
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Albatros2 

Prostorové přístroje drátové 
Uživatelská příručka 

AVS37..

QAA75..

QAA55..



 

1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 
 

 
Instalace  Vyjmutí 
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Obslužná jednotka AVS37.294 musí být připojena na svorku X30 základního přístroje 
pomocí připojovacího kabelu AVS82.491/109. Konektory jsou kódované. 
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Montáž  

Připojení  

Rozměry 

Výřez panelu  
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1.2 Prostorový přístroj QAA55… 
 

Projektování 
 

min. 
10 cm

22
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Při umístění prostorového přístroje v hlavním obytném prostoru je vhodné přihlédnout 
k následujícím skutečnostem: 
• Stanoviště přístroje je vhodné vybrat tak, aby čidlo snímalo teplotu prostoru pokud 

možné nezkresleně a nebylo ovlivněno přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji 
tepla, příp. chladu ( cca. 1,5 m nad podlahou) 

• Při montáži na stěnu musí být kolem přístroje k dispozici dostatek místa pro vyjmutí a 
opětovné nasazení přístroje. 

 
Při odnímání přístroje z podložky je napájení odpojeno, takže přístroj není v provozu. 
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• Přístroj nesmí být vystaven kapající vodě 
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Rozměry a nákres otvorů pro vrtání 
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Připojení 

1 CL+ Data BSB  
2 CL- Nula BSB  



1.3 QAA55..  
1.3.1 Obsluha 
 

 
Prvky obsluhy 
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Možnosti zobrazení 

 Vytápění na žádanou komfortní  
teplotu 

 Hořák v provozu (pouze kotel na 
olej/plyn) 

 Vytápění na útlumovou žádanou 
teplotu 

 Chybová hlášení 

 
Ukázka všech zobrazitelných částí. 
 

23
54

Z0
9

 
 

Volba druhu provozu vytápění 
 Pomocí tlačítka je možné vybrat mezi jednotlivými druhy 
provozu. Výběr je zobrazen pomocí obdélníku pod 
příslušným symbolem. 
 

Automatický provoz  
Automatický provoz reguluje teplotu prostoru podle časového programu. 
 
Vlastnosti automatického provozu: 
− - Provoz vytápění podle časového programu 
− - Žádaná teplota podle programu vytápění Komfort  nebo Útlumová  
− - Ochranné funkce aktivní 
− - Automatika přepínání Léto/zima (funkce ECO) a automatika denního omezení 

vytápění aktivní  
 

Trvalý provoz  nebo   
Trvalý provoz udržuje teplotu prostoru na zvolené konstantní hodnotě. 

 Vytápění na komfortní žádanou teplotu 
 Vytápění na útlumovou žádanou teplotu 

Zobrazení 

Volba druhu 
provozu 

Prezenční tlačítko 

Nastavení žádané komfortní 
teploty prostoru  
Navigace a nastavení 



 
Vlastnosti trvalého provozu: 
• Provoz vytápění bez časového programu 
• Ochranné funkce aktivní 
• Automatika přepínání Léto/zima (funkce ECO) a automatika denního omezení 

vytápění není při trvalém provozu na komfortní žádanou teplotou aktivní 
Ochranný provoz  
V ochranném provozu je vytápění vypnuto. Protimrazová ochrana ale zůstává aktivní 
(teplota protimrazové ochrany), takže nesmí být přerušeno napájení. 
Vlastnosti ochranného provozu: 
• Provoz vytápění vypnutý 
• Teplota podle funkce protimrazové ochrany 
• Ochranné funkce aktivní 
• Automatika přepínání Léto/zima (funkce ECO) a automatika denního omezení 

vytápění aktivní 
 

1.3.2 Programování 
 
Do servisní úrovně lze vstoupit dlouhým podržením prezenčního tlačítka. 
 
 
ru = 1 (pracovní nastavení) Prostorový přístroj je adresován jako RG1  
ru = 2 Prostorový přístroj je adresován jako RG2  
ru = 3 Prostorový přístroj je adresován jako RG3 
 
 
P1 = 1 (pracovní nastavení) Automatické uložení: 

Korekce žádané teploty otočným knoflíkem je 
převzata použitím tlačítka druhu provozu nebo také 
bez jakéhokoliv zásahu (Timeout). 

