Návod k seřízení a programování digitálních hodin
Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42

KOMEXTHERM

DIGI42

1. POPIS - URâENÍ
Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž
pomocí můžeme automaticky řídit u přístrojů nebo zařízení, ve kterých jsou vestavěny,
spínání určitých časových úseků dle libovolného, předem nastaveného, programu. Je
možné je programovat v rozsahu až jednoho týdne, přičemž lze programovat každou
minutu a stejná je i doba nejkratšího možného sepnutí. Uspořádání a popis jednotlivých ovládacích prvků hodin je uveden na obr.1. Hodiny jsou vybaveny samostatným zdrojem, který je třeba průběžně dobíjet. Proto je nutné, aby hodiny byly trvale
připojeny k síťovému napětí. Samostatný zdroj hodin zajišťuje rezervu jejich chodu v
případě výpadku síťového napětí po dobu až 150 hodin. Tím je zajištěno, že není ani v
době výpadku narušen nastavený program. Hodiny jsou vybaveny dalšími přednostmi, jako možností automatického i ručního přepnutí na letní a zimní čas a prázdninovým programem, které jsou podrobně popsány níže v příslušných statích.

Ruční ovládání
Reset
Dny v týdnu

Posunutí letní/zimní čas

Zadání hodin

Zadání
spínacích povelů
Údaj času
Kurzor
Zadání
skutečného času

Zadání minut
Nastavení dne
v týdnu

Označení druhu
provozu

Prázdninový program

Výběr dne v týdnu

Obr. 1 Ovládací panel hodin se zákl. údaji zobrazenými na displeji a popisem tlačítek
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U regulátorů Komextherm vybavených tímto typem hodin získává uživatel další
možnosti k hospodárnému využití regulačního systému při zvýšeném uživatelském
komfortu.

2. OBSLUHA SPÍNACÍCH HODIN
Úkony zcela nezbytné pro nastavování času a spínacího programu jsou v dalším textu
označeny symbolem >
> 2.1 Reset (vynulování ve‰kerého pﬁedchozího programu)
Provádí se stisknutím tlačítka "Res" pomocí tužky nebo jiného vhodného špičatého
předmětu. Tím se uvedou spínací hodiny do základního výchozího stavu.
Provádí se:
- před každým novým uvedením do provozu
- pro smazání všech spínacích povelů a údajů o čase
Po stisknutí tlačítka dojde k vynulování asi po 2 vteřinách a na displeji se objeví
základní nastavení, tak jak je zobrazeno na obr.1a. (Čísla dní 1 až 7 blikají)

Obr. 1a Stav displeje po vynulování tlačítkem reset

> 2.2 Zadání skuteãného ãasu a dne v t˘dnu
Po stisknutí tlačítka "Res" podle článku 2.1 postupujte dále takto :
a) V období letního času stiskněte tlačítko "±1h "
b) Dále v průběhu kroků označených písmeny c), d), e) držte stisknuté tlačítko "
"
c) Tlačítkem "h" zadejte údaj o hodině
d) Tlačítkem "m" zadejte údaj o minutě
e) Tlačítkem "→ Day" zadejte skutečný den v týdnu
(Dny jsou označeny takto: 1 Pondělí, 2 Úterý ...... 7 Neděle). Každým stiskem tlačítka
"→ Day " se postupně zobrazují čísla jednotlivých dnů v týdnu ( → 1 až 7)
f) Uvolněte tlačítko "
".
Okamžitě po jeho uvolnění se ve vteřinových intervalech rozbliká dvojtečka mezi
prvou a druhou dvojicí čísel na displeji.
POZOR ! Při jednotlivých stisknutích [viz odstavce c), d)] se mění údaje o
jedno číslo. Podržíme-li však tlačítka "h" nebo "m" déle jak 2 vteřiny, budou
se postupné číselné údaje rychle zvyšovat.
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2.3. Nastavení pro volbu programÛ regulátoru
POZOR ! Tato stať platí pouze pro případ, že spínací hodiny jsou instalovány v
některém z regulátorů firmy KOMEXTHERM typ RVT 06, RVT 06.2, PA-5.
Zvolení určitého programu uvedených regulátorů se provádí kombinací dvou přepínačů (viz. tab.2) na panelu regulátoru a příslušného nastavení spínacích hodin. Toto
nastavení provádíme postupným tisknutím tlačítka se symbolem "
". Na displeji se
postupně zobrazují symboly:

nižší teplota sepnutá spínacími hodinami
vyšší teplota nastavená ručně (poloautomat)
trvale vyšší teplota
trvale nižší teplota

