
Užívateľská a inštalačná príručka
Instat+ 868
Programovateľný izbový termostat s rádiovým 
vysielačom

I. Návod na obsluhu
Použitie (prehľad)

1. Princíp fungovania
Programovateľný priestorový regulátor teploty INSTAT+868 je 
programovateľný izbový termostat umožňujúci nastaviť časové 
intervaly (až 6 denne) a teploty podľa vašich potrieb a Vášho 
životného štýlu. Akonáhle je dokončená inštalácia prístroja, 
automaticky sa zobrazí aktuálny čas a a v automatickom režime bude 
Vašu vykurovaciu sústavu riadiť podľa prednastaveného programu 1 
(viď bod 7). Teplota je riadená prostredníctvom snímania teploty 
vzduchu, pričom keď teplota vzduchu klesne pod nastavenú teplotu, 
vykurovanie sa zapne a keď je dosiahnutá nastavená teplota, 
vykurovanie sa vypne. Termostat nevyžaduje žiadne káblové 

pripojenie, všetky informácie sú vysielané cez RF prijímač. Pre 
správne fungovanie je potrebné použiť rádiový prijímač Instat 868-a...
POZNÁMKA:
Upravené hodnoty (počas programovania) budú automaticky 
akceptované po uplynutí cca. 5 sekúnd. 

2. Vloženie batérií (2 alkalické batérie AA 1,5V)

Ak začnú batérie dochádzať, začne na displeji blikať ikona batérie. 
Termostat funguje aj naďalej správne. Približne po 6 mesiacoch 
prestane prístroj fungovať a ikona batérie bude na displeji zobrazená 
trvalo. Likvidáciu batérii vykonajte v súlade s príslušnými predpismi.
3. Automatický režim (AUTO)
V tomto režime je teplota v miestnosti riadená automaticky podľa 
prednastaveného programu. Šípka indikujúca režim prevádzky 
ukazuje na AUTO. Číslo vpravo dole udáva programovú udalosť v 
priebehu daného dňa (obr. 1).
4. Zmena teploty na krátku dobu 
Ak pracuje prístroj v automatickom režime, môže byť aktuálna teplota 
na krátku dobu ručne potlačená. Stlačením tlačidla+ alebo – zmeňte 
nastavenie teploty. Pri potlačení automatického nastavenia teploty 
ukazuje šípka ako na automatický (AUTO), tak na ručný (MAN) režim 
(obr. 2). Akonáhle nastane ďalšia naprogramovaná časová/teplotná 
udalosť, vráti sa prístroj do automatického režimu. 
5.  Nastavení konštantnej teploty v miestnosti (ručná 
prevádzka)
V tomto režime je možné nastaviť konštantnú teplotu a prednastavený 
program je ignorovaný. Za predvolenú teplotu sa berie posledná 
zvolená teplota.
Aktivácia tohto režimu
Stlačte tlačidlo <, kým šípka neukazuje na MAN (obr. 3).
Ukončenie tohto režimu
Stlačením tlačidla >.
6. Nastavenie priestorovej teploty na určitú dobu (režim 
Dovolenka/Párty)
V tomto režime je možné teplotu nastaviť na dobu pohybujúcu sa od 
niekoľkých hodín do 199 dní. Režim je určený napríklad pre prípady, 
kedy nie ste na dlhšiu dobu doma (dovolenka).
Na displeji sa zobrazuje zostávajúci počet hodín/dní. Nastaviť je 
možné časové obdobie od 1 hodiny do 23 hodín alebo od 1 dňa do 
199 dní.
Aktivácia tohto režimu
Stlačte tlačidlo <, kým šípka neukazuje na ikonu kufríka (obr. 4).

Teplotu nastavte stlačením tlačidla +/-
Čas vyberte  stlačením tlačidla <
Čas nastavte  stlačením tlačidla +/–
Po nastavení požadovanej doby, začne čas blikať na dobu 10 sekúnd 
a potom začne nastavená doba prázdnin/párty.
Tento režim môžete opustiť stlačením < nebo >.
Pri nastavení doby v hodinách se regulátor vráti do režimu AUTO po 
uplynutí zadaného počtu hodín. Pri nastavení doby v dňoch sa 
regulátor vráti do režimu AUTO o polnoci posledného dňa.
Poznámka: Aktuálny deň (dnešok) musí byť zahrnutý do nastavenia, 
napr. ak je nastavený 1 deň; regulátor se vráti do stavu AUTO dnes o 
polnoci.  

