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Termostat BMR VTM3000
Programovatelný pokojový termostat

1. Popis zaøízení
Programovatelný termostat VTM3000 je urèen k regulaci vytápìní v obytných 
místnostech. Termostat se instaluje do montážní krabice KU68 a je vybaven 
výstupním pøepínacím relé 230VAC/16A.
Základní princip regulace spoèívá v pøepínání mezi nastavenou komfortní a 
útlumovou teplotou v pøedefinovaných èasových intervalech.
VTM3000 má již pøeddefinované nejbìžnìjší èasové programy pro pøepínání 
mezi komfortní a útlumovou teplotou.
VTM3000 lze nakonfigurovat pro následující typy regulace:
=Mìøení pouze teploty vzduchu v místnosti. (èidlo teploty vzduchu je 
umístìno pøímo v termostatu)
=Mìøení pouze teploty podlahy. (k termostatu lze pøipojit externí podlahové 
èidlo teploty)
=Mìøení teploty vzduchu v místnosti a zároveò hlídání maximální teploty 
podlahy.
VTM3000 pracuje v následujících základních režimech:
=Aktivované èasové režimy. Termostat reguluje dle nastavených èasù.
=Aktivován protizámrzný režim 5°C.
=Regulace vypnuta.
Èasový režim mùže být zvolen z pøeddefinovaných typù:
=DEN - každý den je používán shodný èasový režim.
=PRACOVNÍ TÝDEN - pro pondìlí až pátek je použitý jeden èasový režim, 
pro sobotu a nedìli druhý èasový režim.
=TÝDEN - každý den v týdnu mùže mít jiný èasový režim.
Èasový režim dne mùže obsahovat volitelnì 4 nebo 6 zmìn, kdy dochází k 
pøepínání mezi komfortní a útlumovou teplotou.
Dále mohou být použity speciální èasové režimy:
=24hod ÚTLUM - celý den je zapnutý pouze útlumový režim
=24hod KOMFORT - celý den je zapnutý komfortní režim
=BEZ ÈASU - termostat nereaguje na èasové zmìny, reguluje pouze dle 
požadované nastavené teploty. Chová se jako bìžný jednoduchý termostat.
Obsluha má možnost uzamknout klávesy proti nežádoucí manipulaci. Servisní 
nastavení mohou být chránìna pøístupovým heslem.
VTM3000 zaznamenává do pamìti dobu vytápìní (doba trvání sepnutí 
výstupního relé). Je možné zjistit dobu topení za aktuální den, za vèerejší den, 
za poslední týden a celkovou dobu topení od instalace termostatu.

2. Ovládání zaøízení
K ovládání termostatu slouží grafický displej a tlaèítka z èelní strany pøístroje.
Ovládací prvky:
=Tlaèítkem MENU se prochází uživatelským nebo servisním nastavením 
pøístroje.
=Tlaèítko     vypíná / zapíná regulaci dle èasového programu nebo aktivuje 
protizámrzovou teplotu 5°C.
=Tlaèítko 24hod nastavuje celodenní útlum nebo celodenní topení na 
komfortní teplotu.
=Tlaèítko OK slouží k potvrzování akcí.
=Pomocí šipek se mìní hodnota nastavení.

2.1. Struktura a nastavení uživatelského menu
V uživatelském menu se nastavují požadované teploty a èasové programy, 
datum, èas, atd. Dále jsou zde k dispozici údaje o dobì délky vytápìní. Do 
uživatelského menu je pøístup stiskem klávesy Menu. Pomocí šipek se mìní 
hodnoty. Klávesou OK se potvrzují. Opìtovným stiskem klávesy MENU 
pøecházíte na další položku.

Dùležité: Po nastavení uživatelských hodnot doporuèujeme uzamknout 
klávesnici, viz uživatelské menu.

Poznámka: Po 1 minutì neèinnosti v uživatelském a servisním menu pøejde 
termostat do základního provozu.

