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1 Seznámení
1.1 Popis
TTHERM-2 je univerzální, čtyřnásobný teplotní i časový spínač s možností lokálního ovládání
přes dotykový displej nebo přes webový prohlížeč počítače či mobilního telefonu. Umožňuje
sledování teploty ze čtyř digitálních senzorů, připojených na společnou sběrnici. Každý senzor má
možnost svého nezávislého nastavení. Termostat nabízí možnost tří způsobů vyhodnocení teploty.
Prvním z nich je klasický teplotní spínač, který při dosažení nastavené teploty sepne, případně
rozepne vybrané relé. Rozdílový teplotní spínač umožňuje porovnání teploty mezi vybraným
senzorem a po dosažení nastaveného rozdílu teplot aktivuje okruh. Další funkcí je více úrovňový
teplotní spínač (až čtyři úrovně), který na základě nastavené teploty postupně aktivuje vybrané
okruhy. Všechny režimy lze kombinovat i s časovým spínačem, který zabezpečí sepnutí jen
v potřebnou dobu.
Další funkcí je možnost ovládání 8 výstupů do příkonu 20W, například ventilátory, relé
aktivující silové spotřebiče, otvírání dveří a podobně. Všechny stavy lze snadno monitorovat a měnit
přes webové rozhraní přizpůsobené jak pro PC, tablety, tak pro mobilní zařízení.
Vysoké rozlišení a přesnost digitálních čidel, krok po 0,1°C, široký rozsah regulace teploty 50°C až +100°C, možnost nastavení hystereze od 0°C do 50°C, libovolného nastavení výstupního
relé, inverzního spínání, dálkového ovládání jednotlivých okruhů po kabelu, dálkového vypnutí
termostatu, širokého rozsahu napájení a další funkce spolu se snadnou instalací i nastavením za
pomoci dotykového displeje, nebo přes webové rozhraní, umožňují využití v mnoha aplikacích, kde
je potřebné regulovat teplotu.
TTHERM-2 nahrazuje množství jednoúčelových konvenčních prvků. Je vhodný například pro
spínání oběhových čerpadel pro otopné či solární systémy, ohřívání zásobníků s užitkovou vodou
(TUV), námrazové spínače pro vyhřívání okapů nebo chodníků, pro jednoduché podlahové vyhřívání,
solárního temperování místností, apod. Regulátor je možné využít i tam, kde není k dispozici
energetická síť (chaty, přívěsy, apod.), protože k napájení postačí 12V. Díky své variabilitě
nastavení dokáže efektivně řešit mnoho uživatelských požadavků.

1.2 Příslušenství
-

TTHERM-2, 1ks
uživatelská příručka, 1ks
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2 Specifikace
2.1 Technické parametry
NAPÁJENÍ:
- napětí: 9V ~ 32V, stejnosměrné i střídavé 50Hz, spotřeba 4W (12V/300mA)
- proudová ochrana: pojistka T1.25A
- připojení: svorkovnice, PWR (63,64)
RELEOVÉ VÝSTUPY:
- počet výstupů: 4
- 4 silové relé, přepínací kontakt 10A/250V AC
- připojení: svorkovnice, Re1, Re2, Re3, Re4 (21-32)
OPTICKÉ VÝSTUPY:
- počet výstupů: 8
- zatížení: max. 20W, DC, 48V, 3A, spínání kladného napájení, společný zemní potenciál
- připojení: svorkovnice, O1-08 (33-48)
VSTUPY:
- počet vstupů: 8
- spínač: beznapěťový kontakt, proud 1mA
- připojení: svorkovnice, IN1-IN8 (1-16)
SENZORY:
- počet vnějších senzorů: 4
- typ: digitální 12 bitový senzor s napájením +3.3V
- přesnost: 0.125°C (11 bit), absolutní do 0,2°C
- sběrnice: 3 vodiče (Vcc, 1W, GND)
- doporučená max. délka kabelu senzoru: 10m, průřez 0,5 mm², vhodné jednoduché stínění
- typ: digitální 12 bitový senzorx beznapěťový kontakt, proud 1mA
- připojení: svorkovnice, 1W, 3.3V, GND (60, 61, 62)
NASTAVENÍ:
- nastavení teploty: -49.9°C ~ +100°C, rozlišení 0.1°C, krok 0.1°C
- hystereze: 0.0°C ~ 49.9°C, rozlišení 0.1°C, krok 0.1°C
- výstup: volitelné relé okruhu 1~4
- manuální spínání okruhů: ano, beznapěťový kontakt
- manuální vypínání termostatu: ano, beznapěťový kontakt
- rozdílové měření teplot: ano, výběrem libovolného senzoru
- reverzní spínání: ano
- časové nastavení s rozlišením na minuty
- časový plán na každý den, týden, víkend, pracovní týden, se čtyřmi úseky, celkem 10 zón
WEBOVÝ SERVER:
- připojení: RJ45, 10/100M
- optimalizace: Chrome, android verze 4.0
- základní ip adresa: 10.0.0.20
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OSTATNÍ:
- pouzdro DIN 12 modulů
- ovládání dotykovým barevným 2.4” LCD, 240x320px
- Ethernet, 10M/100M, připojení RJ45 (75)
- RTC baterie, typ CR2032
- krytí: IP20
- provozní teplota: 5°C - 45°C
- provozní vlhkost: 10 – 80%, nekondenzující
- rozměry pouzdra: 238 x 186 x 85mm
- váha: cca 400g

