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Návod na inštaláciu a prvé
spustenie
Programovateľný izbový termostat
HEATMISER, model neoSTAT-e
Izbový termostat pracuje na základe snímania teploty vzduchu.
Zapína vykurovanie, keď teplota vzduchu klesne pod hodnotu
nastavenú na termostate, a vypne vykurovanie, akonáhle dôjde
k dosiahnutiu tejto nadstavenej teploty.
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Takže programovateľný izbový termostat Vám umožní zvoliť,
kedy sa má vykurovanie zapnúť a akú teplotu má v zapnutom
stave dosiahnuť. Umožní Vám vybrať rôzne teploty v dome v
rôznych intervaloch dňa a týždňa.
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Nastavenie termostatu na vyššiu teplotu nespôsobí rýchlejšie
nahriatie izby. Rýchlosť nábehu vykurovania záleží od celkového
výkonu systému. Podobne, zníženie teploty na termostate
nemá vplyv na skoršie vychladenie miestnosti.

Zobrazovanie a regulácia teploty 7

Programovateľné izbové termostaty potrebujú tok vzduchu, aby
snímali teplotu, a preto nesmú byť zakryté záclonami alebo
blokované nábytkom. Blízky zdroj tepla, televízory, nástenné
alebo stolové lampy môžu tiež obmedzovať správne fungovanie
termostatu.
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Inštalačný postup
Termostat namontujte vo výške očí.
Neinštalovať v blízkosti priamych zdrojov tepla, pretože sa tým ovplyvní funkcia.
Nestláčajte LCD displej, aby neprišlo k jeho trvalému poškodeniu.
Termostat je navrhnutý na zapustenú montáž a vyžaduje, aby zadná krabica bola pred inštaláciou
zapustená 35 mm (minimálna hĺbka) do steny.
Krok 1 Odskrutkujte skrutku zo spodného čela termostatu a potom opatrne oddeľte prednú polovicu
od podkladovej dosky.
Krok 2 Čelo termostatu odložte na bezpečné miesto. Zapojte termostat podľa schémy.
Krok 3 Pevne priskrutkujte podkladovú dosku ku inštalačnej krabici.
Krok 4 Nasuňte čelnú časť termostatu na podkladovú dosku a priskrutkujte zospodu poistnou skrutkou.

Krok 1

Krok 3
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Krok 2

Krok 4

Schéma zapojenia termostatu:
RT1 –
RT2 –
LOAD, N
L,N

senzor podlahy
senzor vzduchu (voliteľný)
pripojenie vykurovacej fólie, max 3600W, 16A
pripojenie do siete, 220VAC

POZOR: AK CELKOVÝ VÝKON NAINŠTALOVANEJ VYKUROVACEJ FÓLIE PREKROČÍ 80% MAX
ZAŤAŽENIA DANÉHO TERMOSTATU, POUŽITE STYKAČ ALEBO DRUHÝ TERMOSTAT!
POZOR: NAINŠTALOVANÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S VYKUROVACOU FÓLIOU HEAT DECOR
MUSÍ BYŤ PRIPOJENÉ DO SIETE CEZ NADPRÚDOVÚ OCHRANU (ISTIČ)!
POZOR! PRIPOJENIE TERMOSTATU NA NAPÁJACIE NAPÄTIE MÔŽE VYKONAŤ
IBA KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR S OPRÁVNENÍM!
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Nastavenie času:
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na možnosť CLOCK

< >

Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípky nahor a nadol pre nadstavenie hodín

ꓥ ꓦ

Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípky nahor a nadol pre nadstavenie minút

ꓥ ꓦ

Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a nadstavteprejdite na možnosť CLOCK

<>

Voliteľné funkcie (SETUP):
Pri novšej verzii termostatov je potrebné nadstaviť sa na symbol ON/OFF a podržať
sekúnd, kým naskočí menu SET. V neostate V2 sa štandarndne SETUP nezobrazuje.
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na možnosť SETUP

pár

< >

Stlačte tlačítko potvrdenia
Číslo voliteľnej funkcie
Hodnota nadstavenia

Použite šípky nahor a nadol pre jednotlivé funkcie
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a nastavte jednotlivé hodnoty

