
Digitální spínací hodiny typ 884

ZPA EKOREG spol. s r.o. Ústí nad Labem

NÁVOD K NASTAVENÍ

Elektronické digitální spínací hodiny s týdenním programem použité k řízení časového programu
ekvitermní regulace v regulátorech řady TERM umožňují naprogramovat až 8 příkazů zapnutí
útlumu topení a 8 příkazů pro jeho vypnutí během 24 hodin. Každý příkaz může být přiřazen buď
k jednotlivému dni v týdnu, nebo ke všem dní v týdnu, případně ke skupině dní (Po - Pá, So - Ne).

Hodiny jsou zálohované vlastní baterií a naprogramované údaje se neztratí ani při výpadku
napájení regulátoru.

Úvod

Popis čelního panelu

1. Tlačítko pro nastavení minutových hodnot reálného času.
2. Tlačítko blokovací funkce.
3. Tlačítko pro nastavení hodinových hodnot reálného času.
4. Symbol blokovací funkce.
5. Číslo paměťového registru pro uložení času: liché - vypnutí útlumu, sudé - zapnutí útlumu.
6. Symbol vypnutého útlumu.
7. Přepínač volby režimu (  - režim nastavení reálného času, RUN - provozní režim,  - režim

nastavení časového programu spínání útlumu).
8. Přepínač volby provozu regulátoru (I - trvalý provoz bez útlumu , AUTO - regulace podle

nastaveného časového programu, 0 - trvalý útlum).
9. Zobrazení dne v týdnu (1 - pondělí, 2 - úterý, ..... , 7 - neděle).

11. Tlačítko pro uložení nastaveného údaje do paměťového registru.
10. Zobrazení reálného času (hodin a minut, dvojtečka bliká v sekundových intervalech).
12. Tlačítko pro nastavení dne v týdnu.
13. Tlačítko RESET - vynulování všech nastavených hodnot včetně reálného času.
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Nastavení reálného času
I. Přepínač volby režimu (7) přepneme do polohy .

Programování spínání útlumu
Upozornění: Jsou-li všechny registry prázdné pracuje regulátor trvale v útlumu !

Provozní stav
Přepínač volby režimu (7) je nastaven do polohy „RUN“, displej zobrazuje reálný čas a den

v týdnu, případně i symbol  pokud regulátor nepracuje v útlumu a dále:

Důležitá upozornění
Programování intervalů, kdy regulátor pracuje bez útlumu („vypnutí útlumu“ a zapnutí útlumu“),

je nutno provádět vždy do příslušných dvojic registrů: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 ... atd. Není možné
naprogramovat příkaz „vypnutí útlumu“ do registru č.1 a „zapnutí“ např. do registru č.4.

Na spínacích hodinách lze také stisknutím tlačítka (2) nastavit tzv. blokovací funkci. To znamená
jednorázové zrušení intervalu mezi dvěma útlumy v rámci jednoho spínacího cyklu.

I. Přepínač volby režimu (7) přepneme do polohy . Na displeji se zobrazí údaj 00:00 1 a symbol
vypnutého útlumu (6), t.j. obsah registru č.1 pro vypnutí útlumu.

Při nesprávném naprogramování se po přepnutí přepínače (7) do polohy „RUN“ objeví na displeji
chybový symbol „E E E“ a číslo registru obsahující chybný příkaz.

II. Tlačítkem (12) nastavíme den případně skupinu dní v týdnu, pro které by měl příkaz platit.

III. Opakovaným stisknutím tlačítkek (3) a (2) nastavíme čas vypnutí útlumu.

IV. Stiskneme tlačítko (11), nastavený čas se zapíše do 1. registru a na displeji zobrazí 00:00 2
bez symbolu , tzn. registr pro příkaz „zapnutí útlumu“, a opět nastavíme časový údaj.

V. Opět stiskneme tlačítko (11). Zobrazí se údaj 00:00 3 a symbol (6). Při opakovaném stisku
tlačítka (11) se postupně zobrazí stavy všech paměťových registrů.
Registry 1, 3, 5....15 se symbolem  jsou určeny pro zápis času pro příkaz „vypnutí
útlumu“.

Registry 2, 4, 6....16 bez symbolu  jsou určeny pro zápis času pro příkaz „zapnutí
útlumu“.

VI. Po zadání všech potřebných příkazů přesuneme přepínač (7) do polohy „RUN“ a na displeji
se zobrazí aktuální čas a ukazatel příslušného dne v týdnu (9).

II. Stisknutím tlačítka (13), např. hrotem kuličkového pera, vynulujeme všechny paměťové
registry včetně displeje.

III. Opakovaným stisknutím tlačítka (12) nastavíme aktuální den v týdnu.

IV. Pomocí tlačítek (3) a (2) nastavíme hodiny a minuty aktuálního času. Při trvalém stisknutí
se v rychlém sledu zobrazují hodiny 0 - 23 a minuty 0 - 59.

V. Přepínač (2) přepneme do polohy „RUN“. Na displeji se zobrazí aktuální čas a v sekundových
intervalech začne blikat dvojtečka mezi hodinami a minutami.

- přepínač volby provozu (8) je v poloze „I“: regulátor pracuje trvale bez útlumu,
- přepínač volby provozu (8) je v poloze „AUTO“: regulátor pracuje podle nastaveného programu,
- přepínač volby provozu (8) je nastaven do polohy „0“: regulátor pracuje trvale v útlumu.

mailto:info@zpaul.cz
http://www.zpaul.cz

