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1 BEZPEČNOSŤ

1.1 Použité symboly

Hrozí nebezpečenstvo zranenia a smrti.

1.2 Použitie v súlade s určením

Priestorový regulátor D Nea Smart R (ďalej aj ako „priestorový 
regulátor D“) je priestorový regulátor pre základnú stanicu Nea Smart 
R Basis 230 V.

Prístroj slúži na
- riadenie základnej stanice Nea Smart R Basis 230 V.
- snímanie izbovej teploty a nastavenie požadovanej teploty 

v priradenej vykurovacej zóne.
Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade 
s určením. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto použitie.

1.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku prehltnutia
Malé deti môžu prehltnúť otočné tlačidlo.

Priestorový regulátor montujte mimo dosahu malých detí.

Tento návod je súčasťou prístroja.

Návod uschovajte a odovzdajte ho možnému nasledujúcemu 
vlastníkovi.
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2 VYHOTOVENIA

2.1 Technické údaje

Priestorový regulátor D Nea Smart R

Monitorovanie teploty podlahy Diaľkový snímač Nea Smart (voliteľný)

Napájanie napätím 2 x LR03/AAA (mikrobatéria) alkalická

Výdrž batérie > 2 roky

Bezdrôtová technológia rádio, 868 MHz SRD-pásmo

Dosah 25 m (v budovách)

Krytie/trieda ochrany IP20 / III

Teplota okolia 0 až 50 °C

Okolitá vlhkosť 5 až 80 %, nekondenzujúca

Rozmery (VxŠxH) 86 x 86 x 26,5 mm

Nastavovací rozsah požad. tep. 5 až 30 °C

Rozlíšenie požad. teploty 0,2 K

Merací rozsah skut. teploty 0 až 40 °C (int. senzor)

Presnosť merania int. NTC ±0,3 K

Tab. 2-1 Technické údaje priestorového regulátora D Nea Smart R

2.2 Zhoda

Tento produkt je označený značkou CE a spĺňa požiadavky 
nasledujúcich smerníc:
- 2004/108/ES v platnom znení „smernica Rady o aproximácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetic-
kej kompatibility“

- 2006/95/ES v platnom znení „smernica Rady o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich elektrických zariadení určeným 
na použitie v rámci určitých hraníc napätia“

- Zákon o rádiových zariadeniach a telekomunikačných zariadeniach 
(FTEG) a smernica 1999/5/ES (R&TTE)

Pre celkovú inštaláciu môžu existovať ďalšie požiadavky na ochranu, 
za ktorých dodržanie je zodpovedný inštalatér.
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3 INŠTALÁCIA

3.1 Rozsah dodávky

+

-

A
A

A

1 x 2 x

Príslušenstvo:

Diaľkový snímač Nea Smart
Obr. 3-1 Rozsah dodávky

3.2 Montáž

~150cm

~30cm

Diaľkový snímač Nea Smart

Obr. 3-2 Pokyny k miestu montáže priestorového regulátora
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Ø 3,5 mm4 5b5 5b6
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Obr. 3-3 Montáž a pripojenie priestorového regulátora
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4 OBSLUHA

4.1 Prehľad a indikátory

displej s indikátormi funkcií

teplota v miestnosti

čas

otočné tlačidlo

Obr. 4-1 Priestorový regulátor D Nea Smart R – čelný pohľad

Symbol Význam Symbol Význam

Ponuka „Funkcie“ aktívna Režim Noc aktívny

Ponuka „Parametre“ aktívna
Zistené orosenie, chladiaca prevádzka 
deaktivovaná

Ponuka „Servis“ aktívna Režim Chladenie aktívny

Dôležité upozornenie/chybová funkcia
Bliká: režim Smart-Start/Smart-Stop aktívny
Svieti: Režim Vykurovanie aktívny

Detská poistka aktívna Prítomnosť aktívna (len v režime Automatika)

Batéria vybitá Funkcia Párty aktívna

Pohotovostný režim aktívny
Funkcia Dovolenka
Bliká: plánovaná
Svieti: aktívna

Vysielací výkon Pokles pod minimálnu teplotu podlahy

Režim Automatika aktívny

Režim Deň aktívny

Tab. 4-1 Význam symbolov na displeji
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4.2 Obsluha

Obsluha priestorového regulátora sa vykonáva prostredníctvom 
otočného tlačidla:

Stlačením otočného tlačidla sa aktivujú ponuky a funkcie.

