˘/

chladící reÏim.
- Ukazatel stavu baterie.
- 2 AA alkalické baterie.
- Úzk˘ profil krytu termostatu.
- Elektronické podsvícení dis-

pleje.
- Propojení jednotek pomocí

RF signálu aÏ do 100 m
volné plochy.

P¤IJÍMACÍ JEDNOTKA

P¤IJÍMACÍ JEDNOTKA + MONTÁÎNÍ KRABIâKA

ON

OFF

hlavní spínaã LED  indikátor

ãelní pohled pfiední kryt

NC COM NO

FÁZENEUTRAL

NC COM NO

N L

Zadní strana pfiijímaãe (RX)
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P¤IJÍMACÍ JEDNOTKA
- Propojení s vysílací jednotkou pomocí RF signálu.
- Napájení ~240 V, 16 A.
- 2 LED indikátory stavu VYPNUTO/ZAPNUTO.
Pfied zaãátkem pouÏívání doporuãujeme peãlivû nastudovat
návod k obsluze.

INSTALACE
Upozornûní:
1. Pfied instalací termostatu vypnûte pfiívod el. proudu.
2. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifikovan˘ pracovník.
3. Elektrick˘ okruh by mûl b˘t ji‰tûn jistiãem nepfievy‰ující prou-

dové zatíÏení 20 A.
4. Pfii instalaci dodrÏujte normy.

Nastavení RF adresy
Nastavení adresy RF signálu se pouÏívá pro umoÏnûní komuni-
kace vysílací a pfiijímací jednotky.
Nastavením se definuje adresn˘ kód, kter˘ lze pouÏívat pro pfie-
nos informací.
K nastavení se pouÏívají pfiepínaãe typu DIP umístûné uvnitfi pfii-
jímací a vysílací jednotky. Vhodn˘m nastavením pfiedcházíme
komplikacím ve spojení a ru‰ení jin˘ch zafiízení pracujících na
stejném nebo podobném kmitoãtu.
1. Na vysílací jednotce odjistûte tlakem pfies horní otvor pojistku

proti otevfiení a odstraÀte zadní kryt. V dolní ãásti se nachází
plo‰n˘ spoj, na kterém je 5 propojovacích kontaktÛ.

2. OdstraÀte 1 aÏ 5 tûchto kontaktÛ zleva doprava a zapi‰te si
jejich stav.

Upozornûní:
1. Pfied úpravou adresného kódu

odstraÀte baterie a odpojte síÈové
napûtí.

2. Adresn˘ kód vysílaãe musí b˘t
shodn˘ s adresn˘m kódem pfiijíma-
ãe. V pfiípadû vyjmutí jakéhokoliv
kontaktu propojovacího vedení s
adresn˘m kódem ve vysílaãi, musí
b˘t umístûn stejn˘ adresn˘ kód na
pfiijímaãi do polohy nahoru.

V˘mûna pÛvodního termostatu
UPOZORNùNÍ: Pfied v˘mûnou termostatu odpojte topn˘/klimati-
zaãní systém od hlavního zdroje el. napûtí ve va‰em bytû.
Zabráníte tak úrazu elektrick˘m proudem. Pfied odpojením pfiívo-
dÛ si pozornû pfieãtûte následující instrukce.
1. Vypnûte termostat a odstraÀte kryt termostatu.
2. Od‰roubujte termostat z nástûnné desky.
3. Od‰roubujte spojovací zadní desku termostatu od zdi.

Opatrnû odtáhnûte zadní desku na malou vzdálenost od zdi,
ale neodpojujte zatím Ïádné dráty.

propojovací kontakty 
pro úpravu RF adresného kódu
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Znaãení drátÛ
1. KaÏd˘ drát identifikujte a odpojte.
2. Zabezpeãte dráty proti vytrÏení.
3. Zamezte prÛniku vzduchu izolaãní pûnou, pokud je prostor za ter-

mostatem pfiíli‰ velk˘. Zabráníte tak nesprávnému mûfiení teploty.

