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CTS 150  

je jednoduchý ovladač pro základní ovládání větracích jednotek. Ovladač je přehledný a obsluha velmi 
intuitivní. 

 

Stupně výkonu 

Pravým otočným přepínačem lze nastavit větrací výkon v krocích od 0 (vypnuto) až 4 (maximální výkon).  

 

Regulace vlhkosti 

Levým přepínačem lze nastavit požadovanou vlhkost v objektu. Rozsah nastavení je 15 až 45%. Integrované 

snímání vlhkosti vyhodnocuje vlhkost v rámci posledních 24 h a upravuje výkon ventilace tak, aby došlo k 
ustálení vnitřní vlhkosti na požadované hodnotě.  

 

Signalizace výstrah  

Signalizaci výstrah zajišťuje levá LED kontrolka. Výstrahy lze rozdělit na informativní a kritické. 

 

ID Popis výstrahy Úroveň Signalizace 

1.  Teplotní čidlo T3 (odtah) Závažný  -.  

2.  Teplotní čidlo T4 (výměník)   Závažný   -..  

3.  Teplotní čidlo T8 (sání)   Závažný   -...  

4.  Vlhkostní čidlo   Závažný   -....  

5.  Odtávání   Závažný   -.....  

6.  Filtr  Informativní   --  

Pokud systém zachytí více jak 5 cyklů odtávání během 24 hodin, zahlásí výstrahu ID 5. Při kritické výstraze 
se jednotka zastaví. Výstraha filtr je nastavena na upozornění po 90 dnech. 

 K vynulování výstrah dojde pomocí pravého otočného regulátoru přepnutím do polohy 0-4-0 a následně se 
zvolí požadovaný stupeň chodu např. 2. 
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Ostatní nastavení se provádí pomocí počítače, který lze připojit přes klasické USB. 

 

 

Tlačítko rychlé volby 

K ovladači je možné doplnit tlačítko rychlé volby pro nárazové odvětrání WC, koupelny, kuchyně atd. Tato 

tlačítka jsou bezpotenciálová. K jednotce se nepřivádí žádné napětí, tlačítka jsou využívána pouze pro 

sepnutí kontaktu. Technických řešení je více a na následujícím obrázku je jedna z možných variant. 
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Tlačítko rychlé volby se připojuje k jednotce, nikoliv k nástěnnému ovladači. Po sepnutí bezpotenciálového 

kontaktu jednotka zvýší svůj chod na maximum a běží tak dlouho, dokud nedojde k opětovnému rozpojení 

kontaktu. Proto doporučujeme tlačítka s časově nastavitelným doběhem. Tlačítka se připojují pomocí 

konektoru RJ 12 s využitím dvou krajních pozic. 

 

 

Stavební příprava 

Ovladač se instaluje přímo na zeď bez instalační krabice. Ze zdi by měl být vyveden datový kabel UTP 

zakončený dostatečně dlouhým volným koncem (cca 30 cm). Volný konec datového kabelu by měl dosáhnout 

až k samotné jednotce. Doporučujeme nechat ještě rezervu 80 cm. Tlačítka zrychlené volby musí být přivedena 

opět z místa spínání až k jednotce datovým kabelem + rezerva (cca 80 cm). Od stykače stačí jeden datový 

kabel, ke stykači může vést více tlačítek zapojených například dle výše uvedeného schéma. Od stykače 

umístěného v domovním rozvaděči stačí vést jeden datový kabel. Ke stykači může vést i více tlačítek, které 

by byly zapojeny například dle výše uvedeného schématu. 

Umístění 

Nástěnný ovladač nemá v sobě žádná čidla (ta jsou umístěna v jednotce), proto je možné umístit ovladač 

dle praktického uvážení uživatele. 
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