+- Otáčaním tlačidla je možné nastaviť požadovanú teplotu  
a prechádzať medzi ponukami a ich funkciami.

K dispozícii je základná úroveň a tri ponuky.

Základná úroveň:
+- Otočením sa nastaví požadovaná teplota.

Výber ponuky pomocou:

Funkcie: obsahuje všetky dôležité lifestyle funkcie.

Parametre: obsahuje množstvo parametrov, ako napr. teplota 
vykurovania a znížená teplota, dátum a iné. Táto ponuka je 
potrebná len na vykonávanie základných zmien.

Servis: obsahuje nastavenia pre špecializovaného inštalatéra  
(zabezpečené kódom PIN, pozri návod pre základnú stanicu)

4.3 Prvé uvedenie do prevádzky (vrát. spárovania)

1. V režime párovania nesmú byť aktívne žiadne ďalšie základné 
stanice.

2. Aktivujte funkciu párovania na základnej stanici pre požadovanú 
vykurovaciu zónu (pozri návod pre prístroj Nea Smart R Basis 
230 V).

3. Na aktivovanie funkcie párovania stlačte otočné tlačidlo na 
približne 3 sekundy (na displeji sa zobrazí „Set“). 
- Základňa a priestorový regulátor sa spolu spoja.
- Ak základná stanica už bola naprogramovaná, z priestorového 

regulátora sa automaticky prevezme dátum a čas.

Pri prvom uvedení do prevádzky základnej stanice: 
rok, dátum a čas nastavte otočením/stlačením.

4.4 Test pripojenia

Na aktivovanie testu pripojenia stlačte otočné tlačidlo na približne 
3 sekundy (na displeji sa zobrazí „Set“).  
Na základnej stanici sa na 1 minútu prepne vykurovacia zóna 
prepojená s týmto priestorovým regulátorom, teda v závislosti od 
predchádzajúceho prevádzkového stavu sa zapne alebo vypne.

4.5 Komfortné programy – režim Smart-Start/Smart-Stop

Komfortné programy obsahujú preddefinované doby vykurovania, 
ktoré je možné použiť pre pracovné dni (1-5) resp. víkend (6-7). 
Mimo dôb vykurovania sa zariadenie prepne do režimu Noc. Programy 
pre pohodlie vyberiete v ponuke Parametre. Režim Smart-Start/
Smart-Stop systému vypočíta potrebné časy rozbehu tak, aby sa na 
začiatku a konci vykurovacích programov dosiahla požadovaná teplota.

Program Komfortný čas 1 Komfortný čas 2

P0 05:30 – 21:00 –

P1 04:30 – 08:30 17:30 – 21:30

P2 06:30 – 10:00 18:00 – 22:00

P3 07:30 – 17:30 –

Tab. 4-2 Preddefinované časové programy

Individuálne komfortné programy môžete vytvoriť použitím online 
softvéru na stránke www.ezr-home.de a preniesť do základnej stanice 
použitím karty MicroSD.

4.6 Prehľad lifestyle funkcií

V tejto ponuke sa aktivujú/deaktivujú lifestyle funkcie.
1. Stlačte otočné tlačidlo.
2. Aktivujte ponuku „Lifestyle- funkcie“ opätovným stlačením.
3. Vyberte požadovanú lifestyle funkciu.

K dispozícii sú nasledujúce lifestyle funkcie. Bližšie informácie nájdete 
v tabuľke „Funkcie“ na nasledujúcich stranách. 

Môže trvať až 10 minút, kým sa zobrazia zmeny globálnych 
lifestyle funkcií na všetkých priestorových regulátoroch.

+–

Obr. 4-2 Manuálny výber lifestyle funkcií
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4.7 Lifestyle funkcie

Lifestyle funkcia Symbol Kroky

Párty 
Deaktivuje zníženie 
teploty na XX hodín

- Aktivujte stlačením
- Nastavte trvanie  

v hodinách (hh) 
- Potvrďte zadanie stlačením.

Prítomnosť
Doby vykurovania počas 
víkendu sa použijú aj pre 
pracovné dni

- K dispozícii len počas 
pracovných dní 
v automatickom režime. 