Umístûní termostatu
Umístûní termostatu mÛÏe v˘raznû ovlivnit jeho funkci. Pokud bude
umístûn tam, kde nemÛÏe vzduch fiádnû cirkulovat, nebo kde bude
vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení, nebude teplotu v místnosti
udrÏovat správnû. Proto musí b˘t umístûn na vhodném místû, nej-
lépe v místû, kde vzduch volnû cirkuluje. Zvolte místo, kde se ãle-
nové va‰í rodiny nejãastûji sdruÏují. Termostat neumisÈujte do blíz-
kosti tepeln˘ch zdrojÛ (napfi. televizory, radiátory, chladniãky), ale
ani napfiíklad do blízkosti dvefií, kde by trpûl vibracemi.

Pfiipojení jednotky pfiijímaãe na zeì
1. OdstraÀte pfiední kryt pfiijímací jednotky; pfieskoãte na bod 4,

pokud instalujete do montáÏní krabiãky (krabiãka podobná
krabiãce za spínaãem svûtla).

2. Oznaãte si pozice dûr.
3. Vyvrtejte dvû díry a opatrnû do nich vloÏte plastové hmoÏdin-

ky a zarovnejte je se zdí.
4. Napojte dráty.
5. Opatrnû utáhnûte spínací jednotku ke zdi dvûma ‰rouby.
6. Instalaci dokonãete zakrytím jednotky pfiedním krytem.

Zapojovací schéma
Bezdrátov˘ termostat
AURATON 2100 TX
mÛÏe b˘t pouÏíván
s jak˘mkoliv jednostup-
Àov˘m topn˘m ãi klima-
tizaãním systémem. Na
zadní stranû pfiijímaãe
jsou tfii svorky oznaãe-
né jako NC, COM,
NO, jedná se o typick˘
pfiepínací kontakt (jed-
nopólov˘ dvoupoloho-
v˘ pfiepínaã). Ve vût‰inû pfiípadÛ se svorka NC nepouÏívá. Dále se na
zadní stranû nachází svorka N (neutral) a L (fáze, ~240V), viz. schéma.
Zapojení je znázornûno na následujícím obrázku:

V˘bûr ohfiívacího / klimatizaãního systému
Pfied v˘bûrem systému je tfieba odstranit kryt vysílací jednotky.
Na plo‰ném spoji vysílací jednotky jsou umístûny pfiepínaãe typu
DIP. Tyto 3 pfiepínaãe se pouÏívají ke kontrole teplotního rozptylu 
a pfiepínání topného/klimatizaãní-
ho systému. Nastavte DIP pfiepí-
naã (pozice 3) v závislosti na va‰í
volbû topného ãi klimatizaãního
systému, jak je znázornûno na
následujícím diagramu.

Pfiepínaã v horní ãásti:
vytápûní

Pfiepínaã v dolní ãásti:
klimatizace
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Volba teplotního rozptylu teploty - (Span)
Teplotní rozptyl je teplotní rozdíl mezi tep-
lotou pfii zapnutí a vypnutí. Pokud napfií-
klad nastavíte teplotu v topném systé-
mu na 20 °C a teplotní rozptyl na 1 °C, 
topn˘ systém zaãne pracovat, po-
kud pokojová teplota klesne na 19,5 °C
a vypne se, pokud teplota dosáhne
20,5 °C. Nastavte DIP pfiepínaã (pozice 1
a 2) dle své volby rozptylu teploty, jak je
znázornûno na následujícím diagramu.