Položky uživatelského menu:

Zamknutí klávesnice. OFF - klávesnice povolena, On - 
klávesnice zamèena. Zamykají se všechny klávesy 
mimo MENU.

Požadovaná teplota KOMFORT (symbol sluníèko). 
Šipkou mìníte hodnoty po dvou desetinách °C. 
Klávesou ENTER potvrdíte.

Požadovaná teplota ÚTLUM (symbol mìsíc). Šipkou 
mìníte hodnoty po dvou desetinách °C. Klávesou 
ENTER potvrdíte.

Minimální teplota podlahy. Pouze pokud je 
nakonfigurováno podlahové èidlo.

Nastavení první èasové zmìny pøepnutí na komfortní 
teplotu. Èas se nastavuje šipkami po 10min. OK se 
potvrdí daný èas a pøeskoèí se na další zmìnu na 
útlumovou teplotu. Poèet zobrazených zmìn (4 nebo 6) 
a poèet dnù v týdnu je dán parametrem v servisním 
menu.
Nastavení druhé èasové zmìny pøepnutí na útlumovou 
teplotu. Symbol 'šipky ven' znamená odchod osoby z 
domu. Èas se nastavuje šipkami po 10min. OK se 
potvrdí daný èas a pøeskoèí se na další zmìnu na 
útlumovou teplotu. Poèet zobrazených zmìn (4 nebo 6) 
a poèet dnù v týdnu je dán parametrem v servisním 
menu.

Nastavení tøetí èasové zmìny pøepnutí na komfortní 
teplotu. Symbol 'šipky dovnitø' znamená pøíchod osoby 
z domu. Èas se nastavuje šipkami po 10min. OK se 
potvrdí daný èas a pøeskoèí se na další zmìnu na 
útlumovou teplotu. Poèet zobrazených zmìn (4 nebo 6) 
a poèet dnù v týdnu je dán parametrem v servisním 
menu.

Zobrazení a nastavení èasu. Šipkou mìníte hodnoty, 
OK potvrdíte.

Nastavení datumu. Nejdøíve je zobrazen
rok 09 (Year 2009). Šipkou mìníte hodnoty, OK 
potvrdíte.

Nastavení datumu. Zobrazení mìsíce 01 (month 01). 
OK potvrdíte.

Nastavení datumu. Zobrazení dne 23
(day 23). OK potvrdíte.

Zobrazení doby topení pro minulý týden. Pøíklad viz 
obrázek: minulý týden bylo topidlo zapnuté 9 hodin.

Zobrazení doby topení pro celou dobu provozu. Pøíklad 
viz obrázek: od posledního vymazání údajù bylo topidlo 
zapnuté 20 hodin.

Vymazání všech uložených dob vytápìní (Clear). 
Tlaèítkem OK provedete vymazání.

Zobrazení doby topení pro dnešní den. Pøíklad viz 
obrázek: dnes bylo topidlo zapnuté 3hodiny 52 minut. 
Den v týdnu je oznaèen anglickou zkratkou nad èasem.

Zobrazení doby topení pro vèerejší den. Pøíklad viz 
obrázek: vèera bylo topidlo zapnuté 8hodin 33 minut. 
Den v týdnu je oznaèen anglickou zkratkou nad èasem.

2.2. Nastavení èasových programù
Pøedpokladem pro definici èasových programù vytápìní je správné nastavení 
typu použitých èidel (VZDUCH, PODLAHA), typu èasového režimu (DEN, 
PRACOVNÍ TÝDEN, TÝDEN) a poètu zmìn za den (4, 6). Dále musí být 
regulátor pøepnut do tzv. 'TIMED' režimu, kdy se akceptují èasové zmìny.
VTM3000 má již pøeddefinované èasové programy a požadované teploty 
útlumu a komfortu. Tyto hodnoty vycházejí z bìžného pøedpokládaného 
pohybu osob z obytné budovy do práce a zpìt. Tato nastavení lze zmìnit.

