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* Strana zámerne ponechaná prázdna
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•Riadenie 2/4 rúrkových fan coilov
•Viacnásobné konfigurácie
• Veľký LCD displej
• Udržujte teplotu v miestnosti pomocou zabudovaného teplotného snímača alebo snímača teploty
vonkajšieho priestoru
• Možnosti programovania: 5 + 2 (5 dní rovnaké + 2 dni); každý týždeň každý deň; všetkých 7 dní 
• Režim ECO
• Regulácia otáčok ventilátora HI / MI / LO (automatické alebo manuálne)
• Pokročilé funkcie regulácie ventilátora (štart / stop ventilátora, oneskorenie, nepretržitý chod
ventilátora v manuálnom režime alebo v závislosti od požiadavky na vykurovanie / chladenie) 
• Automatická ochrana proti zamrznutiu
• Konfigurovateľné vstupy (snímač obsadenia alebo teploty)
• Inštalačné nastavenia
•Hysterézia
• Priame alebo diaľkové ovládanie pomocou aplikácie SmartHome App
•Aktualizácia softvéru s UG600

Ventilátor je kompatibilný s aplikáciou Smart Home App a dokáže komunikovať s inými zariadeniami Smart 
Home, ako sú snímače okien a dverí, inteligentné konektory, inteligentné tlačidlá. Fan Coil možeťe použiť aj 
bez aplikácie. Môže pracovať ako samostatné zariadenie.

1.Úvod

1.1 Zhoda produktu 

Tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam smerníc 2014/30 / EÚ, 2014/35 / EÚ, 2014/53 / EÚ a 
2011/65 / EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: www.saluslegal.com.

1.2 Bezpečnostné informácie

Používajte v súlade s predpismi. Len na vnútorné použitie. Udržujte zariadenie úplne suché. Pred čistením suchou handričkou odpojte 
zariadenie.

1.3 Prehľad

Termostat fan coil (FC600) je komplexné zariadenie, ktoré vám pomôže kontrolovať teplotu v miestnosti a 
rýchlosť ventilátora vo veľkom množstve konfigurácií. Môže byť pripojený na 2 alebo 4 rúrkový systém a môže 
byť spojený s viacerými snímačmi (napr. snímače okien, snímače potrubia), čím sa zvyšuje kvalita a rýchlosť 
riadenia teploty vo vašej domácnosti, kancelárii, hoteli atď. Termostat môže byť použitý s rôznymi 
zariadeniami, ako sú vykurovacie telesá, kotly ústredného kúrenia, elektrické ohrievače a iné.
Zariadenie umožňuje nastaviť nezávislé plány na týždennej alebo dennej báze v závislosti od vašich 
preferencií a potrieb. Má viac možností konfigurácie práce a môže byť ovládaný v off-line aj on-line móde. 
Okrem toho môže pracovať aj v eko režime, čím sa zabezpečí hospodárnosť zdrojov a financí.

Zoznam funkcií



6         Fan Coil FC600 Návod na použitie

2.Prevádzková príručka (režim offline)

Termostat FC600 môže ovládať 2 ventily (v 2-rúrkových vstup V1 riadi vykurovanie a chladenie, v 4-rúrkových 
V1 riadi vykurovanie a V2 reguluje chladenie). FC600 môže regulovať aj rýchlosť ventilátora na 3 úrovniach: 
nízka, stredná alebo vysoká, pre udržanie teploty v miestnosti.

Digitálny

Programovateľný

Krátke stlačenie Dlhé stlačenie (2 sekundy)

Zvýšiť

FunkciaTlačidlo

Znížiť 

Tlačidlo 
režimu

Nízka rýchlosť ventilátora, stredná, vysoká, automatická, vypnutá

Krátke stlačenie: Potvrdenie funkcie
Dlhé stlačenie (3 s): Aktivácia / deaktivácia režimu STANDBY.

Výber 
tepla/ chladu / Eco

Časový posun

Trvalé nastavenie 
AUTO
Výber 

tepla / chladu / Eco

Programová 
schéma 

Časový posun 
& dátum

Poznámka: Funkcia tlačidla režimu závisí od konfigurácie Fan 
Coil

2.2 Funkcie tlačidiel

2.1 Princípy činnosti
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2.3 Popis ikon - LCD

1. Automatický výber tepla / chladu
2. Ikona plánu
3. Trvalé / dočasné prepísanie
4. Ikona ventilátora
5. Rýchlosť ventilátora (nízka, stredná,

vysoká, Auto, OFF)
6. Ikona bezdrôtovej komunikácie
7. Pripojenie k sieti
8. Jednotka teploty
9. Režim vykurovania ON
10. Režim chladenia ON
11. Režim STANDBY
12. Snímač obsadenosti / neobsadenosti

13. Funkcia uzamknutia
14. AM / PM
15. Režim Eco
16. Indikátor dňa
17. Ikona filtra
18. Aktuálny čas
19. Indikátory snímača
20. Ikona časovača
21. Číslo programu
22. Indikátory senzora S1 / COM
23. S2 / COM Indikátory snímača
24. Teplota miestnosti / žiadaná hodnota
25. Indikátor teploty bodu nastavenia
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MMM

1. Automatický výber tepla / chladu
Táto ikona je viditeľná, keď termostat beží v režime 
automatického vykurovania / chladenia.

14. AM/PM
Zobrazí sa, keď máte 12 hodinový formát času.

2. Ikona plánu
Táto ikona je viditeľná, keď je termostat programovateľný a 
dodržiava plán.

15. Režim Eco
Táto ikona je viditeľná, keď termostat beží v režime Eco.

3. Trvalé/dočasné prepísanie
Táto ikona je viditeľná vždy, keď je termostat digitálny 
(neprogramovateľný) alebo keď je povolené trvalé prepínanie. 
Ak je povolené dočasné prepísanie, vedľa ikony plánu sa zobrazí 
ikona.

16. Indikátor dňa
Aktuálny deň programu je podčiarknutý.

4. Ikona ventilátora
Táto animovaná ikona zobrazuje, že je ventilátor
spustený.

17. Ikona filtra
Táto ikona je viditeľná pri výmene filtrov.

5. Rýchlosť ventilátora (nízka, stredná, vysoká, Auto, 
OFF) Táto ikona zobrazuje rýchlosť a stav ventilátora.

18. Aktuálny čas
Zobrazenie času.

6. Ikona bezdrôtovej komunikácie
Táto ikona sa zobrazí, keď je termostat pripojený k 
univerzálnej bráne.

 
19. Indikátory snímača
Táto ikona je viditeľná, keď je snímač pripojený na svorky S1 / 
Com alebo S2 / COM.

7. Globálna ikona
Táto ikona sa zobrazí, keď je termostat pripojený
k univerzálnej bráne a aplikácii cez internet.

20. Ikona časovača
Ikona sa objaví počas programovania,
označuje čas začiatku programu.

8. Jednotka teploty
⁰C alebo F

21. Číslo programu
Zobrazuje číslo programu, keď ide termostat
podľa plánu.

9. Režim vykurovania ON
Táto animovaná ikona označuje zapnutý režim 
vykurovania.

.
22. Indikátory senzora S1 / COM
Zobrazí sa snímač pripojený na svorku S1 / COM.

10. Režim chladenia ON
Táto animovaná ikona označuje zapnutý režim 
chladenia.

23. S1 / COM Indikátory senzora
Zobrazí sa snímač pripojený k terminálu S2 / COM.

11. Režim STANDBY
Táto ikona označuje, že termostat je v režime 
STANDBY alebo režime ochrany proti zamrznutiu.

24. Teplota miestnosti / žiadaná hodnota
Označuje aktuálnu teplotu v miestnosti,
požadovanú teplotu atď.

12. Snímač obsadenosti / neobsadenosti 
Postava vo dverách, ak je obsadené.
Prázdne dvere,             ak nie je obsadené

25. Indikátor teploty bodu nastavenia
Keď sa nastavuje nová požadovaná teplota,
zobrazí sa ikona.

13. Funkcia uzamknutia
Táto ikona označuje, že tlačidlá prístroja sú
zablokované.

M
M

low medium OFFhigh

M M
M M
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Po nainštalovaní Fan Coil (FC600) podľa vášho systému (pre inštaláciu a popis rôznych systémov si pozrite 
časť Inštalácie v kapitole 4) prejde do režimu STANDBY. Ak chcete FC600 začať používať - nastavovať teplotu 
v miestnosti, vytvárať plány a ovládať ventilátor, musíte ho zapnúť. Stlačte tlačidlo           na 3 sekundy. Ikony 
na obrazovke sa zobrazia v závislosti od nastavení. Čas by mal byť 12:00. 
Poznámka: Najprv stlačte ľubovoľné tlačidlo!

M M

M M

Aktuálna požadovaná teplota 
začne blikať

M

Stlačte tlačidlo nahor / 
nadol pre zvýšenie / 

zníženie požadovanej 
hodnoty

M

Stlačte OK pre uloženie 
a ukončenie

Poznámka: Štandardne, ak používate termostat bez internetu, nebude programovateľný, čo znamená, že 
nemôžete nastaviť programy. Termostat je možné prepnúť do programovateľného režimu zmenou 
parametra d00 z 0 na 1 v inštalačnom režime. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Inštalácie.

Požadovaná teplota je teplota, ktorú chcete nastaviť alebo teplota nastavená programom. Na displeji môžete 
stlačením tlačidla          alebo          zobraziť požadovanú teplotu. Keď je program spustený, po krátkom 
stlačení šípok nahor / nadol sa na LCD displeji zobrazí aktuálna požadovaná hodnota programu s ikonou Set.

Pre neprogramovateľný termostat

M

Termostat sa teraz vráti na domovskú obrazovku a bude sledovať novú 
požadovanú hodnotu.

2.5 Teplota

2.4 Zapnutie

3 s
00:00

00:00

00:00

.

Stlačením šípok skontrolujte 
žiadanú hodnotu
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M M

Stlačením šípok skontrolujte 
žiadanú hodnotu

Po 1 sekunde aktuálna 
požadovaná teplota začne blikať

M

Stlačte tlačidlo nahor / nadol pre 
zvýšenie / zníženie požadovanej hodnoty

M

Stlačte OK pre uloženie 
a ukončenie

Pre programovateľný termostat

M

Termostat sa teraz vráti na domovskú obrazovku a bude sledovať novú 
požadovanú hodnotu. Teraz pracuje v režime dočasného nahradenia. Keď je 
režim aktivovaný, na LCD displeji sa zobrazia ikony kalendára           a ruky. 
Po vstupe do tohto režimu termostat použije túto dočasnú žiadanú hodnotu 
na reguláciu teploty v miestnosti až do ďalšieho času spustenia programu. 
Potom sa vráti z režimu dočasného prepnutia do režimu Program.

počas dočasného nahradenia, to sa zruší
a termostat prejde späť do predchádzajúceho režimu.
Ak stlačíte tlačidlo režimu      M   

Poznámka: Ak používate tlačidlo režimu, uistite sa, že termostat dodržiava príslušný režim kúrenia alebo 
chladenia (ak sú oba k dispozícii).

Môžete použiť tlačidlo ventilátora na nastavenie rýchlosti ventilátora.

M

Animácia Význam

Ventilátor nie je aktívny

Keď je ventilátor spustený, ikona ventilátora je 
animovaná

Rýchlosť ventilátora: Nízka, Stredná, Vysoká

Rýchlosť ventilátora pri Auto / Off. Keď je ventilátor 
vypnutý, všetky body a ikona Auto zmizne

Stlačením vyberte rýchlosť ventilátora

 V predvolenom nastavení je ventilátor zapnutý len vtedy, keď Fan Coil vyžaduje vykurovanie alebo chladenie.

Poznámka: V režime programu je predvolený režim ventilátora automatický. Režim ventilátora možno zmeniť na 
manuálny stlačením tlačidla Fan. Ventilátor sa vráti do automatického režimu až do ďalšieho programového času.

2.6 Ovládanie ventilátora

00:00

00:00

.