P1 = 2 Uložení se zásahem: 
Korekce žádané teploty otočným knoflíkem je 
převzata pouze použitím tlačítka druhu provozu. 

 

Konfigurace 

Nastavení 
Použití jako 

Přímé přestavení 



1.4 Prostorový přístroj QAA75… 
 

Projektování 
 

 

min. 
10 cm
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Při umístění prostorového přístroje v hlavním obytném prostoru je vhodné přihlédnout 
k následujícím skutečnostem: 
• Stanoviště přístroje je vhodné vybrat tak, aby čidlo snímalo teplotu prostoru pokud 

možné nezkresleně a nebylo ovlivněno přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji 
tepla, příp. chladu ( cca. 1,5 m nad podlahou) 

• Při montáži na stěnu musí být kolem přístroje k dispozici dostatek místa pro vyjmutí a 
opětovné nasazení přístroje. 

 
Při odnímání přístroje z podložky je napájení odpojeno, takže přístroj není v provozu. 
 
 

 

 

 

 
 
Svorka Označení QAA75.610 QAA75.611 
1 CL+ Data BSB  Data BSB  
2 CL- Nula BSB  Nula BSB  
3 G+ Reservováno Napájení DC 12 V  
 

Rozměry a nákres otvorů pro vrtání 
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Montáž 

Připojení 
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2 Ovládání 
2.1 QAA75.. / QAA78.. / AVS37.. 
2.1.1 Obsluha 
 

Obslužné prvky 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prostorový přístroj 

Obslužná jednotka 

Volba druhu 
provozu vytápění 

Volba druhu provozu TUV 

Zobrazení informací 

Nastavení komfortní žádané 
teploty  prostoru  

Prezenční tlačítko 

Ukončení nastavení 

Potvrzení nastavení 
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Volba ohřevu TUV

Volba druhu provozu 
vytápění 

Informace 

Ukončení nastavení 

Nastavení komfortní žádané 
teploty  prostoru 

Potvrzení nastavení 

Funkce Kominík 
Test STB 

Ruční ovládání 

Servis kontaktu (BSB) 



Možnosti zobrazení 

 Vytápění na komfortní žádanou teplotu  Úroveň Info aktivována 

 Vytápění na útlumovou žádanou teplotu  Úroveň nastavení aktivována 

 Vytápění na žádanou teplotu protimrazové 
ochrany 

 Vytápění dočasně vypnuto 
Funkce ECO aktivní 

 Probíhající proces – prosím čekejte  Prázdninová funkce aktivní 

 Výměna baterií  Ukazatel topného okruhu 

 Hořák v provozu (pouze kotel na olej/plyn)  Údržba / speciální režim 

   Chybové hlášení 
 
Displej zobrazuje všechny segmenty, které jsou k dispozici. 

 

Volba druhu provozu vytápění 
 Pomocí tlačítka je možné vybrat mezi jednotlivými druhy 
provozu. Výběr je zobrazen pomocí obdélníku pod 
příslušným symbolem. 
 

Automatický provoz  
Automatický provoz reguluje teplotu prostoru podle časového programu. 
 
Vlastnosti automatického provozu: 
− - Provoz vytápění podle časového programu 
− - Žádaná teplota podle programu vytápění Komfort  nebo Útlumová  
− - Ochranné funkce aktivní 
− - Automatika přepínání Léto/zima (funkce ECO) a automatika denního omezení 

vytápění aktivní  
 

Trvalý provoz  nebo   
Trvalý provoz udržuje teplotu prostoru na zvolené konstantní hodnotě. 