7.  Prednastavené programy
V tomto termostate sú k dispozícii 3 prednastavené časové/teplotné 
programy. Prednastavený program 1 predstavuje prednastavené 
nastavenie. Ak tento program najlepšie zodpovedá Vášmu životnému 
štýlu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny časového/teplotného 
nastavenia. Pre voľbu ného programu viď bod 9.2.

Program 1 (doma počas dňa)
pondelok až piatok

Udalosti 1 2 3 4 5 6
Čas 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00
°C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0

sobota a nedeľa
Udalosti 1 2 3 4 5 6
Čas 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00
°C 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0



Program 2 (doma počas obedu a víkendu)
pondelok až piatok

Udalosti 1 2 3 4 5 6
Čas 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00
°C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0

sobota a nedeľa
Udalosti 1 2 3 4 5 6
Čas 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00
°C 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 15,0

Program 3 (celý deň v práci)
pondelok až piatok

Udalosti 1 2 3 4 5 6
Čas 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00
°C 21,0 18,0 18,0 18,0 21,0 15,0

sobota a nedeľa
Udalosti 1 2 3 4 5 6
Čas 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00
°C 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0

8. Úpravy prednastaveného času/teploty podľa 
osobných potrieb
Zvoľte funkciu dňa stlačením tlačidla> do polohy “Deň”
Zvoľte deň stlačením tlačidla +/-
Nastavenia času pre tento deň
Zvoľte udalosť (1...6) stlačením tlačidla >
Nastavte čas stlačením tlačidla +/-
Zvoľte teplotu stlačením tlačidla >
Nastavte teplotu stlačením tlačidla +/-  
Pre akceptáciu nastavenia je potrebné stlačiť tlačidlo >.
Ak chcete zmeniť ďalšie udalosti alebo dni, opakujte vyššie uvedené 
kroky. Pre návrat do automatického režimu stlačte niekoľkokrát 
tlačidlo <.
Ak je zvolený prevádzkový režim „7 dní“ (viď možnosti inštalácie, 
možnosť 1), je možné vybrať dni ako bloky alebo ako jednotlivé dni 
(obr. 5 až 7). Bloky sa vyberajú opakovaným stlačením tlačidla >.

9. Zmena užívateľských možností
Termostat ponúka celu radu možností, ktoré môže užívateľ zmeniť 
(viď tabuľka 1). Pre aktiváciu tejto ponuky stlačte v automatickom 
režime súčasne tlačidla < a > po dobu 3 sekúnd, kým sa na displeji 
nezobrazí USE00. 
Vyberte požadovanú možnosť stlačením tlačidla < alebo >. Preveďte 
zmenu danej možnosti stlačením tlačidla +/-. 
Pre potvrdenie každej zmeny stlačte >. 
Pre zrušenie nastavenie bez uloženia stlačte <. 
Pre ukončenie práce v ponuke stlačte súčasne tlačidla < a > po dobu 
3 sekúnd. 
Ak nie je po dobu 2 minút stlačené žiadne tlačidlo, prístroj sa vráti do 
automatického režimu.

9.1 Zmena hodín z 24h na 12h formát (možnosť 1, tabuľka 1)
Ukazuje čas v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte.

9.2 Zmena na iný prednastavený program (možnosť 2, tabuľka 1)
Voľba prednastaveného programu, ktorý má byť použitý pre 
programovanie udalostí (viď bod 7.).
9.3 Zmena počtu udalostí za deň (možnosť 3, tabuľka 1)
Pre všetky dni je možné vybrať 2, 4 alebo 6 udalostí času/teploty 
(nepoužité udalosti sa preskočia). Ak nie je napríklad potrebných 6 
udalostí, výber 4 udalostí uľahči programovanie.
9.4 Vypnutie/zapnutie automatického prechodu na letný 
čas/štandardný čas (možnosť 4, tabuľka 1) 
Môžete si vybrať, či chcete, aby bola zmena času vykonávaná 
automaticky. Ak nie, čas musí byť upravený manuálne (viď. bod 9.5).

