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MELKUS & SIEGERT

Schéma zapojení:
Schéma ECO - M/z - regulace teploty vzduchu
ECO - M/z1, M/z2 - regulace podlahov˘ch topn˘ch systémÛ
Svorky po odejmutí horního krytu
âidlo teploty NTC
L

N

L'

N'

L
N PE L'
N'
NTC 10kΩ /25°C
typ z - ãidlo uvnitﬁ
typ z1 - silikon kabel 3 m
230V
zátûÏ (kabel) max. 1150W
typ z2 - PVC kabel 3 m
pracovní nula
ochranné
uzemnûní
a ãidlo uvnitﬁ

230V/5A odporová zátûÏ
Provoz s bateriemi 2x 1,5V AAA
Nástûnné provedení, staãí zapojit pouze
svorky L, L’
ZátûÏ - plynov˘ nebo elektrick˘ kotel,
pﬁímotopn˘ konvektor, teplovzdu‰n˘
ventilátor, stropní topné folie, podlahové
topení apod.

Schéma ECO - M/s, M/s1, M/s2 - nástûnné provedení, kondenzátorov˘ zdroj
âidlo NTC
L'

L

N

N'

L'

L

N

N'

zátûÏ (kabel)
max. 3400W

PE

ochranné
uzemnûní
pracovní nula

NTC 10kΩ /25°C
typ s - ãidlo uvnitﬁ
typ s1 - silikon kabel 3 m
typ s2 - PVC kabel 3 m
a ãidlo uvnitﬁ

Tﬁívodiãové zapojení 230V/16A,
musí se zapojit svorky L, N, L’.
Provoz s bateriemi 2x 1,5V AAA
ZátûÏ o v˘konu max 3400W - soustava
pﬁímotopn˘ch konvektorÛ, podlahové
topení, akumulaãní kamna apod.

230V

Schéma ECO - M/n - regulace teploty vzduchu
ECO - M/n1, M/n2 - regulace podlahov˘ch topn˘ch systémÛ
âidlo teploty NTC
1
NTC 10kΩ /25°C
typ z - ãidlo uvnitﬁ
typ z1 - silikon kabel 3 m
typ z2 - PVC kabel 3 m
a ãidlo uvnitﬁ

+

ECO - M/n, M/n1, M/n2

+

L
N

230V

1

L'

R

NAP 230V/12V

N

Tﬁívodiãové zapojení s oddûlenou napájecí
a spínací jednotkou (NAP 230V/12V),
musí se zapojit svorky L, N, L’.
Provoz s bateriemi 2x 1,5V AAA
ZátûÏ o v˘konu max 3 x 3000W
Urãen pﬁedev‰ím pro podlahové topné
systémy
NAP1 = 1 relé 16A/3kW
NAP2 = 2 relé 16A/6kW
NAP3 = 3 relé 16A/9kW

spol. s r. o.

Elektronika • topné systémy
·tíbrova 1218, 182 00 Praha 8 • Tel./fax +420 284 683 687

KABLOREG ECO - M
Elektronick˘ programovateln˘ regulátor teploty s t˘denním programem
Elektronick˘ programovateln˘ t˘denní regulátor Kabloreg ECO-M je zkonstruován
nejmodernûj‰í technologií s dÛrazem na jednoduchost ovládání. Jeho pouÏití Vám pﬁinese
sníÏení nákladÛ na energii a zároveÀ zv˘‰í Va‰e pohodlí. Regulátor lze pouÏít pro udrÏování poÏadovan˘ch teplot v objektech s elektrick˘m, olejov˘m a plynov˘m topením. Kromû
udrÏování poÏadované teploty nabízí následující funkce a moÏnosti:
- pﬁímé spínání síÈového napûtí 230V/5A, 16A, 3x 16A (dle typu)
- zobrazení potﬁebn˘ch informací na LCD displeji
- moÏnost naprogramování pro cel˘ t˘den
- moÏnost regulace teploty od +5°C do +35°C
- reÏim „SLEEP“ pro vypnutí topení a pro pﬁípad, Ïe termostat není del‰í dobu pouÏíván
- napájení dvûma vloÏen˘mi bateriemi, pﬁípadnû napájecí a spínací jednotkou NAP,
se souãasn˘m zv˘‰ením spínacího v˘konu na 16A aÏ 3x16A

