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VÝROBEK V SOULADU SE SMĚRNICÍ EU 2012/19 / EU-legislativní vyhláška 49/2014 v souladu s čl. 

26 legislativního nařízení ze dne 14. března 2014, n. 49 „Provádění směrnice 2012/19 / EU o 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních (RAEE)“ 

  

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkách zobrazený na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že 

produkt na konci své životnosti musí být sbírán odděleně od ostatního odpadu. 

Uživatel proto musí přenést zařízení, které dosáhlo konce své životnosti, do příslušných městských center pro tříděný 

sběr elektrotechnického a elektronického odpadu. 

Zařízení, které chcete zlikvidovat, je možné dodat maloobchodníkovi při nákupu nového ekvivalentního typu zařízení. 

U prodejců elektronických výrobků 

s prodejní plochou nejméně 400 m2 je také možné bezplatně předávat, bez povinnosti nakupovat, elektronické 

výrobky určené k likvidaci s rozměry menšími než 25 cm. 

Odpovídající oddělený sběr pro následné uvedení vyřazeného zařízení z provozu za účelem recyklace, zpracování a 

likvidace šetrné k životnímu prostředí přispívá k předcházení možným negativním dopadům na životní prostředí a 

zdraví a podporuje opětovné použití a / nebo recyklaci materiálů, z nichž je složen zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor !  

Termostat je nutno pro komunikaci s kotlem přihlásit – par. 421 nebo 521 nebo 621 a to podle čísla okruhu 

ke ketrému je termostat přiřazen. Pouhým připojením není termostat funkční, pouze zobrazuje data! 
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1. PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme, že jste si vybrali systém Chaffolink, navržený a vyrobený společností Chaffoteaux. Tento systém vám 

poskytne nové možnosti ovládání vašeho vytápění a přípravy teplé vody.   

Prostřednictvím termostatu a systému Chaffolink můžete topení zapnout, vypnout, měnit teplotu topení či měnit 

teploty užitkové vody ze smartphonu nebo počítače a to v jakémkoli čase a z každého místa. 

Chaffolink umožňuje neustále monitorovat spotřebu energie a snížit náklady za plyn.  

Současně systém v reálném čase varuje v případě provozních problémů zdroje tepla. 

V případě aktivace přístupu pro servis může být řada parametrů servisem optimalizována nebo změněna.  

Případné další informace získáte na stránkách dodavatele – www.flowclima.cz nebo naší technické pomoci. 

 

2. UPOZORNĚNÍ 
Následující příručka je nedílnou a podstatnou součástí výrobku a musí být vždy k výrobku přiložena, i když bylo toto 

zařízení převedeno na jiného majitele nebo uživatele, nebo pokud bylo použito v jiné aplikaci. 

Není dovoleno používat produkt pro jiné účely, než které jsou uvedeny v této příručce. Výrobce neodpovídá za 

žádné škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo nepřizpůsobením instalace pokynům uvedeným v této 

příručce. Veškeré servisní práce na produktu musí provádět výhradně autorizovaný servis a je nutné používat 

originální náhradní díly. 

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením této indikace, které by mohly ohrozit bezpečnost 

instalace. 

 

3. KLÍČ SYMBOLŮ 

  Nedodržení výstrahy za určitých okolností představuje riziko zranění, 

nebo dokonce úmrtí. 

  Nedodržení varování má za následek riziko poškození. 

  Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným používáním produktu nebo nesprávnou instalací v 

rozporu s pokyny které jsou uvedené v této příručce. 

 

Neprovádějte operace, které by vyžadovaly složitější zásah do jeho instalace. 

  Poškození spotřebiče. 

 

Při čištění výrobku nestoupejte na židle, stoličky, schody nebo nestabilní podpěry. 

  Zranění osob pádem shora (dvojité schody). 

 
K čištění výrobku nepoužívejte insekticidy, rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky. 

  Poškození plastových nebo lakovaných částí. 

 

Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než je běžné použití v domácnosti. 

  Poškození spotřebiče v důsledku provozního přetížení. 

  Poškození nevhodně ošetřených předmětů. 

 
Nenechávejte výrobek používat děti ani nezkušené osoby. 

