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Dotykový manuálny termostat 
SALUS S-Series ST 320 

 
 
 
SÚLAD VÝROBKU  
Tento výrobok spĺňa základné požiadavky nasledujúcich ES smerníc:  
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite EMC2004/108/ES  
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES  
- Smernica o ES označenia 93/68/EHS  
 
INFORMÁCIE O BEZPE ČNOSTI  
Tieto pokyny platia len pre model termostatu Salus, ktorý je uvedený na prednej strane tohto návodu a nesmú 
byť používané pre žiadne ďalšie značky alebo modely.  
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonávať odborne spôsobilá osoba v súlade so smernicami uvedenými v 
aktuálnom vydaní normy BS7671 (predpisy IEE o elektroinštalácii) a častí "P" stavebných predpisov (Building 
Regulations).  
Pred otvorením alebo odstránením prístroja zo steny alebo nástennej skrine ho vždy odpojte od zdroja 
striedavého prúdu.  
Tieto pokyny uschovajte u koncového užívateľa na bezpečnom mieste pre budúce nahliadnutie.  
 
ÚVOD  
Termostat je prístroj používaný na požadované zapínanie a vypínanie 
vykurovacieho zariadenia v domácnosti. Funguje tak, že sníma teplotu vzduchu 
a v prípade, že teplota vzduchu klesne pod nastavenú hodnotu termostatu, zapne 
kúrenie a po dosiahnutí nastavenej teploty kúrenie vypne.  
 
Model ST320 je štýlový a presný elektronický termostat s veľkým a ľahko 
čitateľným LCD displejom. 
Termostat je špecificky určený na používanie ako beznapäťový.  
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Revolučná technológia dotykového krúžku (Touch Ring) umožňuje jednoduché používanie a je spojená s 
jedinečným smart dizajnom. LCD displej zobrazuje aktuálnu izbovú teplotu a ľahkosť ovládania modelu ST320 
zaisťuje funkcia "one touch".  
 
FUNKCIE  
- Technológia dotykového krúžku  
- Veľký LCD displej s podsvietením  
- Štýlové púzdro  
- Beznapäťové kontakty  
- Napájanie batérie s náhradným indikátorom  
- Ochrana proti mrazu  
- Symbol zapnutia (ON) horáka  
 
INŠTALÁCIA  
Pred začatím inštalácie si preštudujte dôležité informácie o bezpečnosti uvedené na začiatku tohto návodu.  
Ideálna pozícia na umiestnenie termostatu ST320 je asi 1,5 m nad úrovňou podlahy. Je nutné ho inštalovať na 
mieste, kde bude termostat prístupný, primerane osvetlený a kde nebude vystavený extrémnym teplotám a 
prievanu. Termostat nemontujte na vonkajšie stenu, nad radiátor alebo na miesto, kde môže byť vystavený 
priamemu slnečnému žiareniu.  

 
Model ST320 vyžaduje iba dve elektrické prípojky, ktoré musia byť zavedené do svorkovnice vnútri termostatu. 
Pre správnu a bezpečnú funkciu modelu ST320 nie je potrebné uzemnenie, ale ak je k dispozícii zemniaci vodič, 
k jeho pripojeniu slúži špeciálna svorka. 
Tieto prípojky sú znázornené v schéme a tabuľke nižšie:  
 
Svorka Funkcia 
L (COM) Pod prúdom 
SL (NO) Zopnutý pod prúdom (výstup) 
Uzemnenie Uzemnenie (Bez elektrického pripojenia) 
 
POZNÁMKA:  Všetky elektroinštalačné práce musí vykonávať vhodne kvalifikovaný elektrikár alebo iná 
odborne spôsobilá osoba.  
 
Ak si nie ste istí, ako vykonať inštaláciu tohto termostatu, o ďalšom postupe sa poraďte s kvalifikovaným 
elektrikárom, kúrenárom alebo dodávateľom systému ohrievača / vykurovacieho zariadenia.  
 
UŽÍVATE ĽSKÉ ROZHRANIE A OVLÁDACIE PRVKY  
Stav a funkcie modelu ST320 sú jasne uvedené na veľkom podsvietenom displeji z 
tekutých kryštálov (Liquid Crystal Display, LCD).  
 