9.5 Zmena času, dňa, mesiaca a roku (možnosť 5, tabuľka 1)
Termostat je dodávaný s automaticky prednastaveným časom, ktorý 
sa tiež automaticky upravuje pri prechode medzi letným a 
štandardným časom. Toto nastavenie zvyčajne nie je potrebné meniť. 
V prípade, že je nutné toto nastavenie zmeniť, však je možné túto 
zmenu previesť nasledujúcim spôsobom:
Stláčajte tlačidlo > kým sa na displeji nezobrazí „date“
Stlačte tlačidlo +, bliká rok, zmena sa prevádza tlačidlom +/-
Stlačte tlačidlo >, bliká mesiac, zmena sa prevádza tlačidlom +/-
Stlačte tlačidlo >, bliká deň, zmena sa prevádza tlačidlom +/-
Stlačte tlačidlo >, bliká čas, zmena sa prevádza tlačidlom +/-.
9.6 Zmena zobrazenie teploty (možnosť6, tabuľka 1)
Zobrazenie teploty je možné prispôsobiť podľa individuálnych potrieb, 
napr. 0:3=+0,3°C; -1:5=-1,5°C.
9.7 Obnovenie prednastavených časových/teplotných programov 
(možnosť 7, tabuľka 1)
Vráti aktívny program späť do stavu podľa nastavenia z výrobného 
závodu.
9.8 Zámok na ochranu prístupu / detská poistka (možnosť 8, 
tabuľka 1)
Ak je táto funkcia zapnutá, budú všetky tlačidlá blokované. Pre 
vypnutie funkcie ochrany prístupu zvoľte pri tejto možnosti  Vypnuté.
9.9 Hlavná/podriadená jednotka (možnosť 13,14, tabuľka 1)
Termostat INSTAT+868 je možné použiť ako hlavný termostat: 
funguje ako hlavná časová jednotka. S pomocou hlavnej časovej 
jednotky budú miestnosti riadené z jednoduchých vysielačov INSTAT 
868-r1 (podriadené jednotky) nastavených na nižšiu alebo vyššiu 
teplotu podľa časových informácií hlavnej jednotky. Teplotné 
obmedzenie je možné nastaviť pomocou možností 13 a 14. 
Poznámka: Ak sú možnosti 13 a14 nastavené na rovnakú hodnotu, 
budú podriadené miestnosti riadené len do ich komfortnej teploty a 
komfortnej teploty nižšej o štyri stupne (-4°C). 

Pre vykurovanie

Pre porovnanie hodnôt bude použitá buď teplota aktívneho programu, 
alebo teplota nastavenia režimu (automaticky, dočasné potlačenie 
AUTO režimu, manuálne a prázdninový), podľa toho, ktorá je nižšia.



Napr. aktívny program=21°C, manuálny režim=12°C. Bude použitá 
teplota 12°C, v podriadených miestnostiach bude teplota znížená o 
4°C.
Pre chladenie

Nastavenie ECO limitu podriadenej jednotky
Stláčajte tlačidlo > kým sa neobjaví možnosť 13, na displeji sa zobrazí 
xx:x°C; xx:x=aktuálna hodnota.
Vykonajte zmenu stlačením tlačidla +/-

Nastavenie spodného limitu podriadenej jednotky
Stláčajte tlačidlo > kým sa neobjaví možnosť 14. Na displeji sa zobrazí 
xx:x°C; xx:x=aktuálna hodnota.
Vykonajte zmenu stlačením tlačidla +/-.

10. Vypnutie termostatu
Ak je programovateľný termostat vypnutý, prestane riadiť teplotu v 
miestnosti a miestnosť nie je vykurovaná. Na displeji sa zobrazia 
písmena „OFF“ a tlačidla nebudú reagovať.
V inštalačných možnostiach (viď Inštalačná príručka 3.2) si môžete 
zvoliť, či chcete, aby bola – ak je termostat vypnutý – aktivovaná 
ochrana proti mrazu.
Vypnutie
Stlačte tlačidlá + a – súčasne po dobu 5 sekúnd, na displeji sa objavia 
písmena „OFF“.
Zapnutie
Stlačte tlačidla + a – súčasne po dobu 5 sekúnd.