  Poškození přístroje v důsledku nesprávného použití. 

 

Při čištění, údržbě a připojování je nutné výrobek odpojit od napájení odpojením zástrčky ze 

zásuvky. 

  Zranění osob elektrickým proudem. 

 

 

POZOR! 

Přístroj mohou používat děti mladší 8 let a lidé se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s 

nedostatkem zkušeností nebo potřebných znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby zkušené. 

Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba, které má uživatel provádět, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. 

POZOR! 

Nebezpečí výbuchu, pokud jsou baterie nahrazeny nesprávným typem. Baterie musí být zlikvidovány odděleným 

sběrem, který bude zpracován zvláštním způsobem. 

http://www.flowclima.cz/
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Instalace SMART CONTROL LINK a aktivace služeb Chaffolink je rychlá a snadná a to ve třech krocích 

které zvládne každý. 

 

Termín „Teleassistance“ (TD) znamená službu centra technické pomoci (odborný servis výrobce nebo dovozce), který 

zajišťuje funkce vzdálené podpory.  

Termín „telecontrol“ (TC) označuje službu orientovanou na koncového uživatele, který sleduje a nastavuje svůj produkt 

Chaffoteaux prostřednictvím aplikace v smartphonu, tabletu nebo prostřednictvím webového portálu. 

 

4. MONTÁŽ SMART CONTROL LINK 

Zařízení snímá okolní teplotu. Proto při výběru místa instalace je třeba mít na paměti určitá funkční omezení.  

Umístěte zařízení tak, aby nebyly přímo ovlivňovány nějakým zdrojem tepla – např. radiátorem, slunečním svitem 

krbem atd. Nevhodným umístěním je instalace do míst, kde proudí vzduch – u větracích otvorů v průvanu mezi často 

otevíranými okny nebo do míst kde se výrazně práší nebo je vlhké prostředí. Všechny tyto skutečnosti mohou výrazně 

ovlivnit funkci termostatu nebo jeho životnost.  

Instalujte zařízení přibližně 1,50 m nad podlahou. 

 

POZOR! 

Instalaci musí provést školený autorizovaný servis. 

Před jakoukoli manipulací vypněte zdroj tepla od napájení.  

Produkt instalujte do prostředí normálního (byt, kancelář nebo 

podobné prostory). 

POSTUP INSTALACE 

• Instalace je možní přímo na stěnu nebo na stěnovou krabici. 

• Upevněte základní desku SMART CONTROL LINK (A) na zeď 

nebo na krabici. 

• Připojte dvojici vodičů do konektoru BUS komunikace.  

POZOR je nutno dodržet polaritu B a T na konektoru BUS 

v návaznosti na zdroj tepla 

• Vložte baterii do tělesa termostatu na místo (B). 

• Nasaďte SMART CONTROL LINK na základní desku (C) a to 

zaklopením a jemným zatlačením spodního okraje směrem dolů. 

POZOR: při montáži dejte pozor, aby nedošlo ke zkratování baterie 

 

 

MONTÁŽ  

SMART CONTROL LINK 
ÚČET ZÁKAZNÍKA 

PŘIPOJENÍ JEDNOTKY NA 

DOMÁCÍ WI-FI  
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5. ÚČET ZÁKAZNÍKA  
• Před zahájením postupu konfigurace Wi-Fi 

zkontrolujte dostupnost služby Chaffolink 

ve Vaší zemi a správnou funkci Vašeho 

domácího internetového připojení. 

• Stáhněte si do telefonu nebo tabletu 

aplikaci Chaffolink z aplikačních obchodů 

Google Play nebo App Store. Aplikaci 

nainstalujte. 

• Otevřete aplikaci, dejte REGISTROVAT a 

zaregistrujte účet zadáním požadovaných 

údajů. 

• Zadejte svou e-mailovou adresu (na 

kterou chcete účet registrovat). Na tento 

účet obdržíte uvítací e-mail, kde kliknutím 

na vyznačený odkaz účet aktivujete. 

Uvítací e-mail dorazí obvykle cca do 5 

minut. 

• Zvolené heslo je libovolné, není heslem 

pro přístup do daného e-mailu. 