3
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Instalace
Teplotní sensory:
Všechny teplotní senzory se připojují ke společné tří-drátové digitální sběrnici na svorkovnice 60
(1W), 61 (napájení) a 62 (minus pól). Pokud jsou senzory souběžné s jinou elektro instalací, je
vhodné použít kabel s jednoduchým stíněním. Senzory je možné na sběrnici připojit v jakémkoliv
místě. Nedoporučuje se sběrnici větvit, zvláště při delších vzdálenostech.
Maximální délka sběrnice při průřezu vodičů 0,5mm² by neměla přesáhnout 15m.
Výstupní releové kontakty:
K jednotlivým výstupním kontaktům svorkovnice 21 - 32 připojte ovládané spotřebiče.
Montáž a připojení může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!
Maximální zátěž kontaktem relé je 10A při 250V AC!
Dálkové kabelové spínání okruhů (IN1 – IN4):
Každý okruh teplotního spínače t1-t4 je možné dálkově spínat po připojení beznapěťového spínače
na svorkovnice 1-8. Okruhy je možné spínat i paralelním spojením, tedy například jeden spínač
bude současně ovládat okruh t1 i t2.
Délka kabelu při průřezu 0,5mm2 by neměla přesáhnout 30m.
Dálkové vypnutí termostatu:
TTHERM-2 lze dálkově deaktivovat po připojení beznapěťového spínače na svorkovnici 9 a 10.
Délka kabelu při průřezu 0,5mm² by neměla přesáhnout 30m.
Výstupy O1 – O8:
K TTHERM-2 lze připojit na svorkovnice 33-48 až 8 spotřebičů, které lze zapínat a vypínat přes
webové rozhraní. Lze připojit zařízení do příkonu 20W při maximálním napětí 48V, jako například
ventilátory, LED osvětlení, nízkonapěťová čerpadla, apod. Pro spínání větších příkonů zapojte na
výstup vinutí relé, které bude svými kontakty ovládat spotřebič třeba na 230V AC.
Nulový potenciál je nutné přivést na mínus pól svorkovnice 62.
Vstupy IN5 – IN8:
Na vstupy svorkovnice 11-16 lze připojit beznapěťové kontakty, například dveřní spínač, který svůj
stav sepnuto/rozepnuto přenese na webové rozhraní. Můžete tak mít kontrolu například nad
vstupem do objektu, hlídání stavu nádrže, přenos alarmu, apod.
Napájení:
Ke svorkovnici PWR 63, 64 přiveďte stejnosměrné (DC) nebo střídavé napětí (AC) 9V~36V, polarita
není rozhodující.
Ethernet:
Ke konektoru 75 připojte ethernetovým kabelem modem. Připojení je signalizováno zelenou LED,
datový přenos blikající žlutou LED.
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4 Nastavení – lokální ovládání
4.1 Základní obrazovka
Po zapnutí a inicializaci se zobrazí na dotykovém displeji výchozí obrazovka. Jednotlivé prvky
jsou popsány níže. Veškeré nastavení, kromě adresování teplotních senzorů lze provádět i přes
webové rozhraní.
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4.2 Nastavení času (RTC)
Pro správnou činnost je potřebné nastavit čas a datum, pokud je odlišný od aktuálního, nebo
v případě výměny baterie u hodinového obvodu. Stiskem tlačítka RTC nastavte údaje a uložte
tlačítkem Save.