Displej je tvorený kombináciou symbolov a alfanumerických displejov. Horný riadok 
sa skladá zo stavových symbolov, stredový riadok sa používa na indikáciu teploty (v 
stupňoch Celzia) a dolný riadok je alfanumerický displej pre správy menu a správy o 
stave.  
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Funkcie stavových symbolov sú:  
Indikátor Popis Funkcia 

 
Indikátor RF signálu (nepoužíva sa pri modeli 
ST320) 

Indikuje prenos bezdrôtového signálu prístrojom 

 Indikátor Touch Lock (dotykový zámok) Indikuje aktiváciu dotykového zámku 

 Indikátor režimu kúrenia Indikuje zapnutie výstupu kúrenia 

 Indikátor režimu ochrany proti mrazu Indikuje zapnutie nastavenia proti mrazu 

 Stav batérie Indikuje nízku kapacitu batérie 

 
 
Termostat ST320 obsahuje málo používateľských ovládacích prvkov, a preto sa ovláda veľmi ľahko. Ovládacie 
prvky tvoria dotykový krúžok, ktorý obklopuje užívateľský displej, dve dotykové tlačidlá, resetovacie tlačidlo a 
posuvný spínač namontovaný na boku termostatu.  
 
Tieto ovládacie prvky sú uvedené nižšie spolu s opisom každej z ich funkcií.  

  
 
PREHĽAD FUNKCIÍ POUŽÍVATE ĽSKÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV   
 
Klávesa / ovládání Funkce 
Dotykový krúžok (pohyb v smere hodinových 
ručičiek)  

Zvyšuje nastavenú teplotu a listuje výberom menu 
nadol 

Dotykový krúžok (pohyb proti smeru hodinových 
ručičiek)  

Znižuje nastavenú teplotu a listuje výberom menu 
hore 

Klávesa OK Vstup do menu alebo potvrdenie výberu menu 
Klávesa šípky (späť) Jedným dotykom vráti prístroj späť o 1 krok. 

Podržaním na 2 sekundy nastaví prístroj späť do 
pôvodného režimu 

Resetovacie tlačidlo Resetuje termostat na štandardné nastavenie (pôvodné 
od výrobcu) 

Posuvný spínač Aktivuje a deaktivuje funkciu zámku kláves 
(zabraňuje náhodným zmenám) 
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OVLÁDANIE  
Model ST320 sa konfiguruje a nastavuje pomocou inovatívneho dotykového 
krúžku (Touch Ring) a dvoch dotykových tlačidiel. Dotykový krúžok 
obklopuje displej termostatu a ovláda sa veľmi ľahko pohybom prstov okolo 
krúžku.  
 
 
Podsvietený displej z tekutých kryštálov (LCD) poskytuje vysoko viditeľnú a 
ľahko čitateľnú indikáciu stavu termostatu.  
 
 
 
 
KONTROLA NASTAVENEJ TEPLOTY   
Stlačením dotykového krúžku mimo kláves OK a šípky v normálnom režime 
(NORMAL) modelu ST320 (normálny režim je ten, v ktorom termostat zobrazuje 
izbovú teplotu) možno zmeniť údaj o nastavenej teplote.  
 
Tým sa zobrazí aktuálna nastavená teplota. Nastavená teplota sa zobrazí na dve 
sekundy, než sa LCD prepne opäť na displej s izbovou teplotou.  
 
Ak model ST320 funguje v režime ochrany proti mrazu, LCD displej zobrazí izbovú 
teplotu a tiež indikátor režimu ochrany proti mrazu. Pre vypnutie režimu ochrany proti mrazu zvoľte menu 
FROST (mráz) a potom pomocou dotykového krúžku presuňte do polohy OFF (vypnuté). Na LCD displeji sa 
potom zobrazí OFF (vypnuté).  
 
Po stlačení dotykového krúžku LCD zobrazí prednastavenú teplotu v režime ochrany proti 
mrazu 5 ° C (táto teplota je nastavená od výrobcu a nemožno ju upravovať).  
 
Stlačením klávesy OK alebo šípky sa model ST320 vráti do normálneho režimu.  
 
ZMENA NASTAVENEJ TEPLOTY  
Ak je ST320 v normálnom režime, stlačte dotykový krúžok kdekoľvek okrem klávesov OK a 
šípky (ako je opísané v predchádzajúcom odseku) pre vstup do režimu kontroly nastavenej teploty. Na displeji sa 
zobrazí a bliká aktuálne nastavená teplota.  
 
