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Autorizovaný partner Íirem:

Honeywell metr'x

Návod na pouŽití termostatických ventilů
FUNKCE

Termostatické hlavice udržují au1omaticlcy teplotu

v mísbrosti na zvolené urowi' o udržení teto teploty se

stará teplotrrí čidlo lyrobené z teplotrrě roztažné látky
umístěné v termostatické hlavici. Stoupá-li teplota, látka

se rozpíná a zaškcuje přívod vody do radiátoru.

Klesá-li teplot4 látka se smršt'uje a postupně oMní
ventil. Hlavice musí bý volně přístupná proudícímu

vzduchu z rnísÍrosti. nesmí bJítjakkoli zakryta (parape-

tem. sto1em. závěsem).

NAsTA\'ENÍ ŽÁolNÉ TEPLoTY
otíčením hlavice ve směru hodinoých ručiček

nastalujeme nižší teplotu, obráceně vyšší. Hodnota 3 na
stupnici přitom odpovídrí teplotě cca 17-18"C, hodnota

4 cca 20-2IoC a hodnota 5 pak teplotě 23-24"C. le
přitom nutrré si uvědomit, že projektant úI počítrí

s l"-Ípočtovou teplotou v míshostech cca 20oC.

Také dodavatel tepla je vžaán vyhlráškami a musí
regulovat dodávku tepla tak, aby dodržoval tuto teplotu

s tolerancí +1'5'C.

optimální nastavení termostatické hlavice je pak
souhrou mnoha parametrů (umístění tělesa, jeho ve-
likosti, teplotou média dodávaného teplrímou atd')

a je třeba, aby si každý uživatel vyzkoušel a sta_

novil jemu vyhovující nastavení.

CIZ'íZDROJE TEPLA
Je ťeba mít na paměti, že termostat reaglje nakaŽ-

dou změnu teploý Pokud je místnost ohřívána např.

slunečním zÍřenim, domácími spotřebiči (žehlička,
osvětlení, sporálq apod.) nebo větším množstvím lidí,
termostatická hlavice pařičně přiškrtí přívod teplé vody,

nebo ventil zcela luayŤe. Má-li radiátor rozdílně teplý

oovrch (nahoře teplý. dole chladný) a v místr:rosti i9
teplola odpovídající zvolenému nasíavení. je toto márn-
ka správné funkce termostatického ventilu. Toto je
způsobeno tím, že termostat dovolí jen takol"ý přítok
teplé vody, kter,ýje pořebný pro udržení zvolené teploý.

vĚrnÁNÍ
Při větnání nalcátko otevřeme okna, aby

stěny' které slouž jako tepelný akumrrlátor. Mějte na pamě-

n _ kažďý 1 
oC navíc mamerr á 6% tapných niidadů navíc.

NoČNÍ sNiŽENÍ TEPLoTY
Na noc sniŽe teplotrr posunutím po sttrpnici termosta-

hr o dva strrpně, pokud to Vráš topný system nedě1á auto-

maticky pak není nutré měnit nastavení temostatu.

oCHRANA PŘED ZAMRZNUTÍM
Mějte na paměti, že Váš termostatický ventil je

vybaven funkcí _ ockana před zamrznutím. Toto se

projevuje Íak, že i v případě úplného uzavření
tetmostatická hlavice ventil otevře v případě, když
poklesne teplota pod 8'C.

ÚnnŽna
Instalované termostatické ventily nevyžadují žádnou

odbomou údržbu. V letrrím období ponechte hlavici
nastavenu na hodnotu 5, zanezite tak zatuhnutí ventilu.

V případě potřeby omývejte vlažrou mýdlovou vodou'

Návod k použití a údržbé uzavíratelného šroubení Honeywell verafix E
Uzaviratelné šroubení Hone}rvell Verafix E je

bez:idržbová armatura určená k připojení otopných
těles ústředního topení nebo klimatizačních jednotek

do teplot 130'C.
Umožňuje uzavÍeni zpátečky otopného tělesa,

regulaci průtoku na zpátečce otopného tělesa,
v případě osazení s termostatickým ventilem
Honeywell umožňuje r.rypuštění, demon1iáž a napuštění

otopného tělesa bez nutnosti uzavirat a vypouštět
otopnou soustar,u nebo její část (stoupačku).

