
1. ÚVOD
Heatit WiFi termostat je elektronický termostat pre elektrické podlahové 

kúrenie. Termostat má jednoduché užívateľské rozhranie a možno ho 

jednoducho naprogramovať pomocou kapacitných tlačidiel. Farebná 

obrazovka zobrazuje prístupné používateľské rozhranie. Termostat má 

vstavaný WiFi čip, ktorý vám umožňuje ovládať ho z užívateľsky príjemnej 

aplikácie. Aplikácia „Heatit WiFi“ je dostupná na Google Play a v App Store. 

Funguje s Amazon Alexa a Google Home (čaká sa). Ak inštalujete viacero 

termostatov v tom istom dome, môžete skopírovať nastavenia z jedného 

termostatu do druhého. To zjednodušuje inštaláciu.
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Návod na inštaláciu

Heatit WiFi termostat 16A je vybavený jednopólovým vypínačom a 
pasuje do väčšiny bežných rámikov (napr. System 55, Elko RS16, 
Schneider Exxact). Termostat odolá záťaži max 16A/3600W pri 
230VAC. Pre záťaže nad 13A odporúčame stýkač. Termostat môže 
byť pripojený k externému snímaču.

Termostat je určený pre elektrické vykurovanie.

2. INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s 
národnými stavebnými predpismi. Pred inštaláciou odpojte 
akékoľvek napájanie zariadenia. Počas inštalácie zariadenia musí 
byť napájanie zariadenia VŽDY odpojené!
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Uvoľnite predný kryt jemným zatlačením napr. skrutkovača do 
západky vyhadzovača v spodnej časti termostatu.

Teraz pripojte vodiče ku svorkám termostatu:L

LOAD (N)
ZÁŤAŽ (L)

N
PILOT

SNÍMAČ

Pripojenie napájania (živé) Pripojenie 

vykurovacieho kábla (neutrálne) Pripojenie 

vykurovacieho kábla (živé) Pripojenie 

napájania (neutrálne)

Pilotný vodič (ak je k dispozícii) Snímač 

teploty podlahy, typ NTC
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Drôty musia byť odizolované 9-10 mm. Drôty je možné uvoľniť stlačením 

uvoľňovacieho spínača konektora. Pri použití v betóne musí byť podlahový 

snímač umiestnený do ochrannej trubice. Uistite sa, že v skúmavke nie je voda. 

Potom umiestnite termostat a pripevnite ho k nástennej montážnej krabici 

pomocou 2-4 skrutiek. Otvorte prídržnú pružinu rámu, umiestnite rám a 

zatvorte pružinu. Potom pripojte prednú časť a uistite sa, že konektor medzi 

prednou a spodnou časťou je správne umiestnený. Zatlačte na prednú časť, 

kým nezapadne na miesto. Prednú časť možno neskôr odstrániť stlačením 

západky vyhadzovača.

5. OVLÁDANIE
Termostat sa ovláda tromi dotykovými tlačidlami:
• Doľava (hore)

• Stred (Potvrdiť)
• Priamo dole)

Každé tlačidlo má svoje vlastné podsvietenie. Keď na tlačidle svieti 

podsvietenie, tlačidlo je k dispozícii na použitie.

Tip: Podržaním ľavého tlačidla na 2 sekundy sa kedykoľvek rýchlo vrátite na hlavnú 

obrazovku.3. SPUSTENIE
Po prvom pripojení napájania k termostatu alebo po vykonaní obnovenia 
továrenského nastavenia zobrazí sprievodca spustením nasledujúce 
otázky:

Tip: Počas prehliadania ponuky termostatu sa na chvíľu zastavte pri ktorejkoľvek položke ponuky a 

zobrazí sa pomocný text. Tento pomocný text poskytuje užitočné informácie a prevedie 

používateľa funkciami súvisiacimi s danou položkou ponuky. Oneskorenie pomocného textu je 

možné upraviť v časti „Nastavenia“ v hlavnom menu.Jazyk
Nastaviť časové pásmo

Letný čas
Dátum Čas
Použitie termostatu

Vykurovací systém

Typ podlahy

Limit teploty podlahy

Výber snímača
Postupné zahrievanie

Nastaviť jazyk

Časové pásmo v porovnaní s GMT 

Používa sa letný čas A/N Nastavte 

aktuálny dátum a čas Vykurovanie 

alebo Chladenie

Podlaha (pomalá), Podlaha (rýchla), Iná (rýchla) 

Betónová alebo drevená

5 °C – 40 °C (betón) alebo 5 °C – 27 °C (drevo) 

Miestnosť/podlaha

ON alebo OFF - používa sa s novými betónovými podlahami na 

obmedzenie času nárastu teploty. Len v režime podlahového 

snímača.

6. POHOTOVOSTNÝ REŽIM A HLAVNÁ OBRAZOVKA

Ak sa termostat istý čas nedotknete, automaticky prejde na obrazovku pohotovostného režimu. 