ꓥ ꓦ
<>

Nastavenie LIMITU teploty podlahy
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na možnosť SETUP

< >

Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípky nahor a nadol a prejdite na funkciu „6“
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a nastavte hodnotu na „3“

ꓥ ꓦ
<>

Týmto zabezpečíme že termostat bude používať interný snímač na meranie teploty vzduchu
a podlahový snímač na limitáciu max. teploty podlahy.
Použite šípky nahor a nadol a prejdite na funkciu „7“
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a nastavte hodnotu na „31“

ꓥ ꓦ
<>

Ak je senzor podlahy zaliaty v poteri, je potrebné myslieť na to že snímač meria teplotu niekde
uprosted, alebo bližššie ku spodu, nie na povrchu podlahy. Podľa hygienických noriem a
smerníc EÚ môže mať podlaha na povrchu max 28 °C. Takže ak snímač nastavíte na cca 31°C,
na povrchu podlahy bude cca 28 °C. Pre presnejšie doladenie si skontrolujte teplotu povrchu
podlahy a podľa toho je potrebné nastaviť limitačnú teplotu senzora vo funkcii “7”.
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Voliteľné funkcie (SETUP):
FUNKCIA
1
Párovanie s centrálou
2
Prepínací rozdiel

3
4
5
6

Teplota ochrany pred zamrznutím
Oneskorenie výstupu
Horný / dolný limit teploty
Výber snímača

7
8
9
10
11
12

Limit teploty podlahy
Optimálny štart
Rýchlosť zmeny
Aktivácia chladenia
Nastavená teplota chladenia
Režim programu

13

Formát teploty

Verzia 1, menu SETUP trvale zobrazené vpravo dole

NASTAVENIE
Používa sa k pridaniu zóny do neoHub
00 = 0,5 °C
01 = 1,0 °C (východzie nast)
02 = 2,0 °C
03 = 3,0 °C
07 – 17 °C (12 °C = východzie nast)
00 – 15 minut (00 = východzie nast)
00 – 10 °C (00 = východzie nast)
00 = zabudovaný snímač (východzie nast.)
01 = vzdialený snímač teploty vzduchu
02 = iba podlahový snímač
03 = zabudovaný a podlahový snímač
04 = vzdialený snímač teploty vzduchu a podlahový
snímač
20 – 45 °C (28 °C = východzie nast)
00 – 05 hodin (00 = východzie nast)
Minúty potrebné ku zvýšeniu o 1 °C
00 = deaktivované, 01 = aktivované
20 – 35 °C
00 = neprogramovateľný
01 = deň v týždni/víkend (východzie nast)
02 = programovanie 7 dní
03 = 24 hodinový režim
00 = C, 01 = F (00 = východzie nast)

Verzia 2, menu SETUP prístupné po podržaní potvrdzovacieho tlačidla

Pri novšej verzii termostatov je potrebné nadstaviť sa na symbol ON/OFF a podržať
sekúnd, kým naskočí menu SET. V neostate V2 sa štandarndne SETUP nezobrazuje.
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pár

Programovanie časov a požadovaných teplôt
Termostat neoStat ponúka tri možnosti režimu programu. Programovanie deň v týždni / víkend,
programovanie 7 dní a programovanie 24 hodín. (SETUP, funkcia 12) K dispozícii je tiež možnosť
používať termostat ako neprogramovateľný. (SETUP, funkcia 12, voľba 00)
Termostat je dodávaný s naprogramovanými úrovňami komfortu, ale tie si môžete jednoducho
zmeniť.
Východzie nastavenia času a teploty sú;
07:00 – 21 °C (prebudenie/WAKE) 09:00 – 16 °C (odchod/LEAVE) 16:00 – 21 °C (návrat/RETURN)
22:00 – 16 °C (spánok/SLEEP)
V prípade ak chcete používať iba 2 úrovne napr pre DEŇ/NOC, mali by ste nepoužívané úrovne
naprogramovať na --:--