00:00

MMM

M

M
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Rýchlym stlačením tlačidla režimu  na svojom Fan Coil, môžete
pristupovať k rôznym režimom v závislosti od nastavení. Nižšie 
nájdete zoznam všetkých možných kombinácií pre rýchle 
stlačenie tlačidla režimu v 2- alebo 4-rúrkovej konfigurácii. V 
závislosti od vašej konfigurácie môže termostat bežať v: režime 
chladenia, režime kúrenia, režime Eco, režime plánovania, 
trvalom alebo dočasnom prepnutí alebo ich kombinácii. Nižšie 
nájdete popis týchto režimov.

M

Poznámka: Funkcie tlačidla režim závisia od konfigurácie fan coil termostatu.

Režimy pre neprogramovateľný (digitálny) termostat

M

Ikona RUKA znamená, že termostat je v permanentnom režime (manuálny režim). Ikona 
SNEHOVEJ VLOČKY označuje, že termostat je v režime chladenia. Môžete nastaviť 
teplotu nižšiu, ako je aktuálna teplota, a ventilátor ju bude udržiavať, kým nenastavíte 
novú žiadanú hodnotu.

MM

Ikona LIST znamená, že termostat je v režime Eco. Ikona SNEHOVEJ VLOČKY označuje, že 
termostat je v režime chladenia. Ak je v režime Eco, termostat použije na nastavenie 
teploty miestnosti nastavenú hodnotu Eco. Teplotu nemôžete zmeniť v režime Eco.

Keď termostat pracuje v režime Eco, nemôžete nastaviť novú žiadanú hodnotu teploty stlačením tlačidla        alebo. 
Keď termostat opustí režim Eco, vráti sa do predchádzajúceho režimu. Prednastavená teplota je 30 ° C pre 
režim chladenia a 15 ° C pre režim vykurovania. Ak to chcete zmeniť, pozrite si nastavenia v sekcii Inštalácie.

Poznámka: Ak máte snímač obsadenia, režim Eco sa aktivuje automaticky po dokončení nastavenia. Toto 
je predvolené nastavenie. Môžete si vybrať z režimov ECO alebo STANDBY.

Ak máte voľbu manuálne kúrenie / chladenie, máte 4 možné kombinácie, ktoré môžete vykonať 
krátkym stlačením tlačidla Režim:

1.

2.

2.7 Výber prevádzkového režimu

00

M
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Ikona RUKA znamená, že termostat je v permanentnom režime (manuálny režim). 
Ikona OHREV indikuje, že termostat je v režime vykurovania. Môžete nastaviť teplotu 
vyššiu, ako je aktuálna teplota, a ventilátor ju bude udržiavať, kým nenastavíte novú 
žiadanú hodnotu.

3.

M

4.

M

Ikona LIST znamená, že termostat je v režime Eco. Ikona OHREV indikuje, že termostat 
je v režime vykurovania. Ak je v režime Eco, termostat použije na nastavenie teploty 
miestnosti nastavenú hodnotu Eco. Teplotu nemôžete zmeniť v režime Eco.

Keď termostat pracuje v režime Eco, nemôžete nastaviť novú žiadanú hodnotu teploty stlačením tlačidla                alebo.
Keď termostat opustí režim Eco, vráti sa do predchádzajúceho režimu.
Prednastavená teplota  je 30 ° C pre režim chladenia a 15 ° C pre režim vykurovania. Ak to chcete zmeniť, 
pozrite si nastavenia v sekcii Inštalátor.

Poznámka: Ak máte snímač obsadenosti, režim Eco sa aktivuje automaticky po dokončení 
nastavenia. Toto je predvolené nastavenie. Môžete zvoliť režim ECO alebo STANDBY v závislosti od 
polohy karty (in / out).

IAk je váš termostat nastavený na možnosť automatické vykurovanie / chladenie, toto sú 2 možné 
kombinácie, ktoré môžete dosiahnuť rýchlym stlačením tlačidla REŽIM:

M

Ikona A znamená, že termostat beží v režime automatického prepínania vykurovania / 
chladenia. Ikona RUKA ukazuje režim permanentného prepísania (manuálne). Môžete 
nastaviť požadovanú teplotu a termostat ho bude nasledovať. Režim vykurovanie/ 
chladenie sa vyberie automaticky:
- pomocou snímača prechodu tepla / chladu pripojeného k S1 / COM (k dispozícii v
2-rúrkovom a 4-rúrkovom systéme)
- pomocou rúrkového snímača pripojeného k S1 / COM (k dispozícii len

v 2-rúrkovej aplikácii)
- použitie „mŕtvej zóny“ (k dispozícii iba v 4-rúrkovom systéme)

Režim Eco s automatickou výmenou kúrenie / chladenie. Teplota sa nastavuje 
pomocou nastavenia teploty Eco. Ak je v režime Eco, termostat použije nastavenú 
hodnotu Eco na reguláciu teploty v miestnosti. V režime Eco nemôžete zmeniť 
teplotu.

M

M

1.

2.

M

M

M

M

M
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Režimy programovateľného termostatu

Ak máte voľbu manuálne vykurovanie / chladenie, toto je 6 možných kombinácií, ktoré môžete dosiahnuť 
rýchlym stlačením tlačidla Mode:

M

M

M

M

M

M

1.

2.

5.

3.

4.

6.

Ikona RUKA znamená, že termostat je v permanentnom režime (manuálny režim). Ikona 
SNEHOVÁ VLOČKA označuje, že termostat je v režime chladenia. Môžete nastaviť 
teplotu nižšiu, ako je aktuálna teplota, a ventilátor ju bude udržiavať, až kým nenastane 
zmena programu alebo nenastavíte novú žiadanú hodnotu.

Ikona kalendára znamená, že termostat dodržiava plán. Ikona SNEHOVÁ VLOČKA 
označuje, že beží v režime chladenia.

Ikona LIST znamená, že termostat je v režime Eco. Ikona SNEHOVÁ VLOČKA označuje, že 
termostat je v režime chladenia. Keď je režim Eco, termostat použije na nastavenie 
teploty miestnosti Eco nastavenú hodnotu. V ekologickom režime nemôžete zmeniť 
teplotu.

Ikona RUKA označuje, že termostat je nastavený na manuálny režim. Ikona TEPLO 
označuje, že termostat je v režime kúrenia. Môžete nastaviť teplotu vyššiu ako je 
aktuálna teplota a Fan Coil ju udržiava, kým neopustíte manuálny režim alebo 
nenastavíte novú požadovanú hodnotu.

Ikona KALENDÁR označuje, že termostat dodržiava plán. Ikona TEPLO označuje, že beží 
v režime kúrenia.

Ikona LIST znamená, že termostat je v režime Eco. Ikona TEPLO označuje, že termostat 
je v režime vykurovania. Keď je režim Eco, termostat použije na nastavenie teploty 
miestnosti Eco nastavenú hodnotu. V ekologickom režime nemôžete zmeniť teplotu.

M

M

M

M
M
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M

M

Naplánujte automatický režim. Teplota sa nastaví v závislosti od vytvoreného rozvrhu a 
termostat sa automaticky prepne medzi režimami vykurovanie / chladenie.

M

Ak je váš termostat nastavený na automatický výber vykurovanie / chladenie, krátkym stlačením tlačidla 
režimu imôžete mať 3 možné kombinácie:

1.

2.

3.

Ikona A indikuje, že termostat beží v režime automatický výber vykurovanie / chladenie. 
Ikona RUKA zobrazuje režim manuálneho nastavenia. Môžete nastaviť teplotu v závislosti 
od požadovanej teploty automatického výberu vykurovanie / chladenie.

Režim Eco s automatickým prepínaním vykurovania / chladenia. Teplota sa 
nastaví pomocou žiadanej hodnoty Eco teploty. V režime Eko nie je možné 
zmeniť požadovanú hodnotu.

Dlhým stlačením tlačidla režimu  na Fan Coil môžete 
• Nastaviť čas a dátum
• Vytvárať plány
• Nastaviť funkciu odsadenia

M

Poznámka: Nastavenie dátumu a vytváranie plánov je možné iba vtedy, keď je termostat 
programovateľný. Termostat je štandardne nastavený ako digitálny (neprogramovateľný) 
termostat! Ak chcete zmeniť termostat z digitálneho na programovateľný, musíte zmeniť 
parameter d00 z 0 na 1 (pozri strana 51).

2.8 Ďalšie funkcie

3s

M

M

M
M

00:00

M
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M

Stlačte tlačidlo MODE na 3 sekundy. Stlačením tlačidla OK 
vstúpite do nastavenia 

hodín.

M

Pomocou šípky NAHOR / 
NADOL zadajte hodnotu 

hodín.

Stlačte raz šípku HORE.

M

M

09:00

Stlačte tlačidlo OK. Zadajte 
hodnotu minút.

M

09:00

Stlačte tlačidlo OK.

M M

20 16

Vyberte rok. Stlačte 
tlačidlo OK.

01 01

Pomocou šípok vyberte mesiac.

M

05 01

Vyberte dátum. Stlačte 
tlačidlo OK.

M

Po nastavení dátumu a času prejde 
termostat na hlavnú obrazovku.

Po dokončení nastavenia 
času a dátumu môžete začať 
nastavovať svoje plány a 
programy.M

05 01

Stlačte tlačidlo OK.

2.8.1 Nastavenie dátumu a času

Poznámka: Ak váš termostat nie je programovateľný, preskočí 2 a prejde na krok 3! Po kroku 6 sa tiež 
ukončí úvodná obrazovka. Dátum nie je možné nastaviť na neprogramovateľných termostatoch.

*iba ak je programovateľný

*iba ak je programovateľný *iba ak je programovateľný

*iba ak je programovateľný *iba ak je programovateľný *iba ak je programovateľný

09:00

Poznámka: Najskôr zapnite LCD displej stlačením ľubovoľného tlačidla!

3s00:00
M

00:00
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• 5+2 (Po-Pi + So-Ne

• 1-7 (individuálne programy každý deň)

• 7 - rovnaký program pre všetkých 7 dní v týždni
Predvolený čas programu a požadované hodnoty (pre vykurovanie, chladenie a režimy a automatický režim) 
pre konfiguráciu podlahového vykurovania 2/4

Program Čas

Nastavený režim chladenia Nastavený režim vykurovania
Deň 1 až 5 

(alebo 1-7 alebo
samostatne)

Deň 6 až 7
Deň 1 až 5

(alebo 1-7 alebo
samostatne)

Deň 6 až 7

1 6:00 24°C 24°C 21°C 21°C

2 8:00 28°C 26°C 18°C 21°C

3 16:00 24°C 24°C 21°C 21°C

4 18:00 28°C 24°C 21°C 21°C

5 22:00 24°C 26°C 18°C 18°C

6 - - - - -

Poznámka: Ďalšie kroky budú závisieť od 
nastavenia, ktoré máte. Ak máte manuálne 
prepínanie chladenie / vykurovanie, budete 
si musieť zvoliť režim, ktorý chcete nastaviť. 
Ak máte automatické prepínanie chladenie / 
vykurovanie, zariadenie preskočí kroky 3-4.

M

Stlačte tlačidlo MODE na 3 sekundy Stlačte raz šípku HORE

M

M

V tomto kroku stlačte tlačidlo OK, ak chcete nastaviť plán iba pre režim 
chladenia. Ak chcete nastaviť rozvrh iba pre režim vykurovania, stlačte 
raz šípku nahor. Po stlačení tlačidla OK prejde fan coil na krok 5.

V tomto kroku stlačte tlačidlo OK, ak chcete nastaviť plán iba pre režim 
vykurovania. Ak chcete nastaviť plán iba pre režim chladenia, stlačte raz 
šípku nahor. Po stlačení tlačidla OK prejde fan coil na krok 5.

