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Prohlášení o shodě č. 41/2010

     

My,  firma  TECH,  Wieprz  1047A,  34-122  Wieprz,   Polsko, 

prohlašujeme  s  plnou  odpovědností,  že  námi  vyráběný 

termoregulátor ST-500  230V,  50Hz  splňuje  požadavky 

vyhlášky ministra hospodářství, práce a sociálních věcí (Sb. 

č. 155, položka 1089) z 21. srpna 2007, kterou se zavádí 

ustanovení  nízkonapěťové  směrnice  (LVD)  2006/95/ES)  ze 

16.1. 2007.

 Ovladač  ST-500   úspěšně  prošel  zkouškou 

kompatibility EMC  při zapojení optimální zátěže.

K hodnocení shody byla použita harmonizovaná norma 

PN-EN 60730-2-9:2006.

- 2 -





tech

I. Popis

Modul  Ethernet  je  zařízení,  které  umožňuje  dálkovou  kontrolu  práce  kotle 
prostřednictvím internetu nebo lokální  sítě.  Uživatel  kontroluje na obrazovce svého 
domácího počítače stavy všech zařízení  instalací  kotle  a  práce každého zařízení  je 
zobrazována v animované podobě.

Kromě možnosti zobrazování teploty na každém čidle má uživatel také možnost 
zadávat  změny  zadaných  teplot  a  to  jak  v případě  čerpadel,  tak  i  v případě 
směšovacích ventilů.

II. Připojovaní modulu
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ST – 500  Ethernet
Pořadí postupu při připojování modulu:
1. Připojení vodiče pro komunikaci s internetem.
2. Připojení vodiče pro komunikaci s řídícím regulátorem.

3. Připojení napájení ze zdroje 9V DC

III. Instalace modulu s řídícím regulátorem

Modul ST-500 spolupracuje s řídícím regulátorem ST-48. Po správném připojení 

modulu je nutné v menu řídícího regulátoru ST-48 zapnout internetový modul (Menu 

>> Menu instalátora >> Modul internetový >> Zapnuto), následně potvrdit >>Adresa 

IP.  Po  krátkém  okamžiku  se  zobrazí  adresa  IP  modulu,  která  bude  zapotřebí 

v průběhu pozdější instalace, proto je nutné tuto adresu zapsat na kartičku. (např. 

192.168.1.192)

IV. Přihlašování do modulu (lokální síť)
1. Spustit okno internetového prohlížeče,

vepsat dříve zapsanou Adresu IP (např. http://192.168.1.192)

a potvrdit klávesou enter.

2.  V zobrazeném  okně  přihlašování  vepíšeme  továrně  nastavený  název  (uživatel: 

user), pole heslo ponecháme prázdné a klikneme OK.

Po těchto činnostech jsme již přihlášeni do modulu prostřednictvím lokální sítě.

V. Nastavení bezpečnostní ochrany
1. Jestliže chceme provést změnu názvu uživatele a hesla pro přístup do modulu, 

pak je nutné vstoupit do záložky nastavení.
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2. Nastavení bezpečnostní ochrany modulu v lokální síti

Nastavujeme nový název uživatele a heslo.
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ST – 500  Ethernet

Po  odsouhlasení  prostřednictvím  kliknutí  na  ikonku  změnit  se  zobrazí  následující 

zpráva:

3. Registrace na vnější stránce.

Jestliže chceme využívat nejen lokální síť v domácnosti, ale také využívat 

i  jiná  místa  prostřednictvím  internetu,  pak  musíme  nakonfigurovat 

přístup do vnější stránky.

K tomuto účelu je nutné vyplnit pole: Identifikátor a heslo.

Zavedení administračního hesla umožňuje libovolně měnit zadané

teploty  (editace),  heslo  uživatele pak  opravňuje  pouze  k nahlížení 

teplot bez možnosti provádění jejich změn.

Pozor!
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Pozdější změna identifikátoru vnější stránky již nebude možná.

Po  odsouhlasení  prostřednictvím  kliknutí  na  ikonku  změnit  se  zobrazí 

následující zpráva:

VI. Přihlašování do modulu (vnější stránka)
Přihlašování do modulu ST-500 z vnější stránky provádíme 

prostřednictvím vepsání adresy do okna prohlížeče 

http://zdalnie.techsterowniki.pl

potvrdíme a po krátkém okamžiku se zobrazí počáteční okno, ve kterém 

je nutné vepsat dříve nastavený login, heslo a kliknout přihlásit.