Ak nastavená teplota bliká, stlačte dotykový krúžok a pohybujte prstom v smere 
hodinových ručičiek pre zvýšenie nastavenej teploty alebo proti smeru hodinových ručičiek 
pre jej zníženie. Výber kedykoľvek potvrďte stlačením OK. Všimnite si, že displej 
nastavenej teploty nebude počas nastavenia blikať - to je bežné a displej začne blikať znova 
približne 5 sekúnd po uvoľnení dotykového krúžku.  
 
Model ST320 prejde späť do normálneho režimu bez zmeny nastavenej teploty po 10 sekundách nečinnosti 
alebo po stlačení klávesy šípky.  
 
Ak je ST320 v režime ochrany proti mrazu, nastavenú teplotu nemožno upraviť. Zmenu nastavenej 
teploty umožnite vypnutím režimu ochrany proti mrazu, ako je popísané nižšie.  
 
PRÍSTUP K MENU  
Ak je termostat ST320 v normálnom režime, klávesa šípky nie je aktívna. Pre prístup k 
obrazovkám menu stlačte dvakrát kláves OK. Prvé zobrazenie menu je ochrana proti mrazu:  
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Pre presun medzi menu použite dotykový krúžok a menu, 
do ktorého si prajete vstúpiť, vyberte stlačením klávesy 
OK:  
 
 
 
 
 
Stlačením klávesy šípky sa ST320 vráti do normálneho režimu. Termostat sa tiež vráti do normálneho režimu po 
10 sekundách, ak nebola stlačená žiadna klávesa alebo na dotykovom krúžku nebol detekovaný žiadny pohyb.  
 
 
 
MENU OCHRANY PROTI MRAZU (FROST)   
Vstupom do menu ochrany proti mrazu vám bude umožnené zapínať či vypínať režim ochrany proti mrazu pri 
modeli ST320. Teplota v režime ochrany proti mrazu je prednastavená na 5 ° C; táto teplota je nastavená 
výrobcom a nemožno ju upravovať.  
 

Indikátor režimu ochrany proti mrazu sa zobrazuje v celom menu ochrany proti mrazu.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Po vstupe do menu vyberte požadovanú možnosť (OFF alebo ON) pomocou dotykového krúžku a výber 
potvrďte pomocou tlačidla OK. Pre návrat na displej možností menu použite klávesu šípky.  
 
REŽIM SPÁNKU (SLEEP)  
Režim spánku umožní modelu ST320 šetriť energiu vypnutím LCD displeja. Vstup do 
režimu spánku Vám umožní aktivovať túto funkciu úspory energie po odpočítaní 5 
sekúnd časovača. 
 
Stlačením klávesy OK kedykoľvek počas 5 sekúnd alebo umožnením dokončenie 
odpočítania termostat ST320 ihneď prejde do režimu spánku. Stlačením klávesy šípky sa 
termostat vráti do režimu displeja menu.  
 
Stlačením dotykového krúžku na 1 sekundu sa zapne podsvietenie LCD displeja a stlačením dotykového krúžku 
na 3 sekundy sa ST320 prebudí z režimu spánku a obnoví normálny režim termostatu.  
 
MENU OVLÁDANIE (CONTROL)  
Voľbou menu ovládania možno meniť metódu ovládania 
používanú termostatom - modulácia šírky pulzu ON / OFF alebo 
(PWM). Po vstupe do menu ním prechádzajte a vyberte 
požadovanú možnosť (PWM alebo ovládanie ON / OFF) a výber 
potvrďte pomocou tlačidla OK. Pomocou klávesy šípky sa vráťte 
na displej možností menu. Režim PWM musí vybrať technik 
vykonávajúci inštaláciu alebo iná kvalifikovaná osoba.  
 
REŽIM VYPNUTÉ (OFF)   

 
Model ST320 vstúpi do režimu VYPNUTÉ, pokiaľ napätie batérií dramaticky klesne alebo 
ak je napätie batérií v stave "nízky" dlhšie ako jeden mesiac. V tomto prípade sa zobrazí 
indikátor nízkej kapacity batérie a všetky výstupy sa vypnú. Keďže sú v režime 
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VYPNUTÉ všetky funkcie s výnimkou vzorkovania napájania batériami, odporúča sa batérie čo najskôr nahradiť 
a obnoviť normálnu funkciu.  
 