odstraÀte 
pfiední kryt 
teplotního 

systému

‰roubovákem 
zatlaãte 
a drÏte
vnitfiní
zámek

1 2 Span
ON ON 1 °C
OFF ON 2 °C
ON OFF 3 °C
OFF OFF 4 °C

ON

OFF

INSTALACE BATERIÍ
Termostat vyuÏívá ke své ãinnosti dvû (2) alkalické
baterie velikosti AA. K uvedení jednotky do ãinnosti
vloÏte dvû AA baterie do prostoru pro baterie umís-
tûného z vnitfiní strany pfiedního krytu. Pfii prvním
spu‰tûní musí displej ukazovat ãas a pokojovou tep-
lotu (napfi. 21 °C).
Pokud se na displeji objeví jiné údaje, stisknûte
jemnû tlaãítko RESET. K tomuto úãelu pouÏijte tenk˘
rovn˘ pfiedmût, napfi. narovnaná svorka na papír.
Po instalaci baterií vraÈte zpût zadní kryt. Pfied
zapnutím hlavního spínaãe systému stisknûte jednou
tlaãítko RESET. Termostat je pfiipraven k pouÏití.

TESTOVÁNÍ P¤IJÍMACÍHO PÁSMA
1. Pomocí tlaãítka ▲▲  zvolte hodnotu teploty o nûkolik stupÀÛ

vy‰‰í neÏ je souãasná pokojová teplota.
2. Vyãkejte nûkolik sekund.
3. Pfii testování musí na pfiijímací jednotce svítit zelen˘ LED indi-

kátor.
4. Pokud zelen˘ indikátor nesvítí, pfiemístûte vysílací jednotku

blíÏe k pfiijímací jednotce. Stisknûte tlaãítko ▼▼ , pro úpravu
nastavení hodnoty tak, aby byla niÏ‰í neÏ teplota pokojová,
musí dojít k vypnutí pfiijímací jednotky.

5. Zopakujte kroky 1 aÏ 3.
6. Pfiijímací pásmo mezi vysílací a pfiijímací jednotkou je do 

100 metrÛ v otevfieném prostoru. Pokud je systém umístûn ve
vnitfiních prostorách, mÛÏe se vzdálenost zkrátit z dÛvodu blo-
kování signálu betonovou stûnou atd.

7. Po provedení testování stisknûte tlaãítko RESET.



NASTAVENÍ HODIN

1. Stisknûte tlaãítko h pro nastavení indikátoru dne a ukazatele
ãasu. Indikátor dne (ãíslo, 1–7) bliká.

2. Pomocí tlaãítek ▲▲ nebo ▼▼ nastavte správné pofiadí dne.

3. Stisknûte tlaãítko a pomocí tlaãítek ▲▲ nebo ▼▼ nastavte hodi-
ny. Stisknutí a podrÏení tlaãítek ▲▲ nebo ▼▼ urychlíte nastavení.

4. Stisknûte tlaãítko h a pomocí tlaãítek ▲▲ nebo ▼▼ proveìte
nastavení minut. Stisknutí a podrÏení tlaãítek ▲▲ nebo ▼▼
urychlíte nastavení.

5. Stisknûte tlaãítko h pro návrat do provozního reÏimu.
6. Pokud není stisknuto Ïádné tlaãítko po dobu 10 sekund, vrátí

se jednotka automaticky zpût do provozního reÏimu.

NASTAVENÍ KONTROLNÍ TEPLOTY

1. Stisknûte tlaãítko   NASTAVENÍ TEPLOTY pro zobrazení
nastavené teploty.

2. Stisknûte tlaãítko       /     pro pfiepínání mezi komfortním a eko-
nomick˘m reÏimem.

3. Stisknûte tlaãítko ▲▲ nebo ▼▼ pro zv˘‰ení/sníÏení nastavené
teploty v krocích po 0,5 °C.

4. Stisknûte tlaãítko      NASTAVENÍ TEPLOTY pro uloÏení
nastavené teploty.

5. Pokud nestisknete Ïádné tlaãítko po dobu 10 sekund, vrátí se
jednotka automaticky zpût do provozního reÏimu.

6. Pfiednastavení komfortního reÏimu je 21 °C pro vytápûcí
systém a 23 °C pro klimatizaci. Úsporn˘ reÏim je 18 °C pro
vytápûcí systém a 26 °C pro klimatizaci. Tyto hodnoty mÛÏete
samozfiejmû zmûnit.