II. Inštalačná príručka
Tento termostat môže byť používaný vo všetkých krajinách EU a 
ESVO.
Poznámka: Vysielacia frekvencia používaná pri tomto zariadení je pre 
podobné aplikácie v Európe široko využívaná. Sila vysielania je veľmi 
nízka. Pohybuje sa ďaleko pod silou signálu mobilného telefónu. 
Vysielač je naviac aktivovaný len raz za 10 minút. Kvalita vysielania je 
vylepšená použitím zvláštnych testovacích postupov a opakovaných 
vysielaní. Vysielač a prijímač sú vzájomné naladené vďaka „režimu 
učenia“.
1. Aplikácia
Elektronický izbový termostat INSTAT+ 868-r je možné použiť pre 
riadenie teploty spoločne s týmito aplikáciami:
• ovládacie jednotky sústav pre vykurovanie podlahy alebo 
vykurovacích telies
• ohrievanie teplej vody na olej a plyn
• obehové čerpadlá
• tepelné čerpadlá
• elektrické radiátory.
Pre správne fungovanie je potreba použi  rádiový prijímač INSTAT 
868-a...

2. Inštalácia
Miesto inštalácie:
Prístroj by mal byť v miestnosti nainštalovaný na takom mieste, ktoré:
• je jednoducho prístupné pre ovládanie
• nachádza sa mimo závesov, skriniek, poličiek atď.
• umožňuje voľnú cirkuláciu vzduchu
• nachádza sa mimo priame slnečné žiarenie
• nieje vystavené prievanu (napr. otváranie okien a dverí)
• nieje priamo ovplyvnené pôsobením tepelných zdrojov
• nenachádza sa na vonkajšej stene
• nachádza sa približne 1,5 m nad úrovňou podlahy
• umožňuje bezpečné rádiové vysielanie
• nenachádza sa v blízkosti napr. rádiového prijímača, televízie 
• nenachádza sa v blízkosti kovových častí, napr. kovových dverí, 
kovových skriniek, zrkadiel alebo železobetónu
• Ak si nieste istý, skontrolujte pred prevedením inštalácie rádiové 
vysielanie (viď pokyny ohľadom prijímača, oddiel týkajúci sa „testu 
rádiového dosahu“), v prípade potreby nájdite vhodnú polohu.
Poznámka:
Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že nebude možné nadviazať 
trvalé rádiové spojenie medzi rádiovým vysielačom a rádiovým 
prijímačom. Preto doporučujeme skontrolovať spoľahlivosť fungovania 
na danom konkrétnom mieste. Pre naviazanie spojenia na dlhšie 
vysielacie vzdialenosti (až 90 m) alebo v prípade kritických miest je
možné použiť RF zosilňovač INSTAT-rep.

Inštalácia termostatu priamo na stenu
1. Pomocou mince zložte kryt batérií a vyberte batérie.
2. Pomocou plochého skrutkovača zložte vrchný kryt.

3. Namontujte zadnú dosku na vhodné miesto, použite vhodné 
hmoždinky a skrutky.
4. Znovu založte vrchný kryt a plno ho pritlačte na zadnú dosku.
5. Vložte dve batérie AA, ktoré sú súčasťou dodávky.
6. Znovu pripevnite kryt batérií.