PRÍKLAD
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na možnosť EDIT

< >

Stlačte tlačítko potvrdenia
Pomocou šípok Vľavo/ Vpravo vyberte deň / obdobie týždňa, výber sa rozbliká
Stlačte tlačítko potvrdenia
Rozbliká sa WAKE/Prebudenie
Stlačte tlačítko potvrdenia a upravíte nadstavenia času/teploty
Použite šípky nahor a nadol a nadstavte hodinu kedy sa aktivuje režim WAKE

ꓥ ꓦ

Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípky nahor a nadol a nadstavte minúty kedy sa aktivuje režim WAKE
Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípky nahor a nadol a nadstavte teplotu

ꓥ ꓦ

Stlačte tlačítko potvrdenia
Použite šípku Vpravo a prejdite na možnosť LEAVE, opakujte postup.
Potom nadstavte aj možnosť RETURN a SLEEP.
U nepoužitých úrovní nastavte čas na na --:--.
Po ukončení nastavenia programov prejdite na možnosť DONE, a potvrďte.
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ꓥ ꓦ

Zobrazenie teploty
Keď je termostat nastavený na používanie snímača vzduchu aj podlahového senzora,
štandardne sa na displeji zobrazuje teplota vzduchu v miestnosti (ROOM TEMP).
Podržaním obidvoch šípiek Vľavo/Vpravo <
podlahy (FLOOR TEMP)

>

na 5 sekúnd termostat zobrazí aktuálnu teplotu

Regulácia teploty
Šípky nahor a nadol umožňujú zmeniť aktuálne nastavenie teploty

ꓥ ꓦ

Po stlačení šípky sa na displeji objaví výraz SET / Nastaviť. Pre potvrdenie a návrat na hlavný
displej stlačte tlačítko potvrdenia
Táto novo nastavená teplota bude aktuálna iba do ďalšej zmeny úrovne komfortu. Potom sa
termostat prepne na naprogramované úrovne.
Ak svieti na displeji symbol plameňa, znamená to
že je aktuálne vykurovací výstup zopnutý a
vykurovacie fólie pracujú.

Ak je za displeji zobrazený symbol podlahy,
znamená to že je podlaha nahriata na hraničnú
teplotu (FUNKCIA 7, limit teploty podlahy, str 5).
Termostat vypne Vykurovanie a teplo sa
odovzdáva do priestoru. Keď podlaha vychladne
a teplota miestnosti nie je taká ako požadovaná,
termostat znova zapne vykurovanie.
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Režim ochrany pred zámrazou
Pomocou šípok Vľavo/ Vpravo prejdite na možnosť Napájanie On/OFF

Ikona námrazy sa rozsvieti a zhasne pri každom stlačení tlačítka potvrdenia
V tomto režime termostat zapne vykurovanie iba v prípade ak teplota klesne pod
prednastavenú úroveň. (FUNKCIA 3, vysvetlenie str 5.)

Zapnutie a vypnutie termostatu
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na symbol ON/OFF

< >

Stlačte tlačítko potvrdenia na 4 sekundy
Termostat sa úplne vypne, pre opätovné zapnutie stlačte tlačítko
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Uzamknutie Termostatu

< >

Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na možnosť HOLD
Stlačte tlačítko potvrdenia na 10 sekúnd

Na displeji sa zobrazí 00:00 a je nutné zadať 4 číselný PIN KÓD
Pomocou šípok Hore/Dole zadajte prvé dve číslice

ꓥ ꓦ

Výber potvrďte
Pomocou šípok Hore/Dole zadajte druhé dve číslice

ꓥ ꓦ

Výber potvrďte
Displej sa vráti na hlavnú obrazovku a zobrazí sa symbol uzamknutia

Odomknutie Termostatu
Termostat odomknete stlačením tlačítka
Na displeji sa zobrazí 00:00 a je nutné zadať 4 číselný PIN KÓD ktorý ste zvolili pri zamknutí.
Pomocou šípok Hore/Dole zadajte prvé dve číslice

ꓥ ꓦ

Výber potvrďte
Pomocou šípok Hore/Dole zadajte druhé dve číslice

ꓥ ꓦ

Výber potvrďte
Termostat sa odomkne a displej sa vráti na hlavnú obrazovku.