2.8.2 Nastavenie plánov

Pred nastavením plánov sa uistite, že je váš termostat programovateľný. Keď začnete nastavovať plány z 
termostatu, aktivuje sa predvolený program. Počiatočné nastavenia môžete ľahko upraviť podľa svojich 
potrieb. Nižšie nájdete tabuľku s predvolenými výrobnými plánmi. Môžete si vybrať z:

Výber režimu vykurovania / chladenie je k dispozícii iba vtedy, keď je termostat nastavený na prácu v oboch 
režimoch. Ak je termostat nastavený tak, aby pracoval iba v režime vykurovania alebo chladenia, zariadenie 
preskočí kroky 3-4, pretože je potrebné vytvoriť iba jeden rozvrh. Ak sú k dispozícii oba režimy, je potrebné 
vytvoriť 2 plány (jeden pre vykurovanie, druhý pre chladenie).

• Poznámka: Najskôr stlačte ľubovoľné tlačidlo,
aby ste LCD aktivovali!

3s
00:00

M

M
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Potvrďte stlačením 
tlačidla OK.

M2

06:00

Termostat prejde 
na program 2.

Rovnaké kroky budete musieť vykonať pri nastavovaní všetkých šiestich programov, po ktorých termostat 
prejde na So-Ne a požiada vás, aby ste nastavili plány na tieto dni. Budete musieť nastaviť počiatočný čas a 
teplotu pre každý zo šiestich programov. Ak programujete každý deň individuálne, budete musieť nastaviť 
programy od 1 do 6 na pondelok, potom utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu. Ak programujete 
celý týždeň to isté, budete musieť nastaviť všetkých 6 programov iba raz.

M1

06:00

Potvrďte stlačením 
tlačidla OK.

M1

06:00

Stlačte šípky hore / dole pre 
nastavenie minút.

M1

06:00

Potvrďte stlačením 
tlačidla OK.

M1

06:00

Nastavte teplotu pre program 
1 pomocou šípok hore / dole.

M

M1

06:00

Stlačte šípky hore / dole na 
nastavenie času začiatku 

programu 1.

M1

Stlačte šípky hore / dole pre 
výber režimu plánovania.

M1

Stlačte raz, aby ste vybrali iba 
So-Ne.

M1

Stlačením hore / dole vyberte 
každý deň jednotlivo alebo 

7-krát a vyberte celý týždeň.

M1

Stlačením tlačidla OK vyberte.

M1

Stlačením tlačidla OK vyberiete Po - Pi

V tomto kroku stlačte tlačidlo OK, ak chcete 
nastaviť plán na pondelok. Ak si chcete 
zvoliť iný typ programu, stlačte šípku 
nahor / nadol.

M1

06:00
M
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• Počas nastavovania programu dlhé stlačenie uloží všetky nastavenia a vráti sa na domovskú obrazovku.
• Časový rozvrh programu je 10 minútových krokoch.
• Ak sú vybrané dni v týždni 1-5 + 6-7, keď nastavíte plán na 1-5, Fan Coil automaticky prejde na

programovanie 6-7.
• Ak programujete celý týždeň to isté - po dokončení programovacieho plánu pre dni 1-7, Fan Coil opustí

režim nastavenia programu.
• Ak je vybraný deň v týždni pondelok, po dokončení nastavenia programu jednotka automaticky vstúpi

do nastavenia programu v utorok, ..... a nedeľu, a nakoniec režim nastavenia programu ukončí.

• Dlhé stlačenie            alebo rýchlejšie zmení čas alebo teplotu.
• Kedykoľvek pri nastavovaní, dlho stlačte pre návrat na domácu obrazovku pri ukladaní nastavení.
• Vybratá položka nebude blikať, ak sa nastavuje. Blikanie sa obnoví asi 0,5 sekundy po uvoľnení tlačidla.
• Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo, prístroj sa po 30 sekundách vráti na domovskú obrazovku, pričom uloží

vykonané nastavenia programu. Pobeží podľa nových nastavení programu.
• Čas začiatku nasledujúceho programu nemôže byť rovnaký alebo skorší ako predchádzajúci program.

Napríklad v prvom programe, ktorý sa začína o 8:00, ďalší sa musí začať aspoň o 8:10 atď.

Počas nastavovania programu, niekoľko poznámok:
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2.9.1 Ochrana proti zamrznutiu

Ochrana proti zamrznutiu je funkcia, ktorá zabraňuje zamrznutiu potrubia. Automatická ochrana je stále 
zapnutá a je nastavená na 5 ° C. Pri  ochrane proti zamrznutiu sú všetky výstupy vypnuté. Ochrana proti 
zamrznutiu je aktívna aj v pohotovostnom režime.

M

Dlhým stlačením vstúpite do 
režimu STANDBY / ochrana 

proti zamrznutiu.

M

Termostat v režime STANDBY / 
ochrana proti zamrznutiu.

M

M

Stlačte tlačidlo Mode 
na 3 sekundy.

Zobrazí sa programové menu. 
Stlačte šípku hore.

Zobrazí sa ponuka hodín. 
Stlačte šípku hore.

Zobrazí sa ponuka OFFSET. 
Stlačte tlačidlo OK.

Použite šípky hore / dole na 
nastavenie rozsahu posunu.

Stlačte OK na potvrdenie 
a návrat na domovskú 

obrazovku.

M

Domovská obrazovka 
s novým displejom teploty 

offsetu.

Použite šípky hore / dole na 
nastavenie rozsahu posunu.

2.9 Ďalšie funkcie

2.8.3 Funkcia odchýlka od teploty - OFFSET

Odchýlka od teploty je funkcia, ktorá vám umožňuje nastaviť odchýlku teploty miestnosti +/- 3,0 ⁰C 
v krokoch 0,5 ⁰C. Toto je užitočné, ak sa váš termostat nachádza na mieste s mierne odlišnou teplotou ako je 
celková teplota v miestnosti. K funkcii sa dostanete aj stlačením tlačidla Mode. 
Poznámka: Najskôr stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste LCD aktivovali!

3s

3s
M M M

M M

M
M
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2.9.4 Chybové kódy 

Bez ohľadu na režim, v ktorom je zariadenie - vykurovanie (vrátane ochrany proti zamrznutiu) alebo chladenie, po 
odpojení alebo nesprávnom fungovaní externého čidla, termostat striedavo zobrazuje varovný nápis na 2 
sekundy a aktuálnu teplotu na 2 sekundy. Externý snímač je odpojený alebo nefunguje správne. Súčasne sa 
podsvietenie LCD displeja zapne, keď sa zobrazia varovné písmená, potom sa vypne, keď sa zobrazí aktuálna 
teplota.

Chybový kód Popis

01 Vstup podlahového snímača je otvorený alebo nie je pripojené podlahové čidlo

02 Skrat vstupu podlahového snímača

03 Externý snímač je otvorený alebo nie je pripojené

04 Skrat externého snímača

Po opätovnom pripojení alebo oprave externého snímača sa termostat vráti do normálneho režimu 
a zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti.
Keď sa objaví Err XX, termostat sa uzavrie.

a súčasne.  Na LCD displeji sa zobrazuje ikona .  

2.9.2 Funkcia blokovania tlačidiel

Na zamknutie tlačidiel na termostate stlačte
zámku tlačidiel.        Ak chcete tlačidlá odomknúť, opäť súčasne stlačte obe tlačidlá.

M

M

Stlačte spolu na 3 sekundy.

M

Tlačidlá sú blokované.

2.9.3 Pripomienka na vyčistenia filtra

Funkcia „pripomienka čistého filtra ventilátora“ počíta prevádzkové hodiny ventilátora a zobrazuje ikonu, 
ktorá užívateľa upozorní, aby vyčistil filter ventilátora ihneď po dosiahnutí prahovej hodnoty. Pripomienka 
nemá  vplyv na činnosť termostatu, ktorý naďalej beží normálne.

M

Stlačte tlačidlo na 5 sekúnd, zrušíte pripomienku vyčistenia filtra.

3s

3s

M

M
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2.10 STANDBY režim

Keď vstúpiťe do režimu STANDBY, aktivuje sa požadovaná hodnota ochrany. Hodiny pokračujú v chode. 
Aktivujú sa ochranné hodnoty pre vykurovanie a chladenie. Ak chcete vstúpiť do režimu STANDBY, dlho 
stlačte tlačidlo OK      na vašom termostate. Režim STANDBY môžete kedykoľvek vypnúť dlhým stlačením 
tlačidla OK. Všetky reléové výstupy sa okamžite prepnú na VYP, bez ohľadu na predchádzajúci prevádzkový 
režim (vykurovanie, chladenie, automatické vykurovanie / chladenie). Všetky vaše predvolené nastavenia sa 
uložia. Keď FC600 pracuje v STANDBY režime, je spustená ochrana proti zamrznutiu.

M

M M

Vstup do STANDBY režimu Výstup zoTANDBY režimu

Stlačte tlačidlo OK na 3 sekundy.STANDBY režim Predchádzajúci režim.

• Poznámka: Najskôr stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste LCD aktivovali!

3s
Stlačte tlačidlo OK na 3 sekundy.

3s
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3. Návod na použitie (režim online)

Táto časť vám ukáže, ako používať Fan Coil s univerzálnou bránou a aplikáciou Salus Smart Home. Aby ste to 
mohli urobiť, budete potrebovať univerzálnu bránu Salus UG600 / UGE600, aplikáciu Salus Smart Home App a 
pripojenie na internet. Ovládanie termostatu prostredníctvom aplikácie vám poskytne možnosť vzdialene 
spravovať teplotu vo vašom dome / kancelárii.

Termostat v aplikácii Dlaždica termostatu pri poklepaní Termostatové rozhranie

3.1 Rýchly prehľad

Funkcie dostupné v aplikácii sú:

• Zmena názvu zariadenia
• Nastavenie požadovanej teploty v miestnosti
• Výber vykurovanie / chladenie
• 4 rôzne nastavenia: postup podľa – harmonogramu, trvalého pozastavenia, režimu Eco,

vypnutia (režim STANTBY)
• Programovanie
• Regulácia rýchlosti ventilátora
• Funkcia blokovania tlačidiel
• Zapnutie / odopnutie termostatu na obrazovke
• Funkcia priradenia okna
• Identifikačná funkcia
• Vytváranie / nastavenie pravidiel One Touch
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3.2 Popis obrazovky aplikácie

Ikona vykurovanie / chladenie
Ak je zvolený režim vykurovanie / chladenie, 
klepnite na vykurovanie / chladenie

On/Off/Plán/Eco/Hold
Dotknite sa pre podmenu

Rýchlosť / Vyp / Zap. ventilátora
Dotknite sa pre podmenu

Uzamknutie / odomknutie 
termostatu

Zapnutie  
odopnutie 

termostatu na 
obrazovke

Tlačidlo nastaveniaTlačidlo okenného 
snímača

Vyhľadajte svoje zariadenie

Tlačidlo ponukyTlačidlo na domovskej obrazovky

Upravenie názvu termostatu

Nastavená teplota

Aktuálna teplota

Tlačidlo späť

Ručné nastavenie teploty
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3.3 Zmena názvu zariadenia
Názov zariadenia môžete kedykoľvek ľahko zmeniť klepnutím na obrazovku ceruzky na paneli s názvami 
zariadení.

Klepnite na ikonu ceruzky. Zadajte nový názov. Klepnite na Uložiť. Termostat bol premenovaný.

Nastavenú hodnotu môžete zmeniť posúvaním kurzora v aplikácii doľava / doprava. Na obrazovke aplikácie je 
požadovaná teplota číslo zobrazené väčším písmom.

Stará požadovaná hodnota. Nová požadovaná hodnota.

3.4 Požadovaná teplota

Posunutím kurzora doľava sa zníži teplota a doprava sa zvýši. Váš termostat bude sledovať nastavenú teplotu, 
až kým ju znova manuálne nezmeníte. To je trvalé potlačenie. Ak termostat beží v režime plánovania, ale 
manuálne ste nastavili inú teplotu, nová nastavená teplota bude bežať až do spustenia nasledujúceho 
programu. Ubezpečte sa, že termostat pracuje v režime vykurovania, v ktorom chcete nastaviť teplotu a ktorá 
je vyššia ako aktuálna teplota v miestnosti. Ubezpečte sa, že termostat pracuje v režime chladenia, ak chcete 
nastaviť teplotu, ktorá je nižšia ako skutočná teplota v miestnosti.