4.3 Tovární nastavení
Tovární nastavení uvede všechny parametry do původního stavu, včetně adresy ROM
teplotních sensorů. Čas obvodu RTC zůstane zachován.
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4.4 Adresování teplotních senzorů
Každému teplotnímu sensoru je potřebné přiřadit index teplotního okruhu t1 až t4. Pro
nastavení stiskněte tlačítko SET.
V případě připojení všech čtyř vnějších sensorů budou nalezeny 4 čidla. Postupně přiřaďte okruhy t1
až t4 tlačítkem TS, vždy tak, aby byla adresa ROM odlišná. Ta se mění tlačítkem ROM.
Příklad: Pro přiřazení vnějšího sensoru, jehož teplotu chceme zobrazovat na pozici t1, vybereme
tlačítkem TS: hodnotu 1 a tlačítkem ROM vybereme jeho adresu. Uložíme do paměti tlačítkem
Save.
V některých případech je potřebné, aby jeden senzor byl přiřazen několika okruhům TS, například
při víceúrovňovém spínači, kdy se z jednoho senzoru snímá teplota, která ovládá více okruhů
současně. V tomto případě nastavte shodnou ROM adresu a přiřaďte je pod požadované TS.
Příklad: TS1 i TS2 budou mít shodný Read Index (tedy i ROM adresu), oba budou ukazovat
shodnou teplotu, avšak každý bude mít možnost jiného nastavení.
Přiřazené pozice a adresy senzorů se uchovává i po vypnutí napájení.

Jakmile je alespoň jeden vnější teplotní senzor přiřazen pozici t1 až t4, je možné zařízení využívat.
Nevyužíváte-li všechny senzory, je možné danou pozici deaktivovat v jejím nastavení do polohy OFF.
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4.5 Nastavení parametrů
Vstup do uživatelského nastavení vybraného okruhu t1 – t4 provedeme stiskem obrysového
tlačítka. Překročení mezních hodnot v nastavení je akusticky i opticky signalizováno a nemůže být
uloženo do paměti. Veškerá nastavení lze provádět i přes webové rozhraní. Nastavení jsou uchována
i po výpadku napájení.

TARGET – nastaví požadovanou
cílovou teplotu pro sepnutí.
HYSTERESIS – nastavení hystereze,
rozdíl mezi požadovanou a skutečnou
teplotou. Po dovršení nastavené
teploty se kruh znovu zapne až při
poklesu o nastavenou hodnotu.
Rel – výběr výstupního relé okruhu.
Továrně je nastaven okruh t1 Rel na 1,
t2 Rel na 2, t3 Rel na 3, t4 Rel na 4.
Man – povolení manuálního sepnutí
okruhu bez ohledu na nastavené
parametry regulátoru. Vhodné pro
okamžité sepnutí okruhu. Povolení této
funkce je zobrazováno žlutým
indikátorem na hlavní obrazovce.
Továrně je manuální ovládání neaktivní
t1 až t4 Man 0.
Dif – výběr definuje, s kterým
rozdílovým senzorem bude
porovnávána teplota. Pro aktivaci je
potřebné zvolit ještě funkci DSW.
Továrně je rozdílové čidlo neaktivní t1
Dif 1, t2 Dif 2, t3 Dif 3, t4 Dif 4.
Rev – reverzní funkce spínacího relé. Standardně je po dosažení teploty relé sepnuto, ale pokud je
to potřebné, je možné změnou docílit opačné funkce, tj. při dosažení teploty relé odpadne.
Továrně je reverzní funkce neaktivní t1 Rev 0, t2 Rev 0, t3 Rev 0, t4 Rev 0.
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Day – výběr časového plánu spínače. Určuje, kdy bude časovač aktivní. Je možné nastavit až 4
úseky na každý den a vybrat jednotlivé dny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nebo dny pracovního týdne 1-5,
víkendy 6-7, celý týden 1-7, nebo týdenní plán dle jednotlivých dnů DW.
Továrně je nastaven režim časového plánu na 1-7.
Tim – aktivuje časový spínač. Splnění podmínky pro sepnutí okruhu, pak musí splňovat jak teplota,
tak i čas. To znamená, že k aktivaci okruhu dojde jen pokud je teplota nižší, než nastavená a
současně musí odpovídat aktuální čas nastavenému plánu.
Továrně časový spínač neaktivní 0.
FCE – výběr funkce termostatu. TSW – teplotní spínač, DSW – rozdílový spínač, OFF – vypnutí
okruhu.
TSW je funkce klasického teplotního spínače, který po dosažení nastavené teploty aktivuje okruh.
DSW porovnává rozdíl mezi vybraným senzorem a po dosažení nastaveného rozdílu aktivuje okruh.
OFF vypíná zobrazení, například pokud není zapojeno příslušné čidlo z důvodu nevyužití.
Továrně nastavena FCE TSW.
Cancel – výstup na hlavní obrazovku bez uložení změn.
Next> – pokračování na další obrazovku.
Save – uložení změn a přechod na další obrazovku.
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4.6 Časový plán
Pro každý okruh je možné nastavit nezávislý časový plán se čtyřmi úseky
pro jeden den, kdy bude okruh aktivní. Volba dnů se provádí tlačítkem Day,
povolení časového spínání tlačítkem Tim. Pokud je časovač povolen, zobrazí se na
hlavní obrazovce indikátor nastavených časových úseků, kdy každý čtvereček
představuje úsek 1 hodiny. Šedě podbarvené zobrazují nastavený rozsah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – bude spínat okruh jen v nastavený den, dle zadaného č. plánu
1-7 – každý den v týdnu, dle nastaveného časového plánu
1-5 – pouze v pracovní dny
6-7 – o víkendu (sobota, neděle)
W D – každý den jinak, dle časového plánu pro jednotlivé dny
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4.7 Teplotní spínač
Základní funkcí, pro kterou může být TTHERM-2 použit je teplotní spínač, který sepne
(rozepne) okruh při dosažení požadované teploty a vypne (sepne) při poklesu teploty o nastavenou
hysterezi. Zda bude okruh při dosažení teploty spínán, nebo rozepínán, určuje nastavení inverzní
funkce Rev.
Takto lze ovládat nezávisle až čtyři okruhy.
Použití:

-

automatické ovládání čerpadla při dosažení požadované teploty vody na „zpátečce“
automatické zapnutí kotle v případě poklesu teploty vody v zásobníku UT
jednoduchý regulátor podlahového vytápění
automatické zapnutí ventilátoru při solárním vyhřívání

Příklad: Automatické sepnutí oběhového čerpadla při dosažení požadované teploty a
vypnutí čerpadla při poklesu teploty o nastavenou hysterezi.
Postup: Vyberte požadovaný okruh, kde je
umístěn teplotní senzor, například Se t1.
V nastavení okruhu zadejte požadovanou
teplotu a hysterezi, při které má oběhové
čerpadlo sepnout, dále relé na které je
čerpadlo připojené Rel 1, zvolte inverzní
funkci relé Rev 1 a vyberte funkci teplotního
spínače TSW. Uložte tlačítkem Save.
Potřebujete-li aby se čerpadlo spouštělo jen
v určitý čas, pokračujte v nastavení podle
vybraného dne (např. Day 1-7) a aktivujte
funkci časového spínače Tim 1. Pro sepnutí
čerpadla je potřebné splnit podmínku jak,
nastaveného času, tak i dosažení nastavené
teploty.
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4.8 Víceúrovňový teplotní spínač
Víceúrovňový teplotní spínač při dosažení první nastavené teploty sepne první okruh a při
dosažení druhé nastavené teploty sepne druhý okruh. Takto lze spínat nezávisle až čtyři okruhy,
případně je kombinovat.
Použití:

- automatické ovládání několika oběhových čerpadel, např. topení a TUV
- námrazový spínač pro ohřev okapů, chodníků …

Příklad 1: Automatické spínání čerpadel otopného systému a zásobníku TUV.
Jakmile teplota na zdroji dosáhne první nastavené úrovně, dojde k sepnutí čerpadla 1, které začne
dodávat teplou vodu do otopného systému. Bude-li teplota dále stoupat, až její hodnota dosáhne
druhé nastavené úrovně, dojde k sepnutí čerpadla 2, a tím k ohřívání zásobníku. Klesne-li teplota o
nastavenou hysterezi, dojde k vypnutí čerpadla 2. Bude-li pokles teploty dál pokračovat pod mez
hystereze 1, dojde k vypnutí čerpadla 1.
Postup: Vyberte nastavení okruhu, pod kterým je umístěn senzor zdroje energie (kotel, apod.). Aby
nebyli potřebné na zdroji dva senzory, adresujte pod t2 stejnou ROM adresu jako má senzor t1 (více
v kapitole adresace senzorů).
Poté přejděte do nastavení
t1. Nastavte požadovanou
teplotu spolu s hysterezí
první úrovně, při které sepne
čerpadlo 1. Dále okruh, kde
je připojeno čerpadlo 1 Rel
1, zvolte reverzní spínání relé Rev 1,
Uložte nastavení Save.

