Multi-kanálový hybridný prijímač/vysielač AC-116
Multi-kanálový hybridný prijímač / vysielač AC-116 (riadiaca jednotka)
je určený na nezávislé ovládanie až 16 okruhov teplovodného
vykurovania. Ako akčné súčasti jednotka využíva 24V(DC)
termoelektrické hlavice na vykurovacích telesách alebo rozdeľovačoch.
Ku riadiacej jednotke AC-116 sú k dispozícií drôtové TP-11X
alebo bezdrôtové termostaty TP-15x a magnetické detektory JA-151M,
JA-111M.
Ku riadiacej jednotke je ako voliteľné príslušenstvo dotykový displej
AC-100LCD na pohodlné ovládanie a rozšírenie funkcií.
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Svorky zbernice BUS slúžia na pripojenie zbernicových
komponentov, termostatov a magnetických detektorov.
Zbernicové prvky pripájajte vždy pri vypnutom napájaní
jednotky! Zbernice sa nemôžu navzájom prepojiť so
zbernicami iných jednotiek.

Pohotovostný režim. Vstupné svorky určené na blokovanie
aktivácie všetkých výstupov (6) súčasne. Rozpojené (z
výroby): výstupné kanály 1-16 sa zapínajú a vypínajú podľa
signálov od termostatov. Spojené: Všetky kanály sú vypnuté.
Kanál sa aktivuje iba ak termostat zaznamená pokles teploty
pod Pohotovostnú* (Stby) teplotu. Pohotovostný stav
signalizuje LED „ON“ (4) – pre podrobnosti pozri Tabuľku 2.
Funkciu pohotovostného režimu možno aktivovať aj bezdrôtovo. Ak do
kanálu „ON“ priradíte programovateľný termostat, môže blokovať
vykurovanie podľa nastaveného týždenného kalendára. Aktiváciu
pohotovostného režimu možno naviazať na magnetický detektor JA151M. Možnosti a princípy učenia sú popísané v časti Priradenie
periférií.
Ochranný teplomer. Svorky pre pripojenie snímača teploty
CP-201T(-NW), ktorý pri prekročení teploty 65°C*
vykurovacieho média, vypne všetkých 16 výstupných kanálov.
Používa sa napr. pri podlahovom vykurovaní ako ochrana
proti poškodeniu vykurovacieho systému a konštrukcie
podláh prehriatou vykurovacou vodou. Ak snímač nie je
pripojený, táto funkcia nie je v jednotke k dispozícii.
Snímač teploty TUV. Svorky pre pripojenie snímača teploty
CP-201T(-NW), ktorý ovláda výstupný kanál č. 16. Ten spína
na základe nastavenej teploty pre TUV, časového plánu a
teploty nameranej snímačom pripojeným k týmto svorkám.
Funkcia je dostupná iba po pripojení snímača a zároveň
Dotykového displeja AC-100LCD.
Poplachový výstup. Svorky zopnú na 10 sekúnd pri
signalizácii poplachovej vysokej* alebo nízkej* teploty na
niektorom z termostatov alebo pri prekročení vysokej teploty
na ochrannom teplomere. Výstup sa používa pre pripojenie
k zariadeniu, ktoré môže vzdialene hlásiť poplach, napr. GSM
hlásič GD-04K, GD-02-DIN, JA-10xK ústredňa (cez modul JA111H alebo JA-150M) apod.
Konektory komunikačného rozhrania (8). Sú určené na
pripojenie max. jedného Dotykového displeje AC-100LCD a
prepojenie až 3 jednotiek AC-116 medzi sebou. Tým
možno vytvoriť zostavu, ktorá má až 48 nezávislých výstupov.
Konektor externej antény. Na zlepšenie dosahov pre
bezdrôtové komponenty je možné ku jednotke pripojiť externú
anténu (5) napr. typ AN-80 alebo AN-868-2PIN. Jej povolenie
možno urobiť jedine cez displej AC-100LCD. Na privedenie
kábla od antény použite priechod (3).
Poznámky:
- Ak sú jednotky prepojené, je nutné vždy použiť AC-100LCD.
- Do jednotky AC-116 alebo ich zostavy sa môže pripojiť maximálne
jeden AC-100LCD.
- Na pripojenie možno použiť štandardný nekrížený UTP/FTP kábel
s maximálnou dĺžkou 200 m.