Regulátory, ve kterých jsou instalovány spínací hodiny Grässlin umožňují nastavení tří
teplotních režimů

REŽIM

SYMBOL NA
REGULÁTORU

SYMBOL NA DISPLEJI
SPÍNACÍCH HODIN

Vyšší teplota

viz přehled uvedený výše

Nižší teplota

viz přehled uvedený výše

Vypnuto

viz tabulka 2
tabulka 1

UPOZORNĚNÍ !
Pokud jsou hodiny nastaveny na automatický provoz (jsou vloženy spínací časy)
při stisknutí tlačítka "
" se zobrazí vždy opačný režim. Při programu nižší teploty "
" se po stisknutí tlačítka "
" zobrazí na displeji "
" (je ručně
zadána vyšší teplota). Po sepnutí dalšího naprogramovaného kroku přejdou
hodiny opět do automatického provozu (na displeji se objeví "
"). Přepnutí
funguje i v opačném režimu (ruční přepnutí na nižší teplotu - objevují se opačné
symboly). Podrobně popsáno ve staťi 2.5.
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PROGRAM

1

PROVOZNÍ REŽIM
REGULÁTORU

NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ
NA PANELU REGULÁTORU

NASTAVENÍ SPÍNACÍCH HODIN

vyšší teplota (komfortní)
vypnuto

2

vyšší teplota
nižší teplota (úsporná)

3

trvale vyšší teplota

4

trvale nižší teplota

5

trvale vypnuto

6

letní provoz

7

dočasné přepnutí
do opačného režimu

8

libovolné
nastavení

libovolné nastavení

nebo

prázdninový program

tabulka 2
Střídání nastavené vyšší (komfortní) teploty a nižší (úsporné) teploty nebo vyšší teploty a vypnuto - viz. programy 1,2 a 8 (pro prázdninový program) je řízeno spínacími
hodinami.

> 2.4. VloÏení spínacích povelÛ (naprogramování
automatického provozu)
Pro vložení spínacích povelů je k dispozici 42 volných paměťových míst, přičemž
každý spínací povel obsadí jedno paměťové místo. Při vkládání povelů postupujte
následujícím způsobem:
a) Tlačítko "Prog." tiskněte tak dlouho až se objeví na displeji symbol pro volné
paměťové místo "--:--"

5

b) Tlačítkem "
" zvolte funkci výstupu a to buď "
" = zapnuto, nebo "
" = vypnuto
c) Tlačítkem "h" zadejte údaj o hodině
d) Tlačítkem "m" zadejte údaj o minutě
POZOR ! Má-li být takto nastavený povel prováděn každý den v týdnu, proveďte
úkon označený e) (stiskněte tlačítko "Prog."). Jestliže spínací povel má být
prováděn pouze jeden den nebo jen v určité dny vynechte úkon e) a pokračujte
až úkonem f).
e) Povel uložte do paměti tlačítkem "Prog." (Zobrazí se další volné paměťové místo
"--:--")
f) V případě, že chceme, aby nastavený povel v některém ze dnů v týdnu neplatil,
nastavte tlačítkem " → Day " tento den. (Provádí se postupným tisknutím tlačítka,
přičemž blikající kurzor se postupně přesunuje pod jednotlivými čísly dnů v týdnu).
g) Po nastavení žádaného dne potvrďte úkon stisknutím tlačítka " Sel. ← ". (Projeví se
tak, že bliká číslo dne v týdnu i kurzor pod ním.)
h) Stiskněte tlačítko " → Day " a povel pro uvedený den je vymazán. (Číslo dne na
displeji zmizí.)
POZOR ! Pokud chcete aby nastavený povel neplatil i v některých dalších
dnech v týdnu, zopakujte úkony popsané pod f), g), h) i pro další dny v týdnu,
kdy nastavený povel nemá platit.
i) Pokud budete pokračovat v zadávání dalších povelů, uložte již nastavený povel do
paměti tlačítkem "Prog.". (Po stisknutí tlačítka "Prog." se objeví na displeji symbol
"--:--" a spínací hodiny jsou připraveny pro další zadání.)
j) V případě potřeby trvalého uložení zadaného povelu do paměti, stisknete tlačítko
"
". Spínací hodiny se přepnou do automatického provozu a na displeji se
zobrazí údaj o skutečném čase.
Pozn. Jestliže při zadání spínacích povelů (dle čl. 2.4.) nebyl postup v programování
ukončen tlačítkem "
", uloží se spínací povely asi po devadesáti vteřinách automaticky do paměti spínacích hodin, které se přitom přepnou do automatického provozu a
na displeji se objeví údaj o skutečném čase.
Každý další spínací povel a jemu příslušný spínací stav (buď
teplota, nebo
= nižší teplota), zadejte opět dle čl. 2.4.
Pozn. Při neúplném zadání budou na displeji dosud nezvolené prvky blikat.
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= vyšší