Přejděte do nastavení senzoru t2. Nastavte požadovanou teplotu spolu s hysterezi, při které se
začne ohřívat TUV, okruh kde je připojeno čerpadlo 2 Rel 2 a zvolte reverzní spínání Rev 1. Uložte
nastavení Save.
Chcete-li, aby byl zásobník TUV ohříván jen v určitou dobu, pokračujte v nastavení časového plánu.
Pro sepnutí čerpadla 2, je pak potřebné splnit podmínku nastaveného času, tak i dosažení nastavené
teploty.
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Automatické spínání čerpadel otopného systému a zásobníku TUV.

Víceúrovňový spínač je dále možno rozšířit o další teplotní úrovně. Například při 80°C
ohřívat vodu v bazénu a při překročení teploty 95°C z bezpečnostních důvodů vypnout zdroj tepelné
energie.
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Příklad 2: Automatické spínání ohřevu okapů, chodníků při námraze.
Jakmile venkovní teplota dosáhne první nastavené úrovně (+3°C minus hystereze), dojde k
sepnutí relé 1 pro vyhřívání okapů. Sníží-li se pod druhou úroveň (-3°C minus hystereze), dojde
k sepnutí relé 2, které vyhřívací okruh odpojí přes svůj rozpínací kontakt. Okapy se budou vyhřívat
pouze při teplotě +3°C až – 3°C (pokud bude hystereze 0°C).
V případě potřeby je možné nastavit i dobu, ve které má být ohřev aktivní, například pouze ve dne.
Časový spínač pak musí být nastaven shodně u t1 i t2.
Postup: Vyberte nastavení t1, pod kterým
je umístěn venkovní senzor. Aby nebyly
potřebné dva venkovní senzory, adresujte
pod t2 stejnou ROM adresu jako má
senzor t1 (více v kapitole adresace
senzorů).
Nastavte požadovanou teplotu (3°C), při
které dojde k sepnutí vyhřívání okapu,
hysterezi, vyberte okruh 1 Rel 1, funkci
TSW a uložte nastavení Save.
Přejděte na nastavení t2. Nastavte
teplotu pro vypnutí vyhřívání (-3°C), hystrezi, okruh 2 (Rel 2), funkci TSW a uložte nastavení
(Save).
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4.9 Rozdílový teplotní spínač
Porovnává teplotní rozdíl mezi dvěma senzory. Jakmile bude např. senzor 1 teplejší než
senzor 2 o nastavenou hodnotu, bude sepnut vybraný okruh. Při poklesu rozdílu teploty o zadanou
hysterezi dojde vypnutí okruhu. TTHERM-1 může porovnávat teplotu s libovolným senzorem, při
čemž porovnávané čidlo může plnit odlišnou funkci.
Použití:

- automatické ovládání oběhového čerpadla u solárních systémů
- automatické ohřívání zásobníku TUV

Příklad 1: Řízení oběhového čerpadla u solárního systému s ohřevem TUV.
Jakmile teplota vody solárního systému bude o 10°C vyšší než teplota zásobníku TUV, dojde
k sepnutí oběhového čerpadla a do TUV začne proudit teplá voda. Dojde-li k poklesu teploty o 5°C,
oběhové čerpadlo se vypne. Tento
cyklus se opakuje.
Postup: Vyberte nastavení okruhu,
pod kterým je umístěn teplotní
senzor zdroje energie – solární
panel, v našem případě senzor t1.
Nastavte požadovaný rozdíl teplot
mezi senzorem t1 a t2, při které
sepne oběhové čerpadlo 1. Dále
okruh relé, kde je čerpadlo připojeno Rel 1. Vyberte rozdílové
čidlo, kde je umístěn senzor 2 (TUV), Dif 2. Uložte nastavení
Save.
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Příklad 2: Řízení oběhového čerpadla u solárního systému s ohřevem TUV a elektrickým
dohříváním v případě nedostatku solární energie, v závislosti na časovém spínači.
Jakmile teplota vody solárního systému bude o 10°C vyšší než teplota zásobníku TUV, dojde
k sepnutí oběhového čerpadla a do TUV začne proudit teplá voda. Dojde-li k poklesu teploty o 5°C,
oběhové čerpadlo se vypne. Nebude-li solární systém dodávat dostatečnou energii, zapne se vždy v
noci (3:00-7:00) elektrický ohřev TUV, pokud bude teplota nižší než 40°C. TUV se bude ohřívat na
teplotu 70°C.
Postup: Vyberte nastavení okruhu,
pod kterým je umístěn teplotní senzor
zdroje energie – solární panel,
v našem případě senzor t1. Nastavte
požadovaný rozdíl teplot, mezi
senzorem t1 a t2, při které sepne
oběhové čerpadlo 1. Dále okruh relé,
kde je čerpadlo připojeno Rel 1. Vyberte rozdílové čidlo, kde je
umístěn senzor 2 (TUV), Dif 2. Uložte nastavení Save.
Vyberte nastavení okruhu pro elektrické ohřívání TUV, v našem
případě t2. Nastavte cílovou teplotu ohřevu na 70°C a hysterezi
30°C. Vyberte relé, kde je umístěna elektrická spirála Rel 2.
Vyberte časový plán Day 1-7 a aktivujte časovač Tim 1.