 Vytápění na komfortní žádanou teplotu 
 Vytápění na útlumovou žádanou teplotu 

 
Vlastnosti trvalého provozu: 
• Provoz vytápění bez časového programu 
• Ochranné funkce aktivní 
• Automatika přepínání Léto/zima (funkce ECO) a automatika denního omezení 

vytápění není při trvalém provozu na komfortní žádanou teplotou aktivní 
 

Displej 
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Ochranný provoz  
V ochranném provozu je vytápění vypnuto. Protimrazová ochrana ale zůstává aktivní 
(teplota protimrazové ochrany), takže nesmí být přerušeno napájení. 
Vlastnosti ochranného provozu: 
• Provoz vytápění vypnutý 
• Teplota podle funkce protimrazové ochrany 
• Ochranné funkce aktivní 
• Automatika přepínání Léto/zima (funkce ECO) a automatika denního omezení 

vytápění aktivní 
 

Volba druhu provozu chlazení  
Tlačítko slouží pro zapínání a vypínání režimu chlazení. Výběr je 
indikován obdélníkem pod symbolem. 
 

Provoz chlazení  
Automatický provoz reguluje teplotu prostoru podle časového programu. 
Podmínka chlazení: 
- Ruční provoz chlazení 
- Chlazení podle časového programu 
- Teplotní požadavek na chlad pro komfort  
- Ochranné funkce aktivní 
- Přepínání Léto- Zima aktivní 
- Letní kompenzace 

Volba druhu provozu TUV 
Tlačítko slouží pro zapínání a vypínání režimu pro ohřev TUV. Výběr je indikován 
obdélníkem pod symboly. 
 

Provoz TUV  
• Zap 
Teplá užitková voda je připravovaná podle zvoleného programu. 
 
• Vyp 
Teplá užitková voda není připravovaná, Ochranná funkce je 
aktivní. 
 
Push TUV 
Funkce je uvolněna držením stisknutého tlačítka přípravy TUV obslužné jednotky nebo 
prostorového přístroje minimálně 3 sekundy. 

Funkci lze také spustit, když: 
• Je vypnut druh provozu 
• Je účinné přepínání druhu provozu přes H1 nebo centrálně (LPB)  
• Jsou všechny topné okruhy nastaveny na funkci Prázdniny 

 
Nastavení žádané teploty prostoru 

 Vyšší nebo nižší komfortní žádanou teplotu  nastavíte přímo 
otáčením otočného knoflíku. 
Postup pro nastavení útlumové žádané teploty  : 
− Stiskněte OK,  
− Zvolte obslužnou stránku „Topný okruh“ a 
− nastavte „Útlumovou žádanou teplotu“. 
−  



Po každé opravě čekejte minimálně 2 hodiny, než se teplota prostoru přizpůsobí 
změněné hodnotě. 

Prezenční tlačítko 
Pokud jsou prostory krátkou dobu nevyužívány, můžete pomocí 
prezenčního tlačítka přepnout na útlumový režim, a tím šetřit energií.  
Pokud se prostory opět využívají, znovu stiskněte prezenční tlačítko 
pro přepnutí zpět na původní komfortní provoz. 
 

 Vytápění na žádanou teplotu Komfort 

 
Vytápění na tlumenou žádanou 
teplotu 

 
• Prezenční tlačítko je aktivní pouze v automatickém provozu 
• Aktuální volba je aktivní do nejbližšího spínacího bodu podle topného programu 
 

Zobrazení informací 
 Pomocí tlačítka Info je možné zobrazit různé informace. 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Teplota prostoru

 
 