- Aktivujte stlačením.
- Ukončenie sa realizuje 

výberom inej lifestyle funkcie.

Deň (predvolené 
nastavenie)
trvalá regulácia podľa 
nastavenej požadovanej 
teploty

- Aktivujte stlačením.

Noc
Trvalé zníženie 
na naprogramovanú 
nočnú teplotu

- Aktivujte stlačením.

Automatika
Automatická regulácia 
teploty podľa aktivova-
ných komfortných 
programov

- Aktivujte stlačením.

Vypnutie (pohotovostný 
režim) deaktivuje 
priestorový regulátor, 
teplota sa zobrazuje aj 
naďalej, aktivuje sa 
prevádzka na ochranu 
pred mrazom

- Stlačte na vypnutie 
priestorového regulátora

- Znovu stlačte na opätovné 
zapnutie priestorového 
regulátora

Výber vykurovacej 
alebo chladiacej 
prevádzky 
Prevádzkový režim je 
možné určiť na priestoro-
vom regulátore D, keď je 
na základnej stanici 
aktivovaná funkcia 
CO-pilota

(CO-pilot základnej stanice je 
aktivovaný).
- Aktivujte stlačením.
- Vyberte režim.
- Potvrďte zadanie stlačením.

Režim Dovolenka
Teplota sa automaticky 
zníži na nastavenú 
teplotu počas dovolenky

- Aktivujte stlačením
- 1. vyberte dátum začiatku  

a 2. dátum konca (dd:mm), 
potvrďte stlačením. 

- Režim Dovolenka deaktivujte 
opätovným vyvolaním.

Detská poistka
Uzamkne priestorový 
regulátor

- Aktivujte stlačením
- Deaktivujte dlhým 

stlačením (>3 s).

BACK (Späť)
Priestorový regulátor sa 
prepne späť do základnej 
úrovne

- Opustite ponuku stlačením 
tlačidla

Tab. 4-3 Lifestyle funkcie

4.8 Prehľad parametrov

Táto ponuka je potrebná len na vykonávanie základných zmien.
- Stlačte otočné tlačidlo.
- Vyberte ponuku „Parametre“ a aktivujte ju opätovným stlačením 

tlačidla.

K dispozícii sú nasledujúce parametre. Bližšie informácie nájdete 
v tabuľke „Parametre“ na nasledujúcej strane.

Môže trvať až 10 minút, kým sa zobrazia zmeny globálnych 
systémových parametrov na všetkých priestorových 

regulátoroch.

+–

min.
max.

E-CL
SET

P0
6-7 P0

1-5

SET
TIME

XX.X

XX.X

XX.X

RES
USER

Obr. 4-3 Manuálny výber parametrov
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4.9 Parameter

Parameter Symbol Kroky

Teplota 
Prítomnosť  
Režim vykurovania

- Aktivujte a vyberte 
požadovanú teplotu.

- Potvrďte stlačením.

Teplota 
Prítomnosť  
Režim chladenia

- Aktivujte a vyberte 
požadovanú teplotu.

- Potvrďte stlačením.

Znížená teplota  
Režim vykurovania

- Aktivujte a vyberte 
požadovanú teplotu.

- Potvrďte stlačením.

Znížená teplota  
Režim chladenia

- Aktivujte a vyberte 
požadovanú teplotu.

- Potvrďte stlačením.

Minimálna teplota 
Podlahové 
vykurovanie
(len s diaľkovým 
snímačom Nea)

- Aktivujte a nastavte 
komfortnú teplotu  
(1,0...6,0 ≈ 18 °C ... 28 °C)

- Potvrďte stlačením.

Znížená teplota 
Dovolenka

- Aktivujte a vyberte 
požadovanú teplotu.

- Potvrďte stlačením.

Nastavenie obmedze-
nia teploty

min
max

- Aktivujte
- Vyberte min./max. 

nastaviteľnú teplotu, 
potvrďte stlačením tlačidla

Časové riadenie 
prostredníctvom 
externých spínacích 
hodín (namiesto 
integrovaných 
programov P0 až P3)

E-CL
SET

- Aktivujte a vyberte stav  
On (Zapnutý) alebo  
Off (Vypnutý).

- Potvrďte stlačením

Výber komfortného 
programu pre 
pracovné dni

P0
1-5

- Aktivujte a potvrďte 
zadanie.

- Vyberte a aktivujte lifestyle 
program (P0-P3).

Výber komfortného 
programu pre víkend

P0
6-7

- Aktivujte a potvrďte 
zadanie.

- Vyberte a aktivujte lifestyle 
program (P0-P3).

Nastavenie času/
dátumu

SET
TIME

- Aktivujte, nastavte rok (rrrr). 
mesiac (mm) a deň (dd), 
ako aj čas (hh:mm) 
a potvrďte stlačením.

Informácie o verzii 
softvéru priestorového 
regulátora

So1
XX-XX

- Zobrazenie verzie softvéru 
priestorového regulátora

Parameter Symbol Kroky

Informácie o verzii 
softvéru základnej 
stanice

So2
XX-XX

- Zobrazenie verzie softvéru 
základnej stanice

Informácie o verzii 
softvéru sieťového 
adaptéra Ethernet

So3
XX-XX

- Zobrazenie verzie softvéru 
sieťového adaptéra Ethernet

Reset používateľskej 
úrovne
Obnovenie všetkých 
pôvodných používateľ-
ských nastavení 
z výroby!

RES
USER

- Aktivujte a vyberte možnosť 
Yes (Áno)

- Stlačte na obnovenie 
všetkých pôvodných 
funkcií.

Tab. 4-4 Parameter
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5 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH, ČISTENIE A LIKVIDÁCIA

5.1 Odstraňovanie porúch

Na signalizáciu chýb blikajú príslušné symboly na displeji.

Zobrazenie Význam Možná náprava

Nízka kapacita 
batérie

- Zakrátko bude potrebná 
výmena batérie.

 

Porucha 
bezdrôtového 

pripojenia 
k základnej 

stanici

- Skontrolujte napájanie základnej 
stanice.

- Použite opakovač alebo aktívnu 
anténu (príslušenstvo) na 
zväčšenie dosahu.

- V prípade poruchy sa obráťte na 
elektroinštalatéra.

Priestorový 
regulátor nie je 

spárovaný

- Znovu spárujte priestorový 
regulátor.

- Obráťte sa na elektroinštalatéra.

Základná stanica 
vypnutá

- Pripojte základnú stanicu k 
zdroju napätia.

- V prípade poruchy sa obráťte na 
elektroinštalatéra.

 
Err 0001

Porucha 
interného 

snímača teploty

- Priestorový regulátor sa musí 
vymeniť.

 
Err 0002

Porucha 
externého 

snímača teploty

- Je potrebná výmena, obráťte sa 
na elektroinštalatéra.

 
Err 0004

Kritická kapacita 
batérie

- Okamžite vymeňte batérie

 
Err 0005

Základná stanica 
sa nenašla aj 

napriek 
úspešnému 
spárovaniu

- Skontrolujte napájanie základnej 
stanice.

- Znovu spárujte priestorový 
regulátor.

- Obráťte sa na elektroinštalatéra.

 
Err 0006

Porucha 
komunikácie 

medzi základný-
mi stanicami

- Skontrolujte napájanie základnej 
stanice. 

- Obráťte sa na elektroinštalatéra.

Tab. 5-1 Zobrazenie chýb na displeji

5.2 Výmena batérie

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku prehltnutia 
Malé deti môžu prehltnúť batérie/otočné tlačidlo. 

Pri výmene batérií nenechávajte priestorový regulátor bez dozoru.

1 2

5b6

Obr. 5-1 Výmena batérie

Po výmene batérii aktivujte priestorový regulátor stlačením tlačidla. 
Predtým nastavené hodnoty sa obnovia.

5.3 Čistenie

Na čistenie používajte len suchú, mäkkú handru bez rozpúšťadiel.

5.4 Likvidácia

Batérie a priestorový regulátor sa nesmú zlikvidovať do 
domového odpadu. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať 
prístroje na príslušných zberných miestach. Oddelený zber 

a riadna likvidácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov 
a zaručuje recykláciu, ktorá chráni zdravie ľudí a životné prostredie. 
Informácie o tom, kde nájdete zberné miesta pre vaše prístroje, 
získate u vašej mestskej správy alebo miestnych firiem zaoberajúcich 
sa likvidáciou odpadov.
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