Inštalácia
- Jednotku môže inštalovať iba osoba s
príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- Počas montáže a zapájania drôtových
komponentov musí byť úplne vypnuté sieťové
napájanie.

1. Uvoľnite skrutku (11) na prednom paneli a otvorte vrchný kryt.
2. Pomocou dvoch skrutiek v inštalačných otvoroch (1) upevnite na
zvolené miesto riadiacu jednotku, alebo ju pripevnite na DIN lištu.
3. Hlavný sieťový prívod je realizovaný napájacím káblom so
sieťovou vidlicou, ktorá sa zapája do zásuvky istenej poistným
prvkom 16A. Vidlica plní aj funkciu odpájacieho prvku. Vidlicu
zatiaľ do zásuvky nezapájajte.
4. Do jednotky pripojte potrebné káble od snímačov,
zbernicových prvkov a termoelektrických ventilov (využite
fixačné kanáliky a prítlačné mechanizmy). Ak použijete guľaté
káble pre výstupy, vylomte kruhové záslepky v spodnej časti
plastovej skrinky. Popis jednotlivých svoriek a ich funkcií
nájdete v kapitole Popis výstupných a vstupných svoriek.
5. Zatvorte vrchný kryt a zafixujte ho skrutkou (11). Zapnite
napájanie jednotky a ďalej postupujte podľa kapitoly
Priradenie periférií.

Popis svoriek a ich funkcií
Funkcia týchto svoriek je popísaná podľa výrobného nastavenia.
Modifikácia jednotlivých parametrov a funkcií je možná po
pripojení dotykového displeja AC-100LCD (v texte označené *).
Hraničné teploty možno nastavovať aj priamo v termostatoch.
Podrobnosti nájdete v návodoch ku príslušným výrobkom.
Výstupné svorky relé obehového čerpadla (použite
externé ochranné istenie, ktoré plní funkciu
odpájacieho prvku). Svorky poskytujú sieťové
napájanie, ak je zopnutý ktorýkoľvek* výstupný kanál
(6), neposkytujú bezpečné odpojenie).
Výstupné svorky relé čerpadla TUV (použite externé
ochranné istenie, ktoré plní funkciu odpájacieho
prvku). Galvanicky oddelené výstupné kontakty relé
sú zopnuté, ak je zopnutý ktorýkoľvek* výstupný kanál
(6). Svorka L poskytuje sieťové napájanie pre potreby
napájania čerpadla.
Napájacie svorky jednotky. Napájanie realizované
pripojenou káblom so sieťovou vidlicou. Napájanie
napájacieho zdroja jednotky je istené poistkou 1,6 A (12).

Popis kontroliek
Kontrolky kanálov 1–16

Svorky PE sú určené na pripojenie ochranného vodiča, nesmú byť
použité na ochranné pospájanie a ku svorke ochranného pospájania
na vykurovacom systéme musia byť pripojené vnútri krytu jednotky.
Svorky výstupných kanálov 1–16. Výstupy (6) poskytujú 24 V
DC pre termoelektrické servopohony. Každý výstup je chránený
proti skratu (ak sa zaznamená väčší odber prúdu ako 0,4 A, je
automaticky odpojený a tento stav indikuje LED kontrolka na
príslušnom výstupe). K výstupu možno pripojiť aj elektrické relé
pre spínanie ohrievačov, infra panelov apod. Podmienkou však je,
že sa nepresiahne maximálny celkový odber prúdu 1,6 A. Po
dosiahnutí tohto maxima jednotka aktivuje režim tzv. striedavého
spínania výstupov, ktorý umožní rozdelenie maximálneho prúdu pre
jednotlivé termoelektrické ventily. Vplyvom zotrvačnosti ventilov toto
prepínanie nijak nevadí (iba dôjde k miernemu predĺženiu doby ich
otvárania). Pri elektrických relé by toto prepínaní mohlo vadiť, pretože
by spôsobovalo ich neustále spínanie a rozpínanie. Z tohto dôvodu
odporúčame 24V DC relé s oneskoreným rozopnutím.

Kontrolky na čelnom paneli prijímača signalizujú stav kanálov.

Poznámka: Výstupné kanály nie sú určené na spínanie zariadení,
ktoré ovládajú polovodičové prvky.