Výchozí hodnoty jsou:
=Komfortní teplota 25°C
=Útlumová teplota 15°C
=Poèet èasových zmìn 6: (06:00-komfort, 08:00-útlum, 12:00-komfort,
   14:00-útlum, 16:30-komfort, 22:30-útlum)
=Poèet èasových zmìn 4: (06:00-komfort, 08:00-útlum, 16:30-komfort,
   22:30-útlum)

Piktogram domeèku se šipkou ven        pøedstavuje pøepnutí na útlumovou 
teplotu  (osoby odcházejí z domu).
Piktogram domeèku se šipkou dovnitø         pøedstavuje pøepnutí na komfortní 
teplotu  (osoby pøicházejí do domu).

2.2.1. Zmìna komfortní teploty
Tisknìte tlaèítko MENU, až se objeví obrazovka se symbolem sluníèka:

Pomocí šipek nastavte požadovanou komfortní teplotu (lze nastavovovat po 
0,2°C). Klávesou OK potvrïte.



2.2.2. Zmìna útlumové teploty
Tisknìte tlaèítko MENU, až se objeví obrazovka se symbolem mìsíce:

Pomocí šipek nastavte požadovanou útlumovou teplotu (lze nastavovovat po 
0,2°C). Klávesou OK potvrïte.

2.2.3. Zmìna èasového programu
Tisknìte tlaèítko MENU, až se objeví obrazovka se symbolem 1. èasové 
zmìny na komfortní teplotu:

Pomocí šipek nastavte požadovaný èas zmìny (lze nastavovovat po 10 min). 
Klávesou OK potvrïte. Dostanete se na další zmìnu, opìt šipkami nastavíte 
èas, potvrdíte OK, atd. Takto pokraèujete pro všechny èasové zmìny. Poèet 
zmìn záleží na nastavených hodnotách typu èasového režimu (DEN, 
PRACOVNÍ TÝDEN, TÝDEN) a poètu zmìn za den (4, 6).
Tlaèítkem MENU kdykoliv opustíte nastavování èasových režimù a 
pokraèujete dále v uživatelském menu.

2.2.4. Ruèní zmìna teploty èasového programu
Pokud není zamèena klávesnice, lze ruènì navýšit nebo naopak snížit 
aktuální požadovanou teplotu. Stisknìte šipku nahoru nebo dolù a nastavte 
požadovanou teplotu. Povrïte klávesou OK. Na displeji se zobrazí symbol 
dlanì ruky,        který oznamuje ruèní zásah do požadované teploty. Termostat 
zaène znovu zobrazovat aktuální teplotu.

Nastavená teplota je platná pouze do další zmìny v èasovém programu. 
Ruènì nastavenou teplotu nelze zobrazit.

2.2.5. Zapnutí komfortní teploty na celý den
Pokud chcete mít nastavenou komfortní teplotu po celý den, stisknìte jednou 
tlaèítko '24h'. Objeví se obrazovka se symbolem sluníèka a 24h:

Potvrïte tlaèítkem OK. Na základní obrazovce se rozsvítí symbol 24h
a sluníèko.

2.2.6. Zapnutí útlumové teploty na celý den
Pokud chcete mít nastavenou útlumovou teplotu po celý den, stisknìte 
dvakrát tlaèítko '24h'. Objeví se obrazovka se symbolem mìsíce a 24h:

Potvrïte tlaèítkem OK. Na základní obrazovce se rozsvítí symbol 24h
a mìsíc.

2.2.7. Zrušení komfortní nebo útlumové teploty na celý den
Pokud chcete zrušit nastavenou komfortní nebo útlumovou teplotu po celý den 
a jste v nìkterém z tìchto režimù, stisknìte pouze jednou tlaèítko '24h'. Objeví 
se obrazovka již bez tìchto symbolù.