Po krátkém okamžiku se zobrazí obrazovka modulu.
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ST – 500  Ethernet

Pozor!
Internet  Explorer  v některých  případech  omezuje  možnost 

spouštění  skriptů  a  formátů  ActivX,  které  jsou  nezbytné  pro 

zobrazování  údajů  stahovaných  z  modulu.  Z tohoto  důvodu  se 

doporučuje  spuštění  v prohlížeči  této  možnosti  prostřednictvím 

kliknutí  na  pásek  s informacemi  pravým  tlačítkem  počítačové 

myši na text „povolit zablokovaný obsah”
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VII. Ruční nastavení modulu
Jedním ze způsobů konfigurace  řídícího  regulátoru  s lokální  sítí  je 

ruční nastavení přístupových parametrů.

V takovém případě musíme provést kontrolu nastavení své lokální sítě.

Budeme potřebovat následující parametry:

– Adresa IP

– Maska IP

– Adresa Brány

– Adresa DNS

VII.1.1 Stahování dat

1. Kliknout na menu Start, následně Spustit (nebo klávesa WIN+R )
c:\Windows\system32\cmd.exe

2. Vepsat cmd a  kliknout OK

3.  Otevře se okno s konzolou.
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ST – 500  Ethernet

4. Vepsat ipconfig a stisknout Enter.

5. Ve většině případů je Adresa DNS stejná jako Adresa Brány. Pro 

jistotu můžeme provést kontrolu pomocí vepsání příkazu ipconfig/all
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VII.2.2 Konfigurace řídícího regulátoru

Po  zapsání  všech  údajů,  které  budeme  potřebovat,  přejdeme 

k nastavením řídícího regulátoru.

Vstoupíme  do  nastavení  internetového  modulu  v regulátoru  kotle 

(menu>>menu instalátora>>modul internetový).

1. Parametr DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol  ) musí 

být vypnutý.

2. Adresu IP nastavujeme jako jedinečnou pro síť pomocí změny čísel 

adresy  IP  na  libovolné  jiné  např.  192.168.1.200.  V případě  potřeby 

existuje možnost kontroly zda je adresa IP již obsazená, pomocí vepsání 

do cmd.exe příkazu ping 192.168.1.200.
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ST – 500  Ethernet

Jestliže dojde k zobrazení informace „Cílový host je nedosažitelný”, pak 

je daná adresa volná a můžeme ji použít.

V případě,  když  dostaneme  zpětnou  informaci,  musíme  použít 

jinou adresu IP.

6. Adresa MAC je nastavena továrně:    12:12:12:12:12:18

A musí být jedinečná.

7. Masku IP, Adresu Brány a Adresu DNS nastavujeme tak, jako 

v případě stahování dat.

8. Po  správné  konfiguraci  řídícího  regulátoru  můžeme  přejít  na 
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počátek instrukce IV. Přihlašování do modulu (lokální síť) pomocí vepsání 

do prohlížeče Adresy IP, kterou jsme určili již dříve.

Sestava ST-500 Ethernet obsahuje:

– Regulátor ST-500

– Napájecí zařízení 9V DC

– Tvarovka RS

– Kabel pro komunikaci RS 2m

TECHNICKÉ ÚDAJE

L.p. Specifikace
1 Napětí napájení 9V DC
2 Maximální odběr proudu 100 mA
3 Transmise IEEE 802.3 10 Mb/s 
4 Připojení k síti Złącze RJ 45
5 Připojení k řídícímu regulátoru Złącze RJ12

Obsah
I. Popis...........................................................................................4
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Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že vyrábíme elektronické zařízení a 
to nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými   komponenty a elektronickými zařízeními.  V 
souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany životního 
prostředí.  Symbol  přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat 
do běžných odpadových nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci  chráníme životní  prostředí. 
Povinností  uživatele  je  odevzdat  opotřebované  zařízení  do  určeného  sběrného  místa  za  účelem 
recyklace elektrického a elektronického odpadu.
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