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Inštalačný návod TP-207x-SET 
 

TP-207x-SET je určený na ovládanie zdroja tepla pomocou 

pripojeného termostatu a aplikácie MyJABLOTRON. Inštalačný 

návod je určený pre správnu inštaláciu produktu, pokročilé 

nastavenia a riešenia najčastejších otázok. Základné ovládanie 

a nastavenie termostatu popisuje užívateľský návod. 
 

Upozornenie: Prepojenie riadiacej jednotky a zdroja 

tepla môže vykonať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou 

a v súlade s návodom k zdroju tepla. 
 

Riadiaca jednotka musí byť umiestnená tak, aby bola 

ľahko dostupná pre potrebu odpojenia. 

1. Obsah balenia 

Návod je spoločný pre dve verzie. Verziu s bezdrôtovým 

pripojením termostatu TP-207R-SET a verziu s dvojvodičových 

pripojením termostatu TP-207D-SET. 

TP-207R-SET 

 riadiaca jednotka TCU-201RG-PLUG 

 bezdrôtový termostat TP-207R 

 inštalačný a užívateľský návod, hmoždinky a skrutky pre 

inštaláciu termostatu  

TP-207D-SET 

- riadiaca jednotka TCU-201DG-PLUG 

- drôtový termostat TP-207D 

- inštalačný a užívateľský návod, svorkovnice, hmoždinky a 

skrutky pre inštaláciu termostatu 

2. MyJABLOTRON 

Najpohodlnejšie nastavenie a ovládanie je možné pomocou 

mobilnej aplikácie MyJABLOTRON. Podrobný popis funkcií 

MyJABLOTRON je v užívateľskom návode. Registrácia sa 

vykonáva v mobilnej aplikácii MyCOMPANY alebo na 

www.myjablotron.com v časti MyCOMPANY. Pre vykonanie 

registrácie je nutné poznať Reg.Key (registračný kľúč, ktorý je 

vytlačený na balení výrobku) a mať prístup k tlačidlu (6) na 

riadiacej jednotke. Stlačením tlačidla na riadiacej jednotke na 3 

sekundy sa spustí režim učenia (bliká červená LED) a jednotka 

je ďalších  30 minút pripravená na registráciu. Registráciu je 

možné vykonať do dátumu, vyznačeného na balení ako 

"Expiration date". Po tomto dátume už nie je možné zariadenie 

registrovať. Dátovú komunikáciu medzi zariadením a 

MyJABLOTRON zabezpečuje integrovaná SIM karta a mobilná 

sieť GSM. Zariadenie sa dokáže prihlásiť do siete akéhokoľvek 

operátora, nie je teda závislé na konkrétnom poskytovateľovi. 

Od doby registrácie je prístup  zariadenia do MyJABLOTRON 

predplatená na jeden mesiac. Po uplynutí tejto doby sa ďalší 

prístup predpláca priamo v aplikácii MyJABLOTRON.  

Upozornenie: SIM kartu možno vymeniť len v autorizovanom 

servisnom stredisku spoločnosti Jablotron. 

Upozornenie: Webová verzia MyJABLOTRON výrobok TP-

207x-SET nepodporuje. Používajte vždy mobilnú verziu. 

3. Popis riadiacej jednotky 

Riadiaca jednotka sa pripája do zásuvky 230 V AC a je 

osadená priechodnou zásuvkou (4) bez rušiacich 

prvkov (priechodná zásuvka nie je istená ani spínaná). 

Riadenie zdroja tepla je možné ovládať pomocou 

vnútorného relé, ktoré funguje ako spínací kontakt typu "NO". K 

prepojeniu slúži dvojica čiernych vodičov, ktoré sa pripoja na 

svorky zdroja tepla určené pre pripojenie spínacieho kontaktu 

externého termostatu (2). Riadiaca jednotka je vybavená 

záložnou batériou, ktorá v prípadne výpadku napájania 

umožňuje monitorovať teplotu. Na prevádzkových stavov 

riadiacej jednotky slúži farebná signalizácia (3) na čelnej strane 

riadiacej jednotky. Na bočnej strane jednotky je umiestnené 

tlačidlo (6), ktoré slúži na registráciu do MyJABLOTRON, 

identifikáciu chybových stavov, prípadne reset jednotky. 

