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VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600   

technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) 

www.varnet.cz                           ezs@varnet.cz 

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. 

Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně 

proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez 

předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET s.r.o. Přestože bylo vynaloženo veškeré 

úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou 

odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET s.r.o. si vyhrazuje 

právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv 

a bez předchozího upozornění.  
Informace pro uživatele k likvidaci elektro zařízení: Výrobek nevyhazujte do odpadků, ale 

předávejte na sběrné místo elektronického odpadu. Sběrná místa naleznete zde: www.asekol.cz/sberna-

mista/ 
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1. Displej 
Na displeji jsou zobrazeny hodiny reálného času, aktuální teplota a stav ventilátoru 
Stisknutím tlačítka + zobrazíte nastavenou horní mezní teplotu 
Stisknutím tlačítka - zobrazíte nastavenou dolní mezní teplotu 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Programování teplot 
Podržením tlačítka Tem po dobu delší tří vteřin vstoupíte do režimu nastavení, na 
displeji se zobrazí „Set Tem“ 
Dalším stiskem tlačítka Tem postupně zobrazujete hodnoty parametrů F1-F6 (viz. 
tabulka). Pokud chcete aktuálně zobrazený parametr změnit, učiníte tak stiskem 
tlačítek + a -. 
Ukončení programování se provede opětovným podržením tlačítka Tem na tři 
vteřiny. 
 

Položka Funkce Rozsah Jednotka 

F1 Horní limit až 50 °C 

F2 Dolní limit až -40 °C 

F3 Kalibrace teploty -5 až 5 °C 

F4 Nejkratší doba sepnutí ventilátoru 0-9 Min 

F5 Teplotní hystereze 0-50 °C 

F6 Doba zpoždění vyhlášení poplachu 0-99 Mi 

 
F1 Horní limit – při překročení této teploty dojde k sepnutí ventilátoru 
F2 Dolní limit – při snížení teploty pod tuto mez ventilátor vypne 
F3 Kalibrace teploty – možnost korekce odchylky zobrazené teploty od reálné 
F4 Nejkratší doba sepnutí ventilátoru – minimální doba chodu ventilátoru po sepnutí  

F5 Teplotní hystereze - jde o teplotní prodlevu mezi nastavenou hodnotou teploty a 
teplotou, při které ventilátor sepne a rozepne. 

F6 Doba zpoždění – čas zpoždění zvukové signalizace poplachu 

3. Nastavení hodin 
Do programování reálného času vstoupíte podržením tlačítka Clock na dobu delší tří 
vteřin. 
Následným stiskem  tlačítka Clock volíme upravovanou veličinu – hodiny, minuty a 
sekundy. 
Tlačítky + a – nastavíte požadovanou hodnotu. 
Mód opustíme opětovným podržením tlačítka Clock na dobu delší tří vteřin. 

4. Poplach 
Pokud dojde k překročení nebo poklesu teploty mimo nastavené hodnoty, začne 
blikat kontrolka Alarm. Po nastaveném čase F6 se spustí také akustický poplach. 

Power 
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Set Clock              Set Tem                     FAN 

16:11 35          41.5°C 