UZAVŘENÍ ŠnounpNÍ:
l. sejměte ochranou matku
2. lzayÍete šroubení pomocí imbusového klíče č.4
3. povolte vrchní část šroubeni pomocí čtyřhranného
klíče nebo jiného vhodného nástroje
4. l1pusťte otopné těleso
5. demontujte otopné těleso a proved'te potřebné opravy
6. po provedené opravě poshrpujte v obrácenóm pořadí
7' po napuštění tělesaje toto nutrré dokonale odvzdušnit
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Elektronický indikátor topných nákladů (EITN)
Siemens WHE 5.'. a Caloric 5... je moderní
bezidržbový kompaktní indikátor topných
nákladů. Způsob konstrukce zabraňuje pokusům
o manipulaci a garantuje nejvyšší provozní
kvalitu. Přístroj nesmí být zakrýván (závěsy,
sedačka, sušící se prádlo apod.) ani vzhledově
upravován (nátěry, samolepky apod.).
Každý přístroj je označen výrobním číslem
vytištěným na čelní straně přístroje a uloženým
v elektronické paměti - ochrana pŤed případnými
pokusy o ovlivnění. Každý pokus o zásah do
integrity přístroje nebo jeho elektronické paměti
je zaznamenáván.

odečet probíhá jednou ročně pomocí odečtu
naměřených hodnot a kontrolního čísla z disp1eje
přístroje nebo rádiových vysílačů (dle typu

Návod k použití a údržbě elektronických indikátorů topných nákladů
Siemens WHE 5... (Caloric 5....)

instalovaného přístroje) odečet pomocí displeje
může provést uživatel.
Konstrukce přístroje:
. Bezchybné Zjištění a přenos dat
. odečet pomociLCD lkazai'ele s odolností vůči

vysokým teplotám
. odečet pomocí rádiového vysílače

(pouze Siemens WHE552 walk-by,
Caloric 5 walk-by)

. Zajištění proti manipulaci

. Nepřetržitá kontrola, samočinné testování

Je zakázána jakákoliv
manipuIace s indikátorem!
Indikátory nesmí být zakrývány!
Indikátor nesmí být

iakkoliv upravován!

ZoBRAZovANÉ rrooNory N.q. Lcl
UKAZATELI:

Displeji automaticky přepíná a zobrazuje
následující údaje.

1. AKTUÁLNÍ STAV... 2s

2. Test disp|eje (vše zobrazeno) ... 0o5s

3. Test displeje (displej zhas|ý) ... 0'5s
4. DATUM AUToMATICKÉHo oDEčTU

ve tvaru MD31.12m ...2s
5. sTAv ZA MINULÉ ToPNÉ oBDoBÍ

ve tvaru M88888m ...5s
6. KONTROLNÍ čÍsro (status kód přístroje)

ve tvaru Mc8888P ... 2s

7. Konec životnosti baterie bat00 ... 0'5s
8. Nodovolená manipulace s indikátorem

cOPEn ... 0,5s

tČo:48583391
DtČ: 006-48583391

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze: vložka 17590 oddíl C

wwwlnnes.cz
e-mail: inmes @ inmes.cz
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Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN L0.5, 10.7,20 a 30
Charakteristika přístroie

Přístroje E-ITN 1 0.5' 10.7' 20 a 30 jsou urče-
ny pro rozdělování nákladů na výápění míst-
ností s otopnými tělesy. Doporučená oblast
instalace - na jednotrubkových horizontál-
ních nebo ver1ikálních otopných soustavách
a dvoutrubkoých otopných soustavách s nej-
nižší střední projektovanou teplotou teplo-
nosné látky větší nebo rovnou 35oC a nejvyšši
střední projektovanou teplotou teplonosné
látky menší nebo rovnou 90oC.

Popis

Elektronické indikátory topných nákladů
E-ITN 10.5' l0.'7,20 a 30 odpovídá ustanovení
dle normy ČsN BN s:+.

Skládá se z kr}.tu s průčelím, desky plošného
spoje s pružinou a infra rozhraIim (pouze pro
E-ITN l0.7' 20 a 30), zákJadn desky, šroubu
k uzavření kr}tu se základni deskou, plornby
a montiížlího materiálu. Indikátor je opatřen
plombou pro zajištění sestaly před neoprármě-
ným otevřením. Indikátor E-ITN 30 je dale vyba-
ven rádioqinn vysílačem pro dálkoý odečet.

Alfanumerický kód

lndikátor je vybaven softwarem pro genero-
vání 5-tl' místného alfanumerického kódu.
Alfanumerický kód je tvořen znaky zobrazitel-
ný'rni na sedmisegmentovém ďspleji aje stanoven
pro každou hodnotu niáměru indikátoru za minulé
topné období. Uvedený kód je pro každý inď-
kátor jedinečný' tzn. neexistuje další indikátor,
kteý stejné hodnotě náměru za minulé topné
období přidělí stejný alfanumericlcý kód. Navíc je
alfanumerickýkód rumý i pro stejný indikátor se
stejnou hodnotou náměru zaminulé topné obdo-
bí v dalších letech.
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náměr indikátoru za
aktuální topné období

náměr indikátoru za
minulé topné období

alfanumerický kód

* teplota senzonr
na otopném tělese

* teplota okolního
prostředí
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* dafum začátku
zúčtovacího období

* aktuální datum

* aktuální čas
indikátoru

poslední rok životnosti
baterie

Ě.ffi"ffi.ffi"ffi.ffi
po uvolnění tlačítka

aktuá1ní dafum
k měsíčním náměrum

stav náměru indikátoru
k danému měsíci

typ otopného tělesa

* test indikátoru
po uvolnění tlačítka
se automaticky
zobrazuji týo pole
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* Tyto údaje jsou volite1né funkce a nemusí bý vždy zobrazovárry.