2.4.1. Obnovení omylem vymazaného povelu
Jestliže byl omylem vymazán v týdnu den, ve kterém by se spínací povel přece jen
měl provést, postupujte takto:
a) Tlačítkem "→ Day" znovu nastavte vymazaný den v týdnu (číslo dne i kurzor blikají)
b) Tlačítkem "Sel. ←" tento den potvrďte (bliká jen kurzor)
c) Stisněte tlačítko "→ Day" a den je znovu navolen
d) Povel uložte do paměti tlačítkem "Prog." nebo "
"
[stejně jako u čl. 2.4 odst. i), j) ]

2.5 Poloautomatick˘ provoz
Spínací hodiny umožňují, aby po ručním přepnutí z vyšší teploty na nižší a naopak, se
při nejbližším spínacím čase vrátily do nastaveného programu. Tímto způsobem
můžeme zvýšit nebo snížit teplotu na dobu do dalšího sepnutí.
AUTOMATICKÝ
PROVOZ

POLOAUTOMATICKÝ
PROVOZ

RUČNÍ
PROVOZ

- zapnuta vyšší
teplota

= vypnuto

= zapnuto

- zapnuta nižší
teplota

= zapnuto

= vypnuto

Spínání probíhá automaticky podle vloženého programu

Vyšší nebo nižší topný režim
je možno ručně přepnout.
Při dalším spínacím povelu
podle nastaveného programu se hodiny vrátí do automatického režimu.

Z trvalého nastavení [
]
nebo [ ] lze přejít zpět do
automatického provozu
pouze tlačítkem "
"

2.6. âtení naprogramovan˘ch spínacích ãasÛ
Slouží pro zjištění rozsahu obsazení paměťových míst pro programování a pro přehled
o jednotlivých spínacích povelech. Čtení se provádí pomocí tlačítka "Prog." .
a) Opakujte vícekrát stisknutí tlačítka "Prog."
- zobrazují se postupně všechny vložené spínací povely od prvního paměťového
místa
- potom se objeví první volné paměťové místo, což se zobrazí na displeji symbolem
"--:--"
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- po dalším stisknutí se objeví informace o zbytku (počtu) volných paměťových míst
tak, že na displeji se zobrazí např. "Fr 22", kdy dvojčíslí 22 udává počet ještě volných
paměťových míst
Pokud jsou všechna paměťová místa obsazena zobrazí se na displeji "Fr 00"
b) Stiskněte tlačítko "
"
spínací hodiny se přepnou do automatického provozu a na displeji se objeví údaj o
skutečném čase

2.7. Zmûna naprogramovan˘ch spínacích ãasÛ
a) Tiskněte opakovaně tlačítko "Prog.", až se na displeji zobrazí ten spínací povel,
který má být změněn
b) Pak může být zadán nový spínací povel způsobem, který byl popsán v čl.2.4

2.8 Vymazání jednotliv˘ch spínacích ãasÛ
a) Tiskněte opakovaně tlačítko "Prog.", až se na displeji zobrazí ten spínací povel,
který má být smazán
b) Tlačítky "h" a "m" nastavte údaj "--:--" a stiskněte tlačítko "
" asi po dobu tří
vteřin. Spínací povel je smazán a po uvolnění tlačítka se na displeji zobrazí údaj o
skutečném čase.

3. P¤ÍDAVNÉ FUNKCE
3.1 Pﬁepnutí na letní / zimní ãas
Jedná se o manuální přepnutí, které se provede velmi jednoduše stisknutím tlačítka
"±1h".

3.2 Automatické pﬁepnutí letního / zimního ãasu
(Dále jen přepnutí L/Z času).

3.2.1 AU (automatika) = pevné pﬁepnutí
Přepnutí L/Z času se provede podle předem stanoveného kalendáře, který je do roku
2079 pevně naprogramován v EU a nemůže být změněn. Začátek letního času - vždy
poslední neděle v březnu, počítání hodin se posune o jednu hodinu dopředu ze druhé
na třetí hodinu noční. Konec letního času - vždy poslední neděle v říjnu, počítání se
posune o jednu hodinu zpět ze třetí na druhou hodinu noční.