 

POZOR! Chaffolink podporuje následující šifrování pro Wi-Fi: WEP, WPA / WPA2 Personal. Problém může být 

v případě sdílení wifi připojení – obraťte se na IT odborníky. 

 

6. PŘIPOJENÍ JEDNOTKY NA DOMÁCÍ WI-FI 
1. Po ukončení montáže spusťte zdroj tepla (napájení).  

2. SMART CONTROL Link se spustí, na displeji se zobrazí „SELECT 

LANGUAGE“ (Vybrat jazyk). Vyberte češtinu a dále postupujte 

podle pokynů pro základní nastavení termostatu, dokud se 

nezobrazí požadavek na konfiguraci sítě Wi-Fi. 

3. Pokud se konfigurace Wi-Fi sítě neprovede během prvého 

zapnutí, lze wi-fi síť nakonfigurovat i dodatečně.  

Přejděte do nabídky „Konektivita“. Vyberte řádek WI-FI 

ON/OFF  a zvolte "ON".  

V nabídce připojení se zobrazí nová položka nabídky 

„KONFIGURACE SÍTĚ“, vyberte ji a postupujte podle pokynů 

krok za krokem.  

Termostat vytvoří dočasnou síť REMOTE GW THERMO, a 

signalizuje to na displeji symbolem AP. Čeká, že se k ní 

připojíte a zadáte data pro Vaši domácí wi-fi síť přes kterou 

bude přistupovat ke vzdálenému cloudu. 

POZOR! 

Pro konfiguraci domácí wi-fi sítě popsané v následujících odstavcích se doporučuje ponechat výchozí nastavení DHCP 

= ON aktivní. 

V případě sítí se statickou IP může být nutná volba DHCP = OFF (kontaktuje vašeho IT specialistu). 
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6.1. Přihlášení wi-fi jednotky do domácí sítě pomocí telefonu / tabletu 
1. Otevřete v telefonu/tabletu aplikaci a přihlaste se k již dříve vytvořenému účtu (zadáním e-mailu a hesla pro 

přístup).  

2. Zkontrolujte, že termostat vytváří svou vlastní síť – na displeji AP.  

3. Postupujte v souladu s pokyny průvodce v telefonu / tabletu. Aplikace pro IOS / Apple se zeptá, zda je 

konfigurovaný produkt kompatibilní s Apple HomeKit; odpovězte kladně. 

4. Produkt bude správně připojen k internetu a zaregistrován, pokud: 

- na displeji se zobrazí úspěšné připojení k routeru a internetu 

- v aplikaci se úspěšně zobrazí zpráva o aktivaci produktu 

- na displeji termostatu se zobrazí základní obrazovka s pevnou ikonou  

5. Od této chvíle je možné termostat a zdroj tepla Chaffoteaux ovládat vzdáleně prostřednictvím aplikace 

smartphonu / tabletu nebo prostřednictvím webového portálu https://www.chaffolink.remotethermo.com. 

 

VLASTNÍM VÍCE ZAŘÍZENÍ CHAFFOTEAUX: Z jedné aplikace lze ovládat více než jeden zdroj tepla. 

Pro ovládání využijete přihlašovací údaje zadané poprvé. Při prvním spuštění druhého a dalších 

zařízení Chaffoteaux spusťte nejdříve Vaši aplikaci. V rámci aplikace najděte možnost PŘIDAT 

ZAŘÍZENÍ (v uživatelský profil / správa zařízení). 

 

6.2. Přihlášení wi-fi jednotky do domácí sítě pomocí webového rozhraní 
1. Otevřete síťová připojení. Dejte vyhledat wi-fi sítě a připojte se k síti označené „Remote Gw Thermo“. To je 

dočasná síť, kterou vysílá termostat. 

2. Otevřete běžný webový prohlížeč (Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera, Edge, …….).  

3.  Do adresního řádku zadejte odkaz 192.168.1.1 Měla by se Vám otevřít stránka pro zadání některých údajů. 

4. Z nabídky na prvém řádku 

vyberte název Vaší wi-fi sítě 

(SSID list)  

5. Další řádky budou vyplněny 

automaticky. Jejich změny 

doporučujeme neprovádět. 