Podle typu přístroje, konfigurace a provozního režimu nelze zobrazit některé zde 
uvedené informační řádky. 
Zobrazení: 
− Případná chybová hlášení ze seznamu kódu poruch str. Chyba! Záložka není 

definována. 
− Případná hlášení údržby ze seznamu kódu údržby str. Chyba! Záložka není 

definována. 
− Případná zvláštní provozní hlášení str. Chyba! Záložka není definována. 
− Případná hlášení speciálního provozu: 
− Teplota prostoru − Stav TUV 
− Minimální teplota prostoru − Stav kotle 
− Maximální teplota prostoru − Stav soláru 
− Teplota kotle − Stav kotle na pevná paliva 
− Venkovní teplota − Stav vyrovnávacího zásobníku 
− Minimální venkovní teplota − Stav bazénu 
− Maximální venkovní teplota − Datum & čas 
− Teplota TUV 1 − Telefon zákaznického centra 
− Stav topného okruhu 1  
− Stav topného okruhu 2  
− Stav topného okruhu P  

 
Ve výjimečných případech jsou na displeji zobrazeny následující symboly: 
 

 Chybová hlášení 
Symbol znamená, že se vyskytuje 
porucha zařízení. V tomto případě 
stiskněte tlačítko Info pro více informací.  

 Údržba nebo speciální režim 
Pokud se objeví tento symbol, je spuštěn 
alarm údržby nebo byl změněn režim 
zařízení na speciální. V tomto případě 
stiskněte tlačítko Info pro více informací. 

 

 

Možnosti zobrazení 

Výjimečné případy 



Text3 Text4
30:čidlo náběhu 1

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Porucha

 
 

Text3 Text4
3:Interval údržby

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Údržba

 

 
Seznam možných zobrazení je uveden na str. Chyba! Záložka není definována.. 
 
Funkce Reset pro čítač a parametry, které lze nastavit na původní hodnotu, je k 
dispozici na spodním řádku displeje, jakmile je povolen reset na aktuální úrovni obsluhy 
(Konečný uživatel / Uvedení do provozu / Odborník). 
 

0 4 8 12 16 20 24

Reset ? Ano
 

 
Po aktivaci tlačítkem <OK> bliká zobrazení „Ano“. 
 

0 4 8 12 16 20 24

Reset ? Ano 

  
 
Po potvrzení tlačítkem <OK> je proveden reset příslušného parametru nebo čítače. 
 
Když je aktivní ruční provoz, relé nejsou zapínána a vypínána podle regulace, ale jsou 
nastavena do předvoleného režimu ručního ovládání podle svých funkcí. 
Relé hořáku zapnuté ručním ovládáním může být vypnuto elektronickým regulátorem 
teploty (TR). 
 
Po aktivaci ručního provozu je nutné provést změnu na základní zobrazení. Na displeji 
se zobrazí symbol údržba / speciální režim . 
Stiskněte tlačítko Info pro sepnutí zobrazení Info “Ruční provoz“, kde lze nastavit 
žádanou teplotu. 
 
Funkci Kominík lze aktivovat krátkým stisknutím (max. 3 sekundy) tlačítka Kominík. Tak 
je nastartován provozní režim potřebný pro měření spalin. 
 
Test STB (STB = bezpečnostní termostat) je aktivován dlouhým stisknutím (déle než 3 
sekundy) tlačítka Kominík. Tlačítko je nutné držet stisknuté po celou dobu trvání testu. 
Pokud je uvolněno, test je přerušen. Test STB je zobrazen na displeji. 
 
Test může provádět pouze vyškolený personál, protože teplota kotle stoupne nad 
maximální omezení. 

 

Funkce Reset 

Ruční provoz 

Nastavení žádané teploty 
v ručním provozu 

Funkce Kominík 

STB-Test 

 



2.1.2 Programování 
 

 
Nastavení, která nelze provést přímo pomocí ovládacích prvků, se provádí pomocí 
programování. Proto jsou individuální nastavení strukturována do obslužných stránek a 
řádků, které vytvářejí skupiny nastavení podle použití. 
Následující příklad uvádí nastavení času a datumu. 
 

Příklad “Nastavení času“ 
 
• Když stisknete tlačítko ESC, vrátíte se o jeden krok zpátky; nastavené hodnoty 

nebudou uloženy. 
• Pokud nejsou hodnoty nastavovány během dalších 8 minut, přístroj se automaticky 

vrátí k základnímu zobrazení. 
• Některé obslužné řádky mohou být skryté, záleží na typu přístroje, jeho konfiguraci a 

zvolené uživatelské úrovni. 
 