 
Obr. 1: 1 - svorkovnice drôtového termostatu s krytom (iba verzia 

TCU-201DG-PLUG); 2 - svorkovnica zdroja tepla; 3 - kontrolka; 4 – 

prechodná zásuvka; 5 - riadiaca jednotka; 6 - tlačidlo pre registráciu 

do MyJABLOTRON, identifikáciu chybových stavov, prípadne reset 

jednotky. 

4. Popis termostatu 

Okrem snímania údajov o teplote a relatívnej vlhkosti umožňuje 

termostat základné nastavenie. Pre pohodlnejšiu a detailnejšiu 

konfiguráciu je určená aplikácia MyJABLOTRON. Detailný 

Popis ovládacích prvkov termostatu je v užívateľskom návode. 

Poznámka: Zobrazenie vlhkosti je potrebné povoliť v aplikácii 

MyJABLOTRON.  

 
Obr. 2: Termostat so zatvorenými dvierkami. 

 
Obr. 3: Termostat s otvorenými dvierkami. 

5. Inštalácia 

Upozornenie: Montáž a inštalácia zariadení a 

pripojenie k zdroju tepla vykonávajte vždy pri úplne 

vypnutom a odpojenom napájaní zdroja tepla, ale aj 

jednotky a termostatu.  

http://www.myjablotron.com/
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Najprv inštalujte termostat, potom prepojte riadiacu 

jednotku so zdrojom tepla a až následne zapojte riadiacu 

jednotku do zásuvky! 

Termostat je určený na montáž vo vnútornom, suchom 

prostredí. Umiestňuje sa približne 1,5 m nad podlahou v mieste 

s dobrou prirodzenou cirkuláciou vzduchu. Termostat sa 

nemontuje tam, kde môže jeho teplotu ovplyvňovať prievan, 

slnečné žiarenie, prenos tepla priamo z vykurovacieho telesa, 

či iný nežiaduci vplyv. Bezdrôtový termostat nie je vhodné 

umiestniť na kovové predmety či iné prekážky bezdrôtového 

prenosu. 

Postup: 

1. Povolením dolnej skrutky sa uvoľní zadný kryt termostatu. 

2. Zadný kryt termostatu namontujte na vybrané miesto. 

Pri drôtovej (dvojvodičovej) verzii nezabudnite na prívod 

vodičov od riadiacej jednotky. 

3. Nasaďte hornú časť termostatu na zadný kryt a zaistite ju 

spodnou skrutkou. 

4. Pri drôtovej verzii vo vypnutom stave prepojte pomocou 

svorkovnicu (1) sivé vodiče z riadiacej jednotky s vodičmi 

termostatu. 

5. Vo vypnutom stave prepojte čierne vodiče z riadiacej 

jednotky so vstupom pre externý termostat na zdroji tepla 

(2). Parametre vstupu môžu byť max. 24V/1A.  

6. Zapojte riadiacu jednotku do elektrickej zásuvky. 

Následne dôjde k inicializácii zariadenia. Drôtový termostat sa 

zapne  automaticky pripojením so sivými vodičmi riadiacej 

jednotky. Bezdrôtový termostat sa zapne vložením 2ks AA 

alkalických batérií do držiaka, ktorý sa vysúva smerom nadol 

z pravého spodného rohu termostatu.  

6. Diagnostika 

Termostat aj riadiaca jednotka indikujú svoj aktuálny stav a 

prípadné chybové stavy. 