6. Zadejte pro vaši wi-fi síť 

přihlašovací heslo 

(PASSWORD) – heslo pod 

kterým se k wi-fi síti 

přihlašujete. 

7. DNS/DHCP ponechte jako 

výchozí nabídku = ON  

8. Ostatní řádky nechte volné 

nebo přednastavené 

9. Nastavení potvrďte tlačítkem 

CONFIRM  

 

Výrobek je správně nakonfigurován a registrován pokud: se na displeji zobrazí úspěšné připojení signalizované 

pevnou ikonou . Připojení může mít zpoždění. Ponechte pro připojení časový prostor. 

POZOR!  

Po kroku „Potvrdit / Confirm“ se Vaše zařízení (telefon, tablet, PC, ...) automaticky odpojí od dočasné sítě „Remote GW 

Thermo“; na displeji zařízení (telefon, tablet, PC, ...) se může zobrazit chybové hlášení o nedostupnosti wi-fi sítě. Vaše 

zařízení (telefon, tablet, PC, ...) nezapomeňte přihlásit zpět do Vaší běžné domácí Wi-Fi sítě. 

https://www.chaffolink.remotethermo.com/
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6.3. Konfigurace selhala nebo byla aktualizována 

V případě poruchy v komunikaci se na displeji termostatu SMART CONTROL link zobrazí ikona  

Opakujte dříve popsané postupy. 

Konfigurace sítě musí být provedena při každé změně domácí wi-fi sítě internetu (změna hesla, změna 

operátora, změna routeru). 

SIGNALIZACE: 

 vytvoření přístupového bodu – dočasná síť REMOTE GW THERMO 

 Žádné připojení k internetu nebo termostat není správně nakonfigurováno 

 Termostat připojen k routeru nebo internetu, ale ne ke vzdálenému cloudu 

  Termostat správně nakonfigurován a připojen k internetu a cloudu 

 Aktualizace softwaru termostatu 

 

Produkt je určen do vnitřního prostředí normálního typu byt, kancelář a to bez zvýšené vlhkosti nebo 

prašnosti.  
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7. SMART CONTROL LINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS ZOBRAZOVANÝCH SYMBOLŮ 

 
WI-FI 

 
FUNKCE PRÁZDNINY 

 
ZIMNÍ PROVOZ 

 
SIGNALIZACE PLAMENE 

 TEPLÁ VODA – LETNÍ PROVOZ  VENKOVNÍ TEPLOTA 

 
TOPENÍ 

 
POČASÍ Z INTERNETU 

 
CHLAZENÍ  FUNKCE SRA AKTIVNÍ 

 OFF (VYPNUTO)  PORUCHA 

 
ČASOVÝ PROGRAM – AUTOMATICKÝ 
REŽIM  

UZAMČENÁ OBRAZOVKA 

 
MANUÁLNÍ / RUČNÍ REŽIM 

 
ODPOROVÉ VYTÁPĚNÍ 

 NAČÍTÁNÍ   

 

 

 

 

 

 

 

DISPLEJ 

- VNITŘNÍ TEPLOTA SKUTEČNÁ 

- VNITŘNÍ TEPLOTA POŽADOVANÁ 

ŠIPKA VPRAVO 

- ZVÝŠENÍ HODNOTY 

- POHYB DOLŮ V ŘÁDCÍCH 

ŠIPKA VLEVO 

- SNÍŽENÍ HODNOTY 

- POHYB NAHORU V ŘÁDCÍCH 

STŘEDOVÉ TLAČÍTKO 

- POTVRZENÍ NEBO VÝBĚR 

- BLIKÁ = CHYBA NEBO NABÍJENÍ 
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8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ  

Jakmile je SMART CONTROL LINE napájen: 

Je třeba zvolit požadovaný JAZYK komunikace na displeji  

 

Je možno zvolit zda chci přes UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU (s 

představením funkcí) nebo přejít přímo do nabídkového systému. 

Pozdější zobrazení je možné v části NÁPOVĚDA. 

