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Návod Termostat Schego TR2

Obsahem balení je kabel senzoru se senzorem, čtyři přísavky, termostat.

Základní parametry
Provozní napětí: 230 V AC/50-60Hz
Výstupní napětí: 230 V/50 Hz/10 A
Spotřeba energie: cca 0,3 VA (pohotovostní režim)
Připojení, max.: 230 V AC/2000 VA/10 A
Délka kabelu senzoru: 2 m

Technické parametry
Velikost pláště: 60 x 98 x 40 mm
Velikost senzoru: 30 x 9 mm
Hmotnost včetně senzoru: 190 g
Teplota: -10 - +40 °C
Stupeň krytí: IP20
Krytí senzoru: IP68



Výkonnostní limity
Rozsah měření senzoru: -55 - +125 °C
Přesnost měření:

v rozsahu -55 do -10°C +/-2 °C
v rozsahu -10 do +85 °C +/-0,5 °C
v rozsahu +85 do +125 °C +/-2 °C

Spínací teplota -55 do +125 °C (v krocích po 0,1 °C)
Přesnost spínání (hystereze) 0,1 až 10 °C

 Displej lze otočit o 180 °

 Zobrazení minima/maxima

 Senzor je monitorován na zkrat

 Senzor je monitorován na přerušený obvod

 Výstup se vypne v případě nefunkčního senzoru

 Přístroj běží bez nutnosti účasti obsluhy

 Lze nastavit pro vytápění nebo chlazení

 LC displej zobrazuje nastavení teploty, funkčnost relé, poruchy čidla, topení, chlazení

 Naprogramované  prahové  hodnoty  spínání  jsou  zachovány  i  v případě  výpadku
napájení ze sítě

 Automaticky se restartuje po výpadku napájení

Před použitím termostatu  si  prosím důkladně přečtěte  návod k obsluze.  Příručka obsahuje
informace nezbytné pro jeho provoz.
Termostat je schopen zapnout nebo vypnout připojený spotřebič (230 V~/50 Hz; max. 10 A;
2000 VA) podle teploty. V rozmezí od -55 °C do +125 °C můžete nastavit teplotu zapnutí
a vypnutí volně v krocích po 0,1 °C. Termostat používejte pouze v elektrické zásuvce, která
odpovídá hodnotám napětí uvedených v technických parametrech.

Nenechávejte  termostat  bez dozoru v přítomnosti  dětí.  Nedodržení  bezpečnostních  pokynů
může vést k nebezpečným situacím, které mohou způsobit značné škody, popřípadě zranění.

Použití  neschválených  náhradních  dílů  může  vést  ke  značným  škodám  nebo  vážným
zraněním.

Funkce termostatu
Termostat  TR2  měří  aktuální  teplotu  okolí  a  automaticky  zapíná  nebo  vypíná  připojený
spotřebič při určitých teplotách. Na displeji můžete nastavit požadovanou teplotu a přesnost
spínání.  Termostat  podle toho bude automaticky  řídit  spínací  časy připojeného spotřebiče
na teplotu měřenou jeho senzorem.
Termostat  se  může použít  např.  v akváriu,  teráriu,  skleníku aj.   Termostat  je  vhodný pro
aplikaci kdekoliv, kde je třeba upravovat teplotu topením či chlazením.



Popis produktu
► tlačítko na zvýšení požadované hodnoty
◄ tlačítko pro snížení požadované hodnoty
„Set“ tlačítko pro změnu nebo potvrzení nastavení

Menu
„Off“  –  Vypnuto  –  termostat  bude  fungovat  pouze  jako  jednoduchý  teploměr.  Ovládací
funkce je deaktivována, termostat zobrazuje pouze aktuální teplotu.
„Cooling“ – Chlazení – funkce chlazení.
„Heating“ – Topení – funkce vytápění.
T  set  menu  –  zde  nastavíte  cílovou  hodnotu  pro  požadovanou  teplotu.  Teplotní  rozsah
nastavení je -55 °C do +125 °C.
Hyst menu – nastavení teplotní hystereze (přesnost spínání). Rozsah nastavení 0,1 až 10 °C
(v krocích po 0,1 °C).
REL DLY menu – nastavení zpoždění zapnutí relé. Toto nastavení může být velmi užitečné,
protože hodnota teploty zapnutí a vypnutí je téměř identická.  Zabraňuje častému přepínání
tam, kde se teplota rychle mění. Rozsah nastavení 0 až 999,9 s.
Scr Flip menu – orientace zobrazení. Je možnost výběru Normální nebo Otočeno o 180 °.
Termostat lze zapojit do zásuvky pomocí tlačítek.
SCR  TO  menu  –  pro  aktivaci  časového  vypnutí  displeje.  Po  přepnutí  displeje  vypnuto,
po stisknutí tlačítka se znovu zapne.
Exit menu – slouží k opuštění nabídky nastavení.

Připojení termostatu
Zařízení, které chcete připojit je vhodné pro požadovanou aplikaci. Spotřebič, který chcete
připojit je vypnutý, když jej k termostatu připojujete. Termostat není poškozený.

1. Zapojte kabel senzoru do termostatu.
2. Zapojte termostat do snadno přístupné zásuvky. Po zapojení do zásuvky se na displeji

nejprve zobrazí typ zařízení a verze firmwaru, poté nastavené parametry a aktuální
teplota.

3. Vyčistěte povrch, na který chcete snímač připevnit.
4. Pomocí  přísavek  upevněte  snímač  na  místo,  kde  může  snadno  měřit  teplotu

vyzařovaného tepla. Senzor chraňte před přímým slunečním zářením. Umístěte snímač
tak, aby se nedotýkal zdroje tepla.

5. Kabel senzoru veďte tak, aby byl chráněn před fyzickým poškozením.
6. Po připojení termostatu se zapne hlavní displej, který zobrazuje následující hodnoty.

 Teplota

 Aktuální režim

 Stav spínacího relé
Pro zobrazení hodnot MIN a MAX naměřených údajů zmáčkněte ◄ nebo ►.
Chcete-li vymazat hodnoty MIN a MAX stiskněte tlačítko „Set“.



Do režimu nastavení se dostanete stisknutím tlačítka „Set“, kde se zobrazí položky menu viz
výše v Menu. V nabídce se lze pohybovat pomocí tlačítek◄ ►. Chcete-li změnit nastavení
stiskněte  tlačítko  „Set“.  Pro  zvýšení  hodnoty  zvolte  tlačítko  ►,  pro  snížení  hodnoty  ◄.
Změny potvrďte tlačítkem „Set“. Režim nastavení ukončete zvolením „Exit“ a potvrzením
„Set“.

Chybová hlášení

Chyba 1 „Err1“ – Zjištěn zkrat v teplotním senzoru.

Chyba 2 „Err2“ – Není připojeno žádné čidlo.

Chyba 3 „Err3“ – Data ze senzoru jsou vadná. Ujistěte se, zda jiné kabely nezpůsobují rušení.

Chyba 4 „Err4“ – Senzor byl neočekávaně resetován. Možné chyby – rušení kabelu, vadný
konektor, poškozený kontakt zásuvky.

Chyba  5  „Err5“  –  Přepínací  relé  je  přehřáté.  V případě  této  chyby  vytáhněte  termostat
z elektrické zásuvky.

Toto zboží vyhoďte do recyklovaného elektronického odpadu.

Termostat  splňuje  základní  požadavky  a  další  příslušná  ustanovení  podle  směrnic
2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.
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