6.1 Termostat 

Na displeji termostatu sú poruchové stavy zobrazené textom Er 

a číslom alebo výkričníkom. Termostat signalizuje nasledujúce 

chybové stavy: 

Er1  vybitá batéria (iba bezdrôtová verzia) - svieti aj symbol 

batérie, vyberte držiak batérie v pravom dolnom rohu 

termostatu a batérie vymeňte. 

Er2  strata komunikácie s riadiacou jednotkou - skontrolujte 

sieťové napájanie riadiacej jednotky, u bezdrôtového 

termostatu stav batérie a jeho umiestnenie, u 

zbernicového termostatu prepojenie s riadiacou 

jednotkou. 

Er3 strata komunikácie so službou MyJABLOTRON - v 

aplikácii skontrolujte, či neuplynula doba, na ktorú bol 

predplatený prístup do MyJABLOTRON, prípadne 

postupujte podľa odseku 6.3.  

!  symbol výkričníka sa zobrazuje, ak poklesla teplota pod, 

resp. prekročila nastavenú hraničnú teplotu (z výroby sú 

nastavené teploty 6 °C, resp. 40 °C). Aplikácia 

MyJABLOTRON zobrazuje chybové hlásenie s údajmi 

o akú teplotu sa jedná a odosiela informácie podľa 

nastavených notifikácií.  

6.2 Riadiaca jednotka – základná diagnostika 

 Riadiaca jednotka je vybavená farebnou indikáciou pre 

jednoduché zistenie aktuálneho stavu. Podľa farby a typu 

svietenia možno rozpoznať nasledujúce stavy:  

Zelená svieti  nekúri, všetko v poriadku 

Červená svieti kúri, všetko v poriadku 

Žltá bliká  systémové procesy - inicializácia zariadení, 

aktualizácia firmvéru 

Žltá svieti porucha - strata komunikácie s termostatom 

alebo nenaučený termostat; iná chyba (pozri 

časť 6.3). 

Červená bliká režim učenia bezdrôtového termostatu (TP-

207R); režim registrácie do MyJABLOTRON 

6.3  Riadiaca jednotka – pokročilá diagnostika 

Pre podrobnejšiu identifikáciu chyby, ktorú signalizuje trvalé 

svietenie žltej farby, je potrebné krátko stlačiť (0,5 sekundy) 

tlačidlo na boku riadiacej jednotky (6). Po ňom sa objaví 

nasledujúca (jednorazová) signalizácia (možné vyvolať 

opätovným stlačením tlačidla).  

1x červené bliknutie  

-  do riadiacej jednotky nie je naučený žiadny termostat; 

riešenie: postupujte podľa bodu 7.4 

2x červené bliknutie 

-  strata komunikácie s termostatom (na termostate je zároveň 

zobrazená hláška Er2); 

riešenie: pri verzii s batériami skontrolujte, či nie sú batérie 

v termostate vybité; ak nie, postupujte podľa bodu 7.4) 

3x červené bliknutie 

-  systémová chyba (chybná inicializácia, chybný update FW); 

riešenie: odpojte riadiacu jednotku zo zásuvky a po 30 

sekundách ju opäť zapojte 

4x červené bliknutie  

-  bez GSM signálu;  

riešenie: odpojte riadiacu jednotku zo zásuvky a po 30 

sekundách ju opäť zapojte 

5x červené bliknutie  

-  zariadenie je registrované do služby MyJABLOTRON, ale 

nekomunikuje s ňou; 

riešenie: odpojte riadiacu jednotku zo zásuvky a po 30 

sekundách ju opäť zapojte 

6x červené bliknutie 

-  zariadenie nie je registrované do služby MyJABLOTRON; 

riešenie: zaregistrujte podľa kapitoly 2 

7. Nastavenia a funkcie 

Z výroby je automaticky vypnutý auto-adaptívny mód a režim 

stabilizácie pre presnejšiu reguláciu kúrenia. Zapnutie týchto 

funkcií je možné iba z aplikácie MyJABLOTRON.  