 

Je doporučeno provést KONFIGURACE SÍTĚ (připojení k internetu) 

podle kroků které termostat sám nabídne. Pozdější připojení 

k internetu je možné. 

 

Je nutno nastavit ČAS A DATUM – je doporučeno povolit automatické 

nastavení z internetu. Ruční nastavení je možné. 

 

 

Doporučujeme povolit POČASÍ Z INTERNETU, kdy venkovní teplota je 

přebírána z internetu a okolních stanic (stanice nelze měnit).  Venkovní 

čidlo pak již není potřebné. 

 

PŘIŘAZENÍ ZÓNY je nutné pro správnou funkci. Nastavte číslo 

okruhu, který má termostat ovládat. 

Následně provede SMART CONTROL Line RESET a po krátké 

inicializaci naběhne výchozí obrazovka.  
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9. VÝCHOZÍ OBRAZOVKA 

 Výchozí obrazovka zobrazuje: 

• Teplotu měřenou 

• Teplotu žádanou 

• Teplotu venkovní (pokud je připojeno venkovní 

čidlo nebo aktivní počasí z internetu) 

• Počasí (pokud je aktivní počasí z internetu) 

• Stav připojení 

• Aktuální čas 

• Funkci AUTO (SRA) 

• Provozní stav zdroje tepla 

 

 

 

 

 

10. HLAVNÍ NABÍDKA 

Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte středové tlačítko. 

 

Po 30 sec nečinnosti v hlavní nabídce se termostat vrací zpět do 

výchozí obrazovky resp. do tmavého režimu obrazovky. 

 

Navigace v hlavní nabídce umožňuje vybrat podnabídky. 

Jejich výběr je možný šipkami vpravo a vlevo a potvrzení výběru  

pak středovým tlačítkem. 

 

Každá nabídka je ukončena položkou ZPĚT. Jejím výběrem a potvrzením se vracíte na vyšší úroveń. 

 

PŘEHLED PODNABÍDEK spolu se základním popisem najdete uvedený dále. 
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11. PODNABÍDKY – základní informace 
Případné detailní informace si vyžádejte u servisu nebo u dodavatele. Výrobce si vyhrazuje právo na změny za 

účelem zlepšování funkčnosti zařízení. 

 

PROGRAMOVÁNÍ  

MANUÁLNÍ 

volba provozního 

režimu 

 PROGRAM PRO TOPENÍ – topení podle časového 

programu nastaveného v aplikaci nebo přes PC 

  MANUÁLNÍ TOPENÍ – trvalé topení do doby zrušení 

 

ZÁMEK KLÁVES 

zamčení obrazovky 

před nechtěnou 

změnou 

Pro odblokování nutno postupovat dle nápovědy na 

obrazovce termostatu. 

Poznámka: zámek nefunguje jako ochrana před zásahem 

cizí osoby, odblokování je snadné – stiskněte dvakrát 

jedno ze tří tlačítek a vyberte „ano“ 

 

PROVOZNÍ REŽIM 

provozní režim 

       LÉTO – pouze teplá voda 

  ZIMA – topení a teplá voda 

       POUZE VYTÁPĚNÍ – bez teplé vody 

       CHLAZENÍ aktivuje chladící systém 

      OFF – topení i teplá voda mimo provoz, funkční jen 

protizámrazová ochrana kotle a prostoru 

 

PRÁZDNINY 

dočasní vypnutí po 

nastavenou dobu 

AKTIVNÍ – zapnutí funkce (nastavte datum návratu z 

dovolené) 

DEAKTIVOVAT – vypnutí funkce 

 

Pokud je funkce aktivní, na displeji se objeví symbol 

prázdnin  

 

KONEKTIVITA 

připojení k wifi 

bráně, internetu a 

sdílení 

ON/OFF - Wi-Fi síť 

NASTAVENÍ SÍTĚ (určeno pro prvé přihlášení) 

INFORMACE O KONEKTIVITĚ (např. sériové číslo brány) 

REKONFIGURACE 

ÚROVEŇ SIGNÁLU – síla wi-fi signálu v % 

ČAS PŘIPOJENÍ INTERNETU – převzetí aktuálního času 

z internetu 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ Z INTERNETU – aktivace 

venkovního čidla z internetu – zdroj 

www.openweathermap.org 

 