3.3 Aktivace automatického pﬁepnutí letního / zimního ãasu
Předpokladem pro automatické přepnutí L/Z času je, že bylo zadáno
skutečné datum.
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3.4 Zadání skuteãného data
Stiskněte 1x současně tlačítka "±1h" a "→ Day "
Slovem krok č.(1 - 3) se označují jednotlivé postupné kroky při zadávání
skutečného času (čísla nemají v
tomto případě žádnou souvislost s
označením dnů v týdnu)

- tlačítkem "h" zadejte
skutečný den, např. 09
- tlačítkem "m" zadejte
skutečný měsíc, např. 02

krok č.
bliká

krok č.

Jedenkrát stiskněte tlačítko "±1h"
- tlačítkem "m" zadejte
skutečný rok

krok č.

Jedenkrát stiskněte tlačítko "±1h"
- tlačítkem "m" zvolte
požadovanou variantu

tlačítkem "

krok č.

" se aktivuje AU (automatika)

Spínací hodiny se přepnou do aktuálního režimu
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3.5. âtení zadan˘ch dat
a) Stiskněte 1x současně tlačítka "±1h" a "→ Day"
b) Vícenásobným stisknutím tlačítka "±1h" mohou být nyní postupně přečtena všechna zadaná data:
1. Současným stisknutím "±1h" a "→ Day" se zobrazí 09:02
den/měsíc
2. Současným stisknutím "±1h" a "→ Day" se zobrazí 2001
rok
3. Současným stisknutím "±1h" a "→ Day" se zobrazí AU
automatika
4. Současným stisknutím "±1h" a "→ Day" se zobrazí (příklad)
29:03
začátek letního času
5. Současným stisknutím "±1h" a "→ Day" se zobrazí (příklad)
25:10
začátek zimního času
c) Tlačítkem "
" je možno vždy přejít zpět do současně nastaveného programu

3.6. Deaktivace automatického pﬁepnutí L/Z ãasu
a) Stisknětě 1x současně tlačítka "±1h" a "→ Day"
b) Tlačítko "h" tiskněte tak dlouho až se (po posledním dnu příslušného měsíce) objeví
"--:01" (dvojčíslí udává číslo měsíce)
c) Stiskněte tlačítko "
" a spínací hodiny se přepnou do současně nastaveného programu
Následně můžeme provést přepnutí L/Z času buď ručně tím, že 1x stiskneme tlačítko
"±1h" nebo zadáním nových dat, tak jak bylo popsáno dle 3.4.

3.7. Prázdninov˘ program
Prázdninový program umožňuje nastavit odlišný (v případě použití hodin pro regulátory typu RVT 06 a PA-5) topný režim na určitý počet dní. Po jejich uplynutí se hodiny
(regulátor) vrátí do původního nastavení v automatickém provozu.
Příklad využití hodin pro regulátor topení typu RVT 06 nebo PA-5:
Při odjezdu na dovolenou si uživatel nastaví na potřebný počet dní trvale nižší (tlumený) topný režim na 24hodin denně, den před návratem (po uplynutí počtu nastavených dnů) se regulátor vrátí zpět do původně nastaveného automatického režimu a
objekt se před návratem uživatele vytopí na požadovanou teplotu. Po dobu nepřítomnosti byl objekt vytápěn dle nastaveného prázdninového programu trvale na nižší (tlumenou) teplotu, čímž byl systém chráněn před zamrznutím a zajištěny podmínky
vedoucí k úsporám na nákladech topení.
POZOR ! Prázdninový program má vyšší prioritu než standartní týdenní program a může být zadán jen v případě, že jsou naprogramovány všechny dny v
týdnu.
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3.7.1. Vkládání spínacích povelÛ
a) Jednotlivé spínací povely se vkládají stejným způsobem popsaným již v čl. 2.4 odst.
a) až d)
POZOR ! Navíc však je nutno po zadání každého povelu stisknout tlačítko "
".
Uložení do paměti tlačítkem "Prog." nebo "
" je totožné jako u čl. 2.4. odst. i)
nebo j).
b) Po zadání spínacích povelů je bezpodmínečně nutné provést zadání skutečného
data přesně dle 3.4.
POZOR ! Pro nastavení prázdninového programu je nutné, aby byla nastavena
automatika přepínání L/Z času - viz stať 3.2.1. - 3.5.
Potom, co zadáme skutečné datum podle čl. 3.2.1. a po jeho uložení do paměti,
zobrazí se na displeji skutečný čas.