Akonáhle bola montáž dokončená, musí byť nadviazané rádiové 
spojenie: viď bod 2.1 alebo 2.2.
Potom je termostat pripravený k prevádzke a automaticky spustí 
riadenie teploty v miestnosti podla prednastaveného programu 1 (viď 
Užívateľská príručka). Všetky dôležité funkcie boli prednastavené vo 
výrobnom závode. Ak chcete ktorékoľvek z týchto nastavení zmeniť, 
postupujte prosím podľa možností uvedených v časti 9 Užívateľskej 
príručky.
2.1 Vytvorenie rádiového spojenia, adresa automaticky 
(možnosť 9, tabuľka 1)
Pomocou tejto možnosti je možné vytvoriť rádiové spojenie medzi 
vysielačom a prijímačom
1. Aktivujte „režim učenie“ na prijímači (viď pokyny týkajúce se 
prijímača).
2. Aktivujte „režim učenie“ na vysielači, a to takto:
Aktivujte UŽIVATEĽSKÉ NASTAVENIE, viď bod 9 vyššie, a potom:
a) stláčajte tlačidlo >, kým sa na displeji nezobrazí možnosť 9.
B) stlačte tlačidlo +, na displeji sa zobrazí  „LErn“
stlačte tlačidlo  >, bliká „LErn“ , sú viditeľné písmená „ON“; režim 
učenie je teraz aktívny.
Ak bolo spojenie úspešne naviazané, kontrolka na prijímači zhasne 
(po cca. 1 minúte).
C) stlačte tlačidlo > na vysielači, tým ukončíte režim učenia
stlačte tlačidlá < a > súčasne po dobu 3 sekúnd, tým dôjde k aktivácii 
automatického režimu.
Poznámka:
Pri aktivácii režimu učenia bude vytvorená nová adresa, všetky 
prijímače pripojené k tomuto vysielaču bude nutné „preučiť“. Vysielač 
opustí režim učenia po uplynutí približne 10 minút.
2.2 Vytvorenie rádiového spojenia, adresa manuálna 
(možnosť 10, tabuľka 1)
Ako adresu (číslo miestnosti) zvoľte jedinečné číslo, ktoré sa 
neopakuje nikde v celej budove. Toto číslo si poznamenajte.
1. Aktivujte „režim učenia“ na prijímači (viď pokyny týkajúce sa 
prijímača).
2. Aktivujte „režim učenia“ na vysielači, a to takto:
Aktivujte UŽIVATEĽSKÉ NASTAVENIE, viď bod 9 vyššie, a potom:
a) stláčajte tlačidlo >, kým sa na displeji nezobrazí možnosť 10.
b) stlačte tlačidlo + xxxx = zobrazí se aktuálna adresa
stlačte tlačidlo +/– pre zmenu číslice adresy (max. adresa = 4094)
stlačte tlačidlo > pre ďalšie číslice; na poslednú číslicu
stlačte tlačidlo > adresa bliká, zobrazia sa písmena „ON“
Režim učenia je teraz aktívny.
Ak bolo spojenie úspešné naviazané, kontrolka na prijímači zhasne 
(po cca. 1 minúte).
c) stlačte tlačidlo > na vysielači, tým ukončíte režim učenis
stlačte súčasne tlačidlá < a >, tým dôjde k aktivácii automatického 
režimu
2.3 Test rádiového vysielania
Varianta 1: nastavte teplotu na 32°C, kanál prijímača sa zapne, 
nastavte teplotu na 5°C, kanál prijímača sa vypne
Varianta 2: po vložení batérií ich na niekoľko sekúnd vyberte, výstup 
kanála prijímača 2x blikne.



2.4 Manuálne zapnutie/vypnutie prijímača (možnosť 11, 
tabuľka 1)
Túto funkciu je možné použiť k vykonaniu určitých meraní napätia na 
prijímači. Výstup zostáva aktívny po dobu 10 minút.
Pre prístup k tejto funkcii je potrebné aktivovať UŽÍVATEĽSKÉ 
NASTAVENIE, viď bod 9 vyššie, potom:
stláčajte tlačidlo kým sa na displeji nezobrazí možnosť 11.
stlačte tlačidlo + kanál prijímača sa ZAPNE
stlačte tlačidlo – kanál prijímača se VYPNE
Táto funkcia bude ukončená po uplynutí 10 minút od posledného 
stlačenia tlačidla na prístroji.

2.5 Skúška rádiovej vzdialenosti (možnosť 12,tabuľka 1)
Pre prístup k tejto funkcii je potrebné aktivovať UŽIVATEĽSKÉ 
NASTAVENIE, viď bod 9 vyššie, potom:
stláčajte tlačidlo > kým sa na displeji nezobrazí možnosť 12.
stlačte tlačidlo + zobrazia sa písmena „ON“, teraz budú vysielané 
rádiové správy.
Postupujte podľa pokynov na prijímači.
Funkciu zrušíte stlačením tlačidla <.
Táto funkcia bude ukončená po uplynutí 5 minút.
Poznámka: V návode pre prijímač je tiež uvedený popis "testu 
rádiového spojenia". Doporučujeme použiť postup uvedený tu (tento 
postup nemá žiadny vplyv na rádiové spojenie). 