2.3. Ruèní provoz
Termostat VTM3000 umožòuje i základní ruèní bezèasový provoz 'UNTIMED', 
kdy se neberou v úvahu èasové programy. Termostat potom reguluje pouze na 
ruènì nastavenou teplotu, jako bìžný termostat bez èasových funkcí.
UNTIMED mód se zapíná a vypíná v servisním menu pøístroje.
Na displeji se v tomto módu zobrazí pouze mìøená teplota a stav topí / netopí.

Pomocí šipek nahoru / dolù nastavíte požadovanou teplotu. Potvrdíte 
tlaèítkem OK. Pøístroj zaène regulovat, bez ohledu na èasy režimù, na 
nastavenou teplotu. Ruènì nastavenou teplotu nelze zobrazit. Požadovaná 
vyšší teplota musí být vìtší o 1°C než aktuální.

2.4. Struktura a nastavení servisního menu
V servisním menu se nastavují základní provozní parametry a konfigurace 
termostatu. Do servisního menu je pøístup souèasným stiskem klávesy OK a 
Menu. Pomocí šipek se mìní hodnoty. Klávesou OK se potvrzují. Opìtovným 
stiskem klávesy MENU pøecházíte na další položku.

Dùležité: Servisní menu by mìla obsluhovat osoba podrobnì znalá 
systému. Doporuèujeme chránit pøístup pomocí hesla.

Nastavení maximální teploty podlahy. Pouze pokud je 
nakonfigurováno podlahové èidlo.

Konfigurace instalovaných èidel. F - (floor) podlahové 
èidlo, A - (air) vzduchové èidlo, FA - vzduchové i 
podlahové èidlo

TIMED/UNTIMED režim. Pokud je nastavená hodnota t 
(timed) = 1, termostat používá èasové programy. Pokud 
je nastavená hodnota t (untimed) = 0, termostat 
ignoruje èasové programy, reaguje pouze na šipkami 
nastavenou hodnotu požadované teploty.
Chová se jako bìžný termostat.
Pøeddefinované typy èasových režimù. Nastavená 
hodnoty d:1 = režim den, d5:2 = pracovní týden (pìt 
pracovních dnù, dva dny volno), d7=celý týden.

Poèet èasových zmìn (pøepnutí komfort/útlum) za den. 
Mùže být celkem 4 nebo 6 zmìn za den.

Zpùsob zobrazení teploty podlahového èidla. Aktivní jen 
pokud je konfigurace instalovaných èidel pouze podlaha 
F. Hodnota F:0 zobrazuje teplotu v °C. Hodnota F:1 
zobrazuje ve stupnici od 0-13 jednotek, viz dále.

Zpoždìny start uvedení termostatu do provozu (delay). 
Regulátor zaène pracovat, až po vypršení zadané 
hodnoty (dny). Urèeno pouze pro montážní firmy.

Výchozí nastavení termostatu (default). Potvrzení 
tlaèítka OK dojde k vymazání všech údajù a uvedení 
regulátoru do úvodního nastavení.

Nastavení kódu do servisního menu. Šipkou 
nahoru/dolù vyberete èíslo, OK potvrdíte. Celý kód 
nastavíte obdobnì. V pøípadì ztráty kódu se obra�te na 
svoji dodavatelskou firmu.
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Položky servisního menu:

2.5. Zálohování èasu
Veškerá nastavení jsou uložena v pamìti EEPROM, kde po výpadku 
napájení zùstávají uložena. Èas a datum je zálohován pomoci 
velkokapacitního kondenzátoru, tzv. supercapu. Max. délka zálohy je 6hodin 
za pøedpokladu, že termostat byl nepøetržitì pøipojen na napájení alespoò po 
dobu jedné hodiny.