 

 

http://www.openweathermap.org/
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NASTAVENÍ 

uživatelské 

přednastavení 

prostředí a funkce 

termostatu  

JAZYK – vyberte vhodný jazyk, včetně CZ 

NASTAVENÍ OBRAZOVKY 

- JAS OBRAZOVKY -  úroveň v %  

- STAND-BY - časový limit podsvícení v sec 

- TÉMA – barva podsvícení 

- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE při nastavování 

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 

- NASTAVENÍ TOPENÍ – teplota pro okruh jako teplota 

nebo posun automaticky vypočtené hodnoty při 

aktivní funkci SRA 

- ZIMNÍ/LETNÍ REŽIM - aktivace a nastavení přechodu 

léto/zima (pouze s venkovním čidlem) 

- REŽIM POŽADAVKU NA TOPENÍ – standard dle 

programu / trvale (možné oddálení v min.) 

TEPLOTA TV – výchozí teplota pro teplou vodu 

CHLAZENÍ – pro systémy tepelného čerpadla 

POKROČILÁ NASTAVENÍ  

- PŘIŘAZENÍ ZÓN – číslo okruhu pro který je termostat 

přiřazen 

- FUNKCE  AUTO – na kotli označeno jako SRA (systém 

regulace automaticky) 

- KOREKCE TEPLOTY MÍSTNOSTI 

- RESET DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ 

- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

 

DIAGNOSTIKA 

zdroje tepla 

SW  VERZE - termostatu 

PŘÍTOMNOST SÍTĚ E-BUS – zařízení nalezená v síti BUS   

DIAGNOSTIKA KOTLE   

- teplota kotle výstup 

- teplota kotle zpátečka 

- teplota kotle nastavená 

 

NÁPOVĚDA 

pro vybrané funkce 

a ovládání 

VYSVĚTLENÍ 

ZÁMEK OBRAZU 

POŽADOVANÉ TEPLOTY 

 

KONEC 

návrat na základní 

obrazovku 
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12. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 

 

12.1. VOLBA LÉTO / ZIMA / OFF 
Přepínání mezi režimem ZIMA a LÉTO můžete udělat v menu 

PROVOZNÍ REŽIM. 

Zde pak vyberete režim, 

který Vám vyhovuje.  

 

 

 

 

12.2. ZMĚNA TEPLOTY MÍSTNOSTI  

Změna v ručním režimu – na displeji  

Pro změnu žádané teploty stiskni šipku vlevo (snížení) nebo 

vpravo (zvýšení) teploty. Nastavenou hodnotu potvrď stiskem 

středového tlačítka. Nastavená hodnota několikrát blikne a zapíše 

se. Změna je trvalá, do příští změny. 

Změna v automatickém režimu – na displeji    

(podle časového programu): 

Změna teploty v průběhu časového programu je změnou 

dočasnou. Stiskem tlačítka vlevo žádanou teplotu snížíte, naopak 

tlačítkem vpravo teplotu zvýšíte. Nastavené hodnoty potvrďte 

středovým tlačítkem. Následně se objeví výzva pro nastavení času, po který chcete změnu provést. Nastavení 

opět potvrďte středovým tlačítkem.  

Po uplynutí nastaveného času se termostat automaticky  vrátí k původnímu časovému programu. 

 

12.3. ZMĚNA TEPLOTY TOPENÍ  

Výstupní teplotu pro topný systém můžete změnit v menu NASTAVENÍ → ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A TEPLOTA 

TOPENÍ → NASTAVENÍ TOPENÍ. 

Změna je odlišná pro nastavený režim kotle a to v závislosti na funkce SRA / AUTO (Systém Regulace 

Automaticky).  

a) Pokud je funkce SRA / AUTO neaktivní, uživatel může přímo nastavit výstupní teplotu (v rámci 

nastavených omezení pro maximum nebo minimum.  

b) Pokud je funkce SRA / AUTO aktivní, zdroj tepla si sám určuje výstupní teplotu do systému. Uživatel pak 

může provést pouze korekci (snížení nebo zvýšení teploty) 

a) SRA není aktivní:  b) SRA je aktivní:  
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13. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

Termostat SMART CONTROL line zobrazuje dva základní druhy chyb. 