7.1 Auto-adaptívny mód 

Ak je termostat nastavený v režime týždenného programu, 

potom pri prechode z ekonomickej na komfortnú teplotu začína 

termostat kúriť s predstihom tak, aby sa dosiahla cieľová 

komfortná teplota v čase, ktorý je nastavený ako začiatok 

komfortnej teploty. Predstih sa vypočítava ako priemer z 

nameraných hodnôt času, ktorý bol potrebný k prechodu z 

ekonomickej na komfortnú teplotu. Pri prvom cykle sa kúrenie 

zapne s predstihom 30 min. Maximálna hodnota predstihu je 4 

hodiny (a to aj v prípade že je reálne nameraná doba dlhšia). 

7.2  Režim stabilizácie 

Táto funkcia slúži na elimináciu tepelnej zotrvačnosti kúrenia a 

tým k výraznému spresneniu regulácie teploty. To znamená, že 

zdroj tepla sa spína a rozpína nielen v závislosti na aktuálnej 
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teplote, ale zohľadňuje sa tiež dynamika správania systému aby 

sa zabránilo prehriatiu. 

7.3  Hysterézia 

Hysterézia je z výroby nastavená na -0,2 °C, zmenu tejto 

hodnoty možno urobiť z aplikácie MyJABLOTRON. V prípade, 

že hysterézia je -0,2 °C a požadovaná teplota 22 °C, kúrenie sa 

zapne pri poklese teploty na 21,8 °C a vypne pri prekročení 

22°C. 

7.4  Priradenie termostatu k riadiacej jednotke 

Riadiaca jednotka s termostatom sú dodávané ako súprava a 

sú od výroby k sebe naučené. Po vykonaní resetu (termostatu 

alebo riadiacej jednotky) je nutné termostat do riadiacej 

jednotky opätovne naučiť. 

Drôtový termostat: po ukončení inicializácia riadiacej jednotky 

sa naučenie vykoná automaticky. Riadiaca jednotka začne 

svietiť trvalo zeleno, prípadne červeno, podľa pokynu na 

kúrenie z termostatu. 

Bezdrôtový termostat: po ukončení inicializácie riadiacej 

jednotky, začne riadiaca jednotka svietiť žlto. Stlačením tlačidla 

na riadiacej jednotke na 3 sekundy sa spustí režim učenia (bliká 

červená kontrolka). Do termostatu TP-207R vložte batérie. Ak 

sú už batérie vložené, stlačte a držte tlačidlo OK. V oboch 

prípadoch je úspešné naučenie potvrdené na termostate 

nápisom LRn a riadiaca jednotka začne svietiť trvalo zeleno 

alebo červeno (podľa pokynu na kúrenie). 

7.5  Ochranná funkcia pri strate komunikácie s 

termostatom 

Pri strate komunikácie riadiacej jednotky s termostatom sa 

začne po 15 minútach indikovať chyba (svieti žltá kontrolka). 

Zároveň je spustený proces ochrany proti zamrznutiu, kedy 

každých 60 minút je na dobu 10 minút daný pokyn na kúrenie 

zdroju tepla. Tento pokyn nie je indikovaný červenou 

kontrolkou, pretože sa stále jedná o poruchový stav. Zároveň je 

informácia o strate komunikácie prenesená do služby 

MyJABLOTRON a podľa zvolenej notifikácie aj užívateľovi. 

7.6  Záložný akumulátor 

Riadiaca jednotka obsahuje zálohovací akumulátor, ktorý zaistí 

komunikáciu s MyJABLOTRON v prípade výpadku napájania. 

Zároveň sa meria teplota v riadiacej jednotke. Ak klesne pod 

5°C, táto informácia sa odošle do MyJABLOTRON. V prípade, 

že je plánované uskladnenie aktívnej riadiacej jednotky 

(registrovaná do MyJABLOTRON) dlhšej ako 3 dni, odpojte 

zálohovací akumulátor podľa nasledujúceho postupu: Pri 

prevádzke na batériu (odpojené od zásuvky) stlačte a držte 

tlačidlo na riadiacej jednotke min. 10 sekúnd, počas tejto doby 

bliká jednotka červeno, po úspešnom odpojení akumulátora 

zhasne. 