Udržovanie Teploty (HOLD)
Použite šípky Vľavo/ Vpravo a prejdite na možnosť HOLD

< >

Stlačte tlačítko potvrdenia
Pomocou šípok Hore/Dole nastavte požadované obdobie udržiavania

ꓥ ꓦ

Výber potvrďte
Pomocou šípok Hore/Dole nastavte požadovanú teplotu

ꓥ ꓦ

Výber potvrďte
Na displeji sa zobrazí HOLD LEFT, a pod týmto symbolom zostávajúci čas po ktorý bude
termostat udržovať túto teplotu. Potom sa vráti k predprogramovaným hodnotám.
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Párovanie zariadenia s NEO HUB
Centrálna jednotka NEO HUB nie je súčasťou balenia k termostatom, a ak chcete svoje
vykurovanie ovládať cez Mobil / Internet je potrebné si NEO HUB dokúpiť.
E-Shop nájdete na www.zdravevykurovanie.sk alebo volajte tel. číslo 0917 791 185.
Pripojte zariadenie NEO HUB ku Vášmu routeru pomocou priloženého sieťového kábla.
Pripojte zariadenie NEO HUB do siete. Router automaticky pridelí IP adresu Vášmu NEO HUBu
a LED dióda začne svietiť na červeno. Keď za NEO HUB pripojí na Heatmiser cloud server, dióda
sa rozsvieti na zeleno.
Pripojte Váš smart telefón na tú istú WIFI sieť. Stiahnite si aplikáciu Heatmiser NEO.

Vytvorte si účet, zadajte meno/heslo, po registrácii kliknite na ADD LOCATION

Stlačte jediné tlačidlo na Vašom NEO HUBe

10

Párovanie zariadenia s NEO HUB
Vytvorte si účet, zadajte meno/heslo, po registrácii kliknite na ADD LOCATION
Pridajte názov Vášho NEO HUBu. Potom kliknite na ADD NEOSTAT.

V príslušnom NEO state choďte na SETUP, nastavte sa na FUNKCIU 1, potvrďte. Termostat bude
nájdený telefónom, môžete si zónu pomenovať napr. Obývačka, kuchyňa atď.
Na displeji termostatu začne svietiť symbol
a NEO HUB om.

Termostat bol korektne spárovaný s telefónom

Tým istým spôsobom pokračujte aj pre ostatné termostaty.
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Chybové kódy
E0 – chyba na internom snímači teploty
E1 – chyba na snímači teploty podlahy, alebo je poškodený alebo je odpojený vodič
E2 - Externý snímač teploty vzduchu nie je pripojený alebo je odpojený vodič

Kontrola nastavení FUNKCIE (v menu SETUP)
Po uvedení do prevádzky a normálnom nábehu termostatu nie je na displeji žiadne chybové
hlásenie, a je potrebné nastaviť aktuálny čas a deň.
Skontrolujte si nasledovné nastavenia v menu SETUP:
Funkcia 6 nastaviť na 03 – termostat používa interný senzor vzduchu ako aj senzor teploty
podlahy
Funkcia 7 nastaviť na 32 - To je hraničná teplota podlahy pri ktorej sa bude vykurovanie
vypínať. Pre bežné miestnosti je to v poriadku a teplota povrchu podlahy by mala dosiahnuť 28
C. Nastavených 32 C bude pri zdroji tepla v poteri....V kúpelni je odporúčané nastavenie na 3536 Stupňov.
Funkcia 12 nastaviť na 01 – V tomto prípade sa termostat programuje na pracovné dni POPIATOK a víkend osobitne. Môže sa stať že je Funkcia 12 nastavená na 00, vtedy je termostat
neprogramovateľný a na akú teplotu sa nastaví tak bude permanentne kúriť.

Viac informácií o infra vykurovaní a našich produktoch nájdete na:
www.heatdecor.sk
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