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I. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce ustanovenia. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za 

následok vznik úrazu alebo poškodenie prístroja. Tento návod na použitie je potrebné starostlivo uschovať. 

Aby sa zabránilo zbytočným chybám a úrazom, uistite sa, že osoby užívajúce toto zariadenie sa dôkladne oboznámili s 

jeho prevádzkou a bezpečnostnými pokynmi. Prosíme, uchovajte tento návod a uistite sa, že zostane so zariadením aj v 

prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby každý užívateľ po celú dobu jeho používania mohol mať zodpovedajúce 

informácie o prevádzkovaní prístroja a bezpečnostných pokynoch. Pre bezpečnosť života a majetku dodržujte 

bezpečnostné opatrenia uvedené v užívateľskej príručke, nakoľko výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú z 

nedbanlivosti. 

 

  VAROVANIE 

 Elektrické zariadenia pod napätím. Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s napájaním (zapojenie, inštalácia 
zariadenia atď.) uistite sa, že regulátor nie je pripojený k sieti. 

 Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou. 

 Pred uvedením regulátora do prevádzky je potrebné vykonať meranie odporu uzemnenia elektrických motorov 
a meranie odporu izolácie elektrických káblov. 

 Regulátor nie je určený pre manipuláciu deťmi 
 

 UPOZORNENIE 

 Blesk môže poškodiť regulátor, preto počas búrky je nutné jeho vypnutie zo siete vytiahnutím napájacieho kábla 
zo zásuvky. 

 Regulátor nie je možné používať v rozpore s jeho určením. 

 Pred vykurovaciu sezónu a počas nej je potrebné skontrolovať technický stav vodičov. Taktiež je potrebné 
skontrolovať správne upevnenie regulátora, očistiť ho od prachu a iných nečistôt. 
 

 

 Po spracovaní návodu na obsluhu k 19.03.2020 mohli nastať zmeny v konštrukcii uvedeného výrobku. Výrobca si 

vyhradzuje právo na vykonanie konštrukčných zmien. Vyobrazenie výrobku môže obsahovať doplnkové vybavenie. 

Technológia tlače návodu na obsluhu môže mať vplyv na odlišné farebné vyobrazenie výrobku. 

 

 

Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou prioritou. Sme si vedomí, že produkujeme 

elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k bezpečnej ekologickej likvidácií opotrebovaných 

elektronických súčiastok i zariadení.  Z toho dôvodu bolo spoločnosti pridelené registračné 

číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na 

odpad na výrobku znamená, že výrobok nemôže byť likvidovaný s bežným komunálnym 

odpadom. Triedením odpadu určeného na recykláciu pomáhame chrániť životné prostredie. 

Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie odovzdať do určeného zberného miesta pre 

recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. 
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II. POPIS ZARIADENIA 
CS-260 je univerzálna bezdrôtová zostava pre riadiace jednotky výrobcu TECH, ktoré sú vybavené RS komunikáciou. 

Súprava sa skladá z dvoch modulov: 

 

1. Modul v1 - je určený pre hlavnú riadiacu jednotku s RS komunikáciou. Tento modul je určený 
pre pripojenie k zariadeniu s vlastným napájaním.  

 

 

 

 

2. Modul v2 - je určený pre zariadenia - prídavné moduly s RS komunikáciou ako napr. izbový 
regulátor CS-280, modul pre GSM komunikáciu CS-65, modul pre internetovú komunikáciu 
CS-500 atď..   

  

  

 UPOZORNENIE 

Pre dosiahnutie najväčšej citlivosti antény je potrebné modul CS-260 v1 

inštalovať minimálne 50 cm od kovových povrchov, potrubí alebo kotla. 

  

 

 

 

 

 

 

III. TECHNICKÉ ÚDAJE   

 

 ST-260 v1 ST-260 v2 

Napájanie 12V DC 230V ±10% /50Hz 

Prevádzková teplota 5°C÷50°C 5°C÷50°C 

Frekvencia 868Mhz 868Mhz 

 



 

4 

 

  