Kliknutím na dlaždicu 
termostatu zadajte svoj 

termostat.

Kliknutím na názov 
termostatu sa dostanete na 

hlavnú obrazovku.
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Ak je termostat nastavený na manuálne prepínanie vykurovanie / chladenie, ventilátorová cievka vám 
umožňuje zvoliť si medzi režimami vykurovania alebo chladenia prostredníctvom aplikácie. Postupujte podľa 
nasledujúcich krokov:

Kliknutím na dlaždicu 
termostatu zadajte svoj 

termostat.

Kliknutím na názov 
termostatu sa dostanete na 

hlavnú obrazovku.

Klepnutím vyberte režim. Vyberte režim vykurovanie / 
chladenie.

Poznámka: Ak chcete v manuálnom režime nastaviť teplotu vyššiu ako je aktuálna teplota v miestnosti, 
musíte pred zmenou požadovanej hodnoty na novú hodnotu zvoliť režim vykurovania. Ak chcete nastaviť 
teplotu, ktorá je nižšia ako aktuálna teplota v miestnosti, musíte pred zmenou nastavenej hodnoty na novú 
hodnotu zvoliť režim chladenia. V opačnom prípade nebude termostat reagovať.

Ikony aplikácie pre vykurovanie a chladenie

Ikona Vysvetlivky

Termostat je v režime VYKUROVANIA, ale 
vykurovanie sa nevyžaduje

Termostat je v režime VYKUROVANIE a žiada 
vykurovanie

Termostat je v režime CHLADENIE, ale chladenie 
sa nevyžaduje 

Keď je termostat v režime CHLADENIE a požaduje 
chladenie

sivá

oranžová

modrá

sivá

Dlaždica termostatu 
na obrazovke, keď je 
termostat v režime 
vykurovania, a žiada 

vykurovanie.

Dlaždica termostatu 
na obrazovke, keď je 
termostat v režime 

chladenia a 
požaduje chladenie.

3.4 Výber vykurovanie / chladenie
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Klepnutím vstúpite do podponuky. Klepnite na možnosť sledovať plán. Termostat dodržiava plán.

3.5 Nastavenie činnosti

Váš Fan Coil môže mať 4 rôzne nastavenia činnosti:
1. Postup podľa plánu
2. Trvalé pozastavenie
3. Eco režim
4. Vypnuté (režim STANDBY)

Nastavenie si môžete zvoliť klepnutím na ikonu. 

3.5.1 Postup podľa plánu

Vyberte tento prevádzkový režim, aby termostat dodržal naprogramované plány. Keď termostat beží v režime 
plánovania, zobrazí sa ikona kalendára.      Ak termostat beží v dočasnom režime potlačenia (užívateľ 
manuálne zmenil teplotu počas programu), ruka a ikona kalendára sa zobrazia spolu.     Pri dočasnom 
potlačení sa termostat vráti naspäť do plánu po začatí nového nastaveného času.

3.5.2 Trvalý manuálny režim

Aj keď je termostat nastavený podľa plánu, používateľ môže zmeniť prevádzkový režim na trvalý manuálny 
režim. V tomto režime termostat udržuje nastavenú teplotu, kým ju užívateľ manuálne nezmení na novú 
hodnotu alebo nevyberie nový prevádzkový režim. Keď je termostat spustený v trvalom manuálnom režime, 
na obrazovke aplikácie sa zobrazí ikona ruky.

Klepnutím vstúpite do podponuky Klepnite na ikonu ruky Termostat je v režime trvalého 
manuálneho režimu.
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3.5.3 Eco režim

Pri režime Eco, termostat použije nastavenú hodnotu Eco na reguláciu teploty v miestnosti. Keď je aktivovaný 
režim Eco, zobrazí sa ikona Eco.          Ak chcete vybrať režim Eco, postupujte podľa jednoduchých krokov.

Poznámka: Ak termostat pracuje v ekologickom režime, posúvaním kurzora nemôžete nastaviť novú  
hodnotu teploty. Keď termostat funguje v ekologickom režime, vráti sa do predchádzajúceho nastaveného 
režimu. Parameter nastavenia ekologickej žiadanej hodnoty je d10 pre režim vykurovania a d11 pre režim 
chladenia. Predvolená teplota pre režim chladenia je 30 ° C  a 15 ° C pre režim vykurovania. Ak to chcete 
zmeniť, pozrite si nastavenia v časti inštalácií.

Poznámka: Ak máte snímač obsadenosti, potom je režim Eco automaticky aktivovaný po dokončení 
nastavenia. Toto je nastavenie d34. Môžete si vybrať z režimu Eco alebo STANDBY.

Klepnite na ikonu stavu práce Termostat beží 
v ekologickom režime.

Vyberte režim Eco
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3.5. 4 Režim STANDBY 
V režime STANDBY sú všetky výstupy z termostatu vypnuté. Stále bude zobrazovať aktuálnu teplotu 
miestnosti a  bude pracovať v režime ochrany proti zamrznutiu. Keď termostat beží v režime STANDBY, 
nemôžete žiadnym spôsobom zmeniť nastavenú hodnotu teploty ani ovládať programy. Pre nastavenie 
režimu  STANDBY ostupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Poznámka: Po opustení režimu STANDBY sa obnovia všetky nastavenia.

Klepnite na ikonu stavu práce. Termostat beží v režime 
STANDBY.

Vyberte off.

Klepnite na ikonu 
Zapnúť / Vypnúť.

Vyberte on. Termostat je opäť 
v predchádzajúcom režime.
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3.6 Nastavenie plánu pre termostat
Fan Coil vám dáva možnosť nastaviť programy pre termostat. Počas jedného dňa môžete pridať až 6 
programov výberom počiatočného času a teploty programu. Môžete si vybrať z 3 rôznych konfigurácií 
rozvrhu:
• 5 + 2 (5 dní rovnaký program + 2 dni rovnaký program)
• Individuálny program každý týždeň
• Všetkých 7 dní rovnaký program

Okrem toho si môžete zvoliť nastavenie predvolených plánov, ktoré už v aplikácii existujú, alebo ich 
upraviť podľa svojich preferencií. Rozvrhy sa zobrazujú v dolnej časti obrazovky aplikácie na vybratom 
termostate. Programy môžete aktivovať stlačením ikony Sledovať plán v aplikácii.

Po aktivácii sa zobrazí ikona kalendára na obrazovke.

Choďte k termostatu, 
posuňte zobrazenie 

nadol a klepnite na pero.

Kliknite na šípku a zobrazí 
sa rozbaľovacia ponuka 

s možnosťami dní.

Môžete si vybrať 
program 

Po-Pi + So-Ne (5 + 2).

Všetkých 7 dní rovnaký 
program.

Individuálne každý 
týždeň.

Ak chcete do termostatu pridať program, podľa nasledujúcich krokov pridajte interval a opakujte toľkokrát, 
koľkokrát je potrebné.

Klepnite na Pridať 
interval.

Pridajte čas začiatku. Pridajte teplotu 
chladenia.

Ak chcete pridať interval, 
klepnite na Pridať.

Poznámka: Ak ste nevybrali žiadne predvolené plány, neexistujú žiadne časové intervaly na 
zobrazenie. Kliknutím na tlačidlo                        môžete kedykoľvek pridať predvolené plány. Predvolené 
plány je možné ľahko upravovať podľa vašich preferencií.

Pridajte teplotu 
vykurovania.

Poznámka: Čas by mal byť vo formáte hh: mm a hodnota teploty by mala byť číslo medzi 
5 a 40. Desatinné číslice musia končiť 0 alebo 5.
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Po pridaní intervalu ho 
uložte klepnutím na Uložiť.

Ak chcete pridať ďalšie intervaly, klepnite na Pridať nové 
intervaly a postup zopakujte od krokov 4 do 8.

Opakovaním postupu 
popísaného v krokoch 4 až 8 

môžete pridať ľubovoľný 
počet intervalov. Postup je 

rovnaký pre všetky 3 
konfigurácie plánu. Programy 

môžete prispôsobiť 
ľubovoľným spôsobom.

Poznámka:  Ak ste v úvodnom nastavení vybrali položku Vykurovanie alebo Chladenie, zobrazí sa iba 
pole JEDNO (Vykurovanie alebo Chladenie) a iba toto pole bude vyžadovať zadanie hodnoty.

Klepnite na Pridať 
predvolené plány

Pridajú sa predvolené plány. 
Môžete ich upraviť stlačením 

znaku ceruzky.

Ak chcete pridať predvolený plán, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Vykonajte zmeny podľa 
krokov 4-8 a klepnite 

na "aktualizácia".

Váš rozvrh bol úspešne 
aktualizovaný.

Nežiaduce intervaly môžete odstrániť takto:

Klepnite na Klepnite na tlačidlo Odstrániť. Interval bol odstránený.
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Klepnite na ikonu ventilátora. Vyberte rýchlosť ventilátora

Klepnite na ikonu ventilátora na 
obrazovke aplikácie a podmenu s 
rýchlosťami ventilátora(1-3, Auto a 
Off). Vyberte si.

V predvolenom nastavení je ventilátor zapnutý iba vtedy, keď je požiadavka na vykurovanie alebo 
chladenie. Predvolené nastavenie môžete zmeniť zmenou parametra d38 v inštalačnom režime. 
Podrobnosti o inštalačnom režime nájdete na strane 49. V programovom režime je predvolený režim 
ventilátora automatický. Režim ventilátora je možné zmeniť na "Ručne" stlačením tlačidla Ventilátor. 
Ventilátor sa vráti do automatického predvoleného režimu až do nasledujúceho programu.
Ventilátor je riadený metódou TPI. TPI je algoritmus, ktorý určí, akou rýchlosťou musí ventilátor bežať, 
aby bol čo najefektívnejší z hľadiska hospodárnosti. Rýchlosť sa nastavuje v závislosti od rozdielu medzi 
izbovou teplotou a nastavenou hodnotou, ale tiež podľa teplotných vzorcov - pre úsporu energie.

3. 7 Ovládanie ventilátora

Aplikácia vám umožňuje uzamknúť tlačidlá na vašom zariadení. Jednoducho klepnite na ikonu zámku .
Ak  chcete odomknúť, znova klepnite na ikonu. Keď sú tlačidlá uzamknuté, používateľ nemôže na zariadení stlačiť 
žiadne tlačidlá.

Klepnite na ikonu zámku. Termostat je zamknutý. 
Klepnutím odomknete.

Termostat je odomknutý.

3.8 Funkcia blokovania tlačidiel

Nastavenia zámku tlačidiel môžete zmeniť aj v nastaveniach parametrov zmenou hodnoty d37 
v inštalačnom režime. Skontrolujte stranu 51.
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Ak máte k terminálu S2 pripojený snímač obsadenosti, napríklad hotelovú kartu, zobrazí sa aj v aplikácii. 
Po vložení karty, čo znamená človek je v miestnosti, sa na obrazovke zobrazí ikona. V opačnom prípade 
sa zobrazia prázdne dvere. Užívateľ môže definovať, či má termostat prejsť do režimu ECO alebo 
STANDBY, keď v miestnosti nie je nikto, zmenou parametra d34 v inštalačnom menu.

Človek v miestnosti. Miestnosť je prázdna - 
termostat v režime Eco.

Snímač okna spojený s termostatom vám umožní vytvoriť pravidlá v prípade, že je okno zatvorené / 
otvorené. Ak príde informácia o otvorenom / zatvorenom okne počas plynutia programu (keď termostat 
dodržiava plán), pravidlo sa použije až do začiatku nasledujúceho programu. Môžete si tiež navoliť, že 
termostat bude po zatvorení okna pokračovať po predchádzajúcom nastavenom programe. Ak chcete mať 
túto funkciu k dispozícii, musíte do systému pridať snímač okien a spárovať ho s termostatom. Pozri nižšie.
Ak chcete do systému pridať snímač okien, pozrite si príručku OS600 na salus-manuals.com

3.10 Funkcia priradenia okna

3.9 Snímač obsadenosti

Klepnite na ikonu okna. Tap window icon. Vyberte možnosť 
a príslušný snímač.