Měsíční stavy náměrů indikátoru
Měsíční stavy náměrů indikátoru lze vyvo-

Iat až po 23. měsíc (pro E-ITN 10.5) až po
11. měsíc (pro E-ITN |0.7,20 a 30) nazpět
od aktuálního data. Pro zobrazeni měsíčních
stavů náměrů musíme nejdříve aktivovat
podmenu. Aktivaci provedeme podobným
způsobemjako v úsporném módu. Při zobra-
zené hodnotě náměru za' aktuálni topné
období stiskneme tlačítkový spínač a držime
jej sepnutý, dokud se na displeji neobjeví
nápís ''- - A - -'', který signalizuje aktivaci
podmenu' Po uvolnění tlačítka se zobrazi
označení 1. položky podmenu '' du '' (měsíč-
ní stavy náměru).

Podmenu obsahuje celkem 3 položky:
du. . . měsíční stavy náměru
tot X. . . zobtazení nastaveného typu otopné-

ho tělěsa
ti...testindikátoru

Mezi jednotlivý'rni položkami podmenu lze
postupně přepínat krátkým stiskem tlačítka.
Na displeji ponecháme zobrazenol 1. polo-
žku '' du ''' stiskneme tlačítko a ďržime jej
sepnuté, dokud se neobjeví nápis ''- - A - -'',
který signa1izuje aktivaci zobrazení měsíč-
ních stavů náměrů indikátoru.

(až 11 měsíců nazpět I0.7,20 a 30)

Po uvolnění tlačítka se na disp1eji objeví
aktuální datum ve tvaru např. ''10. 02'' (10 -

označeni měsíce, 02 - označení posledního
dvojčíslí roku). Po kÍátkém stisku tlačítka se
zobrazí stav náměru indikátoru od, začátku
topného období -napÍ."429". Krátkými stis-
ky tlačítka 1ze vyvolat postupně další hodno-
ty stavů měsíčních náměrů' Kromě aktuálni-
ho měsíce zobrazené údaje odpovídají stavu
náměru indikátoru na konci daného měsíce.
Po dosažení 23. měsíce nazpět, pokračuje
zobrazováni opět od aktuálního měsíce.
Ukončení zobrazeni měsíčních stavů náměru
indikátoru se provede automaticky, pokud
v průběhu časového intervalu i2 vteřin nedo-
jde ke stisku tlačítkového spínače. Indikátor
přejde zpět na zobrazeni náměru za aktláLní
topné období. Ukončení zobrazeni můžeme
provést také dlouhým stiskem tlačítka. Tla-
čítkový spínač držíme sepnutý, dokud se na
displeji neobjeví nápis ''_ -A- _''. Po uvolnění
tlačítka se zobrazi opět označeni 1. položky
podmenu ''du'' (měsíční stavy náměru)'

Test indikátoru
Test indikátoru slouží ke kontrole zobraze-

ní všech segmentů displeje a otestování
obvodu A/D převodníku pro měření teplot.

Test indikátoru můžeme vyvolat v úsporném
režimu, režimu čekání na datum startu i pra_

covním režimu indikátoru' Funkce se nachá-

zí v podmenu' jehož aktivace byla popsána

výše.

Vlastní test spustíme následujícím postu-

pem: Při zobrazeném nápisu '' ti '' stiskneme
tlačítko a držíme jej sepnuté, dokud se nezo-

brazí nápis ''- - A - -'' signalizující aktivaci
testu. Test indikátoru probíhá ve třech fázích.
Y 1,. fázi se na displeji rozsvítí všechnyjeho
segmenty. Kontrola zobrazeni všech segmen-
tů displeje je důležitá zejména pro bezchyb-
ný odečet alfanumerického kódu. Ye 2. fázt
se zobrazí teplota senzoru na otopném tělese

např. ''35.4oC'' a ve 3. fázi tep|ota okolního
prostředí napi. "25.4"Csm''. Každý údaj je
zobrazen po dobu 2 vteřin a po ukončení
testu se indikátor automaticky přepne do

hlavního menu aktuálního režimu provozu
indikátoru. Dojde-1i při testu indikátoru
k chybě A/D převodníku, indikátor se přepne

do chybového režimu a na displeji se zobra-

zi nápis ''EtToI".
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Veškerý servis instalované techniky zajištouje: INMES spol. s r. o.