LED 1 až 16

Význam

Nesvieti

Kanál sa nepoužíva (nie je naučená žiadna periféria)

Zelená svieti

Do kanálu je priradený termostat, výstup je vypnutý

Červená svieti

Výstup je zopnutý (aktivovaný priradenou perifériou)

Zelená bliká

Porucha komunikácie s priradenou perifériou, alebo
vybitá batéria

Červená bliká

Otvorený stav učenia periférií

Červená blikne
+ Zelená svieti

Kanál blokuje aktívny magnetický detektor

Zelená blikne +
Červená svieti

Kanál je zopnutý funkciou periodického zopnutia
proti zaneseniu ventilov, alebo ochrannou funkciou
pri strate komunikácie so všetkými perifériami

Červená bliká
(zrýchlene)

Výstup je preťažený alebo skratovaný.

Tab. 1: Význam indikácie LED kontroliek výstupných kanálov
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Kontrolka kanálu „ON”

Priradenie detektora do jedného kanála

Nesvieti
Zelená bliká pomaly

Prijímač nemá napájanie
Prijímač je napájaný

Zelená svieti
Červená svieti

Do kanálu „ON“ je priradená periféria a nie
je aktivovaný pohotovostný režim
Prepnuté do pohotovostného režimu

Červená bliká

Otvorený stav učenia periférií

Zelená bliká

Prerušené spojenie s priradeným prvkom

Tab. 2: Význam indikácie LED kanálu „ON“

Priradenie periférií
Periférie sa priraďujú pomocou 3 tlačidiel (7) na prednom paneli:

< alebo >
Reset

(ľavá / pravá šípka) výber kanálu pre naučenie
bezdrôtových prvkov
vymaže naučené zariadenia v zvolenom kanále

Pre pohodlnejšie priraďovanie prvkov s možnosťou využitia
všetkých funkcií jednotky, pripojte dotykový displej AC-100LCD.
Po pripojení displeja AC-100LCD tlačidlá (7) nefungujú.
Pred uvedením do prevádzky odporúčame spraviť Reset do
výrobných nastavením.
Priradenie termostatu do jedného kanálu
Na priradenie termostatu do výstupu použite AC-100LCD
a postupujte podľa sprievodcu nastavením. Ak nemáte
k dispozícií LCD displej, zvoľte nasledujúci postup.
1. Opakovaným stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte požadovaný
kanál (pri zvolenom kanále bliká červená LED kontrolka).
2. Do bezdrôtového termostatu vložte batériu, čím sa do vybraného
kanálu termostat naučí. Na AC-116 signalizuje naučený prvok
trvalé svietenie zelenej LED pri danom kanále. Termostat svoje
priradenie signalizuje zobrazením LRn na displeji.
3. Na zbernicovom termostate stlačte a podržte koliesko stlačené.
Naučenie sa signalizuje trvalým svietením zelenej LED na
kanály, kde sa termostat učil. Termostat signalizuje naučenie
zobrazením LRn na displeji.
4. Postupne si naučte všetky termostaty podľa požiadaviek.
Poznámky:
- Ak sú už v termostate zapojené batérie, nie je ich potrebné
vybrať a znovu vložiť. Učiaci signál vyšle termostat aj po dlhšom
stlačení (držaní) otočného kolieska (max. 15 s). Po naučení sa
na displeji zobrazí LRn.
- Do jednotky možno priradiť maximálne 32 periférií, ktoré môžu
byť ľubovoľne rozdelené medzi jednotlivé kanály.
- Do jedného kanála možno priradiť rôzne periférie napr. termostat
a magnetický detektor (blokuje kúrenie pri otvorenom okne).
- Do jedného kanála možno priradiť viac termostatov.
- Ak je do jedného kanála priradených viac termostatov, je daný
kanál zopnutý, ak aspoň jeden termostat vysiela signál „vykuruj“
(funkcia OR = stačí jedna požiadavka).
- Po 5 minútach nečinnosti sa režim Učenie automaticky ukončí.
Funkcia:
Priradený termostat ovláda podľa aktuálne nameranej a nastavenej
teploty príslušný výstupný kanál.
Viackanálový hybridný prijímač AC-116