Klepnutím na OK 
uložte nastavenia.
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Klepnite na ikonu lupy na obrazovke 
aplikácie. Obrazovka vášho zariadenia 
prejde do identifikačného režimu -
počas 10 minút bude blikať Zapnuté / 
Vypnuté. Opätovným klepnutím 
zastavíte režim identifikácie.

M

3.11 Funkcia identifikácie

3. 12 Pripnutie / odopnutie termostatu na obrazovke

Termostat je pripnutý na 
obrazovke. Uvoľnite 

klepnutím na špendlík.

Dlaždica je viditeľná. Termostat je pripnutý na 
obrazovke.

Termostat je odopnutý.

Klepnite na termostat.Dlaždice už nie sú 
viditeľné. Pre prístup 
k termostatu choďte 

do Menu.

Klepnite na zariadenia. Klepnutím sa pripnete späť.
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Klepnutím na ikonu ozubeného kolieska zadajte nastavenia. Toto menu 
umožňuje zmeniť nastavenia termostatu. Pre prístup do ponuky nastavení 
budete musieť zadať špeciálne heslo.Prečítajte si viac v časti Inštalačná príručka 
o ďalších podrobnostiach o tom, ako získať prístup k nastaveniam, s úplným
popisom parametrov. Pozri stranu 50.

3.13 Nastavenia



35         Fan Coil FC600 Návod na použitie

3.14 Používanie / Pridanie OneTouch

OneTouch je sada pravidiel, ktoré môžete použiť na váš termostat. Môžete sa rozhodnúť ich kedykoľvek 
povoliť alebo zakázať. OneTouch určuje vášmu termostatu presne, ako sa správať v závislosti od vášho 
vstupu. V aplikácii sú k dispozícii 3 preddefinované pravidlá OneTouch.
• Párty režim - nastaví termostat na 21 ° C na 2 hodiny
• Spustiť komfortnú teplotu - nastaví termostat na 21 ° C
• Spustiť režim mrazu - nastaví termostat do režimu mrazu
Ak chcete aktivovať už existujúci OneTouch, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Napríklad ak chcete 
nastaviť jednodňový režim Párty režim

Klepnite na ikonu menu

Choose settings

Vyberte OneTouch Klepnite na Party Mode

Klepnite na Add OneTouch Vyberte zariadenia, na ktoré 
chcete pravidlo uplatniť

OneTouch je pridané!

Stlačením tohto 
tlačidla spustíte 

funkciu OneTouch.

Na domovskej obrazovke sa zobrazí 
dlaždica OneTouch a termostat 

zmodral, čo znamená, že sa 
ochladzuje.

Váš termostat je 
nastavený na 21 ° C

Klepnutím na ikonu 
prejdete na hlavnú 

obrazovku

Klepnite na Použiť
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4. Inštalačná príručka
Product overview

Balenie by malo obsahovať

Predný kryt Zadný kryt

Dve skrutky pre montáž na stenu

4.1 Obsah balenia

Ideálna poloha na 
umiestnenie termostatu 
FC600 je asi 1,5 m nad 
úrovňou podlahy, na 
mieste, kde je termostat 
prístupný, primerane 
osvetlený a bez 
extrémnych teplôt 
a prievanu. Termostat 
nemontujte na vonkajšiu 
stenu, nad radiátor ani na 
miesto, kde by mohol byť 
vystavený priamemu 
slnečnému žiareniu.

M M

15
0 

cm

min 20 cm
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4.2 Schémy zapojenia
Nižšie nájdete niektoré možné schémy použitia termostatu Fan Coil v závislosti od vášho systému a 

komponentov.

• 2 rúrky, iba kúrenie

• 2 rúrky, iba chladenie
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• 2 rúrky, kúrenie alebo chladenie

• 2 rúrky, kúrenie a chladenie
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• 4 rúrky, kúrenie a chladenie + prepínač S1

Režim kúrenia

Režim chladenia

Externý spínač (ZAP / VYP) (prepínanie vykurovanie / chladenie)

Externý spínač (ON / OFF) (napr. snímač obsadenosti, 
spustenie režimu ECO alebo pohotovostný režim)

Snímač teploty rúrky

Snímač teploty vzduchu alebo externý izbový teplotný 
snímač (FC600 zobrazí teplotu zo snímača pripojeného k T2. 
Snímač internej teploty bude ignorovaný)

Motorový ventil / ovládač

3-stupňový ventilátor

Vykurovacie zariadenie

Chladiace zariadenie

Vykurovacie alebo chladiace 
zariadenie (iba 2-rúrkový systém)
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4.3 Možnosti zapojenia
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Fan Coil thermostat
Model: FC600

 Zónový ventil

- 3-stupňový ventilátor

- Poistka

- Externý spínač (ZAP / VYP) - prepínanie medzi teplom a chladom

- Externý vypínač (ZAP / VYP)
napr. snímač obsadenosti, ktorý spustí ekologický režim

- Snímač teploty vzduchu alebo snímač externej izbovej teploty
 (aktívny snímač T2 deaktivuje meranie teploty v termostate)

- Snímač teploty rúrky - umožňuje fungovanie ventilátora
* (iba v dvojrúrkovom systéme)

Wiring Option

Terminál 
meno

funkcia

L,N 230 V AC napájanie
V1 4 rúrky: výstup vykurovacieho ventilu - 230 V AC

2 rúrky: výstup vykur. / chladiaceho ventilu - 230 V AC
V2 4 rúrky: výstup chladiaceho ventilu - 230 V AC

2 rúrky: N/A
F1      Regulácia ventilátora (nízka úroveň) - 230 V AC
F2 Regulácia ventilátora (stredná úroveň) - 230 V AC
F3 Regulácia  ventilátora (vysoká úroveň) - 230 V AC
S1 Výmena vykurovanie / chladenie (alebo rúrkový 

S2 Snímač obsadenosti alebo externý snímač
COM Spoločný terminál

Popis terminálov Ikony - popis

S1

S2

*T1

T2
snímač - iba v dvojrúrkovom systéme) *
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Poznámka: Ak používate externý snímač, 
ubezpečte sa, že dodržiavate pokyny 
uvedené nižšie a tiež, že všetky nastavenia 
sa vykonávajú zodpovedajúcim spôsobom 
na cievke.

4. 4 Svorky

S1
noFn

S1
HCCO

S1
Auto

S1
SenS

Žiadna funkcia

Na terminál S1 / COM nie je nič 
pripojené. Vykurovanie / 
chladenie môžete zmeniť iba 
manuálne pomocou tlačidla 
Režim alebo App, ak sú oba 
režimy k dispozícii.

Výmena vykurovanie / chladenie

Keď je terminál S1 / COM 
otvorený, je aktivovaná funkcia 
vykurovanie.
Keď je terminál S1 / COM 
zatvorený, aktivuje sa funkcia 
chladenie.

Automatické prepínanie 

V 2-rúrkovom systéme - S1 = 
Auto je pripojený snímač teploty 
rúrky a rozhoduje, v akom režime 
by mal termostat pracovať.
V 4-rúrkovom systéme - S1 = 
Auto - to znamená, že k S1 / COM 
nie je nič pripojené, a termostat 
meria teplotu v miestnosti a zvolí 
režim vykurovania alebo 
chladenia.

Snímač ventilátora

K dispozícii iba pre 2 rúrky. 
Potrubný snímač je pripojený k 
terminálu S1 / COM. Potrubný 
snímač sa používa na to, aby 
ventilátor mohol bežať alebo nie. 
Výber vykurovanie / chladenie sa 
vykonáva manuálne.

Predvolené nastavenie:       S1
noFn

S2
noFn

S2
door

S2
SEnS

Žiadna funkcia

Na terminál S2 / COM nie je nič pripojené.

Snímač obsadenosti
Snímač obsadenosti je pripojený k terminálu 
S2 / COM (napr .: hotelová karta).

Vonkajší snímač teploty

Teplota načítaná snímačom sa zobrazí na 
LCD cievke ventilátora. Interný snímač v 
cievke ventilátora sa nebude používať.

Predvolené nastavenie:      S2
noFn

S1 Pripojenie terminálu

S2 pripojenie terminálu

S2 S1
T1T2

COM
FC600

F2F3 F1 V2 V1 N L

S2 S1
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Terminál S1 / COM

Terminál S1 / COM reaguje na výmenu vykurovanie / chladenie. Môže pracovať v 4 rôznych režimoch, v 
závislosti od toho, čo je pripojené k terminálu.

2 rúrky 4 rúrky

NoFn

Žiadna funkcia, znamená, že na terminál nie je nič pripojené a že režim vykurovania / chladenia 
bude užívateľ manuálne meniť pri ovládaní Fan Coil prostredníctvom zariadenia alebo 
aplikácie. Režim vykurovania / chladenia nemôže byť zmenený pomocou prepínača; zostane v 
poslednom režime zvolenom lokálne pomocou tlačidla alebo aplikácie.

HCCO

Výmena vykurovanie / chladenie pomocou externého spínača -  k termostatu je pripojený externý spínač a v 
závislosti od jeho polohy môže používateľ na termostate ovládať režimy vykurovania / 
chladenia. Keď je spínač otvorený, termostat prejde do režimu kúrenia, keď je zatvorený do 
chladenia. Primárne použitie tohto nastavenia je, keď máte termostat v jednej miestnosti, ale 
chcete prevádzkovať jeho režim z iného miesta (napríklad máte niekoľko termostatov v 
rôznych miestnostiach a prepínač vykurovanie / chladenie umiestnený v kotolni).

Auto

Automatické prepínanie vykurovanie / chladenie 
pomocou potrubného snímača. Na svorku S1 / 
COM je pripojený externý snímač teploty 
rúrky. Teplota zistená senzorom (t. j. teplota 
vody vo vnútri rúrky) sa používa na 
prepnutie z režimu kúrenia do režimu 
chladenia alebo naopak. Keď je teplota rúrky 
vyššia ako napr. 30 ° C (parameter d25) 
termostat sa prepne do režimu vykurovania; 
a do režimu chladenia, keď je nižšia ako 10 ° 
C (parameter d24). Ak je teplota rúrky po 
zapnutí medzi 2 prepínacími bodmi, 
termostat sa spustí v predchádzajúcom 
aktívnom režime. Teplota rúrky sa sníma v 
30-sekundových intervaloch a prevádzkový 
stav sa podľa toho aktualizuje.
Poznámka: Teplota zistená  snímačom NIE 
JE teplota zobrazená na LCD displeji. Na 
obrazovke termostatu sa zobrazuje teplota v 
miestnosti zistená snímačom vnútornej 
teploty. Informácie týkajúce sa teploty rúrky 
používa termostat iba na prepínanie medzi 
režimom chladenia / kúrenia a zapínaním / 
vypínaním ventilátora, ak je zvolený.

Automatické prepínanie vykurovanie / chladenie pomocou 
funkcie „dead zone“. Pri konfigurácii so 4 rúrkami 
NEMÔŽE byť pripojený externý snímač rúrky. 
Termostat ovláda 2 ventily v režime kúrenia a 
chladenia. Terminál V1 sa používa pre 
vykurovací ventil, zatiaľ čo terminál V2 sa 
používa pre chladiaci ventil. Teplota prepínania 
režimu kúrenie / chladenie je tá, ktorú zistí 
snímač vnútornej teploty.

Sens

Na svorku S1 / COM je pripojený externý 
snímač rúrky, ktorý určuje, že ventilátor musí 
bežať alebo nie. Typ snímača pripojeného k 
terminálu S1 / COM musí byť NTC 10 kOhm.

N/A

2 alebo 4  
S1/COM
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S2/COM terminál

2 rúrky 2 rúrky

NoFn

Žiadna funkcia - na kontakt S2 / COM nie je nič pripojené. Termostatu sa neposkytujú 
žiadne informácie.