 
POSUVNÝ SPÍNAČ (posuvný zámok ovládania)  
Posuvný spínač má dve polohy: ODOMKNUTÉ (UNLOCKED) a ZAMKNUTÉ (LOCKED).  

V polohe ZAMKNUTÉ je na LCD displeji viditeľný indikátor dotykového krúžku  a nebude možné meniť 
nastavenie. Ak nemožno meniť nastavenie termostatu, overte, či je posuvný spínač v polohe ODOMKNUTÉ.  
 
RESETOVACIE TLA ČIDLO   
Resetovacie tlačidlo je poskytnuté ako spôsob obnovy termostatu do jeho štandardných nastavení výrobcu. 
Stlačením tohto tlačidla sa zmažú všetky predtým zadané nastavenia.  
 
TIP PRE ŠETRENIE ENERGIE  
Jedným spôsobom nastavenia a použitia izbového termostatu je nájsť najnižšiu nastavenú teplotu, ktorá Vám 
vyhovuje, a potom termostat nechať nastavený pri tejto teplote. To možno vykonať nastavením izbového 
termostatu na nízku teplotu (napr. 17 ° C) a potom zvýšením nastavenia o jeden stupeň každý deň, kým izbová 
teplota nebude vhodná - ďalšie nastavenie termostatu nie je nutné, pretože nad týmto nastavením sa plytvá 
energiou - zvýšenie teploty o 1 ° C je rovné 3% nákladov na kúrenie.  
 
ÚDRŽBA   
Termostat ST320 nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Vonkajšie puzdro možno pravidelne utierať pomocou 
suchej tkaniny (NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá, leštidlá, čistiace prostriedky alebo abrazívne čistidlá, tie môžu 
termostat poškodiť). Prístroj neobsahuje žiadne diely opraviteľné užívateľom; všetku údržbu či opravy musí 
vykonávať len výrobca alebo ním menovaní zástupcovia.  
 
Ak termostat ST320 nebude fungovať správne, skontrolujte, či:  
- batérie termostatu sú správneho typu, správne vložené a nie sú vybité - v prípade pochybností vložte nové 
batérie.  
- časový spínač alebo programátor vykurovacieho zariadenia je zapnutý.  
- ak model ST320 stále nefunguje správne, stlačte tlačidlo Reset.  
 
ZÁRUKA   
Výrobca sa zaručuje, že tento výrobok nebude obsahovať žiadne materiálové chyby a chyby spracovania a bude 
fungovať v súlade s jeho špecifikáciami po dobu 24 mesiacov od dátumu kúpy. Jedinou zodpovednosťou 
výrobcu za porušenie tejto záruky bude (podľa jej voľby) opraviť alebo vymeniť chybný výrobok.  
 
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU   
Model:  ST320  
Typ:  Elektronický manuálny termostat navrhnutý pre beznapäťové kúrenie.  
TEPLOTA  
Stupnica:   Celsius  
Tolerancia:   menej ako ± 0,5 ° C pri 25 ° C  
Vzorkovacia rýchlosť:  Co 15 sekúnd  
Rozsah displeja:   0,0 ° C až +45,0 ° C  
Rozlíšenie displeja:  0,5 ° C  
Rozsah nastavenej teploty: 5,0 ° C až +35 ° C  
Rozlíšenie:   0,5 ° C  
 
OVLÁDANIE  
Spôsob ovládania: 1. Ovládanie On-Off  
   2. Ovládanie PWM  
 
NAPÁJANIE:  
Zdroj napájania:  2 x alkalická batéria AA  
Životnosť batérie: približne 1 rok  
 
 



 

 7 

SPÍNANIE 
Spínacie napätie:  230 V AC/50 Hz  
Spínací prúd:  10 A odporový, 3 A indukčné  
Typ kontaktu:  Beznapäťový  
 
PROSTREDIE  
Prevádzková teplota: 0 ° C až +50 ° C  
Teplota skladovania: -10 ° C až +60 ° C 

 
 
Thermo-control SK s.r.o. 
Svornosti 43 
821 06  Bratislava 
 
Tel./Fax: +421 2 4552 7104   
Mob.: +421 944 451 862 
 
Web: www.thermo-control.sk 
Email: obchod@thermo-control.sk 