 Obsluha Příklad zobrazení Popis 

1  
 

 
 
 
 

 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Prostorová teplota 

 

Na displeji je zobrazeno základní 
zobrazení. 
Pokud není vybráno základní 
zobrazení, stiskněte tlačítko ESC. 
 
Stiskněte tlačítko OK 

2 

 
 
 
 
 
 

 

Text3
0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Ovlád.  jednotka
Čas a datum

 

V spodní části displeje jsou 
zobrazeny různé obslužné stránky. 
Otáčejte nastavovacím knoflíkem, 
dokud se neobjeví obslužná stránka 
Čas a datum. 
 
Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK 

3 

 
 
 
 

 

Čas a datum

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Hodiny / minuty
 

Na spodní části displeje se zobrazí 
první obslužný řádek obslužné 
stránky Čas a datum. 
Otáčejte nastavovacím knoflíkem, 
dokud se neobjeví obslužný řádek 
Hodiny / minuty. 
 
Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK 

4 

 
 
 
 

 

Čas a datum

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Hodiny / minuty
 

Na displeji je zobrazen blikající 
časový údaj - hodiny. 
Otáčejte nastavovacím knoflíkem až 
do požadovaného nastavení hodin. 
 
Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK 

Princip nastavení 

 



5 

 
 
 
 

 

Čas a datum

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Hodiny / minuty
 

Na displeji je zobrazen blikající 
časový údaj - minuty. 
Otáčejte nastavovacím knoflíkem až 
do požadovaného nastavení minut. 
 
Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK 

6  
 
 

 
 

Čas a datum

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Hodiny / minuty
 

Nastavení jsou uložena, zobrazení 
nebliká.  
Můžete pokračovat v dalším 
nastavení nebo 
stiskněte tlačítko provozního režimu 
pro návrat k základnímu zobrazení. 

7   Teď jste v základním zobrazení. 

 

 

2.1.3 Uživatelská úroveň 
 

Zvolená uživatelská úroveň umožňuje nastavení pouze určitých provozních hodnot v 
závislosti na úrovni přihlášení (konečný uživatel, odborník na topení, OEM). Pro vstup 
do vybrané uživatelské úrovně proveďte následující: 
 
 Obsluha Příklad zobrazení Popis 

1  
 

 
 
 

 
0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Prostorová teplota

 

Na displeji je zobrazeno základní 
zobrazení. 
Není-li zobrazeno základní 
zobrazení, stiskněte tlačítko ESC pro 
návrat do základního zobrazení. 
 
Stiskněte tlačítko OK. 

2  
 
 

 
Text3
0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Ovlád. jednotka
Čas a datum

 

Jste v uživatelské úrovni Konečný 
uživatel. 
 
Stiskněte tlačítko INFO po dobu 3 
sekund. 

3  
 

 
 

 

Text3
0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Uvedení do provozu
Koneč. uživatel

 

Máte k dispozici výběr uživatelských 
úrovní. 
Otáčejte nastavovacím knoflíkem až 
do dosažení požadované uživatelské 
úrovně. 
 
 
Stiskněte tlačítko OK. 

Příklad struktury menu Čas a datum
Obslužná jednotka
Rádio
Časový program TO1
Časový program TO2
Časový program TOP
Prázdniny TO1

Diagnostika Spotřebič

Hodiny / minuty
Den/ měsíc
Rok
Začátek letního času
Konec letního času 

Hodiny        1...24 h
Minuty         0...60 min



 

 
 
 
 

 

 

Text3
0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Ovlád. jednotka
Čas a datum

 

Teď se nacházíte v požadované 
uživatelské úrovni. 
 

 
Pro vstup do úrovně OEM zadejte příslušný kód. 
 