skutečný den v týdnu
skutečný čas
Obr. 2

Jedenkrát stisknout tlačítko "

blikající kurzor

" na displeji se objeví obr. 3

den v týdnu

Obr. 3
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Pokud má prázdninový program začít v aktuálním dnu (ve dnu kdy je nastavován)
vynechá se úkon dle následujcíího odstavce c) a přechází se přímo na úkony dle odst.
d) a e).
c) Tento úkon se provádí pouze tehdy, jestliže prázdninový program má začít v jiném
než aktuálním dnu. Pak se tlačítkem "→ Day" zvolí ten den, kdy by měl prázdninový
program začít. Je možné posunutí max. o šest dnů (volení tlačítkem "→ Day" se na
displeji projevuje postupným posunováním čísel jednotlivých dnů vč. blikajícího kurzoru).
d) Je-li podle odst. b) nebo c) zvolen den zahájení prázdninového programu je třeba
zvolit ještě požadovaný počet dnů (1 až max.99) kdy bude prázdninový program
probíhat. Po stisknutí tlačítka "Sel.←" se na displeji objeví obr.4

den zahájení
prázdninového
programu

dvojčíslí údávající počet
dnů prázdninového
programu (01-99)

Obr. 4

Počet dnů, ve kterých má prázdninový program probíhat se nastaví dalším opakovaným stisknutím tlačítka "Sel.←" , po ukončení volby počtu dní je na displeji
zobrazení dle obr.5.

dvojčíslí údávající počet
dnů prázdninového
programu (01-99)
Obr. 5
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e) Do paměti vše uložíme stisknutím tlačítka "
", čímž zároveň zajistíme, že prázdninový program začne ve 24.00 hod. probíhat. Na displeji se objeví zobrazení dle
obr.6 hned v případě, že prázdninový program začíná v aktuálním dnu, pokud tomu
tak není, objeví se na displeji údaj o skutečném čase. (zobrazení dle obr.č. 6 se v tom
případě objeví na displeji až po zahájení prázdninového programu ve 24.00 hod.)

nastavený počet dní
dvojtečka bliká ve
vteřinových intervalech
Obr. 6

V průběhu trvání prázdninového programu zůstane na displeji obr. 6 s tím, že každý
den se číslo udávající počet dnů prázdninového programu zmenší o jedno (prázdninové dny se automaticky odpočítávají).
Stisknutím a přidržením tlačítka "
" můžeme zjistit: Současný den v týdnu, skutečný
čas a současný stav výstupu (zapnuto
nebo vypnuto
. Jestliže však byl jako
začátek prázdninového programu zvolen jiný den než aktuální, objeví se po stisknutí
tlačítka "
" pouze údaj o současném času. Ten se v každém případě automaticky
objeví po skončení prázdninového programu.
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3.7.2. Zru‰ení prázdninového programu
a) V případě, že prázdninový program již začal:
Stiskněte tlačítko
1x
b) V případě , že prázdninový program ještě nezačal:
Po stisknutí tlačítka
2x - dojde ke zrušení prázdninového programu
1x - se na displeji objeví zobrazení dle obr. 3
doplněné číslem dne zadání prázdninového
programu (kurzor pod ním bliká)

3.8. Volba ãasového cyklu
Spínací hodiny Grässlin umožňují nastavit alternativně dvanáctihodinový nebo
dvacetičtyřhodinový časový cyklus. Nastavování některého z uvedených cyklů se
provádí současným stisknutím tlačítek "h" (zadání hodin) a "±1h" (posunutí letní/zimní
čas). Při nastaveném dvanáctihodinovém časovém cyklu se na levé straně displeje
zobrazí buď "AM" (dopoledne v době od 2400 do 1200 hod.) nebo "PM" (odpoledne v
době od 1200 do 2400 hod.). Při přepnutí na dvacetičtyřhodinový cyklus zůstává místo
na levé straně displeje trvale prázdné.
Poznámka :
Spínací hodiny instalované v regulátorech firmy KOMEXTHERM Praha spol. s r.o.
jsou nastaveny z výroby na dvacetičtyřhodinový cyklus.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
Napájecí napětí, kmitočet
Nejkratší doba sepnutí
Programovatelnost
Počet paměťových míst
Záloha chodu
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:
:
:
:
:
:

Grässlin MIL 72/2 DIGI 42
230V ±10%, 50Hz
1 min.
každá minuta
42
150 hod. při +200C

III. VYDÁNÍ/9.2002

KOMEXTHERM Praha spol. s r. o.
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e-mail: info@komextherm.cz, http://www.komextherm.cz

Prodejny firmy KOMEXTHERM
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