Elektrickou topnou spirálu je možné přímo spínat TTHERM-2, pouze do příkonu 2kW! V případě
většího příkonu je nutné použít stykače dimenzovaným na příkon elektrické topné spirály!
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Příklad 3: Automatické nahřívání (dobíjení) zásobníku TUV.
Senzor 1 měří teplotu zdroje tepla – kotel. Pokud teplota kotle bude o nastavenou teplotu vyšší
(20°C), než teplota na senzoru 2, tedy zásobníku vody TUV, dojde k zapnutí čerpadla a ohřívání
TUV. Jakmile rozdíl teplot poklesne o nastavenou hysterezi (10°C), dojde k vypnutí nahřívání TUV.
Postup: Vyberte nastavení okruhu, pod
kterým je umístěn teplotní senzor zdroje
energie, v našem případě senzor t1.
Nastavte požadovaný rozdíl teplot mezi
senzorem t1 a t2, při které sepne
oběhové čerpadlo. Dále okruh relé, kde
je čerpadlo připojeno Rel 1. Vyberte rozdílové čidlo, kde je umístěn senzor 2 (TUV), Dif 2. Uložte
nastavení Save.
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4.10 Manuální spínání okruhů
Každý okruh je možné sepnout nezávisle na nastavené teplotě, nebo časovém spínači.
Chcete-li uvedenou možnost využít, připojte beznapěťový spínač k vybranému okruhu ke
svorkovnici 1-6 a povolte funkci manuálního ovládání. Manuální ovládání okruhů je možné
paralelně spojit s jedním spínačem a ovládat všechny současně, případně jinak kombinovat.
Aktivní ovládání je zobrazeno zeleným indikátorem Ma na hlavní obrazovce.
Tento způsob ovládání je vhodný například pro krátkodobé zvýšení teploty, bez ohledu na
nastavenou teplotu, či časový plán.
Je však nutné zajistit bezpečnostními prvky chránící spínaný okruh, před případným přehřátím
připojených spotřebičů, protože TTHERM-2 je vyřazen z regulace!
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4.11 Vypnutí funkce termostatu po kabelu
V případě potřeby, je možné termostat dálkově po kabelu deaktivovat připojením spínače na
svorku 9-10. Po dobu sepnutí nebude termostat regulovat žádný okruh a všechny nastavené relé
budou vypnuty. Uvedená možnost je vhodná například při odjezdu na dovolenou, kdy není nutné
regulovat systém.
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5 Natavení - ovládání přes webové rozhraní
5.1 Výhody ovládání přes webové stránky - funkce navíc
TTHERM lze ovládat z jakéhokoliv počítače, notebooku, tabletu či mobilního zařízení
připojeného k vaší síti pomocí webového prohlížeče. Optimalizováno pro Google Chrome, Android
verze 4 a vyšší.
Na hlavní stránce jsou zobrazeny všechny dostupné parametry, které lze kliknutím na
požadovaný objekt editovat.
Oproti lokálnímu nastavení má webový přístup další možnosti, které nejsou při lokálním ovládání
dostupné. Níže je uveden výčet:
-

nastavení aktualizace webových stránek (5s ~255s)
nastavení rozlišení měření teploty (9, 10, 11, 12 bitově)
nastavení četnosti měření teploty senzorů (1s ~ 240s)
ovládání 8 výstupů a nastavení popisů
monitorování 8 vstupů a nastavení popisů
nastavení popisků jednotlivých okruhů t1 ~ t4
nastavení ip adresy, masky, výchozí brány
nastavení přístupového hesla