1. Opakovaným stlačením tlačidla < alebo > vyberte požadovaný
kanál (pri zvolenom kanále bliká červená LED kontrolka).
2. Do bezdrôtového detektora vložte batériu. Tým sa do vybraného
kanála naučí. Na AC-116 signalizuje naučený prvok trvalé
svietenie zelenej LED pri danom kanále. Detektor na sebe nijak
nepotvrdzuje, že bol naučený do prijímača.
3. Zbernicový detektor do vybraného kanála priradíte zatvorením
jeho krytu Na AC-116 signalizuje naučený prvok trvalé svietenie
zelenej LED pri danom kanále. Detektor svoje naučenie potvrdí
tým, že na ňom prestane blikať žltá LED kontrolka (viac
informácii v návode detektorov).
4. Postupne naučte všetky detektory podľa požiadaviek.
Poznámky:
- Do AC-116 možno z detektorov aktuálne priradiť bezdrôtové
magnetické detektory JA-151M a zbernicové magnetické
detektory JA-111M.
- Ak už sú v bezdrôtovom detektore vložené batérie, vyberte ich a
stlačte opakovane sabotážny kontakt (pre vybitie zvyškovej
energie). Potom postupujte postupujte podľa bodu 2.
- Do jedného kanála možno priradiť viac magnetických detektorov.
- Ak je do jedného kanála priradených viac magnetických
detektorov, je tento kanál blokovaný (vypnutý), dokým sa všetky
detektory deaktivujú (všetky okná zavreté = funkcia AND).
Funkcia:
Ak je magnetický detektor je v kľudovom stave (okno je zatvorené),
riadi sa daný výstupný kanál podľa priradeného termostatu. Ak je
magnetický detektor aktívny (otvorené okno), daný kanál je
blokovaný (vypnutý), čo indikuje príslušná LED (pozri Tab. 1). Kanál
by sa aktivoval iba pri poklese teploty pod hodnotu nastavenú
v termostate ako Pohotovostná (Stby) teplota = ochrana proti
zamrznutiu.
Priradenie termostatu / detektora do viacerých kanálov
Na priradenie termostatov a detektorov otvorenia ku výstupom
použite dotykový displej AC-100LCD a postupujte podľa
sprievodcu.
Postup je obdobný ako pri učení do jedného kanála s tým, že
ten istý termostat / detektor sa naučí postupne do niekoľkých
výstupných kanálov. Vďaka tomu dôjde k ich previazaniu
(spínajú a rozpínajú súčasne = chovajú sa ako jeden kanál).
Funkcia:
Previazanie okruhov sa najčastejšie využíva pri podlahovom
vykurovaní, kde môže byť veľká plocha rozdelená do niekoľkých
okruhov. Vtedy môže jeden termostat ovládať niekoľko okruhov
súčasne.

Prevádzka s viacerými jednotkami
V prípade, že je počet 16 výstupov nedostatočný, je možné prepojiť
až 3 riadiace jednotky AC-116 a využiť tak až 48 výstupov. Pre toto
prepojenie platí niekoľko pravidiel :
1. Do zostavy je nevyhnutné pripojiť dotykový displej AC100LCD (len jeden!).
2.
Na prepojenie jednotiek a dotykového displeja slúži
komunikačné rozhranie (8). Jednotky nie je možné prepojiť
pomocou zbernice „BUS“.(určená pre periférie)
3. Prvky ovládajú len výstupy a relé jednotky, do ktorej sú
naučené. Prvky sa nedajú previazať s výstupmi viacerých
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Obr.1: 1 – montážne otvory; 2 – Vstupné / Výstupné svorky; 3 – Záslepka pre kábel externej antény; 4 – LED kontrolka “ON”; 5 – Konektor
antény; 6 – Výstupné svorky kanálov a LED signalizácia 1-16; 7 – Tlačidlá Reset a Učenie; 8 – 2 x konektor komunikačného rozhrania; 9 –Výstupné
relé; 10 – Poistka 1,6 A; 11 – Upevňovacia skrutka predného panelu; 12 – Svorky napájania a relé