Upozornenie: Záložný akumulátor je možné vymeniť len 

v autorizovanom servisnom stredisku firmy Jablotron. 

8. Reset 

8.1  Reset riadiacej jednotky 

Reset riadiacej jednotky sa vykonáva 10x stlačením tlačidla 

počas 10 sekúnd. Hodnoty sa vrátia do nastavenia z výroby a 

jednotka sa správa ako pri prvom zapnutí. Úspešný reset je 

potvrdený bliknutím zelenej, červenej a žltej kontrolky. Pri 

bezdrôtovej verzii začne svietiť žltá kontrolka (nenaučený 

termostat), pri zbernicovej zelená / červená kontrolka. Po 

obnove nastavenia z výroby zostáva riadiaca jednotka 

zaregistrovaná k službe MyJABLOTRON. 

 

8.2  Reset termostatu 

Reset termostatu sa vykonáva súčasným držaním tlačidiel deň 

(1 ... 7) a čas . Na displeji sa zobrazí nápis RESET? a spustí 

sa odpočítavanie na časovej osi. Po dobehnutí je nutné potvrdiť 

reset stlačením tlačidla OK. Po úspešnom resete sa zobrazia 

všetky symboly displeja a termostat nabehne do výrobného 

nastavenia. Čas a deň v týždni zostane zachovaný. 

 
 

9. Technické parametre 

Riadiaca jednotka 

Napájanie 230 V AC / 50 Hz 

 (min 195 V AC / max 250 V AC / 50 Hz) 

Príkon Typ. 0,8 W, Max. 5 W 

Akumulátor                    LiPol 600 mAh, zabudovaný 

Zaťažiteľnosť výstupu pre kotol Max 24 V DC / 1 A 

Zaťažiteľnosť prechodnej zásuvky   Max 230 V AC / 16 A 

Komunikační kmitočet TP-207R-SET              868,5 MHz   

Dosah riadiaca jednotka - termostat* 100 m (voľné priestranstvo) 

Prostredie suché bez kondenzácie, vnútorné všeobecné 

Rozsah pracovných teplôt                  -10 ºC až +40 ºC 

Krytie IP40 (podľa EN 60529) 

GSM pásmo 850 / 900 MHz RF 2W  

 1800 / 1900 MHz RF 1W 

Termostat 

Napájanie TP-207R-SET 2x alkalická batéria AA 1,5V 

 životnosť batérií typicky 2 roky 

 Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia 

Napájanie TP-207D-SET 12 V DC z riadiacej jednotky 

 max. dĺžka prepojenia 50 m, max odpor vedení 5 Ω 

Rozmery 112 x 71 x 31 mm 

Hmotnosť 157 g 

Presnosť meranej teploty +/- 0.5 °C v rozsahu pracovných teplôt 

Presnosť meranej vlhkosti +/- 5 % rH v rozsahu pracovných teplôt 

Trieda regulátora teploty             I. (podľa nariadenia (EU) č. 813/2013) 

Prínos regulátora k sezónnej účinnosti  

 ȠS = 1 % (podľa nariadenia (EU) č. 813/2013) 

Krytie IP40 (podľa EN 60529) 

Prostredie suché bez kondenzácie, vnútorné všeobecné 

Rozsah pracovných teplôt                  -10 ºC až +40 ºC 

 

 JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobky TP-207R, TP-
207D, TCU-201RG-PLUG a TCU-201DG-PLUG je navrhnutý a vyrobený v 
zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU, ak je použitý podľa 
jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke 
www.jablotron.sk v sekcii Na stiahnutie.   
 
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. 

 

http://www.jablotron.sk/