V pohotovostnom režime sa dotykom ktoréhokoľvek z tlačidiel zobrazí hlavná obrazovka nižšie:

1

°C
2 3

Poznámka: Drevené podlahy vyžadujú pripojenie podlahového snímača, aby bolo možné 

nastaviť hranicu teploty podlahy na 27°C.

4 DOMOV 10:40 5

4. SYMBOLY

Domov

1. Indikátor WiFi
2. Nameraná teplota
3. Zapnutie/vypnutie kúrenia

4. Režim prevádzky
5. Čas

Preč

Regulácia výkonu Proti mrazu

Týždenný rozvrh
Na hlavnej obrazovke stlačením stredného tlačidla vstúpite do hlavnej 

ponuky. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zmeníte nastavenú teplotu.

4.1 Prevádzkový režim

Vykurovanie zapnuté
7. POLOŽKY MENU

Hlavné menu obsahuje nasledujúce položky:
Chladenie

Chladenie zapnuté Operačný mód
Rozvrh
nastavenie

WiFi
Spotreba energie
Detský zámok

Info
Vypnúť

Pozri bod 8: „Prevádzkový režim“ 

Pozri bod 9: „Týždenný plán“ 

Upravte nastavenia

Upravte nastavenia WiFi

Zobraziť spotrebu energie 

Aktivovať zámok

Informácie o termostate

Zapnutie/vypnutie termostatu

4.2 Aktívne vykurovanie/chladenie

Drevená podlaha dosiahla maximálnu teplotu 27°C, 
preto je vykurovanie obmedzené.

4.3 Poznámka

Postupné zahrievanie

Postupným zahrievaním sa teplota pomaly zvýši v priebehu 

20 dní. Toto je hlavne používateľ pre nové inštalácie. Tip: “Spotreba energie“ zobrazuje štatistiky spotreby za rôzne časové 

obdobia. Stlačením stredného tlačidla vynulujete štatistiku.

Tip: Vyberte „Child Lock“ a trikrát stlačte stredné tlačidlo na aktiváciu/
deaktiváciu zámku.°C

POSTUPNÝ 10:40



8. REŽIM PREVÁDZKY
Termostat má tri hlavné režimy: Doma, Preč a Týždenný plán. Ďalšie 
režimy sú Anti-frost a Powerregulácia.

Ponuka rozšírených nastavení obsahuje nasledujúce položky:

Nastavenie vykurovania

NTC snímač

Hysteréza

Zmeňte kúrenie alebo 

chladenie Zmeňte typ NTC

Zmena kolísania teploty (nie v režime 

pomalej podlahy)

Jemné doladenie merania teploty 

Nastavte limity teploty v miestnosti a 

podlahe

Zmeňte nastavenie pilotného 

vodiča Pozri popis nižšie!

Vykonajte úplné obnovenie továrenských 

nastavení Vykonajte reštart

Domov

Prednastavená teplota, keď ste doma. Nastavenie 
teploty je možné zmeniť a automaticky uložiť. Kalibrácia

Teplotné limity
Preč
Prednastavená (znížená) teplota, keď ste preč. 
Nastavenie teploty je možné zmeniť a automaticky 
uložiť. Externý pilotný signál tiež zmení prevádzkový 
režim medzi Doma a Preč.

Pilotný drôt

Prispôsobivosť

Obnovenie továrenských nastavení

Reštartujte zariadenie

Týždenný plán
Termostat sa riadi nastaveniami v menu Plán. Programovanie je 

možné vykonať aj prostredníctvom aplikácie v telefóne.

Prispôsobivosť: Termostat automaticky spustí/zastaví vykurovanie, aby sa 

dosiahla nastavená teplota v nastavenom čase. Ak je prispôsobivosť vypnutá, 

termostat spustí/zastaví vykurovanie v nastavenom čase namiesto toho, aby 

proaktívne fungoval, aby dosiahol nastavenú teplotu v nastavenom čase.

Proti mrazu

Tento režim zníži nastavenú hodnotu na 7 stupňov. Toto je možné 

použiť napr. na letnej chate v zimnom období, aby sa zabránilo 

poškodeniu mrazom.

12. NASTAVENIE WIFI

Keď termostat nie je pripojený ku cloudu, „Connect to cloud“ 
možno spustiť z ponuky nastavení WiFi. Pripojenie sa vykonáva 
pomocou aplikácie telefónu „Pridať termostat“. Termostat zobrazí 
dva 3-miestne PIN kódy, ktoré je potrebné skopírovať do aplikácie 
telefónu. Heslo pre zvolenú WiFi sieť bude uvedené v aplikácii 
telefónu. Po dokončení operácie „Pridať termostat“ sa termostat 
reštartuje.

Regulácia výkonu

Inžiniersky režim, ktorý funguje bez spätnej väzby od 
senzorov. Čas vedenia relé sa volí napr
20% relé je zapnuté, 20% a 80% vypnuté počas doby 

cyklu. Cyklus sa automaticky opakuje.