3. Inštalačné možnosti
Upozornenie: Nastavenie by mal vykonávať len odborný pracovník, 
lebo zmeny môže ovplyvniť fungovanie a bezpečnosť vykurovacej 
sústavy. Zoznam inštalačných možností viď tabuľka 2.
Pre aktiváciu tejto ponuky:
Stlačte v automatickom režime prístroja súčasne tlačidlá < a + po 
dobu 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „InST00“..
Zvoľte možnosť pomocou tlačidla < alebo >
Zmena možnosti stlačením tlačidla + / –
Pre potvrdenie každej zmeny stlačte tlačidlo >.
Pre zrušenie nastavenia bez uloženia stlačte tlačidlo <.
Pre ukončenie práce v ponuke stlačte súčasne tlačidlá < a + po dobu 
5 sekúnd.
Ak nieje po dobu 2 minút stlačené žiadne tlačidlo, prístroj sa vráti do 
automatického režimu.

3.1 Druh programu (možnosť 1, tabuľka 2)
Pomocou tejto funkcie sa nastavuje prevádzkový režim termostatu.
7 dní (7d):
Pre každý jednotlivý deň je možné zvoliť rôzne časové/teplotné 
nastavenie.
5/2 dny (5:2):
V tomto režime je možné zvoliť rôzne časové/teplotné nastavenia pre 
pracovné dni (pondelok až piatok) a pre víkend (sobota a nedeľa).
24 hodín (24h):
V tomto režime je pre všetky dni v týždni použité rovnaké 
časové/teplotné nastavenie.

3.2 Ochrana proti mrazu (možnosť 2, tabuľka 2)
Pomocou tejto možnosti je možné aktivovať funkciu termostatu pre 

ochranu proti mrazu. Ochrana proti mrazu spustí vykurovanie, ak 
teplota v miestnosti klesne pod 5°C a potom bude teplotu udržiavať na 
úrovni 7 °C, viď bod 10.
Ochrana proti mrazu je aktívna len v režime VYPNUTÉ.

3.3 Riadiaci algoritmus PWM alebo ON/OFF (možnosť 3, 
tabuľka 2)
Stlačte tlačidlo + / – pre zmenu

„PIb“= PWM
„On:OF“= ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)

PWM pre vykurovanie podlahy alebo vykurovanie radiátorom
ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ pre riadenie kotla alebo špeciálne aplikácie

3.4 Nastavenie dolnej a hornej hranice (možnosť 4,5, 
tabuľka 2)
Pomocou týchto hraníc je možné zabrániť tomu, aby bola teplota 
nastavená príliš vysoko alebo príliš nízko.
Štandardné hodnoty nastavenia týchto hraníc sú 32 °C (horná ) a 5 °C 
(spodná).

3.5 Optimálny štart (možnosť 6, tabuľka 2)
Ak je táto funkcia aktívna, termostat automaticky vypočíta dobu 
zohrievania, teda dobu, ktorú vykurovacia sústava potrebuje k 
dosiahnutiu požadovanej teploty pre danú udalosť.
Táto funkcia prináša významné energetické úspory.
Poznámka: Táto funkcia je možná len v automatickom režime.
Po uvedení termostatu do prevádzky potrebuje prístroj niekoľko dní, 
aby mohol zhromaždiť dostatočné množstvo informácii pre správny 
výpočet tejto funkcie.

3.6 Vykurovanie / chladenie (možnosť 7, tabuľka 2)
Táto funkcia je určená k voľbe toho, či je termostat používaný 
výhradne pre vykurovanie alebo chladenie.
VYKUROVANIE: Prijímač sa zapne, ak teplota klesne pod nastavenú 
hodnotu.
CHLADENIE: Prijímač sa zapne, ak teplota prekročí nastavenú 
hodnotu.
Poznámka: Budú použité rovnaké časové/teplotné udalosti ako pri 
vykurovaní.

3.7 Ochrana ventilu (možnosť 9, tabuľka 2)
Ak je zvolená možnosť ochrany ventilov, relé prijímača bude raz 
denne o 10:00 hod zapnutá.
Táto funkcia je určená k prevencii zadrenia ventilov a čerpadiel počas 
letných mesiacov.
U elektrických sústav vykurovania alebo v prípade, že sa zadrenie 
nepredpokladá, by táto funkcia mala byť vypnutá.
Čas aktivácie ochrany ventilov je možné nastaviť v rozmedzí od 
VYPNUTÉ do 1...5 minút.
 