Senzor
obsadenosti

Snímač obsadenosti - je zapojený snímač obsadenia, takže termostat môže získať 
informácie v závislosti od vstupu z tohto terminálu a je možné vytvoriť rôzne pravidlá. 
Príkladom je hotelová karta - po vložení hotelovej karty môže termostat pracovať podľa 
plánu, ktorý môže prejsť do režimu ECO alebo STANDBY (definovaný parametrom d34). 
Snímač obsadenosti sa dá použiť v 2-rúrkových alebo 4-rúrkových aplikáciách. 

Externý snímač 
teploty

Externý snímač teploty - Je pripojený externý snímač teploty. Po pripojení snímača 
termostat zobrazí na LCD displeji teplotu z tohto snímača, pričom ignoruje vnútorný 
snímač. Môže sa použiť ako predĺženie termostatu s tým, že termostat prevádzkuje 
miestnosť, ku ktorej nemáte prístup alebo je vzdialená. Upozorňujeme, že ak nemáte 
nainštalovaný žiadny snímač, ale ako externý snímač ste vybrali S2, nebude sa zobrazovať 
teplota, pretože termostat nebude mať zdroj na získavanie údajov. Môže sa používať 
s akoukoľvek hodnotou d2. Snímač by mal byť NTC 10 kOhm.

Terminál S2 / COM sa používa na pripojenie externých snímačov ako snímača obsadenosti alebo externého snímača teploty. Môže pracovať v 
3 rôznych režimoch, v závislosti od toho, čo je pripojené k terminálu.
Poznámka: Terminál S2 / COM má rovnaké použitie pre konfiguráciu 2- alebo 4-rúrky.

2 alebo 4  

Sensor

1 2

4.5 Montáž na stenu
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60mm

Zarovnajte predný kryt s horným okrajom.

Nasaďte predný kryt na zadný kryt Uistite sa, že kolíky sú zarovnané

Ľahko stlačte, kým nezačujete kliknutie.

3

4 5

6
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Termostat môžete nainštalovať v lokálnom režime bez použitia Universal Gateway UG600 a aplikácie. Spustí 
sa v režime offline. Z režimu offline môžete vždy prepnúť do režimu online. Podrobnosti nájdete na strane 50. 
Pri prvej inštalácii bez internetu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

M M M M

Pri prvej aktivácii FC600 
zobrazí verziu softvéru.

Keď sa FC600 rozsvieti, na LCD 
displeji sa zobrazí „UG YES“ blikajúca. 
Vyberte „NIE“ pomocou šípky NAHOR 

alebo NADOL, pretože pripájame  
FC600 bez internetového pripojenia.

Vyberte typ systému: 
2 alebo 4 rúrky.

Krátko stlačte tlačidlo OK.

M M

M

Vyberte, čo je pripojené k S1. 
V predvolenom nastavení je  No 

function. Podrobnosti nájdete na 
strane 40.

Po dokončení hlavných nastavení  
FC 600 prejde do pohotovostného 

režimu. Stlačením OK na 3 sekundy 
ho zapnete.

Stlačte tlačidlo OK.

M

Vyberte výstup pre S2. 
V predvolenom nastavení je  

No function.  Podrobnosti 
nájdete na strane 41.

M

Vyberte, či chcete použiť 
2-rúrkový fan coil iba 

na chladenie ...

M

Len vykurovanie ...

M

...alebo vykurovanie 
a chladenie. Potvrďte 

tlačidlom OK.

M

Termostat je zapnutý.

Poznámka: Kroky 8-10 (výber vykurovanie / chladenie alebo oboje) sú k dispozícii iba pre manuálne 
prepínanie medzi vykurovaním a chladením. Ak v kroku 6 zvolíte Auto alebo HCCO, termostat vynechá tieto 
nastavenia a vstúpi do režimu STANDBY.

4.6.1 Režim offline (bez pripojenia k internetu)

4.6 Prvé zapnutie

3sec

M
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4.6.2 Online režim (s pripojením na internet)

Na spustenie párovania by sa brána mala zapojiť do zdroja napájania a pripojiť k internetu. Tiež sa uistite, že 
brána je pridaný do vašej aplikácie Salus Smart Home. Informácie o inštalácii univerzálnej brány nájdete 
v príručke UG600 / UGE600 na adrese salus-manuals.com

Najprv sa uistite, že ste si stiahli aplikáciu 
Salus Smart Home z Google Play alebo App 
Store. Budete si musieť vykonať niekoľko 
jednoduchých krokov na vytvorenie účtu 
a potom prepojiť Fan Coil 
s univerzálnou bránou a aplikáciou.
K webovej verzii sa dostanete aj na: 
http://eu.salusconnect.io/

M

Potvrďte stlačením tlačidla.

M

Párovanie potvrdíte krátkym stlačením. Na 
tomto mieste by ste mali prejsť do aplikácie, 

aby ste nakonfigurovali Fan Coil.

V rohu 
obrazovky sa 
objaví symbol 

antény

Uistite sa, že je vaša univerzálna brána pridaná do 
aplikácie. LED dióda brány by mala byť stále modrá. Po 
nainštalovaní spárujte Fan Coil s univerzálnou bránou 
a pridajte ho do aplikácie.

Teraz prejdite do aplikácie. 
Klepnite na ikonu ponuky.
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Klepnite na nastavenia Klepnite na Nastavenie 
zariadenia

Klepnite na Vyhľadať zariadenie.

Keď sa pridáva nové 
zariadenie, brána by mala 

blikať na červeno.

Na obrazovke by sa mal 
objaviť Fan Coil.

Vyberte zariadenie a 
klepnite na Pripojiť 

zariadenie.

Premenujte svoje 
zariadenie a klepnite na 

Ďalej.

Teraz nastavte svoj Fan 
Coil podľa svojho systému.

OneTouch si môžete zvoliť 
teraz alebo neskôr. Viac 
informácií o OneTouch 
nájdete na str. 35. Toto 

nebude mať vplyv na vaše 
nastavenia.

Prejdite nadol a vyberte 
pripnutie Fan Coil. 
Klepnite na Ďalej.

Vyberte váš typ systému - 
konfiguráciu 2 alebo 4 

rúrkovú a potom klepnutím 
na Ďalej prejdite na ďalší 

krok.

M

Fan Coil automaticky prejde na 
obrazovku aplikácie FC.
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Poznámka 1: Pri prvej konfigurácii vášho Fan Coil sa vyskytnú určité 
rozdiely v nastavení aplikácie v závislosti od toho, či máte systém 2 alebo 
4-rúrkový. Poznámka 2: Ak zvolíte 2-rúrkový systém s možnosťou 
manuálneho vykurovania / chladenia, budete musieť postupovať podľa 
ďalších krokov 16 - 19. Poznámka 3: V prípade 2-rúrkového systému s 
externým prepínačom alebo s možnosťou vyhrievania / chladenia 
snímača a v prípade 4-rúrkového systému bez ohľadu na možnosť 
zahrievania / chladenia, prejdite na krok 20.

Vyberte možnosť vykurovania / chladenia a stlačte Ďalej. Prečítajte si 
nižšie uvedené poznámky týkajúce sa možností vykurovania / chladenia 
vo vašom systéme.

Kroky 16 - 19 platia IBA s 2-rúrkovým systémom a vybranou možnosťou manuálneho vykurovania / chladenia

Vyberte, či chcete používať Fan Coil na 
vykurovanie, chladenie alebo oboje. 

Klepnite na Ďalej.

Uveďte, na čo budete termostat 
používať. Klepnite na Ďalej.

Vyberte, či chcete predvolený rozvrh 
vykurovania alebo chladenia. Viac informácií o 

tom, ako vytvárať / používať plány na strane 27.

Ak ste okrem vyššie popísanej možnosti vybrali aj iné možnosti, aplikácia vás prevedie:

Vyberte, či chcete 
predvolený rozvrh. 
Klepnite na Ďalej

Vyberte, či máte na snímači S2 
nejaké externé vstupy. Pozrite 

si stranu 41 o externých 
snímačoch. Klepnite na Ďalej

Vyberte požadovaný 
formát hodín. Klepnite na 

Kompletné nastavenie

Teraz je nastavenie dokončené. 
Klepnutím na Dokončiť prejdete 
na ďalší krok. Na obrazovke sa 

zobrazí dlaždica Fan Coil.
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Upozornenie:  Ak ste klikli na externý snímač, ale nemáte ho pripojený k termostatu, vaša Fan Coil 
nezobrazí žiadnu teplotu. Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť a dokončení nastavenia nie je možné 
v aplikácii zmeniť počiatočné nastavenia. Budete musieť odstrániť a znovu nainštalovať Fan Coil 
a vybrať správne možnosti. Na strane 62 nájdete informácie o tom, ako odstrániť termostat z aplikácie 
a resetovať ho. Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa váš termostat prepne do pohotovostného režimu.

Kliknutím na dlaždicu 
termostatu zadajte svoj 

termostat.

Kliknutím na názov 
termostatu sa dostanete na 

hlavnú obrazovku.

Kliknutím na ikonu Zapnúť / 
Vypnúť zapnite termostat.

Na obrazovke sa objaví 
podmenu, klepnutím na 

Zapnite termostat zapnete

Po tom, ako sa na vašom prístrojovom paneli zobrazí dlaždica ventilátora, počkajte niekoľko minút, aby sa 
všetky nastavenia správne nainštalovali. Po zapnutí termostatu pomocou aplikácie sa obrazovka na vašom 
termostate aj na aplikácii zmení, čo ukazuje vaše počiatočné nastavenia. V tomto okamihu môžete začať 
pridávať plány a používať termostat z aplikácie alebo zo samotného zariadenia. Na nasledujúcej stránke 
nájdete zoznam ikon zobrazených na obrazovke v aplikácii. Úplný zoznam ikon na obrazovke Fan Coil nájdete 
na strane 8.
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4.7.1 V režime offline (bez internetového pripojenia)

M

3sec 

Stlačte tlačidlá na 3 sekundy.

M

Stlačte tlačidlo OK. Mali by 
ste vstúpiť do inštalačného 

režimu.

M

Číslice na obrazovke budú blikať. 
Pomocou klávesov hore / dole 

zadajte 49.

M

d00 bude blikať.

Inštalačný režim je rozšírené menu, v ktorom má užívateľ prístup ku všetkým nastaveniam termostatu. Prístup 
k nemu je zo zariadenia, keď FC600 pracuje bez pripojenia na internet. Ak chcete vstúpiť do inštalačného 
režimu (IBA v režime offline), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Existuje mnoho nastavení, ktoré je možné nastaviť a zmeniť. Popis všetkých funkcií nájdete ďalej v tejto 
kapitole. Parameter dxx je číslo nastavenia a vyššie uvedené číslo je hodnota daná nastaveniu. V tabuľke 
nájdete všetky opísané nastavenia a ich hodnoty.

4.7.2 Prepínanie z neprogramovateľného na programovateľný termostat

M

3sec 

Stlačte tlačidlá na 3 sekundy.

M

Stlačte tlačidlo OK. Mali by 
ste vstúpiť do inštalačného 

režimu.

M

Číslice na obrazovke budú blikať. 
Pomocou klávesov hore / dole 

zadajte  49.

M

d00 bude blikať. Stlačte tlačidlo OK

M

Hodnota d00 bude blikať. Pomocou 
klávesov hore / dole zadajte 1.

Termostat Fan Coil je teraz 
v programovateľnom režime.

M

3sec  
Nová hodnota bude blikať. Dlhým stlačením 

tlačidla OK vykonajte výber a prejdite na 
domovskú obrazovku.

M

Po prvom zapnutí nie je FC600 predvolene programovateľný. Ak ho chcete prepnúť na programovateľný 
termostat v lokálnom režime, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

4.7 Inštalačné parametre 

3sec

3sec

3sec

3sec

Poznámka:  Tento režim (inštalačný režim) NIE JE v zariadení k dispozícii, keď je fan coil pripojený 
k internetu. Ak chcete zmeniť parametre inštalátora, keď je zariadenie pripojené k aplikácii, pozrite si 
nasledujúcu stránku.
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4.7.3 V online režime (prostredníctvom aplikácie)

Klepnite na ikonu ozubeného 
kolieska.