NASTAVENÍ PROGRAMU

V˘bûr t˘dne – dne
1. Stisknûte tlaãítko „P“, indikátor dne znázorÀuje programovan˘

den.

2. Stisknûte tlaãítko ▲▲ nebo ▼▼ pro v˘bûr dne, kter˘ chcete pro-
gramovat. K naprogramování mÛÏete zvolit cel˘ t˘den, pra-
covní dny, víkend ãi individuální den.

3. Po opûtovném stlaãení tlaãítka „P“ se termostat pfiepne k nasta-
vení programu. Viz V˘bûr pfiednastaveného programu.

V˘bûr pfiednastaveného programu
1. Stisknûte znovu tlaãítko „P“ pro nastavení programu.

2. Stisknûte tlaãítka ▲▲ nebo ▼▼ pro v˘bûr profilu programu. P1 –
P6 jsou pfiednastavené, pevnû dané programy a jejich profily
jsou znázornûny na následující stránce.

3. Po v˘bûru nûkterého z tûchto programÛ znovu stisknûte tla-
ãítko „P“ pro potvrzení tohoto programu na konkrétní den
a návrat do provozního reÏimu.
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Manuální reÏim

Stisknûte tlaãítko     /    , ãímÏ se pfiepnete do manuálního reÏi-
mu, na displeji se zobrazí ikona m . Nad souãasn˘m teplotním
reÏimem bude mít prioritu ruãní nastavení, a to aÏ do pfiíchodu
pfií‰tího programem nastaveného bodu (tzn. do dal‰í teplotní
zmûny, která je v programu nastavena). 
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V˘bûr uÏivatelského programu

1. Pokud je v prÛbûhu volby kontrolního profilu zvoleno ãíslo uÏi-
vatelsky volitelného programu (P7 – P9), stisknûte tlaãítko „P“
pro pfiechod k nastavení v˘bûru teplotního reÏimu ve zvolenou
dobu.

2. Stisknutím tlaãítka ▲▲ nebo ▼▼ procházíte v hodinov˘ch krocích
denním profilem uÏivatelského programu. Stisknutím tlaãítka m
nebo m nastavujete v hodinov˘ch krocích komfortní ( ) nebo
ekonomickou ( ) teplotu a vytváfiíte si vlastní denní profil.
Takto vytvofien˘ denní profil uloÏíte opûtovn˘m stisknutím tlaãít-
ka „P“. Pokud není stisknuto Ïádné tlaãítko po dobu 10 sekund,
vrátí se jednotka automaticky zpût do provozního reÏimu.

Pfiíklad: Kurzor hodin je 0 a hodinov˘ dílek 00 bliká. Ikona s  je
zapnuta, pokud bylo pfiedchozí nastavení v komfortním reÏimu,
jinak je zapnuta ikona m  , napfi. hodiny 00–23 jsou v komfortním
reÏimu.

âíslo programu

Program 1: celodenní komfortní teplota

Program 2: celodenní ekonomická teplota

Program 3: kombinace
komfortní a ekonomické teploty

Program 4: kombinace
komfortní a ekonomické teploty

Program 5: kombinace
komfortní a ekonomické teploty

Program 7: uÏivatelsk˘

Program 8: uÏivatelsk˘

Program 9: uÏivatelsk˘

Program 6: kombinace
komfortní a ekonomické teploty

Programov˘ profil

Tmavá políãka zobrazují nastavení komfortního reÏimu, v ostat-
ních pfiípadech je nastaven reÏim ekonomick˘.
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Stisknutím tlaãítka ▲▲ nebo ▼▼ nastavujete poÏadovanou teplotu.
Jakmile nastavíte poÏadovanou teplotu, uloÏíte ji stisknutím tla-
ãítka m / m. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka m / m se pfiepnete 
z manuálního reÏimu zpût do provozního reÏimu a ikona m 
z displeje zmizí.