5.2 Připojení k ethernetu - modemu
S TTHERM lze komunikovat přes webové rozhraní. Připojte ethernetový kabel do konektoru
RJ45 (75) a k modemu. Tovární IP adresa je nastavena na 10.0.0.20. Pokud Vaše síť začíná jinou
skupinou IP adres (například 192.x.x.x), pak ve svém operačním systému v síťovém nastavení
dočasně změňte adresu na 10.0.0.20. Po připojení k TTHERM přidělte v konfiguraci (SETUP)
platný rozsah vaší sítě a obnovte původní stav síťového připojení. Po té můžete k TTHERM
přistupovat přes vámi navolenou IP adresu.
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Změnu IP adresy proveďte v nastavení TTHERM. Po uložení se systém restartuje s novým
nastavením adresy. Případně restartujte manuálně.

5.3 Ovládání přes internet
Aby bylo možné TTHERM ovládat přes internet z celého světa, je potřebné nakonfigurovat váš
modem. Podmínkou je znát veřejnou adresu modemu a mít možnost nastavení NATu pro překlad
adresy do vaší vnitřní sítě. Bližší informace naleznete v návodu vašeho modemu.
K TTHERMu pak přistupujete přes veřejnou adresu, například: 85.54.xx.xx/login.htm.
Příklad nastavení NAT s adresou 10.0.0.20:80 na modemu Comtrend 3026e.
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5.4 Přihlášení přes webové rozhraní
Spusťte webový prohlížeč (optimalizováno pro Google Chrome) a zadejte nastavenou IP adresu,
defaultně 10.0.0.20/login.htm. Zobrazí se přihlašovací údaje k systému.
Uživatelské jméno je „user“ a tovární heslo je „TTHERM-2“. Po připojení ho doporučujeme
v nastavení změnit. Přistupujete-li napříště ze shodného zařízení (IP adresy), není nutné již heslo
zadávat.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí hlavní stránka TTHERM.
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5.5 Uspořádání objektů na webové stránce, mode, PC/MT
Webové rozhraní dle rozlišení cílového zařízení optimalizuje vzhled stránek tak, aby co
nejlépe vyhovovalo možnostem zařízení. Uživatel může sledovat teplotu jednoho, dvou, či všech
čtyř teplotních senzorů, skrýt informace o systémových, vstupních či výstupních stavech, tak aby
se při nižších rozlišeních zobrazovačů optimálně rozmístily na ploše.
Tlačítky < Mode > vybrat preferované rozmístění.
Tlačítkem PC/MT je možné zvolit design pro notebook či mobilní zařízení, kdy se zobrazuje méně
informací.
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5.6 Nastavení teploty a hystereze
Pro změnu nastavení teploty nebo hystereze, je potřebné zaškrtnout bezpečnostní tlačítko
v levé části posuvného jezdce. Po té lze nastavit potřebnou teplotu, nebo teplotní hysterezi.
Tlačítky < > je možné jemné nastavení po krocích 0.1°C.
Jednotlivé teplotní okruhy lze pojmenovat kliknutím do pole popisku (max. 8 znaků).
Indikátor RELAY signalizuje aktuální výstupní stav.

5.7 Nastavení časového plánu
Zaškrtnutím políčka Time ON/OFF se aktivuje vybraný časový plán, během kterého bude
termostat aktivní. Mimo něj se spotřebiče nesepnou, i kdyby teplota splňovala podmínky pro
zapnutí. Výběrem můžete nastavit libovolné časové období ve čtyřech blocích s rozlišením na
minuty.
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5.8 Nastavení režimu termostatu
TTHERM může pracovat v několika režimech, které jsou podrobně popsány v kapitolách výše.
Vhodné nastavení vyberete v rozbalovacím menu. Po výběru se nastavení uloží.

5.9 Výběr rozdílového teplotního senzoru
Při režimu rozdílového termostatu (DSW) se do pole Different senzor zadá číslo teplotního
senzoru, se kterým je teplota porovnávána. Podrobný popis funkce je v kapitolách výše.