3. Instalace termostatu
Termostat je urèen k montáži do instalaèní krabice KU68. Termostat je 
napájen 230VAC. Stupeò krytí Ip31. Spotøebiè (topidlo) musí být odporového 
charakteru. Maximální dovolený proud výstupních svorek relé (è.4,5) je 16A. 
Pokud je použito podlahové èidlo, musí být instalován typ FT3000 dodaný s 
termostatem. Viz obrázek zadní pohled.
Po otevøení pøední krytky termostatu a odšroubování dvou šroubkù, lze 
vnitøní èást termostatu vysunout ze základního napájecího dílu. 

Na spodní stranì tištìného spoje je multifunkèní pøepínaè s následujícími 
funkcemi:

=FLOORS TILE / WOOD 35°C/28°C. 
Maximální teplota podlahy pro dlažbu, poloha OFF (35°C) 
nebo døevìno-laminátovou krytinu, poloha ON (28°C).
=AIR SENS. Rozsah teplot mìøení 5-45°C. Vzduchové èidlo je pøipojeno, 
poloha ON. Nepøipojeno, poloha OFF.
=GMT+1hr nastaveno na ON. Pøidá 1 hodinu k nastavenému èasu.
=GMT+2hr nastaveno na ON. Pøidá 2 hodiny k nastavenému èasu.
=GMT+1hr nastaveno na ON a GMT+2hr nastaveno na ON. Pøidá 3 hodiny 
k nastavenému èasu.

Tímto pøepínaèem lze pøednastavit nìkteré funkce termostatu bez nutnosti 
jeho programování. Popis nastavení je vytištìn také na štítku procesoru 
pøístroje. Tyto hodnoty lze zmìnit v servisním menu pøístroje.

Rozsah teplot mìøení 5-35°C. 

Znaèení svorek:

1,2 podlahové èidlo FT3000 
3 zemnící svorka
4,5 samostatnì jištìné

topidlo max spín. výkon 2kW
6 N vodiè
7 L vodiè
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BMR VTM3000 popis symbolù displeje

Symbol Význam

Na displeji se zobrazují piktogramy, které poskytují další
informace. Displej je v anglickém provedení.
Následující tabulka slouží i pro pøeklad symbolù:

Je zapnutý 24hod režim, tzn. celý den je nastaven na útlum 
nebo komfort

Zamèené klávesy

Nastavení minimální hodnoty - útlumu

Termostat je v módu nastavování parametrù

Nastavení maximální hodnoty - komfortu

1. èasová zmìna na komfortní teplotu

2. èasová zmìna na útlumovou teplotu

3. èasová zmìna na komfortní teplotu

4. èasová zmìna na útlumovou teplotu

5. èasová zmìna na komfortní teplotu

6. èasová zmìna na útlumovou teplotu

Pondìlí

Úterý

Støeda

Ètvrtek

Pátek

Sobota

Nedìle

Komfortní režim

Útlumový režim

Nastavení èasu

Nastavení datumu

Ruèní zmìna požadované teploty topení

Teplota vzduchu

Teplota podlahy

Termostat topí

Aktivována protizámrzná teplota

Vybitá záložní baterie, nutná výmìna

Stupnice teplot podlahového èidla

Parametrem v servisním menu lze zmìnit zpùsob zobrazení teploty 
podlahového èidla. Hodnota F:0 zobrazuje teplotu v °C. Hodnota F:1 
zobrazuje ve stupnici od 0-13 jednotek.

=0 (15,6°C a ménì) =7 (30,2°C - 32,4°C)
=1 (15,8°C - 18,0°C) =8 (32,6°C - 34,8°C)
=2 (18,2°C - 20,4°C) =9 (35,0°C - 37,2°C)
=3 (20,6°C - 22,8°C) =10 (37,4°C - 39,6°C)
=4 (23,0°C - 25,2°C) =11 (39,8°C - 42,0°C)
=5 (25,4°C - 27,6°C) =12 (42,2°C - 44,4°C)
=6 (27,8°C - 30,0°C) =13 (44,6°C a více)
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