Nezámrzn˘ reÏim

1. Souãasné stisknutí tlaãítek ▲▲ nebo ▼▼ aktivuje nezámrzn˘
reÏim (pouze pro reÏim ohfiívaãe). Ikony ❆ a     se zapnou,
ikony     a m budou vypnuty.

2. Stisknutí jakéhokoliv tlaãítka ukonãí nezámrzn˘ reÏim a vrátí
vás do provozního reÏimu.

3. Pfiednastavená teplota pro nezámrzn˘ reÏim je 7 °C.

Podsvícení displeje

Stisknutím tlaãítka Ï  se zapne podsvícení displeje. Osvûtlení se
vypne, pokud nebude stisknuto Ïádné tlaãítko po dobu 10
sekund.

V˘mûna baterií

Doporuãujeme vymûnit baterie pfii znázornûní ikony baterie 
na displeji. Pro v˘mûnu baterie:
1. Vypnûte pfiívod proudu pfiijímací jednotky (pfiepnûte spínaã do

pozice OFF – vypnuto).
2. OdstraÀte zadní kryt vysílací jednotky.
3. Nahraìte pÛvodní baterie nov˘mi alkalick˘mi typu AA.
4. Nasaìte zpût zadní kryt.
5. Stisknûte jednou tlaãítko RESET a poté obnovte pfiívod prou-

du do pfiijímací jednotky (pfiepnûte spínaã do pozice ON –
zapnuto).

Spínaã proudu

Na pfiijímací jednotce je umístûn hlavní spínaã. Je doporuãeno
vypnout (pfiepnout tento spínaã do pozice OFF) pfii del‰ím nevy-
uÏívání zafiízení.

Indikátor LED

Na panelu pfiijímací jednotky jsou indikátory stavu:
1. âerven˘ indikátor LED signalizuje napájení pfiístroje z napáje-

cí sítû ~240 V. Pokud není v jednotce Ïádn˘ proud ãi je spínaã
proudu pod pfiedním krytem v pozici vypnuto (OFF), ãerven˘
indikátor LED je vypnut.

2. Zelen˘ indikátor LED je zapnut po dobu sepnutí topného/kli-
matizaãního zafiízení.
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SPECIFIKACE

Fyzická charakteristika

Velikost: Ovládací jednotka 116 x 100 x 23,5 mm
Pfiijímací jednotka 91,5 x 91,5 x 42 mm

Hmotnost: Ovládací jednotka 125 g
Pfiijímací jednotka 175 g

Elektrická charakteristika

Zdroj proudu: Ovládací jednotka 2AA (LR6) baterie
Pfiijímací jednotka ~240 V 50 Hz

Spínání: 0–230 V stfiíd. 50 Hz
16 A pro odporové zatíÏení
8 A pro indukãní zatíÏení

Pfiesnost hodin: ±60 sekund/mûsíc
Mûfiení teploty: 0 °C aÏ 40 °C v rozli‰ení 0,5 °C
Pfiesnost teploty: ±0,5 °C
Kontrola teploty: 7 °C aÏ 30 °C ve stupních po 0,5 °C
Teplotní rozptyl: 1, 2, 3 nebo 4 °C
Doba cyklu klimatizace: 3 minuty
Provozní teplota
pfiijímaãe: 13 °C aÏ 40 °C
Skladovací teplota: –10 °C aÏ  60 °C
Bezdrátov˘ dosah: do 100 m na volné plo‰e
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My, firma LARS CZ, spol. s r. o., tímto prohla‰ujeme,
Ïe v˘robek typ AURATON 2100 TX je ve shodû
se základními poÏadavky a dal‰ími pfiíslu‰n˘mi

ustanoveními Smûrnice 1999/5/ES.

Datum prodeje: Razítko prodejny:


