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Bezvadné funkce je dosaženo pouze tehdy, budete-li dbát tohoto návodu. Prosíme
předejte tento návod zákazníkovi.   
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1 Bezpečnostní předpisy
Regulátor  smí  být  výhradně  použit
ve   spojení   s   uvedeným plynovým
kotlem   Junkers , dbejte   na  odpoví-
dající schéma zapojení.
V žádném případě nesmí být regulátor
připojen na sí� 230 V.
Před montáží regulátoru musí být
přerušeno    přívodní   napětí (230 V,
50 Hz) ke kotli.
Regulátor  není  vhodný k montáži ve
vlhkých prostorech.

2 Použití
TR 100 je regulátor teploty v místnosti
s digitálními spínacími hodinami (denní pro-
gram; spínací bod topení a poklesu;  pro
všechny dny v týdnu stejné ) k regulaci dole
uvedených trvale řízených plynových kotlů
Junkers.

3 Technické údaje

4. Montáž
Před montáží regulátoru musí být zajištěno
přerušení přívodu proudu ke kotli.

4.1 Volba místa montáže
Důležité pro kvalitu regulátoru TR 100 je volba
vhodného místa montáže. Místnost, kde se
bude instalovat, musí být vhodná pro regulaci
teploty celého topného systému. Na zde
instalovaných topných tělesech nesmí být
namontovány žádné termostatické ventily.
Vyjma toho, že by to byly instalované ruční
ventily s přednastavením, aby se výkon
topného tělesa  v místnosti montáže dal co
možná nejpřesněji nastavit.
Jako místo montáže zvolte pokud možno
vnitřní stěnu a dbejte na to, aby na regulátor
nepůsobil průvan a tepelné paprsky (ani
zezadu jako např. trubkou, dutou stěnou
apod.) 

TYP El.
zapojení

Dálkové
hlášení
poruchy 
je aktivní

ZE/ZWE.. K... obr. 9 ne

ZE/ZWE..-1 K... obr. 9 ne

ZE/ZWE..-2 K... obr. 9 ne

ZE/ZWE..-1 A... obr. 10 ne

ZE/ZWE..-2 A... obr. 10 ne

ZR/ZWR/ZSR...-3 obr. 10 ne

ZR/ZWR/ZSR...-4 obr. 10 ne

kotle s Bosch 
Heatronic

obr. 11 ano

TR 100 se doporučuje pro obytné plochy do
ca. 80 m2 a odpovídá zákonným
předpisům.
Pro zařízení s topením v podlaze nebo klima
podlahou nejsou regulátory teploty místnosti
jako je TR 100 vhodné, pro tato zařízení do-
poručujeme regulaci řízenou povětrnostními
vlivy.

2.1  Obsah dodávky
K dodávce TR 100 patří regulátor teploty míst-
nosti se vsunutým krátkým návodem k obslu-
ze (obr. 2)

2.2  Příslušenství
K TR 100 je možné dodat externí čidlo      tep-
loty v místnosti RF 1. Toto má smysl použít
tehdy, je-li místo montáže regulátoru nevhod-
né k měření teploty (viz kap. 4).
Dále lze jako nadstavbu připojit dálkový spí-
nač (např. ve formě telefonního správce),(viz
kapitola 6.7).
Dálkový spínač musí obsahovat bezpotenciál-
ní  kontakt, který je  vhodný pro stejnosměrné
napětí 5 V.

Rozměry přístroje viz obr.3

Jmenovité napětí 24 V =

Jmenovitý proud 0,02 A

Rozsah regulace 5…30 °C

Výstup regulace trvalý, 2,5…21 V DC

Dovolená teplota 
okolí 0…+ 40 °C

Rezerva chodu ca. 2 hodiny

Druh ochrany IP 20
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Pod a nad regulátorem musí být k dispozici
dostatečně místa, aby vzduch v místnosti
mohl bez zábran proudit větracími otvory
(šrafovaná plocha na obr. 4).
Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené
podmínky, pak se doporučuje použít externí
čidlo teploty místnosti RF 1 (příslušenství )
a toto umístit na vhodném místě.
Při připojení čidla teploty místnosti RF 1 se
automaticky vypne čidlo zabudované
v regulátoru.

4.2 Montáž regulátoru 
 horní část (a) uvolněte ze soklu (b) takto: 

postranní háky (b1) zatlačte do soklu
a stáhněte horní část (a) (obr.5)

 sokl (b) lze namontovat buï
- pomocí dvou šroubů (c) na normální

podomítkovou krabici (d) ∅ 55 mm,
nebo
- pomocí 4 hmoždinek (6 mm) a šroubů

( ∅ 3,5 mm) s čočkovou hlavou přímo na
stěnu (obr. 6),

přitom dbejte na správný směr montáže
(čitelné popisy).

 elektrické  připojení vyveïte odpovídajícím
způsobem (viz kap. 5).

 nasuňte horní část regulátoru (a)

4.3 Montáž příslušenství
Příslušenství  - čidlo teploty místnosti RF 1
a dálkový spínač (je-li k dispozici), namontuj-
te dle zákonných předpisů a příslušného
předpisu zabudování.

5 Elektrické připojení

Od TR 100 ke kotli použijte následující průřez
vodičů:
Délka do 20 m 0,75 mm2 do 1,5 mm2

Délka do 30 m 1,0 mm2 do 1,5 mm2

Délka přes 30 m 1,5 mm2

Při zohlednění platných předpisů musí být pro
připojení použity minimálně vodiče typu NYM.

Všechna 24V vedení (řídící napětí) musí být
uložena odděleně od 230 V nebo 400 V vede-
ní, aby se neuplatnil žádný vliv indukce (mini-
mální vzdálenost 100 mm).
Pokud lze očekávat vnější vlivy indukce, jako
např. silnoproudý kabel, trolejové vedení,
trafostanice, rozhlasové, televizní či amatér-
ské vysílače, mikrovlnná zařízení, mělo by být
vedení řídícího signálu stíněné.
Dbejte odpovídajícího schématu elektrického
zapojení (obr. 9 až 11):

5.1 Elektrické připojení příslušenství
Externí čidlo teploty místnosti RF 1 (je-li
k dispozici) připojte tak, jak je vidno z obr. 7.
Je-li třeba, lze vedení RF 1 prodloužit pomocí
krouceného dvojitého vodiče. Tím bude zajiš-
těno,že čidlem naměřené hodnoty nebudou
ovlivněny.
Dálkový spínač (je-li nadstavba k dispozici)
připojte dle obr. 8. Minimální požadavky
viz kap. 2.2 příslušenství.
Při sepnutých spínacích kontaktech dálkové-
ho spínače běží topení na sporo provoz, na
ukazateli se objeví "F". Při otevřených spína-
cích kontaktech se převezme ten druh provo-
zu, který je  nastaven na regulátoru (obr.8).

6. Obsluha

TR 100 má některé ovládací prvky, které se po
instalaci a uvedení do provozu používají
pouze vyjímečně.
Proto jsou všechny ovládací prvky, které se
používají pouze někdy, zakryty.
Ovládací prvky, které jsou viditelné při uzavře-
ném překrytu patří do tzv. "1. obslužné roviny".
Všechny ostatní ovládací prvky vytvářejí "2.
obslužnou  rovinu".
Všechny zvláštní provozní stavy jsou zobraze-
ny kontrolním světlem, stejně tak poruchové
stavy (pouze u kotlů s Bosch Heatronic).
Při uzavřeném překrytu se zobrazuje aktuální
čas.
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6.1    "1. obslužná rovina" (obr.1)

6.1.1 Otočný knoflík      (k)

Na otočném knoflíku      (k) se nastaví teplota
místnosti, na kterou má regulátor při normál-
ním provozu topení regulovat. 
Regulátor potom vždy reguluje  na tuto teplo-
tu, pokud svítí příslušná červená kontrolka (I).
Je-li otočný knoflík (k) na "5", nesvítí příslušná
červená kontrolka (I). Regulátor potom
reguluje na ca. 5 °C a poskytuje tak v míst-
nosti ochranu proti mrazu. Tzn., že topení je
vypnuto.

6.1.2 Stavy provozu
Automatický provoz
Základní nastavení regulátoru je automatický
provoz.
Automatický provoz znamená automatickou
výměnu mezi normálním provozem topení
a provozem sporo v časech zadaných spína-
cími hodinami (e).
Regulátor reguluje v normálním provozu tope-
ní (="den") na teplotu, která je nastavená na
otočném knoflíku (k), příslušná červená
kontrolka (I) svítí trvale.

Regulátor reguluje ve sporo provozu (="noc")
na nastavenou sporo teplotu, příslušná červe-
ná kontrolka (I) nesvítí. (Nastavení sporo
teploty viz kap. 6.2.1)

Upozornění: Každé opuštění automatiky je
signalizováno kontrolním světlem. Vždy se lze
vrátit k automatickému provozu.

Tlačítko        "Trvalé topení" (g)

Stlačením tlačítka   (g) se zapne druh
provozu trvalé topení.
Regulátor reguluje trvale na teplotu, která je
nastavená na otočném knoflíku (k).
Příslušná červená kontrolka (f) svítí.
Stejně tak svítí příslušná červená kontrolka (I)
(kromě toho, je-li otočný knoflík (k) v pozici
"5").

Sporo provoz nastavený na spínacích
hodinách bude ignorován.
Druh provozu "trvalé topení" zůstává tak
dlouho v platnosti, dokud:

se tlačítko      (g) nestlačí ještě jednou,
potom je opět nastaven automatický
provoz 

nebo
dokud se  nestlačí tlačítko         (h), potom
je nastaven sporo provoz.

V obou případech zhasne příslušná červená
kontrolka (f) a regulátor topí podle potom
platné teploty.

Toto tlačítko stlačte pokud jdete
vyjímečně spát později (např. oslava). Později
opět přepněte na automatický provoz.
Také jste-li nemocní, může být trvalé topení
příjemné. Pak ale nezapomeňte přepnout zpět
na automatický provoz.
Během zimní dovolené nebo v létě lze na
delší čas zvolit nižší teplotu topení tak, že se
stlačí tlačítko trvalé topení a dodatečně se
sníží teplota na otočném knoflíku (k).

Tlačítko       : "provoz sporo" (h)

Stlačením tlačítka     (h) se zapne druh provo-
zu sporo.
Regulátor reguluje trvale na "sporo teplotu"
nastavenou na otočném knoflíku 
(nastavení sporo teploty viz kap. 6.2.1).
Příslušná žlutá kontrolka (i) svítí.
Příslušná červená kontrolka (I) nesvítí.
Na spínacích hodinách nastavený normální
provoz bude ignorován.
Druh provozu "sporo provoz" zůstává
v platnosti do 

půlnoci (00.00 hodin)
nebo  

tlačítko      (h) ještě jednou stlačte, potom je
opět nastaven automatický provoz

nebo
stlačte tlačítko     (g), potom je nastaveno
trvalé topení.

Ve všech případech zhasne příslušná žlutá
kontrolka (i) a regulátor potom topí podle
odpovídajících platných teplot.
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Tuto funkci použijte, pokud ve vyjímeč-
ných případech opustíte byt (např. když
jdete nakupovat) a byt již nemá být vytápěn.
Až se vrátíte zpátky, znovu stlačte tlačítko    (h),
regulátor pracuje opět v automatickém provo-
zu a topí podle potom odpovídajících platných
teplot.
Pokud byt opustíte večer nebo jdete dříve
spát, stlačte tlačítko     (h). Regulátor ukončí
o půlnoci provoz sporo a příští ráno topí jak je
zvyklí v automatickém provozu.

6.2   "2. Obslužná rovina"
Druhá obslužná rovina je přístupná po odklo-
pení překrytu.

6.2.1 Otočný knoflík  
"sporo teplota" (m)

Na otočném knoflíku     (m) se nastaví teplota
místnosti, na kterou má regulátor v automatic-
kém provozu při "sporo" a "sporo provozu" (h)
regulovat.

6.2.2 Všeobecně k hodinám
Spínací hodiny umožňují jednou za den auto-
maticky zapnout topení v pevně stanovenou
hodinu a jednou za den v pevně stanovenou
hodinu automaticky vypnout. Tyto oba časy
jsou pro všechny dny stejné.

Nastavení hodin (      )

Na ukazateli (e) se objeví aktuální čas (při
uvedení do provozu nebo po delším výpadku
proudu čas nastavený výrobcem):

Otevřením překrytu se automaticky nastaví
programovací mód. Otočný knoflík (a) otočte
na "      ".
Čas se nastaví stlačením tlačítka  "-" (o) nebo
"+" (p).
Krátkým stlačením se přestaví zobrazení
o minutu, při delším stlačení běží čas rychleji
dopředu nebo zpátky. Přitom se sekundy
nastaví na "0". Při uvolnění tlačítka běží čas
dále.
Pokud se nestlačí tlačítka, běží čas také dále.

Časy před 12.00 (poledne) se dají
rychleji nastavit pomocí tlačítka "-" (o).
Pokud nechcete provádět žádné další změny,
uzavřete překryt.

Začátek topení (     ) nastavení

Otevřením překrytu se automaticky nastaví
programovací mód. Otočný knoflík (n) otočte
do pozice       (začátek topení).
Na ukazateli (e) se objeví naposledy nastave-
ný počátek topení (při uvedení do provozu
nebo po delším výpadku proudu čas nastave-
ný výrobcem):

Stlačením tlačítka "-" (o) nebo "+" (p) se
nastaví požadovaný počátek topení.
Krátkým stlačením se přestaví čas počátku to-
pení o 10 minut, delším stlačením tlačítka bě-
ží čas rychleji vpřed nebo zpátky.
Uzavřete překryt, nemají-li být prováděny žád-
né změny.

Počátek sporo  (    ) nastavení

Otevřením překrytu se automaticky nastaví
programovací mód. Otočný knoflík (n) otočte
do pozice    .
Na ukazateli (e) se objeví naposledy nastave-
ný počátek sporo (při uvedení do provozu
nebo po delším výpadku proudu počátek
sporo nastavený výrobcem):

Stlačením tlačítka "-" (o) nebo "+" (p) se
nastaví požadovaný počátek sporo.
Krátkým stlačením se přestaví čas počátku
sporo o 10 minut, delším stlačením tlačítka
běží čas rychleji vpřed nebo zpátky.
Pokud nechcete provádět žádné další změny,
uzavřete překryt.
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6.3  Rezerva chodu
Spínací hodiny poskytují minimálně po jedno-
denním provozu rezervu ještě na ca. 2 hodiny
chodu. Při výpadku proudu zhasne kontrolka.
Je-li obnovena dodávka proudu během
rezervy chodu, je ukazatel hodin tak jako
začátek topení a sporo opět funkční.

Dbejte na to, aby dodávka proudu
nebyla  přerušena déle než 2 hodiny (topení
v létě nevypínejte, ale na regulátoru nastavte
nízkou teplotu, viz kap. 6.1.2 TIP k trvalému
topení).

6.4  Nastavení letního a zimního času
Postupujte jako v kapitole "nastavení hodin"!
Spínací doby "začátek topení" a "začátek
sporo" neměňte!

6.5  Krátký návod k obsluze
V zásuvce,  na pravé straně soklu se nachází
krátký návod k obsluze, ve kterém je vše
důležité krátce popsáno (obr.2).

6.6  Regulátor s připojeným čidlem teploty  
místnosti RF 1 (příslušenství)

Je-li připojené čidlo teploty místnosti RF 1,
čidlo zabudované v regulátoru není aktivní.
Určující jsou potom teplotní změny v okolí
externího čidla teploty místnosti.

Čidlo teploty místnosti použijte, pokud
na místě montáže regulátoru převládají
nevhodné podmínky k měření, které nejsou
platné v celém bytě, např. sluneční záření,
provoz kachlových kamen apod.

6.7   Regulátor s připojeným dálkovým 
spínačem (nadstavba)

Pomocí tohoto přídavného spínače (není
součástí dodávky JUNKERS) lze topení
zapnout na dálku.
Nejčastější použití je nasazení telefonního
správce. Tím lze z každého telefonu přeno-
sem osobního kódu zapnout topení.
Před opuštěním domu se na regulátoru
nastaví stav provozu, který si přejete při
návratu zpět )automatika nebo trvalé topení).

Potom se sepne spínač dálkového spínače,
regulátor pracuje na "sporo" a příslušná
červená kontrolka (I) nesvítí. Současně se na
ukazateli objeví:

Pokud se spínač otevře (např. prostřednictvím
kódovaného telefonního signálu) pracuje
regulátor s programem, který byl předtím
nastaven.

Byt je také navečer či brzy ráno zatep-
lený, pokud před opuštěním domu nastavíte
regulátor na pozici   (trvalé topení) (g) a tepr-
ve potom uzavřete spínač. Při návratu nezapo-
meňte regulátor opět nastavit na pozici
"automatický provoz".
Při delší nepřítomnosti by jste neměli zapome-
nout, že by mohl být byt (stěny atd.) příliš
studený a tím potřebuje delší čas k prohřátí.
Topení proto včas zapněte.

7 Hlášení regulátoru
Dálkové hlášení závad 
(není u všech kotlů)

U kotlů s Bosch Heatronic se závada na kotli
přenese do regulátoru.
Při poruše kotle svítí kontrolka (I).