5.10 Výběr spínaného okruhu
Okruh, který bude termostat spínat, lze změnit zadáním do pole Relay. Každý termostat (t1t4) musí spínat svůj okruh, to znamená, že čísla okruhů musí být vždy odlišná.
Například t1 => Relay 1, t2 => Relay 2, atd.
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5.11 Reverzní spínání
TTHERM má k dispozici přepínací kontakty relé. I přesto lze použít funkci inverzního spínání.
Standardně při dosažení nastavené teploty sepne relé okruh, ale v případě aktivní inverzní
funkce, je okruh po dosažení nastavené teploty rozepnut.

5.12 Manuální ovládání
Aktivací zaškrtávacího políčka, je povolena funkce ovládání jednotlivých okruhů po kabelu,
bez jakékoliv kontroly TTHERMu. Více informací o této možnosti naleznete v kapitolách výše.

5.13 Ovládání výstupů
Přes webové stránky můžete snadno ovládat až 8 spotřebičů. Popisky výstupů změníte
kliknutím do požadovaného pole.
Aktuální stavy výstupů jsou uchovány a nastaveny i po výpadku a opětovném zapnutí systému.
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5.14 Monitorování vstupů
Přes webové rozhraní můžete sledovat stav na vstupech TTHERM. Na vstupy 6, 7, 8 lze
připojit beznapěťové kontakty, například dveřních spínačů, snímačů výšky hladiny, apod.

5.15 Systémové údaje
Základní informace o TTHERM se přenášejí do systémového menu. Můžete sledovat
systémový čas, teplotu uvnitř zařízení, napětí, dobu aktualizace stránky, verzi firmware a vaše
aktuální rozlišení zobrazovače.

5.16 Aktualizace dat
Čas aktualizace webové stránky je možné nastavit v SETUPu. Nejkratší doba je 5s, nejdelší
255s. Změny a odezvy od klienta k TTHERMu se projevují s minimálním zpožděním, v jednotkách
sekund.
Změny teploty, stavů, apod. se aktualizují dle nastaveného času. Dobu zbývající do dalšího přijetí
dat, lze vidět na indikátoru On-line. Příliš rychlá aktualizace může při pomalém spojení zatěžovat
síť. Pro běžný provoz postačuje aktualizace např. po 60s.
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5.17 Aktualizace měřené teploty a rozlišení
Vlastní měření teploty lze nastavit v intervalu od 1s do 4 minut. Senzor převádí analogovou
teplotu na digitální hodnotu a jeho rozlišení lze nastavit v rozsahu 9 až 12 bitů. Po uložení se
provede restart systému.

5.18 Změna přístupového hesla
Přístupové heslo k webovému rozhraní lze po přihlášení změnit v SETAPu. Při zadávání je
požadováno 8 znaků.

5.19 Základní nastavení
Aktivací základního továrního nastavení se přepíšou všechna dosavadní nastavení, včetně
indexů senzorů. Po provedení se systém restartuje.
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5.20 Nastavení času
TTHERM má svůj vlastní obvod reálného času, který je v činnosti i po vypnutí zařízení.
Nastavení času a datumu lze provést v SETAPu.
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6 Informace
6.1 Co je hysterze
Hystereze je rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou.
Příklad: Nastavená teplota je 50 °C, hystereze 2°C. Po dosažení nastavené teploty se okruh
vypne a znovu se zapne, až po snížení teploty o uvedenou hysterezi, tedy při 48 °C.

6.2 Aktuální nastavení
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7 Servisní informace
7.1 Možné závady
Po připojení napájení se nerozsvítí LCD displej.
- zkontrolujte, zda je napájení v povolené toleranci 9V ~ 32V
Nenalezené žádné digitální čidlo.
- zkontrolujte napětí na svorkách 0V a 3V, zda je 3.3V
- zkontrolujte, zda není zkrat na sběrnici

7.2 Záruční podmínky
1. Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje.
2. Výrobek instaluje a uvede do provozu kvalifikovaná osoba.
3. Při uplatnění záruky předložte doklad o zakoupení výrobku.
4. Záruční podmínky se nevztahují na elektrické poškození způsobené nesprávným používáním,
například připojením na nepřípustné napětí, dále když není výrobek používán s jeho určením, na
závady vzniklé běžným opotřebením, mechanickým poškozením, neodborným zásahem,
neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, apod.

Váš výhradní dodavatel, výrobce a servis
HWPRO
Vývoj a výroba elektrických zařízení
Ke Křížku 363
394 03 Horní Cerekev, Česká republika (CZ)
email: info@hwpro.cz
web: www.hwpro.cz
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