 

CHYBA VÝROBKU 

zobrazuje popis pro každý typ chyby produktu: 

• Chyba přiřazení zóny 

• Chyba přítomnosti více bran 

• Chyba pokojového čidla 

• Chyba konfigurace sítě 

 

CHYBA SYSTÉMU 

zobrazuje jednu obecnou obrazovku pro všechny 

systémové chyby a nutí uživatele, aby zkontroloval  

chybu na zdroji, tj. na kotli nebo na  

tepelném čerpadle 

 

 

  

     

 

14. ČASOVÉ PROGRAMY / RUČNÍ REŽIM 

SMART CONTROL LINK nemá možnost vytvářet časové programy. 

ČASOVÉ PROGRAMY JE MOŽNO VYTVOŘIT POUZE PŘES APLIKACI 

CHAFFOLINK  V TELEFONU / TABLETU NEBO PŘES WEBOVÉ 

ROZHRANÍ. 

Bez připojení k internetu nebudou časové programy funkční a aktuální 

čas nebude zobrazován! 

 

Přepnutí mezi režimem PROGRAM a MANUÁLNÍ najdete v menu  

PROGRAMOVÁNÍ/MANUÁLNÍ.  

Zvolený režim je vidět na základní obrazovce příslušným symbolem. 

 PROGRAM PRO TOPENÍ – topení podle časového programu nastaveného v aplikaci nebo přes PC 

  MANUÁLNÍ TOPENÍ – topení trvale na nastavenou teplotu až do změny teploty nebo přepnutí do režimu 

PROGRAM nebo OFF 

 

15. SÉRIOVÉ ČÍSLO BRÁNY A INFORMACE O WI-FI 
Všechny informace naleznete v nabídce „KONEKTIVITA“. 

Pro přístup do nabídky stiskněte tlačítko „ “ termostatu a vyberte šipkami položku PŘIPOJENÍ. Vyberte řádek 

„informace o připojení“. 
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16. TECHNICKÉ PARAMETRY 

Napájení BUS - 8 až 24V max ; Li-on baterie 

Baterie 3,7 VDC 500 mAh 

Spotřeba ≤30mA 

Provozní teplota -0 ÷ 40°C 

Teplota skladování baterií -10 ÷ 45°C 

Teplota skladování bez baterie -20 ÷ 70°C 

Vlhkost 20% RH ÷ 80% RH 

Přesnost měření / hystereze +/- 0,5°C 

Délka a průřez kabelu sběrnice 

POZNÁMKA: nepoužívejte vedení v souběhu se 

silovým kabelem. Vhodné je použít stíněný kabel.  

max. 50 m 

ø min. 0.5 mm² 

Izolační třída III 

Elektrické krytí IP20 

Rozměry 103mm x 103mm x 19,1mm 

Používané frekvenční pásmo 2400 MHz - 2483.5 MH 

Max. Šířka pásma +19 dBm 

Kanál wi-fi 1-13 

 

PŘÍNOS TERMOSTATU PRO TOPNOU SOUSTAVU  

výrobce Chaffoteaux 

Označení výrobku SMART CONTROL LINK 

SMART CONTROL Link 

instalováno samostatně 

Třída regulace  V 

Příspěvek k energetické 

účinnosti% pro vytápění 

prostoru 

+3% 

  

SMART CONTROL Link 

doplněný o venkovní čidlo 

(nebo venkovní teplota 

z internetu)    

Třída regulace – instalováno 

samostatně 
VI 

Příspěvek k energetické 

účinnosti% pro vytápění 

prostoru 

+4% 

Vícezónová regulace (max. 3 okruhy), doplněno o další 2 termostaty  

Třída regulace – instalováno samostatně VIII 

Příspěvek k energetické účinnosti% pro vytápění prostoru +5% 
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Obchodní zastoupení:  FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz 

 :  Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6         : 241 483 130    : info@flowclima.cz 

       :  Medkova 7, 627 00 Brno                         : 548 213 006    : info.brno@flowclima.cz 
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