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VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Regulátor LTR-1 je určen k regulaci ohřátého vzduchu z teplovzdušných kamen s výměníkem.

Regulace umožňuje manuální , nebo automatické 

jsou otáčky řízeny dle teploty vzduchu ve výměníku. Regulátor umožňuje ovládat ventilátory do 

výkonu 140VA. Regulátor zobrazuje teplotu ve vzduchovém výměníku a teplotu prostředí regulátoru.

Teplota prostředí regulátoru je informativní a není spojená s žádnou funkcí regulátoru.

 

PŘEDNOSTI 

- Digitální signalizace provozních stavů na LCD displeji

- Automatická funkce při překročení nastavených parametrů

- Citlivost termostatu  0.2°C 

- Snadné ovládání 

- Automatický režim 

- Manuální režim 

- Zvukový alarm 

- Jednoduchá montáž 

- Záruční lhůta 24 měsíců 
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REGULACE 

Regulace je provozována ve dvou režimech a to manuální režim, nebo automatický režim. Režimy se 

volí stlačením tlačítka                (MAN/AUTO). 

 

- Manuální režim je signalizován symbolem ruky v pravé spodní části 

LCD displeje. v levé horní části LCD displeje je zobrazena teplota 

vzduch ve výměníku. Vpravo nahoře je zobrazena teplota v prostoru 

kde je regulátor.  

Tlačítka                 ( + a - ) volí jednotlivé stupně otáček ventilátoru. Jednotlivé stupně jsou zobrazeny 

na displeji  vedle symbolu ventilátoru. Zde jsou zobrazovány stavy - off- ventilátor je vypnutý, 01 až 

05 signalizuje minimální až maximální otáčky ventilátoru. 

V manuálním režimu nejsou otáčky řízeny dle teploty, ale výhradně dle ručního nastavení. 

V případě, že v manuálním režimu dojde k překročení teploty určeného pro 5 stupeň ( což je 80°C) 

přepne se regulátor do automatického režimu a otáčky ventilátoru se spustí na maximum a regulátor 

bude dále pracovat v automatickém režimu. 

 

- Automatický režim je signalizován nápisem AUTO v pravém 

spodním rohu. Otáčky ventilátoru jsou plně řízeny podle teploty 

čidla vzduchu ve výměníku. Na displeji se zobrazují jednotlivé  

stupně podle teploty.  

Stav je zobrazen symboly -  off, 01, 02, 03, 04 a 05. Jednotlivé stupně jsou zapínány podle uvedené 

tabulky. 
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- Poruchové stavy 

Jestliže je teplota vzduchu ve výměníku vyšší než 100°C spustí se 

alarm přerušovaným tónem a na displeji se místo teploty zobrazí 

Hi. Ventilátor se spustí na maximální otáčky. Jakmile teplota 

klesne pod 100°C alarm se vypne a regulátor bude otáčky 

ventilátoru opět řídit dle teploty vzduchu ve výměníku. 

 

Jestliže dojde k poruše čidla tak se spustí alarm trvalým tónem a 

na displeji se zobrazí Lo. Ventilátor se sepne na střední výkon (03). 

 

 

NASTAVENÍ 

stlačení tlačítka       (PROG)  se regulátor  přepne  do  režimu 

nastavování. Stav je signalizován nápisem SET vpravo nahoře. Je 

možné měnit pouze hodnotu 01 v rozsahu 36°C až 45°C. Po dalším 

stlačení tlačítka PROG se regulátor vrátí zpět do automatického  

režimu. V případě, že je regulátor v režimu programování a nejsou prováděny žádné změny tak se 

regulátor sám po 15 sekundách vrátí do automatického režimu. 

Nově nastavené hodnoty si regulátor pamatuje i po odpojení od elektrické energie. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napájení regulátoru....... 230V AC 50Hz 

Maximální zátěž ............ 140VA 

Jištění............................. pojistka  0,8A 

Hmotnost....................... 1,4kg 

Rozměry regulátoru....... 160x130x60mm 

Elektrické krytí............... IP64 

Provozní podmínky ....... 0°C až 60°C 

Rozsah čidla...................-40°C až 125°C 

Rozsah zobrazení .......... 0°C až 125°C 

Přesnost čidla................. 0,2°C 

Přívodní šňůra ............... 1,5m 

Montáž........................... pevné umístění na stěnu 

 

 

ROZSAH DODÁVKY 

1x regulátor LTR-1 

1xNapájecí šňůra regulátoru 

1x Napájecí šňůra ventilátoru 

2x teplotní čidlo 

  

 

 

 

 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

   Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje . V této lhůtě bude přístroj 

bezplatně opraven, v případě závady vzniklé na přístroji následkem výrobní vady.  

   Při uplatnění požadavku na záruční opravu je nutné společně s přístrojem předložit doklad o koupi. 

 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: 

 

 Na přístroj poškozený při dopravě a nevhodném skladování. 

 Na závady způsobené nesprávnou obsluhou. 

 Na závady způsobené používáním přístroje k jinému účelu než je návodem stanoveno. 

 Na přístroj, do kterého byl proveden zásah, nebo provedena úprava. 

 Na přístroj u kterého byla provedena mechanická úprava obalu. 

 Na přístroj u kterého byla poškozena plomba. 

 Záruka se nevztahuje na nekompletnost výrobku, kterou bylo možno zjistit již při koupi. 

 

 

VÝROBCE 

 M+m electronic - Marek Miksche 

 Havelkova 26 

 62500 Brno 

email: info@mmelectro.cz 

telefon: 547243767 