Upozornění: V tomto případě postupujte dle
pokynů v návodu k obsluze kotle nebo
informujte Vašeho topenáře.



TR 100

9

8 Všeobecné pokyny

.. a pokyny k úspoře energie:
Při změně nastavení regulátoru reaguje regu-
látor s časovou prodlevou. Procesor porovná-
vá každých 20 sekund hodnoty má být a je
a provádí odpovídající korekce s potřebnou
rychlostí.
Místnost (hlavní místnost), kde je regulátor
teploty místnosti zabudován, určuje teplotu
ostatních místnosti.
Tzn., že teplota v hlavní místnosti působí jako
určující v celé topné síti.
Z tohoto důvodu, pokud jsou hlavní místnosti
termostaticky regulovaná topná tělesa, musí
být tato vždy úplně otevřená. Termostatické
ventily přivírají přívod tepla (viz také kap. 4.1).

Pokud si ve vedlejších místnostech přejete
nižší teplotu nebo má-li být topné těleso zcela
vypnuto, potom nastavte (termostatické)
ventily topného tělesa odpovídajícím
způsobem.
Protože místnost, kde je namontován regulá-
tor teploty místnosti, působí jako hlavní míst-
nost, může vlivem cizího tepla (např. sluneční
paprsky, kachlová kamna) dojít k nedostateč-
nému zateplení zbylých místností (topení zů-
stane studené). Tomu lze odpomoci nasaze-
ním externího čidla teploty RF 1 jako příslu-
šenství dle kap. 2.2, kap. 5.1 a kap. 6.6.

Snížením teploty místnosti přes den nebo
přes noc lze uspořit mnoho energie.
Snížení teploty místnosti o 1 K (°C) může
způsobit až 5% úsporu energie.
Nemá smysl snižovat teplotu v místnostech,
které jsou denně vytápěné, pod +15 °C.

Při následném vytápění se snižuje tepelná
pohoda, stěny jsou vystydlé. K dosažení této
pohody se často nastavuje vyšší teplota míst-
nosti a tím se spotřebuje více energie než při
rovnoměrném přívodu tepla. Při dobré tepel-
né izolaci budovy se možná nedosáhne
nastavené sporo teploty.

Přesto se ušetří energie, protože topení zůstá-
vá vypnuté. V tomto případě můžete také
dříve nastavit začátek sporo.

Při větrání nenechávejte vyklopená okna. Tím
se z místnosti stále odvádí teplo bez toho, aby
se zlepšily jmenovité hodnoty místnosti.
Vyvarujte se trvalého větrání!
Větrejte raději krátce, ale intenzivně (otevřete
okna dokořán).
Při větrání nastavte regulátor teploty na nižší
hodnotu.
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Závada Příčina Pomoc
nedosáhne se nastavené     
teploty místnosti

nastavená teplota místnosti je 
překročena

v místnosti montáže
regulátoru je nainstalován
termostatický ventil(y)

volba teplotního náběhu je 
nastavena příliš nízko

regulátor je umístěn na
nevhodném místě, např.
vnější stěna, blízko okna,
v průvanu

termostatický ventil nahraïte 
ručním ventilem nebo
termostatický ventil úplně
otevřete. 

volbu teplotního náběhu
nastavte výše

Zvolte vhodnější místo
montáže (viz kap. montáž)
nebo nasaïte externí čidlo 
teploty místnosti

velké výkyvy teplot místnosti dočasné působení cizího 
tepla na regulátor, např.
sluneční záření, osvětlení 
místnosti, televize, komín atd.

Zvolte vhodnější místo
montáže (viz kap. montáž)
nebo nasaïte externí čidlo 
teploty místnosti

zvýšení teploty místo snížení denní čas na spínacích
hodinách špatně nastaven

Zkontrolujte nastavení

při provozu sporo příliš
vysoká teplota místnosti

vysoká tepelná kapacita
budovy

Provoz sporo navolte dříve

špatná nebo žádná regulace špatné připojení regulátoru Zkontrolujte připojení podle 
schématu zapojení popř. jej
opravte

žádný ukazatel nebo              
dvojtečka nesvítí

velmi krátký výpadek proudu hlavní spínač kotle vypněte
a opět zapněte
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Zastoupení pro Českou republiku:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod višňovkou 25/1661
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: (02) 61300 461 - 466
Fax: (02) 61300 516