Popis ovládacích prvkÛ a LCD displeje
Displej
Dolu
Nahoru
Reset

Pﬁehled vyrábûn˘ch typÛ regulátorÛ:
ãidlo teploty v regulátoru
ãidlo teploty na kabelu
ãidlo teploty v regulátoru a na kabelu

- typy ECO - M/z, M/s, M/n
- typy ECO - M/z1, M/s1, M/n1
- typy ECO - M/z2, M/s2, M/n2

Pﬁíklad objdnávky:
Regulátor bude spínat v˘kon do 3400W, ãidlo teploty na kabelu a uvnitﬁ regulátoru = ECO - M/s2
v pﬁípadû pouÏití jednotky NAP = ECO - M/n2

Regulace teploty podlahov˘ch topn˘ch systémÛ
Kabloreg ECO
KO 68
CYKY 3x1,5 Cu
KO 97
KR 100
KR 120

NAP
pro typ ECO - M/n
âidlo teploty NTC
10kΩ/25°C

Topné kabely

1. Regulátor s vnûj‰ím ãidlem teploty na kabelu - ﬁídí topení
podle teploty v místû umístûní ãidla. Je vhodn˘ pro pﬁímotopné
podlahové systémy s niÏ‰ím v˘konem (temperace)
2. Regulátor se dvûma ãidly teploty (uvnitﬁ regulátoru - teplota
vzduchu, ãidlo na kabelu - teplota podlahy) - tento regulátor dokáÏe lépe reagovat na setrvaãnost akumulaãních podlahov˘ch
systémÛ. Pokud je vzduch studen˘, podlaha zv˘‰í teplotu. KdyÏ se
teplota vzduchu v místnosti zv˘‰í, regulátor zaãne sniÏovat teplotu podlahy (zpûtná vazba zlep‰ující chování topné soustavy).
Zpûtnou vazbu je moÏné mûnit trimrem na boku
- levá krajní poloha = reaguje jen na podlahu
- stﬁední
= ideální nastavení se zpûtnou vazbou,
75% vlivu má ãidlo v podlaze,
25% vlivu ãidlo vzduchu
- pravá poloha
= zv˘‰en˘ vliv ãidla vzduchu

âidlo
teploty

Minuta
Hodina
Den
Zpût
Program
Zapnutí
SíÈ

Indikace
vybit˘ch
baterií

Den v t˘dnu
âas

Sepnutí
relé
Program

Teplota

Manuální ovládání

MONTÁÎ P¤ÍSTROJE
< POZOR ! > Pﬁed instalací vypnûte pﬁívod elektrické energie. Doporuãujeme, aby instalaci regulátoru provedl kvalifikovan˘ pracovník.
1. Zatlaãte západku krytu na horní stranû regulátoru pod mﬁíÏkou a sejmûte pﬁední kryt.
2. Pomocí pﬁiloÏené ‰ablony vyznaãte místo na zdi pro vyvrtání otvorÛ.
3. Vyvrtejte oznaãené díry, do dûr vloÏte hmoÏdinky.
4. Pﬁi‰roubujte regulátor dvûma ‰rouby na zeì.
5. Pﬁipojte vodiãe ke svorkám dle schématu zapojení.
6. Nasaìte kryt regulátoru .
7. Zapnûte pﬁívod elektrické energie a vyzkou‰ejte funkci.

Umístûní pﬁístroje
Pﬁístroj instalujte do v˘‰e cca 1,5 metru od podlahy v místû s dobrou cirkulací vzduchu.
Zvolte místnost, kde se nejvíce zdrÏujete. S ohledem na co nejvy‰‰í pﬁesnost regulace vytápûní pﬁístroj neumísÈujte do blízkosti v˘dechÛ ventilace, komínÛ, na místa s pﬁím˘m
dopadem sluneãního záﬁení apod. Dbejte, aby v okolí regulátoru a kabelu pro ãidlo teploty
neprocházela Ïádná silová vedení. V opaãném pﬁípadû mÛÏe docházet k chybné funkci pﬁístroje, nebo k vymazání nastaven˘ch programÛ.
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První zapnutí pﬁístroje, RESET

Pﬁíklad nastavení programÛ:

Po vloÏení baterií display zobrazuje ãas, den v t˘dnu (poﬁadové ãíslo) a okolní teplotu. Pﬁístroj je ve v˘chozím stavu dle nastavení v˘robce. Do tohoto v˘chozího stavu je moÏno
kdykoli (napﬁ. kdyÏ dojde k naru‰ení uloÏen˘ch programÛ) pﬁístroj uvést stiskem tlaãítka
RESET (viz. obrázek). Ke stisku pouÏijte vhodn˘ ‰piãat˘ pﬁedmût (nepouÏívejte obyãejnou
tuÏku).
V tûchto pﬁípadech (RESET, první uvedení do provozu, v˘mûna baterií ) se uvede regulátor do naprogramovaného reÏimu po prvním pﬁechodu nastaveného ãasu. Pokud nechcete
ãekat, mÛÏete do té doby zapnout topení ruãnû. - viz. reÏim manuál

V‰ední dny
- P1 – rodina vstává (napﬁ.6,30 hod., 22°C)
- P2 – poslední ãlen odchází
(napﬁ. 8,30 hod., 17°C)
- P3 – první ãlen pﬁichází (napﬁ. 16,00 hod., 22°C)
- P4 – rodina jde spát (napﬁ. 22,30 hod.,18°C)
-

Nastavení dne a ãasu

Regulátor mÛÏe pracovat ve dvou reÏimech: automatickém a manuálním

ReÏim „SLEEP“ lze pouÏít pro vypnutí topení a pro úsporu energie v dobû, kdy není regulátor v pouÏívání.
Stisknutím tlaãítek ▲ a ▼ souãasnû na zhruba 5 sekund se aktivuje SLEEP reÏim. Ve
SLEEP reÏimu jsou v‰echny funkce termostatu pozastaveny, displej zhasne a relé vypne
(interní hodiny dále bûÏí, nastaven˘ program je zálohován). Stisknutí jakékoliv klávesy
deaktivuje „SLEEP“ reÏim a vrátí regulátor do normálního reÏimu, kdy pracuje dle nastaveného programu.

REÎIM AUTO: V automatickém reÏimu pﬁístroj reguluje teplotu dle nastaven˘ch programÛ
- na displeji je zobrazeno ãíslo právû probíhajícího programu (napﬁ. „P2“)
- stiskem tlaãítek ▲ nebo ▼ se zobrazí nastavená teplota právû probíhajícího programu

ZpoÏdûní sepnutí vytápûní
Z bezpeãnostních dÛvodÛ je termostat vybaven zpoÏdûním 20 sekund mezi vypnutím
topení a dal‰ím sepnutím topení.

REÎIM MANUÁL: kdykoli máte moÏnost pﬁeru‰it probíhající program a pﬁepnout pﬁístroj do
reÏimu manuálního ovládání (napﬁ. po pﬁíchodu nastavit vy‰‰í teplotu bez naru‰ení stávajících programÛ)
- stisknûte tlaãítko ▲ nebo ▼ po dobu cca 5 sekund aÏ se zobrazená teplota rozbliká
- zmûnu nastavené teploty proveìte opakovan˘m stiskem tlaãítek ▲+ nebo ▼- (krok 0,5°C)
- po cca 10 sekundách se pﬁístroj vrátí k zobrazení ãasu a teploty
- od této doby regulátor udrÏuje manuálnû nastavenou teplotu aÏ do doby, kdy má dojít
ke zmûnû programu dle nastavení programÛ

Technické údaje

Tlaãítkem „D“ nastavíte den ( 1=pondûlí, 2=úter˘, ..... 7=nedûle). Tlaãítky „H“ (hodina), „M“
(minuta) nastavíte kdykoli správn˘ ãas. Po nastavení dne a ãasu stisknûte tlaãítko „R“ pro
návrat do základního modu.