v časti „Na stiahnutie / software“ alebo priamo pri popise
výrobku AC-100LCD na tej istej stránke.
Postup aktualizácie:
1. Stiahnite zo stránky www.jablotron.sk v časti „Pre montérov“
/ „Na stiahnutie“ / „Software“ súbor „Firmvér pre riadiacu
jednotku AC-116 a AC-100LCD - vylepšenia, sk jazyk“.
2. Súbor je zbalený do formátu „zip“. Po stiahnutí do počítača
je ho potrebné v počítači rozbaliť a rozbalené súbory uložiť
(balík „AC-116.zip“ obsahuje súbory: MC610xx.bin = firmvér
pre jednotku AC-116, MC682xxSK = balík slovenského
jazyka pre displej AC-100LCD a Postup_aktualizacie.txt =
popis aktualizácie).
3. Potom pripojte ku počítaču prázdnu pamäťovú SD kartu. Ak
karta nebola prázdna naformátujte ju v počítači (použite
formát FAT 32). Predtým skontrolujte, či SD karta nie je
chránená proti zapisovaniu.
4. Na pamäťovú kartu nahrajte najskôr súbor MC610xx.bin pre
aktualizáciu jednotky AC-116. Odpojte SD kartu od počítača
a vložte ju do vypnutého displeja AC-100LCD (displej musí
byť odpojený od jednotky AC-116).
5. Displej AC-100LCD pripojte ku jednotke AC-116. Zobrazí sa
na ňom otázka, či chcete aktualizovať firmvér jednotky.
Potvrďte
aktualizáciu
a čakajte,
kým
neskončí.
Upozornenie: displej AC-100LCD sa nesmie počas
aktualizácie odpojiť od jednotky AC-116, ani sa jednotka
nesmie vypnúť od napájania!
6. Po ukončení aktualizácie odpojte displej AC-100LCD od
jednotky AC-116, vyberte z neho SD kartu, opäť ju vložte do
počítača a nakopírujte na ňu súbor MC682xSK pre nahratie
slovenčiny.
Po nakopírovaní súboru na SD kartu, kartu odpojte od počítača
a vložte ju do displeja AC-100LCD. Ten potom pripojte
k jednotke AC-116. Na displeji sa zobrazí otázka, či chcete
aktualizovať firmvér. Potvrďte aktualizáciu a čakajte, kým
neskončí. Tým je aktualizácia ukončená. Upozornenie: displej
AC-100LCD sa nesmie počas aktualizácie odpojiť od jednotky
AC-116, ani sa jednotka AC-116 nesmie vypnúť od napájania!

Rozšírené nastavenie s AC-100LCD
Pomocou dotykového displeja AC-100LCD je možné meniť
výrobné nastavenia týchto parametrov a nastaviť rozšírené
funkcie:
- Zmena nastavenia teplôt ochranného teplomera
- Zmena logiky servopohonov (NC/NO)
- Rozšírené nastavenie zamknutia termostatov
- Časové plány TÚV, ochranné spínanie relé a výstupov.
- Programovateľné funkcie pre termostaty TP-110 a TP-150.
- Update firmwaru v riadiacej jednotke, záloha nastavení,
logovanie prevádzky
- Priradenie relé ku jednotlivým výstupom.
- Prepojenie až troch jednotiek do jedného systému
- Povolenie externej antény
- Prehľad teplôt jednotlivých miestností.(viď návod AC-100LCD)

Vymazanie periférií
1. Opakovaným stláčaním tlačidla < alebo > vyberte požadovaný
kanál (pri zvolenom kanále bliká červená LED).
2. Stlačte tlačidlo Reset. Všetky periférie priradené do príslušného
kanálu sa vymažú a LED zhasne.
Poznámka: V prípade previazaných kanálov dôjde k vymazaniu
všetkých periférií zo všetkých previazaných kanálov.

Reset do výrobných nastavení
Na reset riadiacej jednotky do výrobných nastavení stlačte tlačidlá
◄ alebo ► a zvoľte ktorýkoľvek kanál (bliká červená LED). Tlačidlo
reset sa stlačí na cca 10 sekúnd. Reset sa potvrdí bliknutím všetkých
LED 01-16 a ich zhasnutím. Dôjde ku úplnému vymazaniu všetkých
periférií a celého nastavenia.