Prístup k nastaveniam. 
Posuňte zobrazenie do dolnej 

časti obrazovky.

Zadajte heslo 49. Klepnite na OK.

Prejdite nadol a zobrazia sa 
všetky dostupné nastavenia.

Ak chcete zachovať svoje 
zmeny, klepnite na Uložiť.

4.8 Úplný zoznam parametrov

Inštalačné parametre pre Fan Coil sú uvedené v zozname názvov dxx a pre každý parameter dxx môžete zvoliť 
špecifickú hodnotu, ktorá nastaví Fan Coil na konkrétne nastavenie. Keď vstúpite do nastavení inštalátora, 
krátkym stlačením          alebo         sa prepne na d01, d02, d03 atď. A krátkym stlačením         sa zadá 
nastavenie. Použite znova               alebo               na úpravu hodnoty parametra.

M

d00 bude blikať. Stlačením 
tlačidla OK zadajte parameter.

M

Hodnota d00 bude blikať. Pomocou 
tlačidiel hore / dole zadajte hodnotu.

M

d00 bude blikať. Pomocou tlačidiel 
hore / dole zmeňte názov 

parametra.

ALEBO
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Poznámka:  Ak počas inštalačného režimu nestlačíte žiadne tlačidlo, FC600 by mal zmeny uložiť 
a do 15 minút prejsť do hlavnej ponuky.

Číslo
parametra

Typ nastavenia Popis Základné 
hodnoty 

d00 Typ termostatu 0 = Neprogramovateľný - nemôžete nastavovať časový 
program. Môže pracovať iba v manuálnom režime
1 = Programovateľný - môžete nastaviť časový program

0

d01 Fancoil 
2 alebo 4 rúrkový

0 = 2 rúrkový
1 = 4 rúrkový

0

d02 S1/COM svorky 0 = Ručne - Užívateľ môže prepínať medzi režimami 
Kúrenie / Chladenie iba manuálne stlačením tlačidla 
Režim

1 = Prepínanie tepla / chladu (HCCO) - výber medzi 
kúrením a chladením sa vykonáva pomocou externého 
spínača. Používateľ nemôže zvoliť režim vykurovania / 
chladenia stlačením tlačidla Režim. Keď je kontakt 
S1 / COM otvorený = režim kúrenia 
S1 / COM kontakt je zatvorený = režim chladenia

2 = Automatické prepínanie tepla / chladu - 
prepínanie medzi kúrením a chladením sa vykonáva 
automaticky. Používateľ nemôže zvoliť režim 
vykurovania / chladenia stlačením tlačidla Režim. 

V dvojrúrkovom systéme Postup vykonávaný 
potrubným snímačom. Keď je teplota na potrubí nízka = 
režim chladenia Keď je teplota na potrubí vysoká = 
režim vykurovania. Spínacia hodnota medzi ohrevom 
a chladením je určená parametrami d24 a d25. 

V 4-potrubnom systéme Prepínanie tepla / chladu sa 
vykonáva automaticky pomocou interného senzora 
pomocou funkcie nazývanej „mŕtva zóna“.

3 = Auto Sens (iba pre 2 rúrkový). Táto funkcia je 
k dispozícii, iba ak je k terminálu S1 / com pripojený 
potrubný snímač. Táto funkcia vypne ventilátor, ak je 
teplota snímača potrubia <= d25 v tepelnom režime 
alebo ak je teplota snímača potrubia> = d24 v režime 
chladenia. Používateľ nemôže zvoliť režim vykurovania 
/ chladenia stlačením tlačidla Režim.

0

d03 S2/COM svorky 0 = žiadna funkcia - Na vstup S2 / COM nie je nič 
pripojené
1 = pripojený snímač teploty
2 = pripojený snímač externej teploty

0
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Číslo 
parametra 

Typ nastavenia Popis Základné 
hodnoty 

d04 Výber režimu 
vykurovania a chladenia 
- tento parameter je k 
dispozícii iba v prípade, 
že d01 = 0 (2 potrubie) 
a d02 = 0 alebo 2 (bez 
funkcie S1-COM alebo 
pripojeného 
potrubného snímača)

 

0 = Kúrenie a chladenie dostupné pomocou tlačidla 
Režim.
1 = Iba chladenie (užívateľ nemôže zmeniť režim 
pomocou tlačidla režim)
2 = Iba kúrenie (užívateľ nemôže zmeniť režim 
pomocou tlačidla režim)

1

d 05 Kalibrácia teploty Táto funkcia umožňuje kalibrovať zobrazenú hodnotu 
teploty. Môže byť nastavená od -3,0 ° C do + 3,0 ° C

0⁰C

d06 Max. teplota 
vykurovania

5⁰C - 40 ⁰C 40 ⁰C

d07 Min. teplota 
vykurovania

5⁰C - 40 ⁰C 5⁰C

d08 Max. teplota 
chladenia

5⁰C - 40 ⁰C 40 ⁰C

d09 Min. teplota 
chladenia

5⁰C - 40 ⁰C 5⁰C

d10 Hodnota ECO 
v režime kúrenia

Toto nastavenie je zodpovedné za požadovanú teplotu 
ECO, keď je termostat v režime kúrenia. Môže byť 
nastavená na ľubovoľnú hodnotu od 5 ° C do 40 ° C.

15⁰C

d11 Hodnota ECO 
v režime chladenia

Toto nastavenie je zodpovedné za požadovanú teplotu 
ECO, keď je termostat v režime chladenia. Môže byť 
nastavená na ľubovoľnú hodnotu od 5 ° C do 40 ° C.

30⁰C

d12 Časové pásmo -13 to +13 +1

d13 DST – Letný čas 0 = Zapnutý
1 = Vypnutý

0

d14 Funkcia blokovania 
tlačidiel

Táto funkcia sa používa na zapnutie / vypnutie funkcie 
automatického blokovania tlačidiel. 0 = manuálne - 
používateľ môže uzamknúť kľúče manuálne pomocou 
zariadenia alebo aplikácie. 1 = Auto (termostat uzamkne 
klávesy po 5 minútach od posledného stlačenia tlačidla). 
2 = Odomknutý používateľ nemôže uzamknúť klávesy.

0

d 15 TPI/Hysterézia 0 = TPI
1 = Hysterézia

0

d 16 Nastavte typ riadenia 
v modulácii. Tento 
parameter je k dispozícii, 
iba ak vyberieme 
algoritmus TPI

0 = Prostredie s pomalými zmenami 
1 = Prostredie s rýchlymi zmenami

0
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Číslo 
parametra

Typ nastavenia Popis Základné 
hodnoty 

d 17 Hysterézia kúrenie Rozsah hysterézie je 1 až 20 (0,1 K až 2,0 
K). Priemer: 1 = 0,1 K ... 20 = 2,0 K

3

d 18 Hysterézia 
chladenie

Rozsah hysterézie je 1 až 20 (0,1 K až 2,0 
K). Priemer: 1 = 0,1 K ... 20 = 2,0 K

5

d19 Minimálny čas 
vypnutia pre 
režim chladenia

10 až 300 sek. 10

d20 Minimálny čas 
vypnutia pre 
režim 
vykurovania

10 až 300 sek. 10

d21 TPI regulácia kúrenie CPH 3 - 12 cyklov zapnutia / vypnutia za hodinu 6

d22 TPI regulácia chladenie CPH 3 - 12 cyklov zapnutia / vypnutia za hodinu 3

d23 Komfortný režim pre 
mŕtvu zónu (iba 4 rúrkový)

1 - 5K 2.0

d 24 Vykurovanie / 
chladenie - spínací 
bod

Hodnota tohto parametra je pre snímač potrubia. Ak 
teplota je nad nastavenu teplotu, termostat prepne do 
režimu vykurovania.

10⁰C

d25 Vykurovanie / 
chladenie - spínací 
bod

Hodnota tohto parametra je pre snímač potrubia. Ak 
teplota je pod nastavenu teplotu, termostat prepne do 
režimu chladenia.

30⁰C

d 26 Vstup S1 - COM 0 = Normálne otvorený 
1 = Normalne zatvorený

0

d 27 Vstup S2 - COM 0 = Normálne otvorený 
1 = Normalne zatvorený

0

d28 Servis filtra Funkcia „pripomienka čistenia filtra ventilátora“ počíta 
prevádzkové hodiny ventilátora. Je VYPNUTÉ alebo od 
0,1 do 9,9 (9,9 znamená 9900 hodín = 9,9 * 100)

Off

d29 Ochrana 
vykurovania

VYPNUTÉ alebo od 5 ° C do 40 ° C (hodnota d29 nemôže 
byť vyššia ako d30)

8

d30 Ochrana 
cladenia

VYPNUTÉ alebo od 5 ° C do 40 ° C Off
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Číslo 
parametra

Typ nastavenia Popis Základné 
hodnoty 

d31 Zobrazenie teploty 0 = 0,1 ° C
1 = 0,5 ° C

1

d32 Oneskorenie spustenia
 chladenia

Od 0 do 15 minút 0

d33 Formát hodín 0 = 12h
1 = 24h

1

d34 Režim ECO alebo 
STANDBY. Ak sú 
svorky S2 / COM 
spojené, 
termostat prejde 
do režimu ECO 
alebo STANDBY. 

0 = režim ECO 
1 = režim STANDBY
Napríklad, keď je hotelová karta v prevádzke (snímač 
obsadenia naznačuje, že osoba je v miestnosti) 
- termostat prejde do režimu ECO, ak vyberiete „0“, 
alebo prejde na model STANDBY, ak vyberiete 
možnosť „ 1 ”(podrobnosti nájdete nižšie)

0

d35 Kalibrácia druhého 
pripojeného snímača do 
S2 / COM (parameter je 
k dispozícii iba pri 
d03 = 2)

Od -3⁰C do +3⁰C 0⁰C

d36 Stav po výpadku 
napájania

Po zapnutí napájania bude termostat pracovať v:  
0 = pohotovostný režim
1 = posledná konfigurácia

0

d37 Umožniť 
používateľovi 
odomknúť 
klávesy alebo NIE

1 = znamená, že používateľ sa môže odomknúť 
stlačením a 0 = znamená, že sa používateľ NEMÔŽE 
odomknúť stlačením a Ak d37 = 0, môže používateľ 
zamknúť / odomknúť kľúče iba prostredníctvom 
aplikácie.