 

Struktura nastavení “Konečný uživatel“ 
 

Tento příklad znázorňuje, že některé uživatelské úrovně neumožňují provedení 
některých nastavení. V příkladu jsou zašedlé. Na přístroji nejsou zobrazeny. 
 

 
 

Struktura nastavení „Odborník na vytápění“ 
 

 

OEM

Čas a datum
Obslužná jednotka
Rádio
Časový program TO1
Časový program TO2
Časový program TOP
Prázdniny TO1

Diagnostika Spotřebič

Hodiny / minuty
Den / měsíc
Rok
Začátek letního času
Konec letního času

Hodiny        1...24 h
Minuty         0...60 min

OdborníkUved do provozuKon uživatel

Dny                  01...31
Měsíce              01...12 

OEMKon uživatel Uved do provozu

Hodiny / minuty
Den / měsíc
Rok
Začátek letního času
Konec letního času

Čas a datum
Obslužná jednotka
Rádio
Časový program TO1
Časový program TO2
Časový program TOP
Prázdniny TO1

Diagnostika Spotřebič

Odborník



2.2 Obslužná jednotka a prostorové přístroje 
AVS37.. / QAA7x.. / QAA55.. 

Pro přístroje bez baterií:  
Napájení busu BSB 

Pro přístroje s bateriemi:  
Baterie 3 ks  
Typ baterií 1.5 V alkalické typ AA (LR06) 
Životnost baterií ~ 1.5 roku 

Rozsah měření: 0...50 °C 
Podle EN12098: 

Rozsah 15...25°C 
Rozsah 0..15°C resp. 25...50°C 
Rozlišení 

 
interní odchylka 0.8 K 
interní odchylka 1.0 K 
1/10 K 

AVS37../QAA75../QAA55.. 
 

 Max. délka kabelů základní přístroj – 
periferní přístroj 

BSB-W, 
2-vodičové zapojení, nelze změnit polaritu 
QAA75../QAA55.. = 200 m 
AVS37..  = 3 m 

QAA78.. BSB-RF  
Frekvenční pásmo 868 MHz 

Stupeň krytí pouzdra podle EN 60529 IP20 pro QAA7../ QAA55.. 
IP40 pro AVS37.. (při montáži) 
Normální znečištění 

Třída ochrany podle EN 60730 Části pod malým napětím odpovídají při 
správném použití požadavkům pro 
bezpečnostní třídu III 

Stupeň znečištění podle EN 60730 Normální znečištění 
CE-shoda podle 

 Směrnice EMV  
 - Odolnost proti rušení 
 - Vyzařování 
 Směrnice pro nízké napětí 
 - elektrická bezpečnost 
 Rádio 

 
89/336/EWG 
- EN 61000-6-2 
- EN 61000-6-3 
73/23/EWG 
- EN 60730-1, EN 50090-2-2  
EN 300 220-1 (25-1000MHz) 

Pro přístroje bez baterií:  
Skladování podle IEC721-3-1 třída 1K3 Teplota -20..65°C 
Doprava podle IEC721-3-2 třída 2K3 Teplota -25..70°C 
Provoz podle IEC721-3-3 třída 3K5 Teplota 0..50°C (nekondenzující) 

Pro přístroje s bateriemi:  
Skladování podle IEC721-3-1 třída 1K3 Teplota -20..30°C 
Doprava podle IEC721-3-2 třída 2K3 Teplota -25..70°C 
Provoz podle IEC721-3-3 třída 3K5 Teplota 0..50°C (nekondenzující) 

Hmotnost bez obalu AVS37.294: 160 g 
QAA75.61x: 170 g 
QAA78.610: 312 g 
QAA55.110: 115 g 

 
 

Napájení 

Měření prostorové 
teploty (pouze pro 
QAA7x.. / QAA55..) 

Rozhraní 

Stupeň krytí a třída 
ochrany 

Standardy, bezpečnost, 
EMV atd. 

Podmínky okolí 

Hmotnost 