Prevádzka a údržba
V bežnej prevádzke nevyžaduje systém žiadnu zásadnú údržbu.
Pred začiatkom vykurovacej sezóny odporúčame skontrolovať
v bezdrôtových perifériách batérie (deklarovaná životnosť batérií
v bezdrôtových termostatoch sú 2 roky). Ak sa blíži vybitie batérie,
systém to signalizuje (jednotka aj periféria). Periféria je ďalej funkčná
ešte cca 2 týždne (čas na výmenu batérie), dokedy odporúčame
batérie vymeniť.

Technické parametre
Napájanie
Vlastná spotreba
Maximálny výstupný prúd
Vnútorná prúdová ochrana
Zaťažiteľnosť reléového výstupu
Napätie výstupov 1–16
Zaťažiteľnosť výstupov 1–16

230 V AC, 50 Hz
0.02 A kľudový stav; 0.3 A max.
1.6 A
tavná poistka 1,6 A
10 A / 230 V
24 V DC
max. 0.4 A jednotlivo,
1,6 A pre súčet všetkých výstupov
Pracovná frekvencia prijímača
868.1 MHz
Dosah prijímač / vysielače
100 m (priama viditeľnosť)
Max. počet prvkov
32
Rozmery
400 x 100 x 60 mm
Mechanická odolnosť (STN EN 62262)
IK06
Krytie (STN EN 60529)
IP-30
Prostredie
vnútorné všeobecné, rel. vlhkosť max 85 %
Pracovná teplota (okolia):
-10 oC až +40 oC
Rádiové parametre:
STN EN 300 220
EMC
STN EN 50130-4, STN EN 55022
Bezpečnosť
STN EN 60730-1
Podmienky prevádzky
TÚSR č. VPR – 11 / 2014

Ak jednotlivé výstupy 01-16 neboli aktivované počas 7 dní, postupne
budú spínať počas 15 minút z dôvodu ochrany proti zaneseniu
pripojených termoelektrických ventilov. Obdobne spínajú výstupné
svorky relé obehového čerpadla a čerpadla TUV (10min.
každých 7 dní).
Jednotlivé priradené periférie (termostaty, detektory) vysielajú
pravidelne kontrolné signály. Ak jednotka AC-116 nezachytí
kontrolný signál od niektorej periférie, indikuje stratu spojenia (bliká
zelená LED príslušného kanála). Ak by došlo k strate všetkých
periférií naučených do daného kanála, každú hodinu zopne jednotka
kanál na 10 minút(ochrana proti zamrznutiu).
Pri problémoch so stratami spojenia preverte, či v blízkosti jednotky a
periférií nie sú cudzie rádiové zariadenia (obvykle sa prejavuje
súčasnou stratou komunikácie s viacerými perifériami). Ak má
problém s komunikáciou jedna konkrétna periféria, skúste ju
premiestniť na iné miesto.
Periférie musia byť od jednotky vzdialené minimálne 2 metre.

JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok AC116(-NW) je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými
právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/53/EU,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, ak je použitý
podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke
www.jablotron.sk.

Poznámky:
- Zopnutie proti zaneseniu alebo pri strate komunikácie s perifériou
je nezávislé na stave ovládacieho kanála „ON“.
- Časovanie ochranného spínania výstupných kanálov 1-16 a
výstupných relé možno nastaviť pomocou Dotykového displeje
AC-100LCD.
- Ak sa na ovládanie TUV využije externé relé zapojené na výstup
16 odporúčame obmedziť počet použitých hlavíc na 8 kusov.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa

elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci
výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať
s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste
elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných
Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným
odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého
druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad)
je v kompletnom stave v akom bolo pri
kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je
jeho materiálové zhodnotenie, vrátane
bezpečnej a ekologickej likvidácie,
ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv
na životné prostredie a zdravie ľudí.

Upozornenie: výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnou
alebo nevhodnou inštaláciou alebo použitím tohto výrobku
v rozpore s návodom.

Aktualizácia firmvéru
Použitie displeja umožňuje aktualizovať celú jednotku AC-116
a tým do staršej jednotky nahrať nové funkcie a vylepšenia.
Dotykový displej AC-100LCD možno nastaviť do slovenčiny
rovnako pomocou aktualizácie jeho firmvéru. Súbory potrebné
pre aktualizáciu nájdete na webovej stránke www.jablotron.sk

Viackanálový hybridný prijímač AC-116

Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

jednotiek. Rovnakým spôsobom fungujú aj ochranné
teplomery a snímače TUV.
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