0

d38 Manuálne 
ovládanie rýchlosti 
ventilátora

0 = Ventilátor stále zapnutý (nezáleží na tom, či je 
požiadavka pre vykurovanie alebo chladenie) 
1 = Ventilátor pracuje s rýchlosťou nastavenou manuálne, iba 
ak je požiadavka na vykurovanie alebo chladenie

1

d39 Oneskorenie 
zapnutia ventilátora

0 sekúnd až 30 minút 0

d40 Oneskorenie vypnutia 
ventilátora

0 sekúnd až 30 minút 0

d42 Spustenie ventilátora 
len v režime CHLADENIE

0 - Nie
1 - ÁSno

Poznámka: Nastavenie d00, d01, d02, d03, d04 NEMÔŽE byť zmenené v inštalačnom menu ani na 
zariadení, ani v aplikácii. Závisia od vášho počiatočného nastavenia a od konfigurácie vášho systému a môžu 
byť zmenené iba vtedy, keď budete preinštalovávať / vykonávať zmeny vo vašom fancoile alebo systéme. 
Niektoré parametre budú viditeľné / neviditeľné v závislosti od nastavenia MAIN parametrov (d01, d02, d03, 
d04, programovateľný, neprogramovateľný).

d41 Ovládanie ventilu, keď je 
ventilátor VENTILÁTOR 
manuálne vypnutý

0 - (predvolené) ovládanie ventilov - vypnuté, keď je 
ventilátor VYPNUTÝ 1 - ovládače ventilov zapnuté, keď 
je ventilátor VYPNUTÝ MANUÁLNE vypnutý
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TPI verzus Span Control (parameter d15)

Ventilátor je riadený metódou TPI. TPI je samoučiaci sa algoritmus. Určuje ventilátoru, v akej rýchlosti musí 
fungovať, aby bol čo najhospodárnejší. Nenastavuje len rýchlosť v závislosti od rozdielu medzi izbovou 
teplotou a nastavenou hodnotou teploty, ale tiež zisťuje teplotné vzorce vo vašej domácnosti / kancelárii, aby 
sa dosiahol najlepší plán úspory energie.
Teplota snímača teploty termostatu sa spolieha na počet MCC ADC - skutočný vzťah teploty k skutočnej 
teplote displeja.
Výhody TPI:
- Prispôsobenie sa rôznemu prostrediu, pre určenie vyrovnávacieho bodu
- Rýchla reakcia na dosiahnutie požadovanej hodnoty
- Automatické obnovenie
- Rýchla stabilná odozva

Oneskorenie spätnej väzby potrubného snímača

Ak je teplota snímača potrubia pod 2 ° C pod parametrom d25, výstup ventilátora zostane vypnutý. Ak je 
vybraná rýchlosť ventilátora manuálna rýchlosť ventilátora, užívateľ môže zvoliť - Ventilátor VŽDY ZAPNUTÝ, 
keď je nastavený na Manuálny nízky / stredný / vysoký alebo FAN riadený pomocou TPI / SPAN.
Ak je d38 nastavený na VŽDY ZAPNUTÝ - FAN bude potrubný snímač ignorovať.
Ak je d38 nastavený na FAN riadený pomocou TPI / SPAN - potom FAN bude bežať ručne nastavenou 
rýchlosťou (nízka / stredná / vysoká), ale LEN, keď snímač potrubia umožní spustiť ventilátor.
Pozrite si obrázok na nasledujúcej strane.
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Prepínací bod výmeny vykurovania / chladenia (parameter d24, d25)

D25 = 30⁰C

D24 = 10⁰C

Požadovaná 
hodnota na 
FC600, napr. 
20 ° C

Predvolená hodnota SPAN 
pre teplotu d25: 2 ° C

Predvolená hodnota SPAN 
pre teplotu d25: 2 ° C

Práca v režime chladenia 
FAN - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE 
VALVE - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE

Práca stále v režime chladenia 
FAN je VYPNUTÁ
VALVE - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE

Práce  v režime VYKUROVANIA 
VENTILÁTOR - ovládaný pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE 
VALVE - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE

Práca v režime vykurovania 
FAN je VYPNUTÉ
VALVE - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE

Práce v režime chladenia 
FAN - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE 
VALVE - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE

Práca stále v režime chladenia 
FAN je VYPNUTÉ
VALVE - ovládané pomocou TPI alebo HYSTERÉZIE

1

2

3 4 5 61 2

3

4

5

6
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Režim ECO alebo STANDBY (nastavenie d34):

ECO režim

Ak je Fan Coil nastavený na d34 = 0 (režim ECO) a snímačom obsadenosti nie je detekovaná žiadna 

prítomnosť, Fan Coil prejde do režimu ECO.

Ak je Fan Coil nastavený na d34 = 0 (režim ECO) a brána do neho neodošle príkaz OFF (napr. v systéme nie je 
žiadny snímač okna), Fan Coil načíta stav snímača obsadenosti. Ak je detekovaná prítomnosť (vložená karta), 
Fan Coil opustí režim ECO a zobrazí postavičku v ikone dverí, ak sa nezistí žiadna prítomnosť, prejde do režimu 
ECO.

Keď je Fan Coil nastavený na d34 = 0 (režim ECO) a brána do neho vyšle príkaz OFF, Fan Coil prejde do režimu 
ECO bez ohľadu na stav snímača obsadenosti. Ak užívateľ nastaví iný režim (napr. trvalé pozastavenie), Fan 
Coil opustí režim ECO a zvolený režim sleduje.

STANDBY režim

Ak je fan coil nastavený na d34 = 1 (režim STANDBY) a snímačom obsadenosti nedeteguje prítomnosť, fan 

coil vstúpi do režimu STANDBY.

Keď je fan coil nastavený na d34 = 1 (režim STANDBY) a brána do neho neodošle príkaz OFF, fan coil prečíta 
stav snímača obsadenosti. Ak je detekovaná prítomnosť (vložená karta), Fan Coil opustí režim STANDBY 
a zobrazí ikonu postavičky v ikonách dverí, ak sa nezistí žiadna prítomnosť, prejde do režimu STANDBY.

Keď je fan coil nastavený na d34 = 1 (režim STANDBY) a brána do neho vyšle príkaz OFF, fan coil vstúpi do 
režimu STANDBY bez ohľadu na stav snímača obsadenosti. Ak užívateľ nastaví iný režim (napr. trvalé 
zastavenie), Fan Coil opustí režim STANDBY a zvolený režim sleduje.
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Ak chcete pridať FC do UGE600 po jeho nastavení, musíte použiť kód 55 a potom zvoliť UG YES a potom 
potvrdiť PAIR, aby ste sa mohli pripojiť k UG. V aplikácii by ste mali vidieť všetky nastavenia, ktoré už boli 
vykonané v minulosti, keď ste nakonfigurovali model FC600 bez UG. Pozrite si podrobný postup, ako je to 
znázornené. Uistite sa, že vaše UG je pripojené k systému a či máte nainštalovanú aplikáciu.

M

Stlačte tlačidlá na 3 sekundy.

M

Stlačte tlačidlo OK.

M

Číslice na obrazovke budú blikať. Pomocou 
klávesov hore / dole zadajte  55.

M

Stlačte tlačidlo OK.

M

Párovanie potvrdíte krátkym stlačením. Na 
tomto mieste by ste mali prejsť do aplikácie, 

aby ste nakonfigurovali Fan Coil.

V rohu 
obrazovky sa 
objaví značka 

antény

Uistite sa, že vaša univerzálna brána je pridaná do 
aplikácie. LED svetlo brány by malo byť stále modré. Po 
nainštalovaní prejdite na svoj Fan Coil a začnite ho 
párovať s UG a pridajte ho do aplikácie.

Ak chcete začať proces párovania, brána by mala byť pripojená k zdroju napájania a pripojená k internetu. 
Tiež sa uistite, že UG je pridaná do vašej aplikácie Salus Smart Home. Informácie o inštalácii univerzálnej brány 
nájdete v príručke UG600 / UGE600 na adrese salus-manuals.com.

3sec

3sec

3sec

4.9 Prepínanie z režimu offline do režimu online

Teraz prejdite do aplikácie. Klepnite 
na ikonu ponuky
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Klepnite na nastavenia Klepnite na Nastavenie 
zariadenia

Klepnite na Vyhľadať 
zariadenie

Keď sa pridáva nové 
zariadenie, UG by mala 

blikať načerveno.

Na obrazovke by sa mal 
objaviť fan coil.

Vyberte zariadenie 
a klepnite na 

Pripojiť zariadenie.

Premenujte svoje 
zariadenie a klepnite 

na Ďalej.

M

Fan Coil automaticky prejde na 
obrazovku aplikácie FC.

Teraz klepnite na Dokončiť 
a dokončite nastavenie.

Prejdite nadol a klepnite na 
kompletné nastavenie.

Teraz nastavte svoj fan 
coil podľa svojho systému.

Na prístrojovej doske sa 
zobrazí dlaždica 

termostatu.
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Ak chcete zariadenie resetovať, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Upozorňujeme, že keď resetujete 

svoje zariadenie, všetky vaše nastavenia sa stratia a budete musieť začať všetko od začiatku.

V režime bez pripojenia na internet

MM

21

M

3

Stlačte tlačidlá na 3 sekundy. Pomocou klávesov zadajte  47. Stlačte tlačidlo OK.

M

Potvrďte reset stlačením 
OK.

Via App

Dlaždice už nie sú viditeľné. 
Termostat je odstránený.

Choďte na termostat. Prejdite na spodok obrazovky 
a klepnite na Odstrániť.

Klepnite na Odstrániť.

Poznámka: Ak ste resetovali svoj termostat na vašom prístroji, ale bol pripojený k aplikácii, dlaždica 
termostatu na obrazovke bude tmavošedá a bude to znamenať, že zariadenie nie je pripojené. Nebudete 
môcť vykonať žiadne zmeny. Na obrazovke sa objaví výstražná obrazovka. 

3sec

3sec

3sec

4.10 Reset funkcie

4
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Fan coil FC600 nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Vonkajšie puzdro je možné pravidelne čistiť suchou 
handričkou (NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá, leštidlá, saponáty ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože by 
mohli poškodiť termostat). V jednotke nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opravovať užívateľ. Akékoľvek 
opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

4.12 Technické informácie

Špecifikácia produktu
Model: FC600

AC napájanie 230Vac +10% -15% 50Hz

Špecifikácie snímania teploty

Snímače teploty Snímač vzduchu (vnútorný) + externý snímač (voliteľný)

Jednotka merania teploty °C

Merací rozsah snímača vnútornej teploty 0°C –45°C

Rozsah displeja snímača vnútornej teploty 0°C –45°C

Rozlíšenie displeja vnútornej teploty 0.5°C alebo 0.1°C (voliteľné)

Rozsah požad. hodnôt vnútornej teploty 5°C - 40°C

Kompenzácia presnosti vnútornej teploty od -3,0 do +3,0 v 0,5 krokoch

Ochrana proti zamrznutiu áno

Ochrana pred prehriatím áno

Meranie teploty Každých 15 sekúnd

Multifunkčný vstup S1-M / S2-M

Typ vstupu teplotného snímača NTC 10 kOhm B 25/50 = 3950K, R 25 = 10.000 Ohm

Teplotný rozsah 0…50°C

Formát zobrazenia hodín 12 / 24 

Nastavenie programu

Program 5 + 2/7 samostatné dni / všetkých 7 dní rovnakých

Dočasné a trvalé potlačenie áno

Pamäť

Energeticky nezávislá pamäť MCU flash store clock a všetky užívateľské nastavenia

Záložný výkon počas výpadku napájania Ideálna poloha na umiestnenie termostatu FC600 je asi 
1,5 m nad úrovňou podlahy, na mieste, kde je termostat 
prístupný, primerane osvetlený a bez extrémnych teplôt 
a prievanu. Nemontujte termostat na vonkajšiu stenu, nad 
radiátor alebo na miesto, kde môže byť vystavený priamemu 
slnečnému žiareniu.

Trieda ochrany IP30

Prevádzka

Prevádzková teplota 0°C - 50°C

Skladovacia teplota -25°C - 60°C

Relatívna vlhkosť (nekondenzovaná) <95% r.h.

4.11 Čistenie a údržba 
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4.13 Záruka

Spoločnosť SALUS Controls zaručuje, že tento produkt nebude mať žiadne vady materiálu alebo spracovania 
a že bude fungovať v súlade s jeho špecifikáciou po dobu dvoch rokov od dátumu inštalácie. Výhradnou 
zodpovednosťou spoločnosti SALUS Control za porušenie tejto záruky bude oprava alebo výmena chybného 
produktu.

Meno zákazníka: ..................................................................................................................

Adresa zákazníka:...............................................................................................................

......................................................................... PSČ: ..................................................

Telefón: ..................................................... e-mail: ..............................................................

Názov spoločnosti: ............................................................................................................

TTelefón: ................................................. e-mail: ...............................................................

Dátum inštalácie: ..................................................................................................................

Meno inštalatéra: .................................................................................................................

Podpis inštalatéra: ...........................................................................................................
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Thermo-control SK s.r.o.
Podunajská 31
Bratislava

www.thermo-control.sk
+421 245 527 104

www.salus-controls.com

SALUS Controls je členom skupiny Computime Group

SALUS Controls plc si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie, dizajnu a materiálov 
výrobkov uvedených v tejto brožúre bez predchádzajúceho upozornenia.

Najnovší návod na používanie PDF nájdete na adrese www.salus-manuals.com

Dátum vydania: April 2017, V001