PRIPOJTE SA K CLOUDU
9. TÝŽDENNÝ ROZVRH
Vytvorte si prispôsobené denné plány, aby ste minimalizovali spotrebu energie a 

maximalizovali pohodlie. Užívateľ môže definovať až päť nastavených hodnôt za 

deň. Požadovaná hodnota udáva cieľový nastavený čas a cieľovú nastavenú 

teplotu, ktorú má termostat regulovať automaticky. V tomto menu si môžete 

pozrieť svoj denný rozvrh vykurovania. Nastavené hodnoty je možné pridávať a 

odstraňovať podľa vašich preferencií.

006
569

Cancel

Po pripojení termostatu ku cloudu ponuka nastavení WiFi 
ponúkne možnosť vypnúť/zapnúť WiFi. Pri opätovnom zapnutí 
WiFi sa použijú existujúce nastavenia WiFi.

Tip: Vytvorte si denný rozvrh na pracovný deň podľa svojich preferencií. Potom 

použite funkciu kopírovania a prilepenia na kopírovanie rozvrhu daného dňa do 

iných dní v týždni.

Ak chcete zmeniť sieť WiFi alebo heslo, použite ponuku „Pripojiť ku 
cloudu“ spolu s ponukou „Prekonfigurovať WiFi“ v aplikácii telefónu.10. HEATIT WIFI ZÓNY

Všetky termostaty sú pridané do zón. Zóny môžu ovládať 
viacero termostatov naraz.

13. TELEFÓNNE APLIKÁCIE
Ak je v zóne iba jeden termostat, nastavenia zóny budú zodpovedať 
zmenám vykonaným lokálne na termostate. Ak je v zóne viacero 
termostatov, zmeny vykonané lokálne na jednom termostate spôsobia, 
že tento termostat prejde do režimu vlastných nastavení. V režime 
vlastných nastavení nebude termostat prijímať aktualizácie zo zóny. 
Termostaty môžete stále ovládať jednotlivo v aplikácii. Aby termostat 
opäť dodržiaval nastavenia zóny, musíte ho v aplikácii nastaviť späť na 
nastavenia zóny.

11. ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA

UPOZORNENIE: Rozšírené nastavenia sa odporúčajú len skúseným používateľom. 

Poraďte sa s dodávateľom alebo používajte s mimoriadnou opatrnosťou! 

Nesprávne nastavenie môže poškodiť vašu podlahu alebo vykurovací systém!
Obchod s aplikaciami Hračkárstvo



38 mm 86 mm

INFORMÁCIE O PRODUKTE Heatit WiFi termostat

VLASTNOSTI

• Podlahový snímač alebo externý snímač

• Vnútorný izbový snímač

• Regulátor výkonu
• Adaptívna regulácia
• Obmedzovač teploty
• Týždenný plán
• Doma/Preč/Proti mrazu
• Ovládanie cez aplikáciu

• Alarm/upozornenia v aplikácii

• Aktualizácia firmvéru (OTA)

• Energetická kalkulačka

• Jednopólový spínač
• Režim uzamknutia/Detský zámok

• Kalibrácia
• Amazon Cloud
• nórsky/švédsky/

anglický/fínsky/holandský

jazykoch

22 mm 51 mm

TECHNICKÉ DÁTA

Protokol
Displej
Menovité napätie

Maximálne zaťaženie

WiFi 2,4 GHz 802.11bgn

1,8” TFT, rozlíšenie 128x160 

230VAC 50Hz

3600W (len odporové 
záťaže) Odporúča stýkač pre 
záťaže vyššie ako 13A 16A

<2 W
2 °C až 30 °C

5 °C až 40 °C

0,2 °C až 2 °C (0,5 °C štandard)

Maximálny prúd

Spotreba energie
Teplota okolia
Rozsah teplôt
Hysteréza
Kompatibilné s NTC
senzory s hodnotou

IP kód
6,8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100 kΩ pri 25 °C IP 

21

Schválenia CE
EN 60730-1:2016, EN 60730-2-9:2019, ETSI EN 

300 328 V2.2.2, RoHS 2011/65/EU, LVD 

2014/35/EU

Schválené na použitie v kúpeľniach.

TERMINÁL
Použite 1,5 mm² alebo 2,5 mm² podľa zaťaženia.

ÚDRŽBA
Zariadenie je bezúdržbové, ale nikdy nesmie byť zakryté.

ART. NIE PRODUKT FARBA

54 305 89 Heatit WiFi termostat Biela RAL 9003

Spoločnosť Heatit Controls AB nezodpovedá za typografické chyby, iné chyby alebo opomenutia v našich informáciách. 
Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Všetky elektroinštalácie musí vykonať autorizovaný 
elektrikár. Produkt musí byť inštalovaný v súlade s národnými stavebnými predpismi a našou inštalačnou príručkou.

Heatit Controls AB l Läkarvägen 4, 454 31 BRASTAD, ŠVÉDSKO 

Telefón: +47 61 18 77 77 l post@heatit.com –www.heatit.com
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