PRACOVNÍ REÎIMY

Programování
P¤ED PROGRAMOVÁNÍM MUSÍ B¯T SPRÁVNù NASTAVEN DEN A âAS - viz. nastavení dne a ãasu.
Pokud bûhem programování vyãkáváte déle neÏ 10 sekund, pﬁístroj se automaticky pﬁepne
zpût do normálního módu. Ukonãit programování mÛÏete kdykoliv tlaãítkem R.
Pokud nechcete Vá‰ regulátor naprogramovat sami, mÛÏete vyuÏít skuteãnosti, Ïe byl pﬁi
v˘robû naprogramován tak, aby nastavené hodnoty (ãas a teplota) vyhovovaly vût‰inû uÏivatelÛ a byly zároveÀ co moÏná nejjednodu‰‰í, Pokud v regulátoru ponecháte tyto
pﬁednastavené hodnoty, bude ve Va‰em bytû jednodu‰e udrÏována teplota následujícím
zpÛsobem: kaÏd˘ den v 6,oo regulátor zapne topení tak, aby udrÏoval teplotu 20°C. V 8,30
pﬁejde na udrÏování teploty 14°C, v 16,00 opût „zatopí“ na 20°C a ve 22,00 upraví ãinnost
topení tak, aby aÏ do druhého dne 6-ti hodin ráno udrÏoval úspornou teplotu pouze 14°C.

Programování regulátoru uÏivatelem
Dle Va‰ich individuálních potﬁeb si regulátor mÛÏete sami jednodu‰e naprogramovat.
Pﬁístroj rozli‰uje 4 programy pro v‰ední dny (pondûlí - pátek), 2 programy pro sobotu a 2
programy pro nedûli.
1. Stisknûte tlaãítko „P“. Na displeji se zobrazí z v˘roby nastaven˘ ãas a teplota programu
ã.1 pro v‰ední dny, v levém spodním rohu displeje svítí „P1“.
2. Tlaãítky „H“ (hodiny) a „M“ (minuty - po patnácti minutách) mÛÏete mûnit ãas, kdy regulátor zaãne udrÏovat poÏadovanou teplotu .
3. Tlaãítky ▲ a ▼ (pod displejem mÛÏete nastavit teplotu, kterou má regulátor udrÏovat od
doby, kterou jste právû nastavili v bodu 2.
4. Dal‰ím tisknutím tlaãítka „P“ postoupíme do nastavení dal‰ích programÛ (program P2-P4)
pro v‰ední dny, program P5-P6 pro sobotu a program P7-P8 pro nedûli. Programy mÛÏete upravit dle Va‰ich poÏadavkÛ viz. body 2 a 3.
5. Pro ukonãení programování stisknûte kdykoliv tlaãítko „R“.

Sobota
P5 – rodina vstává (napﬁ. 8,30hod., 22°C)
P6 – rodina jde spát (napﬁ. 22,30 hod.,18°C)
Nedûle
P7 – rodina vstává (napﬁ. 8,30 hod., 22°C)
P8 – rodina jde spát (napﬁ. 22,30 hod.,18°C)

Vypnutí regulátoru (topení) - reÏim „SLEEP“

Typ regulátoru
Napájení :
Zálohování programu:
Maximální zátûÏ:
Programy:
Pracovní teplota:
Rozsah regulace:
Pﬁesnost zobrazení:
Zobrazení na displeji:
Rozmûry:

ECO - M/z...

ECO - M/s,n...

ne
12 V ( na pﬁání 5 - 48V)
2x alkalická baterie 1,5V AAA
250V /5A - odporová
250V /16A (max 3x 16A)
4 programy pro v‰ední dny
2 programy pro sobotu, 2 pro nedûli
-20°C aÏ +50°C
+5 aÏ +35°C
0,5°C
základní rozsah 0°C aÏ + 40°C
LO = teplota pod 0°C, nebo nepﬁipojené ãidlo teploty
HI = teplota nad 40°C, nebo zkrat ãidla teploty
73 x 73 x 28 mm ‰ / v / h

PouÏití zálohovacích baterií
Pro zálohování programu pﬁi v˘padku el.proudu mÛÏete pouÏít zálohovací baterie. Do prostoru pro baterie na pravé stranû regulátoru vloÏte dvû baterie typ „AAA“ ve správné polaritû
(oznaãeno v pouzdﬁe pro baterie)
Upozornûní: Bez zálohovacích baterií (dobíjecích ãlánkÛ) není zaruãena bezchybná funkce pﬁístroje.
Záruka a servis:
Pﬁi pﬁípadné reklamaci za‰lete zboÏí s jednoduch˘m popisem závady pﬁímo k nám. K reklamaci vÏdy prosím pﬁiloÏte nákupní paragon. Na zboÏí poskytujeme plnou záruku po dobu
24 mûsícÛ.
Pokud jste reklamovan˘ kus sami rozebírali, nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu
zboÏí, nemÛÏeme bohuÏel Va‰i reklamaci uznat.
Datum v˘roby:

Datum prodeje:

