
KATALOG REGULAČNÍ TECHNIKY

Regulací teploty k vyšším úsporám...
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AS  autodidactic system = samoučení kódu

Nový princip kódování bezdrátových zařízení, 

který zaručuje vyšší zabezpečení proti rušení 

signálu od jiných zařízení

2W  two-way communication = obousměrná 

komunikace

Moderní technologie pro bezdrátová zařízení, 

která zvyšuje spolehlivost přenosu signálu 

a umožňuje získávat zpětné informace.
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Obsah této tiskové podoby katalogu nestačí pružně reagovat na rychlost vývoje nových výrobků, proto prosím 

sledujte novinky na www.elbock.cz.
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„Celý dům pod kontrolou.“
Nový obousměrný bezdrátový systém naplní Vaše sny o jednoduchém a úsporném 

řešení regulace teploty. Centrální jednotka je mozkem celého systému a zaručuje 

tepelnou pohodu v celém domě. Podřízené prvky pak regulují koncová zařízení 

a podávají zpětné informace do centrální jednotky. Nechybí ani možnost dálko-

vého ovládání přes mobilní telefon a možnost vizualizace systému přes PC.

Systém je neustále rozšiřován o další prvky ovládání. Aktuální novinky hledejte 

na www.elbock.cz 

3D vizualizace systému 

PocketHome® na www.elbock.cz
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1301

Popis:
9-ti kanálový přijímač PH-BP1-P9 ve spojení s vysílači PH-BP1-V slouží k bezdrátové regulaci jednotlivých místností 

(zónová regulace) v systému s podlahovým vytápěním. Mezi přijímačem a vysílači (prostorové termostaty) není 

nutné instalovat žádné propojovací kabely! Celý komplet je možné zařadit do systému PocketHome® a ovládat 

všechny zóny z jednoho místa pomocí centrální jednotky a nebo přes PC. V tom případě je nutné nejdříve provést 

aktivaci vysílačů PH-BP1-V do centrální jednotky (viz návod PH-BP1-V)! V objektech, kde není požadavkem centrální 

ovládání, může sestava pracovat i autonomně bez centrální jednotky.

 

Hlavní funkcí přijímače je ovládání termo-ventilů rozdělovače podle příjmu požadavků od odpovídajících vysílačů. 

Přijímač je schopen přijímat signály od max. 9-ti vysílačů. Pokud je vyslán požadavek na vytápění v určité zóně, 

dojde k sepnutí relé u příslušného výstupu a k ovládání termo-ventilu. Současně dojde k sepnutí relé R10 pro čerpadlo. 

Pokud jsou všechny termo-ventily uzavřeny dojde k automatickému vypnutí relé R10 (čerpadla).

4

NOVINKY SYSTÉMU POCKET HOME®

Obj. číslo: Název Technické parametry  Použití 

Přijímač
PH-BP1-P9

Napájení 5 V/900 mA (AD05, AD05-DIN)

Citlivost < - 102 dBm

Dosah 300 m (na volné ploše), 
35 m (v zástavbě)

Stupeň krytí IP20

Výstup relé, max. 16  A

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Vysílač
PH-BP1-V

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová  obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW 

Počet teplotních změn na každý den 6 tepl. změn

Minimální program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 až 40 °C

PH-BP1-P9 

ZÓNA 1

PH-BP1-V

prostorový

termostat - VYSÍLAČ

bezpotenciální

výstup pro čerpadlo

termostatické

ventily

čerpadlo

bezpečnostní 

ventil

ZÓNA 3

ZÓNA 9
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SYSTÉM POCKET HOME® (schéma hierarchie ovládání)

PH-PK55 PH-HD20PH-HD01

PH-TS20

PH-BP1-P9

PH-BP1

PH-BHDPH-BSPPH-BHT
PH-BHT 

a PH-HT1 

(pro ovládání 

termoelektrických 

pohonů)

PŘIPRAVUJEME!

Sledujte 

www.elbock.cz

PH-HT21

PH-HT21

PH-SP1

PH-SP2

PH-SP3

PH-HD20

PH-HD01

PH-PK21PH-PK20

PH-CJ37

PH-CJ37plus

PH-CJ37 OT

GST1

PH-SW

str. 11

str. 6

str. 11

str. 4

str. 9

str. 11str. 10

str. 9

str. 8 str. 8str. 8 str. 8str. 11
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CENTRÁLNÍ JEDNOTKA SYSTÉMU POCKET HOME® (vysílač)

1301

Obj. číslo: Název Technické parametry Podřízené prvky 

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná 

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW 

Počet teplotních změn 6 teplotních změn na den

Počet programů 22 týdenních(nastavitelné)

Minimální program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií 1 rok *

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

* životnost baterie je závislá od počtu použitých aktivních prvků

PH-HD20  (str. 8)
PH-PK20  (str. 8)
PH-PK21  (str. 8)
PH-TS20  (str. 9)
PH-BP1  (str. 9)
PH-BSP  (str. 10)
PH-BHD  (str. 11)
PH-HD01 (str. 11)

PH-CJ37

1310

----

Popis:
Centrální jednotka pro systém PocketHome®. Na základě naměřené teploty v referenční 

místnosti, kde je PH-CJ37 umístěna, ovládá zdroj tepla (např. kotel) a reguluje celou topnou 

soustavu. Vyspělé principy regulace, které jsou v centrální jednotce použity, zajišťují, aby 

spotřeba energie na vytápění byla co nejúspornější.

Vlastnosti:
• předčasné zapnutí topení • hystereze (0,1 až 1,5 °C po 0,1 °C) • PI regulace • letní režim 

• funkce dovolená

PH-CJ37 Plus
Technické parametry shodné PH-CJ37

Popis:
Centrální jednotka pro systém PocketHome plus®. V tomto systému pracuje jako koordinátor 

mezi zdrojem tepla (např.kotlem) a jednotlivými místnostmi. Výhodou je, že při poklesu 

teploty pod požadovanou úroveň v některé z místností, dojde k zapnutí zdroje tepla. Tím 

je zaručena požadovaná teplota jednotlivých místností nezávisle na místnosti, kde je 

umístěna PH-CJ37 plus.

Vlastnosti:
• letní režim • možnost nastavení PRIORITY pro jednotlivé okruhy • funkce dovolená

PH-CJ37 OT
Parametry shodné PH-CJ37, ale pracuje pouze v OT+ a s přijímačem PH-PK55 pro kotle 

řízené protokolem OpenTherm!

Popis:
Centrální jednotka pro systém PocketHome®. Hlavní výhodou je schopnost ovládat zdroj 

tepla, který používá komunikaci OpenTherm a umožňuje řídit topný systém v závislosti 

na venkovní teplotě. Teplota vody topného systému je řízena podle venkovního čidla od 

kotle. Jako přijímač kotle musí být použit PH-PK55, který má rozšířené funkce pro nasta-

vení ekvitermní regulace.

Společné vlastnosti centrálních jednotek:
 • plní funkci bezdrátového termostatu, koordinátoru nebo ekvitermního regulátoru

 • zjišťují aktuální stavy jednotlivých prvků

 • je možné je ovládat přes počítač (PH-SW)

 • umožňují připojení GSM modulu pro dálkovou komunikaci (GST1)
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VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU MEZI SYSTÉMY

Kotel: průběh spínání zdroje tepla 

s funkcí předčasného zapnutí (PZT 

viz str. 21)

Referenční místnost pokoj 1: 

průběh požadované a aktuální tep-

loty v místnosti, ve které je umístěna 

centrální jednotka PH-CJ37

pokoj 2: průběh požadované 

a aktuální teploty v místnosti, kde 

radiátory jsou řízeny PH-HD20

pokoj 3: průběh požadované 

a aktuální teploty v místnosti, kde 

radiátory jsou řízeny PH-HD20

PH-CJ37

PH-CJ37 PLUS

kotel ON

OFF

14 15 16 17 18 19 20 21 h

pokoj 2

pokoj 3

referenční 

místnost

pokoj 1

kotel ON

OFF

14 15 16 17 18 19 20 21 h

pokoj 2*

pokoj 3

pokoj 1*

Popis: 
V systému PocketHome® je regulace celého objektu závislá na umístění centrální jednotky a vhodném nastavení 

teplotních programů pro danou místnost (tzv. referenční místnost). Pokud v referenční místnosti (pokoj 1) dojde 

k poklesu teploty pod nastavenou úroveň, následuje sepnutí zdroje tepla. V tomto okamžiku dochází k regulaci 

i v dalších místnostech (pokoj 2, 3). Příklad ukazuje nevhodně nastavené teplotní programy pro ostatní místnosti, 

kde může docházet k nedotápění (pokoj 2, 3- šrafované oblasti). 

Vhodné pro: 
Panelové domy, objekty s ústředním topením a menší rodinné domy.

* PRIORITA: určuje zda vybraná hlavice může žádat kotel o zapnutí. Tím jsme schopni defi novat, ve které místnosti je vždy 

nutné udržovat požadovanou teplotu a která místnost tento komfort nevyžaduje (např. zahradní místnost, garáž atd.)

Popis: 
V systému PocketHome Plus® může být centrální jednotka PH-CJ37 Plus umístěna kdekoli v objektu (v rámci dosahu), 

je tzv. koordinátorem mezi zdrojem tepla a jednotlivými prvky. Pokud dojde v místnosti s prioritou k poklesu teploty pod 

nastavenou úroveň, následuje sepnutí zdroje tepla (pokoj 1, 2). Tím se udržuje požadovaná teplota ve všech místnostech 

individuálně (tzv. zónová regulace). Na příkladu je vidět nedotápění místnosti bez priority (pokoj 3 - šrafované oblasti).

Vhodné pro: 
Větší rodinné domy, penziony a hotely.

Kotel: průběh spínání zdroje tepla 

s funkcí předčasného zapnutí (PZT 

viz str.21)

pokoj 1*: průběh požadované 

a aktuální teploty v místnosti, kde 

radiátory jsou řízeny PH-HD20 

S PRIORITOU

pokoj 2*: průběh požadované 

a aktuální teploty v místnosti, kde 

radiátory jsou řízeny PH-HD20 

S PRIORITOU

pokoj 3: průběh požadované 

a aktuální teploty v místnosti, kde 

radiátory jsou řízeny PH-HD20 

BEZ PRIORITY

      průběh požadované teploty         průběh aktuální teploty

      průběh požadované teploty         průběh aktuální teploty
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1302

PŘIJÍMAČE SYSTÉMU POCKET HOME®

Obj. číslo: Název  Technické parametry Použití

Napájení 230 V/50 Hz

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < - 102 dBm

Dosah 300 m (na volné ploše), 

35 m (v zástavbě)

Stupeň krytí IP20

Výstup relé, max. 5 A/250 VAC

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Napájení 230 V/50 Hz

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < - 102 dBm

Dosah 300 m (na volné ploše), 

35 m (v zástavbě)

Stupeň krytí IP20

Výstup relé, max. 8 A/250 VAC

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Komunikační linka dvojlinka pro OpenTherm

polarita / délka bez polarity / do 50 m

Min. program. čas pro UT 10 min.

Min. program. čas pro TUV 1 hod.

Rozsah nast. teplot +2 °C až 39 °C

Rozsah nast. teplot vody UT +5 °C až +80 °C

Rozsah nast. teplot TUV +30 °C až 65 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Hystereze TUV 5 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < - 102 dBm

Dosah 300 m (na volné ploše), 
35 m (v zástavbě)

Počet teplotních změn 6 teplotních změn na den

Minimální program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40°C

Nastavení teplot po 0,5°C

Min. indikační skok 0,1°C

Přesnost měření ±0,5°C

Životnost baterií 1 až 2 roky podle typu baterie

Stupeň krytí IP40

Pracovní teplota 0 až 40°C

PH-PK20

Popis:
Bezdrátový přijímač pro kotel – nástěnný. Na základě přijatých informací od centrální jednotky 

ovládá zdroj tepla (např. kotel).

Popis:
Bezdrátový přijímač pro kotel – do zásuvky. Na základě přijatých informací od centrální jednotky 

ovládá zdroj tepla (např. kotel).

Popis:
Bezdrátový přijímač pro kotel – OpenTherm. Na základě přijatých informací od centrální jednotky 

ovládá zdroj tepla (např. kotel) přes komunikační linku OpenTherm.

Popis:
Bezdrátová digitální hlavice. Na základě přijatých informací od centrální jednotky ovládá polohu 

ventilu radiátoru. V systému PocketHome plus® je možné hlavici přiřadit tzv. PRIORITU, a tím 

určit, že hlavice bude mít právo žádat o zapnutí kotle. Může pracovat i v autonomním režimu, 

nezávisle na centrální jednotce.

Vlastnosti:
• snímá aktuální teplotu z vestavěného čidla • funkce LETNÍ REŽIM • funkce KOREKCE REFE-

RENČNÍHO BODU (viz. strana 23)

PH-PK21

PH-PK55 

PH-HD20

1303

----

1304
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1311

Obj. číslo: Název Technické parametry Použití

PŘIJÍMAČE A DALŠÍ PRVKY SYSTÉMU POCKET HOME®

Napájení 230 V/ 50 Hz

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < - 95 dBm

Dosah 200 m (na volné ploše), 
25 m (v zástavbě)

Počet tepl. změn/den 6 teplotních změn

Minimální program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Zálohovací baterie NiMH 3.6 V, > 100 hodin

Stupeň krytí IP20

Výstup relé, max.16 A

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Popis: 
Bezdrátová termo-zásuvka. Na základě přijatých informací od centrální jednotky ovládá připojený spotřebič. Může 

pracovat i v autonomním režimu, nezávisle na centrální jednotce.

Vlastnosti:
• obousměrná komunikace • snímá aktuální teplotu z vestavěného čidla • možnost nastavení HYSTEREZE (0,1 °C 

až 2 °C) • kontrola dobíjení zálohovací baterie • režim TOPENÍ/CHLAZNÍ (pro klimatizace)

PH-TS20

PH-BP1

1305

Popis:
Bezdrátový regulátor pro ovládání podlahového topení. Regulátor PH-BP1 se skládá ze dvou částí - vysílače a přijímače. 

Vysílač slouží pro umístění v místnosti, kde požadujeme regulovat určitou zónu podlahového topení. Přijímač se instaluje 

v místě, kde se nachází ovládací prvek (čerpadlo, třícestný ventil) pro tuto zónu a umožňuje spínání tohoto prvku 

na základě přijatých informací od vysílače.

V celém systému PocketHome® je regulátor PH-BP1 ovládán z centrální řídicí jednotky PH-CJ37 (PH-CJ37 plus) 

a to následovně - centrální jednotka posílá informace o požadované teplotě do vysílače a ten na základě těchto 

požadavků posílá povely pro spínání přijímače.

Vlastnosti:
• plní funkci bezdrátového termostatu, který ovládá připojený okruh podlahového topení • vysílač snímá aktuální 

teplotu místnosti • vysílač podle přijatých informací z centrální jednotky bezdrátově ovládá přijímač • přijímačem 

lze ovládat třícestný ventil nebo čerpadlo • možnost nastavení HYSTEREZE (0,1 °C až 5 °C)

Vysílač Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová  obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW 

Počet teplotních změn na každý den 6 tepl. změn

Minimální program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Přijímač Napájení 230 V/50 Hz

Citlivost < - 95 dBm

Dosah 200 m (na volné ploše), 
25 m (v zástavbě)

Stupeň krytí IP20

Výstup relé, max. 16  A

Pracovní teplota 0 až 40 °C

0168 0165 01660167 0164
RD20(Danfoss) RE-M(Myjava)RH20 (Herz) RE-C(Coterm) RE-RTD(Danfoss RTD)

Možné redukce k PH-HD20, PH-HD1 a HD20
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Obj. číslo: Název  Technické parametry Podřízené prvky

DALŠÍ PRVKY SYSTÉMU POCKET HOME®

1313

1314

1315

PH-SP1

PH-SP2

PH-SP3

Napájení 230 V/50 Hz

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < -92 dBm

Dosah 150 m (na volné ploše), 
20 m (v zástavbě)

Výstup relé, max.16 A/250 VAC

Stupeň krytí IP20 a vyšší dle montáže

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Rozměry (DxŠxH) 49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

Napájení 230 V/50 Hz

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < -95 dBm

Dosah 200 m (na volné ploše),
25 m (v zástavbě)

Výstup relé, max.16 A/250 VAC

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Rozměry (DxŠxH) 109 mm x 80 mm x 31mm

Napájení 230 V/50 Hz

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost < -95 dBm

Dosah 200 m (na volné ploše),
25 m (v zástavbě)

Výstup relé, max.16 A/250 VAC

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Rozměry (DxŠxH) 130 mm x 57 mm x 78 mm

Popis:
Bezdrátová spínací jednotka – pod vypínač. Na základě přijatých informací od PH-BSP slou-

ží pro spínání el. topných zařízení. Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice.

Popis:
Bezdrátová spínací jednotka – nástěnná. Na základě přijatých informací od PH-BSP slouží 

pro spínání el. topných zařízení.

Popis:
Bezdrátová spínací jednotka – do zásuvky. Na základě přijatých informací od PH-BSP slouží 

pro spínání el. topných zařízení.

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW

Počet tepl. změn/den 6 tepl. změn různou teplotou

Počet programů 9 týdenních (nastavitelné)

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií 1 až 3 roky podle typu baterie

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C
Popis:
Bezdrátový termostat pro spínání el.zdrojů tepla v rámci jedné místnosti. PH-BSP posílá informace o požadované 

teplotě jednotlivým spínacím prvkům, každý prvek pak na základě těchto informací ovládá topné zařízení, ke kterému 

je připojen. Prvky jsou spínány postupně (cca po 1 s), tím se zabraňuje proudovým nárazům v síti! V celém 

systému PocketHome(plus)® pracuje PH-BSP jako podřízená jednotka a přijímá informace o požadované teplotě od 

centrální jednotky PH-CJ37(plus). Může také pracovat autonomně bez centrální jednotky. Výhodou je snímání teploty 

uvnitř místnosti a spínání jednotlivých topných zařízení dle potřeby.

Vlastnosti:
• plní funkci bezdrátového termostatu, který ovládá jednotlivé přijímače v dané místnosti • snímá aktuální teplotu 

místnosti • podle přijatých informací z centrální jednotky bezdrátově ovládá topná zařízení (sálavé panely, přímotopy atd.)  

• možnost nastavení HYSTEREZE (0,1 °C až 5 °C)

1312 PH-BSP
spínání el. topidel 

v jedné místnosti

PH-SP1  (str. 10)
PH-SP2  (str. 10)
PH-SP3  (str. 10)
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Obj. číslo: Název  Technické parametry Podřízené prvky

DALŠÍ PRVKY SYSTÉMU POCKET HOME®

GSM modul SIM300D (Tri-Band)

Napájecí zdroj 230 VAC, 5 V/1 A

Anténa přímá 1 dB

Datový kabel RJ12, délka cca 1.1m

Pracovní teplota 0°C až +55°C

Požadavky pro použití

- vytvořeno pro Windows (PC)

- knihovna .NET framework verze 2.0

-  aktivační kód je hardwarový klíč, který je 

možné získat při zakoupení licence na software

-  datový kabel (speciální kabel pro sériový port-součástí dodávky PH-CJ37)

Popis:
Software (SW) PocketHome® slouží pro jednoduché nastavení a pro-

gramování celého systému. Přehledné vizuální zobrazení umožňuje 

sledovat stavy jednotlivých prvků systému a popřípadě měnit jejich 

parametry. Nová verze SW je doplněna o možnost nákresu půdorysu 

Vašeho objektu, zařazení prvků a jejich popisu pro rychlejší orientaci 

v systému. Možnost objednání USB převodníku (viz. www.elbock.cz)

1307

1308

GST1
(GSM modul)

PH-SW

software

1316

1318

PH-BHD
regulace hlavic 

v jedné místnosti

PH-HD01

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW

Počet tepl. změn/den 6 tepl. změn různou teplotou

Počet programů 9 týdenních (nastavitelné)

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. 3 až 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií 1 až 3 roky podle typu baterie

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Dosah 300 m (na volné ploše), 
35 m (v zástavbě)

Životnost baterií 1 až 3 roky podle typu baterie

Stupeň krytí IP40

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Popis: Bezdrátový termostat pro ovládání digitálních hlavic v rámci jedné místnosti. PH-BHD posílá informace 

o požadované teplotě jednotlivým hlavicím, každá hlavice pak na základě těchto informací ovládá ventil radiátoru, 

na který je připojen. V celém systému PocketHome (plus)® pracuje PH- BHD jako podřízená jednotka a přijímá in-

formace o požadované teplotě od centrální jednotky PH-CJ37(plus). Může také pracovat autonomně bez centrální 

jednotky. Výhodou je snímání teploty uvnitř místnosti a ovládání více radiátorů z jednoho místa.

Vlastnosti: • plní funkci bezdrátového termostatu, který ovládá jednotlivé hlavice v dané místnosti • snímá aktuální 

teplotu místnosti • funkce „Předčasné zapnutí topení“ • funkce „Letní režim“.

Popis:
Modul GST1 slouží pro dálkové ovládání centrální jednotky (a někte-

rých typů termostatů). Odesláním SMS zprávy z Vašeho mobilního 

telefonu je možné regulovat teplotu v místnosti a zjišťovat aktuální 

stavy připojených prvků v systému.

PH-HD20 (str. 8)
PH-HD01 (str. 11)

Nadstandardní ovládací prvky pro POCKETHOME®

Popis: Bezdrátová digitální hlavice bez displeje. Na základě přijatých informací od PH-BHD ovládá polohu ventilu radiátoru.

Vlastnosti: • indikace stavu diodami • ochrana proti vodnímu kameni • protizámrazová ochrana • jednoduchá montáž a obsluha.
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Široká nabídka termostatů pro různé zdroje tepla, kterými je možné inteligentně 

ovládat topné soustavy a snížit tak náklady na vytápění. 

Termostaty pro každou generaci:

  - jednoduché, ovládáné kolečkem

 - s automatickou regulací podle nastaveného programu 

 - s ekvitermní regulací podle venkovní teploty. 

A vždy něco navíc - bezdrátové varianty s možností dálkového ovládání mobilním 

telefonem.
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Obj. číslo: Název Technické parametry Použití

DIGITÁLNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE & TERMO-ZÁSUVKA
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Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Počet nast. teplot na každý den 6 tepl. změn

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií topnou sezónu

Stupeň krytí IP40

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Napájení 230 V/50 Hz

Počet nast. teplot na každý den 6 tepl. změn

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Zálohovací baterie NiMH 2.4 V, > 100 hodin

Stupeň krytí IP20

Výstup relé, max. 16 A

Pracovní teplota 0 až 40 °C

HD20

RD20

TS200150

Popis:
Digitální termostatická hlavice slouží k automatické regulaci topných soustav v rodinných 

domech, bytech, kancelářích. Výhodou je jednoduchá montáž na ventil topného tělesa a na-

stavení až šesti časových intervalů s třemi teplotními úrovněmi na každý den.

Vlastnosti:
• aut. adaptace po připojení na ventil • indikace otevření ventilu v %

• aut. ochrana před vodním kamenem • protizámrazová ochrana

•  indikace výměny baterií • dětská pojistka • korekce referenčního 

bodu (viz strana 23)

Montáž přímo na ventily:
Honeywell, Heimeir, VAC, Oventrop, Enbra, Junkers, Korado, 

Purmo, Siemens, Kermi, Dianorm, Radson, Delonghi

Montáž pomocí redukce: Herz, Danfoss, Myjava, Coterm, 

Danfoss RTD (str. 9)

Princip otevírání hlavice:
Digitální hlavice otvírá nebo zavírá ventil podle rozdílu aktuální a požadované teploty v místnosti.

Popis:
Tepelně spínaná zásuvka slouží pro automatickou regulaci elektrických topných soustav 

(přímotopy, vysoušeče ručníků, krby) v rodinných domech, bytech a kancelářích. Je možné 

nastavit až šest časových intervalů s třemi teplotními úrovněmi na každý den.

Vlastnosti:
• nastavení hystereze (0,1 °C až 2 °C) • režim TOPENÍ/KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) • možnost 

krátkodobé změny teploty • funkce trvalého vypnutí spotřebiče • dětská pojistka.

Rozměry

10 %

50 %

90 %

HD10, HD20, PH-HD20, PH-HD1 TS20, PH-TS20

Další typy 

redukcí 

viz str. 9.
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DIGITÁLNÍ DRÁTOVÉ TERMOSTATY

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Počet nast. teplot 4 teplotní změny na den

Hystereze 0,5 °C

Min. program. čas 30 minut

Rozsah nast. teplot 5 až 39 °C

Nastavení teplot po 1 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A/250 V AC

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Počet nast. teplot na každý den 6 různých teplot

Hystereze 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 1,5 °C

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 5 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A/250 V AC

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Počet nast. teplot na každý den 6 různých teplot

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A/250 V AC

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Vlastnosti:
• předčasné zapnutí topné soustavy (PZT) • hystereze (0,1°C až 1,5°C) • PI regulace • 2 nezávislé týdenní programy 

• 7 přednastavených týdenních programů • automat. přechod na letní (zimní) čas • kalendář do roku 2027 • indikace 

údržby kotle • paměť E-EPROM pro neomezené uchování dat.

Popis:
Termostat určený pro dálkové ovládání 

topení pomocí SMS zpráv. Technické pa-

rametry, vlastnosti a funkce jsou shodné 

s PT30, ale navíc set obsahuje modul GST1 

pro dálkové ovládání přes mobilní telefon.

Možnost objednání externí antény pro zvýšení 

dosahu GSM modulu (viz www.elbock.cz).

Možnost rozšíření funkcí PT30:
připojením vnějšího čidla (CT01-10k C/S/P str. 29)
 a)  PT30 reguluje teplotu podle vnějšího čidla (do max. 99 °C) - pro regulaci teploty vody, technologických procesů, terárií atd.

 b)  PT30 využívá obou čidel, kde vnější čidlo hlídá max. teplotu podlahy a podle vnitřního probíhá regulace teploty místnosti 

- pro podlahové topení.

PT10

PT21

PT30

PT30GST

0621

0630

0635

Popis:
Digitální termostat pro automatickou regulaci vytápění s možností až čtyř teplotních změn na 

každý den (minimální nastavitelný časový úsek je 30 minut).

Popis:
Digitální termostat pro automatickou regulaci vytápění s možností nastavení HYSTEREZE 

a týdenních programů. Výhodou je jednoduchá montáž a nastavení až šesti časových intervalů 

s různými teplotami na každý den.

Popis:
Inteligentní prostorový termostat, který přináší nové možnosti do úspor a komfortu vytápění. 

Slouží pro řízení topných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a kancelářích.

Velkou výhodou je adaptace na konkrétní podmínky vytápěného prostoru.
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0615/0616

0614/0617
Napájení 230 V/50 Hz

Počet nast. teplot 6 teplot na každý den

Hystereze 0,1  až 5 °C

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot +3 °C až +99,5 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ± 0,5 °C

Záloh. baterie více jak 100 hodin

Stupeň krytí IP20

Výstup max.15 A (bezpotenc. kontakty)

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Obj. číslo: Název Technické parametry Schéma
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DIGITÁLNÍ TERMOSTATY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

PT712/PT712-EI
PT713/PT713-EI

Popis (PT712/PT712-EI): 2 týdenní programy s 6-ti teplotními změnami na den - podsvícený displej - možnost 

nastavení HYSTEREZE - nastavení minimální doby zapnutí zdroje tepla - provozní režimy (AUTO/MANU/OFF/DOVOLENÁ) 

- nastavení maximální mezní hodnoty teploty podlahy - rychlá změna požadované teploty - informace o hodinách 

provozu - dětská pojistka (uzamčení kláves) - záloha při výpadku napětí více jak 100 hodin - jednoduchá montáž 

systémem PLUG-IN - elegantní design v řadě spínačů VENUS - možnost dokoupení vnitřního rámečku jiné barvy 

(podle vzorníku na www.elbock.cz).

Popis (PT713/PT713-EI): Termostaty mají obdobné funkce jako řada PT712(EI), navíc však umožňují: 9 týdenních 

programů s 6-ti teplotními změnami na den - výběr typu regulace (PI regulace nebo HYSTEREZE) - předvídavý 

systém (zaručuje určenou teplotu v požadovaném čase) - nastavení minimální mezní hodnoty teploty podlahy 

s možností určení časového úseku, ve kterém má být teplota udržována - volba sudý/lichý týden - funkce 

„otevřené okno“ (automatický útlum při náhlém poklesu teploty).

Rozměry

PT10, BPT10, (PH-BP1)

PT21, PT30, BPT21, BPT30,

PT55, PT55X, BPT55, (PH-PK55)

BPT37, BPT55, (PH-CJ37, PH-BSP, 

PH-BHD)

BPT01, BPT10, MS1, (PH-PK20, 

PH-SP2)

BPT21, BPT30, BPT37, (PH-PK21)

BPT01 PT712/PT712-EI, PT713/PT713-EI

Vysvětlení pojmů:
PT71x jsou temrostaty s prostorovým čidlem. Termostat snímá teplotu v místnosti a na základě rozdílu mezi aktuální a požadovanou 

teplotou, spíná připojené topné zařízení. Tyto termostaty je možné rozšířit o externí (podlahové) čidlo.

PT71x-EI jsou digitální termostaty s prostorovým a podlahovým čidlem navržené speciálně pro ovládání elektrického podlahového 

vytápění. Díky kombinaci vnitřního a vnějšího čidla umožňují regulovat:

1) teplotu místnosti (vnitřní čidlo) - požadujeme komfortní teplotu v místnosti;

 (vnější čidlo) -  požadujeme komfortní teplotu v místnosti, externí čidlo umístíme na vhodné místo, kde nedochází 

ke zkreslení naměřených teplot;

2) teplotu podlahy (vnější čidlo) - vhodné např. pro koupelny, kde si přejeme mít teplou podlahu nezávisle na teplotě v místnosti;

3) kombinovaně (obě čidla) - vnitřní čidlo snímá teplotu v místnosti a vnější hlídá maximální teplotu podlahy; požadujeme komfortní 

teplotu v místnosti, ale zároveň hlídáme teplotu podlahy (vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy).
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Obj. číslo: Název  Technické parametry  
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CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Popis: 
Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové 

topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní programy (max.32). PT41-CJ předává 

informace o požadované teplotě do podřízených jednotek PT41-M a PT41-S, které na zákla-

dě těchto informací spínají jednotlivé topné okruhy.

Vlastnosti: 
• 32 týdenních programů (6 teplotních změn na den) • Hystereze (0,1 až 1,5 °C po 0,1 °C) • PI 

regulace • možnost nastavení on-line komunikace pro rychlé zjištění informací z podřízených 

jednotek (pouze s externím zdrojem).

Popis: 
PT41-M je elektronická jednotka tzv. MASTER (hlavní), která je schopna regulovat teplotu 

v 6-ti místnostech a současně ovládat kotel a oběhové čerpadlo.

PT41-S je elektronická jednotka tzv. SLAVE (podružná), která slouží pro rozšíření systému. 

Každá jednotka PT41-S je schopna regulovat teplotu v dalších 8-mi místnostech. Systém 

umožňuje ovládání až 32 místností (teplotních zón).

Obě jednotky je nutné nastavit z PT41-CJ nebo PT41-SW, poté pracují autonomně!

Popis: 
Slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému pomocí počítače! Možnost 

zobrazení průběhu teplot v jednotlivých zónách.

Výhody celého systému:
Každá místnost je regulována podle určeného teplotního programu. Rychlá informace o aktuální teplotě jednotlivých 

místností. Vhodné pro penziony a větší objekty.

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Typ komunikace po lince RS232

Životnost baterií 1 až 3 roky podle typu baterie

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Napájení 5 V DC/2,5 A

Typ komunikace po lince RS232

Počet vstupů 6 - 8 (pro teplotní čidla)

Počet výstupů 8 (Imax=6 A)

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

�

�
�

� -  čidlo v 

místnosti

� -  teplotní 

čidla pro 

další zóny

� -  Termosta-

tický ventil

� -  čerpadlo

� -  bezpeč-

nostní 

ventil

� �

podle počtu 
zón

zóna 1
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BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY

Obj. číslo: Název  Technické parametry  
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0603 Vysílač Napájení 2x1,5 V alkal. baterie AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon <10 mW

Rozsah nast. teplot 11 až 29 °C (nezámrzová min. 3 °C)

Nastavení teplot po 1 °C (od 11 °C)

Přesnost měření ±1 °C

Životnost baterií 5 let podle typu použité baterie

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Přijímač Napájení 230 V/50 Hz

Citlivost < -95 dBm  

Dosah 300 m (na volné ploše) 35 m (v zástavbě)

Výstup relé, max. 16 A

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Vysílač Napájení 9 V akalická baterie

Typ komunikace bezdrátová jednosměrná

Počet nast. teplot 4 teplotní změny na den

Pracovní frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 200 μW

Min. program. čas 30 minut

Rozsah nast. teplot 5 až 39 °C

Nastavení teplot po 1 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterie topná sezóna

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Přijímač Napájení 230 V/50 Hz

Citlivost < -90 dBm

Dosah až 25 m (v rámci jednoho patra)

Max. spínaný proud relé, max.16 A

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Vysílač Napájení 2x1,5 V akal. baterie AA

Počet nast. teplot na každý den 6 různých teplot

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Pracovní frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 5 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterie topná sezóna

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Přijímač Napájení 230 V/50 Hz

Dosah 300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)

Citlivost < -102 dBm

Max. spínaný proud relé, max. 8 A

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

BPT012

BPT013

BPT10

BPT21

0602

0610

Popis: Velkou výhodou je rychlé nastavení a změna požadované teploty pouhým otočením kolečka na vysílači. 

BPT01 je určen pro montáž na instalační krabice v referenční místnosti. Přijímač je vybaven systémem samoučení 

kódu a pamětí E-EPROM, která uchová uložený kód i při výpadku napětí.

Vlastnosti: • obousměrná komunikace • noční útlum (stisknutím tlačítka dojde k automatickému útlumu o 3 °C) 

• hystereze (0,4 °C) • nezámrzová teplota

Popis: Bezdrátový digitální termostat pro automatickou regulaci vytápění s možností až čtyř teplotních změn 

na každý den (minimální nastavitelný časový úsek je 30 minut). Přijímač je vybaven systémem samoučení kódu 

a pamětí E-EPROM, která uchová uložený kód i při výpadku napětí. 

Vlastnosti: • nezámrzová teplota • hystereze (0,5 °C)

Popis: Bezdrátový digitální termostat s obousměrným systém komunikace a přijímačem do zásuvky. 

Vlastnosti: • samoučení kódů • 6 teplotních změn na den • týdenní program • hystereze (0,1 °C až 1,5 °C) • funkce dovolená



NOVINKA

SMS

ZMĚNA TEPLOTY

TOPENÍ ZAPNUTO 23 °C23 °C

17 °C17 °C

0631 Vysílač Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA/R6

Počet nast. teplot na každý den 6 různých teplot

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW

Dosah cca 35 m

PI regulace ano

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií topná sezóna

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Přijímač Napájení 230  V/50 Hz

Dosah 300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)

Citlivost < -102 dBm

Max. spínaný proud relé, max. 8 A

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Vysílač Napájení 2x1,5 V alkal. baterie AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon <10 mW

Počet teplotních změn na každý den 6 teplotních změn

Min. program. čas 10 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií 1 až 3 roky podle typu použité baterie

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Přijímač Napájení 230 V/50 Hz

Citlivost < -102 dBm

Dosah 300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)

Výstup relé, max. 8 A

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C
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Obj. číslo: Název  Technické parametry  

BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY

BPT30

BPT37

Možnost rozšíření funkcí BPT37:

1) připojením vnějšího čidla (CT01-10k C/S/P str. 29)

2)  připojením GSM modulu GST1 (možnost dokoupení modulu GST1 

a ovládat tak celý systém přes mobilní telefon)

0637

Popis: Bezdrátový digitální termostat s obousměrným systém komunikace a přijímačem do zásuvky. 

Vlastnosti: • samoučení kódů • 6 teplotních změn na den • 9 týdenních programů • PZT • PI regulace • hystereze 

(0,1 °C až 1,5 °C) • funkce dovolená • možnost rozšíření funkcí připojením vnějšího čidla (CT01-10k C/S/P str. 29)

Popis: Bezdrátový inteligentní termostat s podsvíceným displejem.Vysílací jednotka nabízí komfortní a jednoduché 

ovládání. Velký přehledný displej informuje o každém stavu, který v termostatu probíhá. Možnost nastavení konstant 

(systému regulace) pro různé typy zdrojů tepla zaručuje tepelnou pohodu tak, aby spotřeba energie na vytápění byla 

co nejúspornější.

Vlastnosti: • podsvícený displej • samoučení kódů • 6 teplotních změn na den • 9 týdenních programů • PZT 

• PI regulace • hystereze (0,1 °C až 1,5 °C) • funkce dovolená
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Obj. číslo: Název  Technické parametry Schéma

TERMOSTATY S OPENTHERM KOMUNIKACÍ

0650 Komunikační linka dvojlinka pro OpenTherm

  polarita bez polarity

  délka do 50 m

Min. program. čas pro UT 10 min.

Min. program. čas. pro TUV 1 hod.

Rozsah nast. teplot +2 °C až 39 °C

Rozsah nast. teplot vody UT +5 °C až +80 °C

Rozsah nast. teplot TUV +30 °C až 65 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Hystereze TUV 5 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Technické parametry shodné s PT55

Napájení 230 V/ 50 Hz

Výstup relé, max.16 A

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 až 40°C

PT55

PT55X

MS1

GST1

Možnost rozšíření funkcí PT55X:

0651

0652

1307

Popis:
Digitální termostat pro ovládání zdrojů tepla s OpenTherm komunikací (= systém datové 

komunikace mezi kotlem a termostatem). 

Vlastnosti:
• ekvitermní regulace • ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty nebo PI regulace • PZT 

• letní režim • konstanta vlivu budovy • možnost připojení vnějšího čidla (CT01-10k C/S/P str. 29)

Popis:
Digitální termostat pro ovládání zdrojů tepla s OpenTherm komunikací. Vhodný pro kaskádové kotelny. Velkou 

výhodou je možnost rozšíření funkcí připojením externích modulů signalizace poruch MS1(viz níže) a GSM modulu 

GST1(viz str. 11)

Vlastnosti:
• ekvitermní regulace • ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty nebo PI regulace • PZT • letní režim 

• konstanta vlivu budovy • možnost připojení vnějšího čidla (CT01-10k C/S/P str. 29)

Popis:
Externí modul pro systém signalizace poruchy kotlů a kaskádových kotelen. Krabička modulu 

signalizace MS1 se připojuje k termostatu PT55X. Při chybovém hlášení z termostatu nebo 

přerušení spojení mezi MS1 a PT55X se sepne klidový kontakt relé MS1, na který může být 

připojen další světelný nebo akustický prvek (např. žárovka, signálka, houkačka, siréna atd.).

Popis:
U kaskádových kotelen jsou hlavními požadavky rychlý servis a schopnost sledovat celý systém 

na dálku. Připojením GSM modulu k PT55X je možné zjistit aktuální stav systému odkudkoli, 

pouhým zasláním SMS zprávy. Pokud dojde k poruše systému, nebo k neočekávané chybě 

(chybu posílá kotel do termostatu po lince OpenTherm), termostat odešle varovnou SMS 

zprávu na Váš telefon.

připojení ke 

zdroji tepla 

např. ke kotli



12.03.09
AUTO prog:1 usek:1

12:03 Ctvrtek

20.4˚C
12.03.09

UT:19.0˚C TUV:50.0˚C OT+

Automat

Nastaveni konstant

Manual

Off v manualu

Off v automatu

Dovolena v automatu

Nastaveni casu

Dovolena v manualu

Programovani

Nastaveni konstant

Programovani

Automat
5.0˚C

1.Minimalni prog. teplota

39.0˚C

2.Maximalni prog. teplota

10.01

22.Verze

NOVINKA

Velký, přehledný a podsvícený 

displej pro jednoduché progra-

mování s navigací v ČEŠTINĚ

Dva velké multifunkční ovládací 

prvky pro snadný pohyb v menu 

a jednoduché nastavení hodnot.

0659

0660
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Obj. číslo: Název  Technické parametry Schéma

TERMOSTATY S OPENTHERM KOMUNIKACÍ

Komunikační linka dvojlinka pro OpenTherm

  polarita bez polarity

  délka do 50 m

Min. program. čas pro UT 10 min.

Min. program. čas. pro TUV 1 hod.

Rozsah nast. teplot +2 °C až 39 °C

Rozsah nast. teplot vody UT +5 °C až +80 °C

Rozsah nast. teplot TUV +30 °C až 65 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Hystereze TUV 5 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

PT59

PT59X

Popis:
PT59 je určen pro řízení plynových i elektrických kotlů, které využívají komunikační protokol OpenTherm Plus (OT+). 

Sofi stikovaný systém, kterým při zachování tepelné pohody docílíte optimální regulaci teploty v místnosti, delší životnosti 

kotle a vyšších úspor. Intuitivní navigace v češtině Vám umožní lehce modifi kovat termostat na požadované hodnoty 

pro různé typy regulace. 

Vlastnosti:
• velký, přehledný a PODSVÍCENÝ displej • jednoduché programování s navigací v ČEŠTINĚ • napájení přímo z kotle, 

přes linku OpenTherm • 9 týdenních programů pro UT (6 teplotních změn na den) • 1 týdenní program pro TUV 

(3 teplotní změny na den) • volba typu regulace (ekvitermní regulace teploty topné vody se zohledněním tepelné 

dynamiky objektu - ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty v místnosti - PI regulace) • volba předčasného 

zapnutí topení (optimalizace spínání s nastavitelným předstihem) • možnost krátkodobé změny požadované teploty 

• rychlý výpis nejdůležitějších informací • režim dovolená • volba sudý/lichý týden • indikace údržby kotle • protizá-

mrazová ochrana • automatická změna letní/zimní čas • letní režim (pro období prázdnin) • indikace chybových 

hlášení z kotle • servisní menu (rozšířené nastavení a informace)

Ukázka LCD s pohybem v menu

Popis (termostat je svými funkcemi obdobný PT59, ale je rozšířen o následující funkce):
možnost připojení externích modulů GST1/GST2 (pro ovládání termostatu přes mobilní telefon) nebo MS1 (pro signalizaci 

poruchy) - možnost připojení vnějšího čidla (lze jej využít buď pro regulaci TUV nebo pro hlídání max. mezní teploty) 

- funkce legionella.



0653 Vysílač Napájení 2x1,5 V alkal. baterie AA

Typ komunikace bezdrátová obousměrná

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon <10 mW

Počet teplotních změn na každý den 6 teplotních změn
s různou teplotou

Min. program. čas UT 10 minut

Min. program. čas TUV 1 hod.

Rozsah nast. teplot 3 až 39 °C

Rozsah nast. teplot UT 5 až 80 °C

Rozsah nast. teplot TUV 30 až 65 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií 1 až 3 roky podle typu použité baterie

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C

Přijímač Napájení dobíjecí baterie 2x1300 mAh typ AA
(dobíjeny přes linku OT)

Komunikační linka dvojlinka pro OpenTherm

  polarita bez polarity

  délka do 50 m

Citlivost < -95 dBm

Dosah 200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +40 °C T
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Obj. číslo: Název Technické parametry  

BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY S OPENTHERM KOMUNIKACÍ

BPT55

Možnost rozšíření funkcí BPT55:

Popis:
První BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT pro ovládání zdrojů tepla s OpenTherm komunikací (= systém 

datové komunikace mezi kotlem a termostatem). Tento bezdrátový systém komunikace umož-

ňuje optimální provoz kotle a topného systému včetně TUV, čímž je dosaženo delší životnosti 

kotle a vyšších úspor. Velkou výhodou je možnost připojení GSM modulu GST1 (str. 11) pro 

dálkové ovládání přes mobilní telefon.

Vlastnosti:
• samoučení kódu • ekvitermní regulace • ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty 

nebo PI regulace • PZT • 8 týdenních programů pro UT • 1 týdenní program pro TUV • letní režim 

• konstanta vlivu budovy • zobrazení informací o venkovní teplotě, o provozních hodinách pro 

UT/TUV, o teplotě topné vody, modulačním výkonu, průtoku vody v litrech a teplotě zpátečky.

1) možnost připojení vnějšího čidla k vysílači (CT01-10k C/S/P str. 29)

2) možnost dokoupení modulu GST1 (viz strana 11)
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CELKOVÝ PŘEHLED TERMOSTATŮ

DRÁTOVÉ PT10 PT21 PT30 PT712/EI PT713/EI PT55/59(X)

Napájení alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

230 V/AC 230 V/AC OT linka

Počet nastav. teplot/den 2 (1) 6 6 6 6 6

PI regulace � � � � � �
Předčasné zapnutí � � � � � �
Ekvitermní regulace � � � � � �
Hystereze 0,5 °C 0,1~1,5 °C 0,1~1,5 °C 0,1~5 °C 0,1~5 °C 5 °C pro TUV

Rozsah nastav. teplot 5~39 °C 5~40 °C 3~39 °C 3~99,5 °C 3~99,5 °C 2~39 °C

Min. indikační skok 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Min. program. čas 30 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min

Přesnost měření ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C

Kopírování dní � � � � � �
Funkce dovolená � � � � � �
Krátkodobá změna teploty � � � � � �
Aut. změna zimní/letní čas � � � � � �
Volba sudý/lichý týden � � � � � �
Kalendář � � � � � �
Indikace údržby kotle � � � � � �
Záloha dat při výpadku napětí cca 25 s cca 25 s ∞ ∞ ∞ ∞

Možnost použití vnějšího čidla � � � � � � (�)

Možnost použití GSM modulu � � � � � � (�)

Výstup 5 A/250 VAC 5 A/250 VAC 5 A/250 VAC 15 A/250 VAC 15 A/250 VAC datový

BEZDRÁTOVÉ BPT10 BPT012/013 BPT21 BPT30 BPT37 BPT55

Přijímač

Napájení 230 V/AC 230 V/AC 230 V/AC 230 V/AC 230 V/AC OT linka

Citlivost < -90 dBm < -95dBm < -102 dBm < -102 dBm < -102 dBm < -95 dBm

Dosah ~ 25 m ~ 35 m ~ 35 m ~ 35 m ~ 35 m ~ 25 m

Výstup 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC 8 A/250 VAC 8 A/250 VAC 8 A/250 VAC datový

Vysílač

Napájení alkal. bat. 

1x9 V

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

alkal. bat. 

2x1,5 V/AA

Podsvícený displej � � � � � �
Počet nastav. teplot/den 2(1) � 6 6 6 6

Typ komunikace jednosměrná obousměrná obousměrná obousměrná obousměrná obousměrná

Frekvence 433,92 MHz � � � � � �
Vf výkon < 200 μW < 10 mW < 10 mW < 10 mW < 10 mW < 10 mW

PI regulace � � � � � �
Předčasné zapnutí � � � � � �
Ekvitermní regulace � � � � � �
Hystereze 0,5 °C 0,4 °C 0,1~1,5 °C 0,1~1,5 °C 0,1~1,5 °C 5 °C pro TUV

Rozsah nastav. teplot 5~39 °C 11~29 °C 5~39 °C 3~39 °C 3~39 °C 3~39 °C

Min. indikační skok 0,1 °C � 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Min. program. čas 30 min � 10 min 10 min 10 min 10 min

Přesnost měření ±0,5 °C ±1 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C

Kopírování dní � � � � � �
Funkce dovolená � � � � � �
Krátkodobá změna teploty � � � � � �
Aut. změna zimní/letní čas � � � � � �
Volba sudý/lichý týden � � � � � �
Kalendář � � � � � �
Indikace údržby kotle � � � � � �
Záloha dat při výpadku napětí cca 25 s � cca 25 s ∞ ∞ ∞

Možnost použití vnějšího čidla � � � � � �
Možnost použití GSM modulu � � � � � �



 Korekce referenčního bodu  Hystereze

PI regulace

Předčasné zapnutí topení PZT

Ekvitermní regulace
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Sepnutí běžného časovače, 2 hodiny před požadovanou teplotou

Sepnutí běžného časovače, 1 hodinu před požadovanou teplotou

Inteligentní časovač (s funkcí PZT)

KOREKCE REFEREČNÍHO BODU U HD20 (PH-HD20):

slouží k přesnému nastavení referenčního bodu při 

adaptaci hlavice na ventil. Tuto korekci je nutné provést 

v případech, kdy se hlavice nedokáže adaptovat na 

ventil a hlásí ERROR nebo propouští-li i při zavřeném 

ventilu. 

Korekce je také nutná u starších ventilů s vymačkanými 

těsnícími kroužky nebo u ventilů, které kladou větší 

mechanický odpor. 

Termostat

Požadovaná 

teplota 20 °C

Hystereze 1 °C

A. Požadovaná teplota (20 °C)

B. Pásmo proporcionality (1.5 °C)

C. Topení zapnuto na 100 % pracovního cyklu

D. Pracovní cyklus

E. Orientační hodnota – skutečná je počítána termostatem

Nadbytečná spotřeba Pocit chladu

Popis:
Ekvitermní regulaci je vhodné volit pro rozsáhlé objekty, kde není možné určit referenční místnost. Principem ekvitermní 

regulace je optimalizace teploty vody topného systému v závislosti na venkovní teplotě. Tuto závislost vyjadřují 

uvedené ekvitermní křivky (pro požadovanou teplotu místnosti 20 °C), podle kterých volíme požadovanou teplotu 

vody topného systému. Termostat vypočítá teplotu topné vody podle zvolené ekvitermní křivky, kterou následně 

posílá do kotle. Kotel pak reguluje teplotu topné vody na požadovanou hodnotu. Je nutné volit strmost křivky podle 

topného systému, aby nedocházelo k trvalému přetápění nebo nedotápění objektu. Volba správné křivky pro daný 

systém je dlouhodobou záležitostí a je nutné testovat systém při různých venkovních teplotách! Vnitřní teplotu 

v místnostech je vhodné upravovat např. regulací termostatickými hlavicemi. Teplota vody topného systému je 

omezena min. a max. hranicemi. Při této regulaci musí být u kotle vždy připojené venkovní čidlo!

 

Příklad popisuje volbu ekvitermní křivky 

č.13 (růžová) a její vypočtenou korekci 

s koefi cientem 2,5 (pro požadované tep-

loty v místnosti 24 °C a 16 °C).

Docílíme tak optimálního nastavení systé-

mu, kde teplota vody topného systému 

je regulována podle aktuální venkovní 

teploty.



„Slunce zdrojem energie.“

24

S
O

L
Á

R
N

Í 
Ř

ÍD
IC

Í 
J
E

D
N

O
T

K
Y

Solární řídicí jednotky jsou určeny k řízení topných systémů, kde hlavním dodava-

telem energie jsou solární panely. Nadčasové řešení umožňuje ovládat jednou 

jednotkou celý systém, včetně ohřevu TUV, bazénové vody, osvětlení bazénu 

a fi ltrace. Vyšší varianty SRJ jsou ovládatelné bezdrátovou klíčenkou.



0810 Napájení 230 V/50 Hz

Stupeň krytí IP20

Teplotní čidlo (PT) CT01-10k C/S/P (viz str. 29)

Rozměry (š x v x h) 105 x 90 x 57

Obj. číslo: Název Technické parametry Výstupy
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SOLÁRNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ

SRJ10

Popis:
Solární řídicí jednotka SRJ 10 je určena k řízení systému solárních panelů využívaných 

k ohřevu TUV a bazénové vody. Soustava je navržena s ohledem na jednoduchost 

tak, aby bylo možné s jednou řídicí jednotkou obsáhnout všechny varianty zapojení. 

Podsvětlený 32 znakový alfanumerický LCD dokonale komunikuje s obsluhou. 

Systém otázek a následných odpovědí umožňuje jednoduchost při programování.

Vlastnosti:
• řízení ohřevu TUV a bazénu

• řízení dohřevu TUV

• ALARM při překročení max. teploty

• řízení fi trace bazénu časově nebo podle teploty bazénu

• zobrazení všech teplot na LCD

• informace o průměrné teplotě SP (solárních panelů)

Varianty zapojení SRJ 10

RE1,2 5 A/250 V/AC

RE5,6,8 5 A/250 V/AC

 5 A/30 V/DC

RE7 16 A/250 V/AC



0820

0822

Vysílač WS310

Přijímač

Napájení 230 V/50 Hz

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost <-102 dBm

Dosah až 30 m

Stupeň krytí IP20

Teplotní čidlo (PT) CT01-10k C/S/P (viz str. 29)

Rozměry (š x v x h) 105 x 90 x 57

Obj. číslo: Název Technické parametry Výstupy
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SOLÁRNÍ JEDNOTKY SPECIÁLNÍ

SRJ20

SRJ22

Popis:
Solární řídicí jednotka SRJ 20 je schopna řídit níže uvedené funkce bazénu. V tomto 

zapojení zastupuje několik přístrojů najednou (časový spínač, bezdrátové ovládání, 

teploměr, spínač pro osvětlení).

SRJ22 je navíc vybavena možností externího vytápění bazénu (tzv.dohřevu)

Vlastnosti:
• ovládání hřibu dálkovým ovladačem (DO) nebo manuálně

• ovládání fi ltrace bazénu v závislosti na teplotě vody, časově, manuálně nebo DO

• ovládání elektrolýzy pro úpravu vody bazénu

• ovládání až tří okruhů osvětlení pomocí DO nebo manuálně tlačítky na klávesnici

Upozornění: do starší programové verze v.5 je nutné k bezdrátovému ovládání 

využít klíčenku WS111

Varianty zapojení SRJ 20 (SRJ 22)

RE1,2,3 5 A/250 V/AC

RE4,5,6 5 A/250 V/AC

 5 A/30 V/DC

RE7 16 A/250 V/AC



0830 Vysílač WS310

Přijímač

Napájení 230 V/50 Hz

Frekvence 433,92 MHz

Citlivost <-102 dBm

Dosah až 30 m

Stupeň krytí IP20

Teplotní čidlo (PT) CT01-10k C/S/P (viz str. 29)

Rozměry (š x v x h) 105 x 90 x 57

Obj. číslo: Název Technické parametry Výstupy

Vysvětlení pojmů
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SOLÁRNÍ JEDNOTKY UNIVERSÁLNÍ

SRJ30

Popis:
Univerzální řídicí jednotka pro obsluhu solárních panelů a řízení základních funkcí 

bazénu (osvětlení, fi ltrace). Solární panely lze řídit jedním ze šesti určených programů 

podle požadavků uživatele. Funkce bazénu lze ovládat podle zadaného programu 

nebo pomocí bezdrátové klíčenky.

Vlastnosti
• řízení ohřevu TUV a bazénu

• řízení dohřevu TUV

• ALARM při překročení max. teploty

•  ovládání fi ltrace bazénu v závislosti 

na teplotě vody, časově, manuálně 

nebo DO

• zobrazení všech teplot na LCD

• informace o průměrné teplotě SP

•  ovládání hřibu dálkovým ovladačem 

(DO) nebo manuálně

•  ovládání elektrolýzy pro úpravu vody 

bazénu

•  ovládání osvětlení pomocí DO nebo 

manuálně tlačítky na klávesnici

Řízení ohřevu TUV a bazénu
Systém snímá teploty SP, TUV a bazénu. Na základě zadaných údajů reguluje chod oběhových čerpadel a třícestného 

ventilu. Umožňuje řídit i soustavy, kde oběhové čerpadlo je nahrazeno čerpadlem od fi ltrace. Při nastavení se digitálně 

nastaví požadovaná teplota TUV a hystereze spínání. V okamžiku, kdy teplota SP převyšuje požadovanou teplotu 

TUV je sepnuto OC1 a třícestný ventil je nastaven do patřičné polohy. Po ohřátí TUV na zvolenou hodnotu se celý 

systém přenastaví na ohřev bazénu. V případě, že v průběhu dne dojde k poklesu teploty SP je ohřev vypnut. To se 

děje podle nastavených konstant (hystereze), které se zadávají při programování.

Řízení dohřevu TUV
V případě, kdy při malém slunečním svitu nedojde k dostatečnému ohřátí TUV, umožňuje systém automatické dohřátí 

plynovým nebo elektrickým kotlem. Tuto funkci je možné využít ve dvou časových pásmech, například ráno a večer. 

V naprogramovanou dobu sepne relé 6 a dovolí tak dohřev pomocí externího zdroje tepla.

Filtrace
1.  Podle času

  Jednotky SRJ umožňují nastavit až 4 časové pásma, ve kterých bude fi trace 

probíhat.

2. Podle teploty vody

  Tento unikátní způsob umožňuje optimalizovat chod čerpadla fi ltrace podle 

aktuální teploty vody, čímž dochází k značným úsporám energie potřebné 

k chodu čerpadla. Při programování je možné zadat dobu fi ltrace např. při 20 °C 

na 2 hodiny a při 30 °C na 12 hodin. Řídicí jednotka proloží tyto dva body 

přímkou a podle dané teploty je motor fi ltrace na určitou dobu zapnutý. Dochází  

tak k optimalizování doby běhu motoru fi ltrace.

Časový střed délky běhu fi ltrace je určen na 14:00 hod. Př.: pokud má být fi ltrace zapnuta 

na dobu 6 hod. bude automaticky zapnuta v 11:00 hod a vypnuta v 17:00 hod.

Délka běhu filtrace

Doba běhu filtrace

RE1,2,3 5 A/250 V/AC

RE4,5,6,8 5 A/250 V/AC

 5 A/30 V/DC

RE7 16 A/250 V/AC

Upozornění: do starší pro-

gramové verze v.5 je nutné 

k bezdrátovému ovládání vy-

užít klíčenku WS111



„Měříme vlhkost a teplotu.“
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Čidla vlhkosti a teploty jako pomocníci při regulaci. Čidlo vlhkosti je ideálním 

řešením pro místa s vysokým rizikem vzniku plísní na zdivu, oknech a kachličkách 

(koupelny, kuchyně atd.), kde po dosažení nastavené relativní vlhkosti sepne 

ventilátor. Teplotní čidla jsou využívána jako externí čidla termostatů nebo 

solárních jednotek pro měření teploty v různém prostředí.



0071

Obj. číslo: Název Technické parametry Schéma

ČIDLA VLHKOSTI A TEPLOTY
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CV701

CT01

CT01-10k

CT02-10k

CT03-10k

CT05-10k

CT04-10k

C S P

Napájení 230 V/50 Hz

Max. spínaný výkon 15 - 200 W

Měřená relativní vlhkost 20 - 95% RH

Přesnost +/- 10% RH

Pojistka trubičková F2A/1500, 250 V

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 až +50 °C

CT01 C  2kΩ vodič CYXY 2*0,5mm, délka 1.5 m, kovové pouzdro, 

pro měření do 70 °C.

CT01 S  2kΩ vodič silikon, délka 1.5 m, kovové pouzdro, pro měření 

do 99 °C.

CT01 P  2kΩ vodič CYXY 2*0,5mm délka 1.5 m, plastové pouzdro 

PVC, vhodné pro ponoření do kapaliny do 70 °C.

CT01-10k C  10kΩ vodič CYXY 2*0,5 mm, délka 1.5 m, kovové pouzdro, 

pro měření do 70 °C.

CT01-10k S  10kΩ vodič silikon, délka 1.5 m, kovové pouzdro, pro 

měření do 99 °C.

CT01-10k P  10kΩ vodič CYXY 2*0,5 mm délka 1.5 m, plastové pouzdro 

PVC, vhodné pro ponoření do kapaliny do 70 °C.

CT02-10k C  10kΩ CYXY 2*0,5 mm, délka 1.5 m, plastové pouzdro, 

pro měření do 70 °C.

CT03-10k C  10kΩ CYXY 2*0,5 mm, délka 1.5 m, plastové pouzdro, 

pro měření do 70 °C, včetně konektoru, určeno pro di-

gitální hlavice s možností připojení externího čidla.

CT05-10k   10kΩ na svorce, určeno pro jednotky PT41-M/PT41-S 

(strana 16).

CT04-10k S  10kΩ vodič silikon, délka 1.5 m, kovové pouzdro, pro 

měření do 99 °C, včetně konektoru, určeno pro termo-

staty PT71x (strana 15).

0001

0012

0013

0014

0016

0015

Popis:
Hlavní funkcí CV701 je ovládání ventilátoru (odvětrání) s ohledem na velikost relativní vlhkosti 

(RH) v místnosti (RH je procentuální vyjádření obsahu vodní páry ve vzduchu za dané teploty 

oproti vzduchu vodní párou plně nasyceném při téže teplotě). Vysoká RH může způsobit 

kondenzaci vodních par a tím i vznik plísní. Plísně pak poškozují nejen majetek, ale mohou 

vážně ohrozit i lidské zdraví (alergie, astma). Bezdrátová verze čidla typ WS350.

Popis:
CT01 je možné použít se všemi typy solárních řídicích jednotek do verze v.5 (str. 25-27).

Popis:
CT01- 10K je možné použít se všemi typy termostatů a novými solárními jednotkami.

Popis:
CT02-10k je možné použít se všemi typy termostatů (viz kapitola TERMOSTATY), výhodou 

je plastová krabička s jednoduchou montáží zavěšením nebo přilepením na zeď.



NOVINKA

NOVINKA

Příklad zapojení
VSTUPŮ In1 a In2

Příklad zapojení
VÝSTUPŮ RE1 a RE2

5A/250V 5A/250V

GST2

USB PWR

LINE RE1
RE2GSM

konektor
mini-USB

pro připojení 
PC

konektor 
RS232

pro připojení 
temrostatu

GSM anténa

konektor 
pro napájení

5V/ 2.5A
(zdroj AD05)

In1 In2 RE1 RE2

indikace
napájení

indikace
komunikace 

s PC

indikace
komunikace 

modulu

indikace
sepnutí 
výstupů

indikace
síly signálu
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1331

HD10

GST2

NOVINKY

Obj. číslo: Název Technické parametry Použití

0167

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Počet nast. teplot na každý den 4 tepl. změny

Min. program. čas 30 minut

Rozsah nast. teplot 3 až 40 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Min. indikační skok 0,1 °C

Přesnost měření ±0,5 °C

Životnost baterií topnou sezónu

Stupeň krytí IP40

Pracovní teplota 0 až 40 °C

GSM modul SIM300D (Tri-Band)

Napájení AD05 (5 V/2,5 A)

Anténa přímá 1 dB

Počet vstupů 2 (analog/digital)

Počet výstupů 2 (2 x 5 A/250 V)

Pracovní teplota 0 až 55 °C

RD20

Popis:
Digitální termostatická hlavice slouží k automatické regulaci topných soustav v rodinných 

domech, bytech, kancelářích. Výhodou je jednoduchá montáž na ventil topného tělesa a na-

stavení až šesti časových intervalů s třemi teplotními úrovněmi na každý den.

Vlastnosti:
• aut. adaptace po připojení na ventil • indikace otevření ventilu v %

• aut. ochrana před vodním kamenem • protizámrazová ochrana

• indikace výměny baterií (baterie nejsou součástí dodávky)

 • dětská pojistka • korekce referenčního bodu (viz strana 23)

Montáž přímo na ventily:
Honeywell, Heimeir, VAC, Oventrop, Enbra, Junkers, Korado, 

Purmo, Siemens, Kermi, Dianorm, Radson, Delonghi

Montáž pomocí redukce: Herz, Danfoss, Myjava, Coterm, 

Danfoss RTD (str. 9)

Princip otevírání hlavice:
Digitální hlavice otvírá nebo zavírá ventil podle rozdílu aktuální a požadované teploty v místnosti.

10 %

50 %

90 %Další typy 

redukcí 

viz str. 9.

Popis (v prodeji od prosince 2009):
GST2 je nový modul pro dálkové ovládání spotřebičů přes mobilní 

telefon. Vstupy lze nastavit jako DIGITÁLNÍ (pro hlášení alarmujících 

stavů) nebo jako TEPLOTNÍ (pro hlášení havarijních stavů). Výstupům 

je možné přiřadit různé funkce jako sepnutí pouhým prozvoněním, 

časové ovládání SMS zprávou, sepnutí v závislosti na naměřené tep-

lotě a regulace podle požadované teploty. Modul umožňuje připojení 

a ovládání termostatů naší fi rmy (např. PT59, BPT37), popřípadě cen-

trální jednotky systému PocketHome®. Velkou výhodou je možnost 

připojení záložního zdroje (lze dokoupit), který při výpadku napájení 

zaručí provoz modulu na cca 10 hodin. Všechny funkce a nastavení 

GST2 se provádí přes PC pomocí jednoduchého softwaru.



NOVINKA
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Obj. číslo: Název Technické parametry 

PŘIPRAVUJEME

---- PT43 PT43 OVLÁDACÍ PRVKY 

TERMOREGULAČNÍCH SOUSTAV

Popis (v prodeji od prosince 2009):
Regulátor jedno/třícestných ventilů umožňuje podle připojených čidel 

(max. 4) ovládat třícestný ventil a regulovat teplotu podle zvolené 

funkce.

1. Udržování požadované teploty za ventilem

2. Regulace podle teploty v místnosti

3. Ekvitermní regulace podle venkovní tepoty

4. Ekvitermní regulace s korekcí podle teploty v místnosti

5. Časový program pro dobíjení zásobníku TUV

Vlastnosti:
• týdenní program s 6-ti změnami na den • letní režim  • nezámrzový 

režim • ochrana proti vodnímu kameni (aut. protočení jednou týdně) 

• možnost nastavení hranice teploty zpátečky • možnost ručního 

režimu

R3V----

PT43-CJ  Centrální jednotka
PT43-R3V  Řízení třícestných ventilů
PT43-TUV  Řízení dobíjení TUV
PT43-SOL  Řízení ohřevu solárem
PT43-KRB  Řízení ohřevu krbem
PT43-ARM  Alarmové funkce

KOTEL

KRB

ZÁSOBNÍK

TUV

ZÁSOBNÍK

SOLÁRU+

KRB

SOLÁRNÍ

PANEL

BAZÉN

RS485

PT43-CJ PT43-R3V PT43-R3V PT43-R3V PT43-TUV PT43-SOL PT43-KRB
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Podrobnější informace o cenách a výrobcích na:

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.

ul. Blanenská 1763, 664 34 Kuřim, Czech republic
 obchodní odd. tel.: +420 541 230 216 
 fax: +420 541 231 369 
 technické odd.: +420 724 001 633

e-mail: elbock@elbock.cz

>  www.elbock.cz <  

PLUG-IN = rychlá a přehledná montáž, termostat je rozdělen na silovou 
část a mikroprocesorovou hlavní čast, která se spojí pouhým zasunutím 
propojovacích svorek. Do svorek silové části se připojí přívodní vodiče 
(popř. externí čidlo) a upevní se do instalační krabice, poté stačí hlavní 
část nasunout na silovou a montáž je hotova.
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