
Termostat 
s týdenním programem, 
velkým grafickým displejem, 
možností nastavení 
3 teplot na den, 
blokací minimální 
a maximální teploty, 
pro instalaci na stěnu.

PERRY - týdenní termostat

NÁVOD NA POUŽITÍ

CR022B



OBSAH: 

Technická data  2
Funkce kláves a celkové zobrazení 3
Legenda displeje 3
Instalace 4
Programování termostatu 6
Nastavení data a asu  6
Nastavení teploty 7
Nastavení provozního režimu 8
Nastavení max. a min. teploty 9
Program úspory energie 10
Zobrazení po tu provozních hodin 11
Vypnutí termostatu  11
Funkce ob hového erpadla  12
Pevn  nastavené programy  12
Záru ní podmínky  13

TECHNICKÁ DATA TERMOSTATU 
Napájení termostatu  2 x baterie 1,5V typ AA (LR6) 
Vým na baterií 1 x za 2 roky 
Výstupní kontakt relé s kontaktem NO / COM / NC  bez nap tí 
Spínací kontakt max. 8(2)A 250Vac 
P ipojovací vodi 0,75 ÷ 2,5 mm2 
Stupe  ochrany II 
Stupe  elektrického krytí  IP30 
P esnost hodin ±1 vte ina / den
P esnost zobrazované teploty   ± 0,5°C
Rozsah zobrazení vnit ní teploty -5°C ÷ 39°C
Nastavení teploty proti zamrznutí 5°C 
Rozsah nastavení teploty – zima 7 ÷ 39 °C  
Rozsah nastavení teploty – léto 5 ÷ 22 °C  
Rozsah spínání nastavitelné 0,2°C ÷ 2°C ( krok po 0,1°C) 
Teplotní vzestup 1K / 15min. 
Max. provozní teplota  -5 ÷ 55°C
Skladovací teplota  -10 ÷ 65°C

Poznámka : pokud bude teplota na displeji termostatu blikat byl p ekro en rozsah zobrazení  
(-5°C ÷ 39°C)  
Er se zobrazí v moment  kdy došlo k p erušení vytáp ní což bylo zp sobeno idlem teploty 
topné vody 
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ZÁRU NÍ PODMÍNKY: 

Na prostorový termostat CR 022 p ebírá firma Michal Štarman záruku po dobu 24 m síc  od data prodeje 
výrobku kupujícímu – kone nému spot ebiteli, nejdéle však 30 m síc  od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze 
na závady zp sobené vadami materiálu nebo chybou výroby.Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po 
p edložení originálu tohoto záru ního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a 
kone nému spot ebiteli, s razítkem prodejny i prodejce.Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záru ního 
listu nebude brán z etel.Nárok na záruku lze uplat ovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo 
u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká: 
• Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
• Nešetrným a nesparávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
• Zne išt ním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností p i manipulaci i instalaci
• P ipojením výrobku na jiné nap tí , než pro které je výrobek ur en
• Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav v etn  poškození šroubk
• P i provedení modifikací  nabo adaptací na rozší ení výrobku oproti zakoupenému modelu
• Na ásti, které podléhají b žnému opot ebení b hem provozu výrobku
• V p ípad  p ipojení jiných sou ástí než uvedených v návodu, nebo jiných za ízení než originálních

Tento návod k obsluze, záru ní list ve spojení s ádn  vypln ným originálním dokladem o zakoupení 
výrobku tvo í kompletní záru ní list pro uznání nároku na záru ní dobu. 
Tyto doklady ádn  a pe liv  uschovejte po dobu záru ní doby pro možnost poskytnutí maximálního záru ního 
servisu. 
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RAZÍTKO

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Firma Díly na kotle s.r.o. přebírá záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupu-
jícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vzta-
huje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku 
je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu 
o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem pro-
dejny či prodejce. Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán 
zřetel. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen 
nebo u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká:
• Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
• Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
• Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
• Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
• Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
• Při provedení modifikací nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému 

modelu
• Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku

Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí ma-
ximálního záručního servisu.

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE:
Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v origi-
nálním nepoškozeném obalu, s řádně vyplněným reklamačním protokolem, kopií dokladu 
prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a  tímto záručním listem. Předprodejní záruční 
doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele.
Dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše 
uvedeném rozsahu, za podmínek uvedených na tomto záručním listu, pouze pokud byl tento 
výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby.

Datum prodeje prodejci:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum prodeje spotřebiteli :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec

www.dilynakotle.cz

info@dilynakotle.cz osobní 
převzetí

při objednání 
do 15:00 doručení 
do 24 hodin

494 900 158
při nákupu 
nad 5 000 Kč 
doprava zdarma

expresní 
přeprava zásilek

maximální 
podpora
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