3.8 Celkový reštart (možnosť 10, tabuľka 2)
Obnoví všetky nastavenia do stavu zodpovedajúcemu nastaveniam z 
výrobného závodu, viď tabuľka 2.

4. Technické údaje
Typové označenie INSTAT+ 868
Napájacie napätie 2 x AA 1,5V alkalické batérie
Životnosť batérií 2 roky (zvyčajne)
Rozsah nastavenia teploty 5°C až 32°C
Rozlíšenie teploty 0,1°C
Nosná frekvencia 868,95 MHz
Interval vysielania <10 min 
Anténa interná
Prenosový dosah 100 voľným vzduchom, alebo 1 strop alebo 

2 steny
Spôsob regulácie Modulácia šírkou impulzu PWM alebo 

ON/OFF - nastaviteľné
Časové rozlíšenie 1 minúta
Presnosť hodín <4 minúty / rok
Teplota okolia Prevádzková   0°C … 40°C

skladovacia  -20°C … 85°C
Vlhkosť okolia 
(bez kondenzácie)

Prevádzková   45% až 93%
skladovacia     45% až 93% 

Trieda ochrany II
Krytie IP 30
Teplota pre skúšku tlakom 75°C
Softvérová  trieda A
Hmotnosť (vrátané batérií)  ~ 200g

Rozmery

5. Riešenie problémov
1. Miestnosť sa vyhrieva neskoro
a. Sú hodiny a programové udalosti nastavené správne?
b. Je zapnutá funkcia optimálneho štartu? (viď bod 3.5)
c. Mal termostat dostatok času (niekoľko dní) na to, aby určil dáta 
týkajúce sa miestnosti?
d. Bolo riadne naviazané rádiové spojenie a je toto spojenie stále 
aktívne? viď bod 2.1. Ak bliká kontrolka prijímača, je vysielanie 
prerušené. Pre nápravu viď manuál prijímača.
2. Termostat neakceptuje žiadne zmeny
Je zapnutý zámok na ochranu prístupu? (viď bod 9.8)
3. Nastavenie teplotných hodnôt je obmedzené
Sú aktivované body nastavenia spodnej a hornej hranice? (možnosť 
4+5, Tabuľka 2)
4. Na displeji sa zobrazuje kód „E1“
Tento kód indikuje poruchu čidla.



Tabuľka1 Užívateľské možnosti (v automatickom režime

Tabuľka1 Inštalačné možnosti

súčasne stlačte < a > po dobu 3 sekúnd

Názov Min. - Max. Prednastavené
1 12 24 24

2 1 1 1

3 2 6 6

4 Zapnuté Vypnuté Zapnuté

5

6 -5,0°C +5,0°C 0

7 Zapnuté Vypnuté Vypnuté

8 Zapnuté Vypnuté Vypnuté

9 Automatické vytvorenie rádiového spojenia Zapnuté Vypnuté Vypnuté

10 Manuálne vytvorenie rádiového spojenia 0 4094 aktuálna

11 Zapnuté Vypnuté Vypnuté

12 Test vysielača Zapnuté Vypnuté Vypnuté

13 ECO limit podriadenej jednotky 5,0°C <komfort 16°C pre vykurovanie/24°C pre chladenie

Užívateľské 
možnosti

Čas (formát)

Vybraný prednastavený program

Počet udalostí za deň

Automatický prechod na letný/zimý čas

Nastavenie hodín/dátumu

Posun teploty

Obnovenie prednastaveného programu

Zámok na ochrnau prístupu

Relé zapnút/vypnúž (v prijímači)

Názov Min. - Max. Prednastavené
1 24 hod – 5/2 dni – 7 dní 7 dní

2 Zapnuté Vypnuté Zapnuté

3 PWM ON / OFF PWM

4 5°C horná hranica 5°C

5 spodná hranica 32°C 32°C

6 Zapnuté Vypnuté Zapnuté

7 Vykurovanie Chladenie Vykurovanie

8

9 Ochrana ventilov Vypnuté 1 … 5 minút 3 minúty

10 Obnovenie všetkých nastavení z výrobného závodu Zapnuté Vypnuté Vypnuté

Inštalačné 
možnosti

Typ programu

Ochrana proti mrazu

Spôsob regulácie

Nastavenie dolnej hranice

Nastavenie hornej hranice

Optimálny štart

Vykurovanie / chladenie

neobsadená


