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   Upozornění ! 
  Nesprávné nastavení HTS 40 může vést k nižší 
  účinnosti instalace nebo způsobit sníženou kvalitu 
  vzduchu z důvodu malého větrání 
 

 

Podmínky 
Je možné připojit až 4 ks HTS 40 k jedné instalaci a 
lze také vybrat které klimatizační systémy (1 až 8) 
budou čidly ovlivňovány 

 
Kompatibilní zařízení 

• S1x55     

• VVM S320, VVM S225 

• SMO S40 

• F1x45/55 

• VVM 225,310,320,500,  

• SMO 40, Lucie 200 SPLIT+, BA-SVM 200, 

SHK 200 

Součást dodávky 

1x     čidlo vlhkosti 
2x     montážní šroubky 

Rozmístění komponentů 

 

Elektrické součásti 

X1  svorkovnice, napájení, komunikace 

AA28  el. deska čidlo vlhkosti 

AA28-S2 DIP přepínač 

Montáž 

HTS 40 musí být instalováno na zeď uvnitř budovy. 
Nainstalujte čidlo v místnosti ve které chcete 
měřit/udržovat relativní vlhkost vzduchu a teplotu. 
Nejvhodnější místo je ve výšce cca 1,5 m nad 
podlahou v místě, které není ovlivňováno teplotou 
z jiných zdrojů tepla (sluneční záření, radiátor, televize, 
okno, průvan apod.) a není zakryto např. záclonou 
nebo skryto mezi skříněmi nebo policemi. 
 
 
  Upozornění ! 
  HTS 40 nesmí být instalováno vně budovy. 

Všeobecně 
 
Příslušenství HTS 40 – je zařízení, které měří relativní 
vlhkost vzduch a teplotu v místnosti, ve které je 
instalováno 
V Návodech a schématech je toto čidlo označováno 
jako BM1 
 
Oblasti použití 
 
   Upozornění ! 

   Který klimatický systém bude ovlivněn čidlem  

   HTS 40 se určí v menu 7.2.15 (S verze regulátoru) 

 
 
TOPENÍ 
Omezení relativní vlhkosti (RV) vzduchu během 
režimu vytápění 
- pokud je v menu nastavení zvoleno “Omezení RV“ 
instalace je ovlivňována paralelním posunem 
topné/chladicí křivky 
CHLAZENÍ 
-  pokud je v menu nastavení zvoleno “Omezení RV“ 
instalace je ovlivňována paralelním posunem 
topné/chladicí křivky 
 
Omezení teploty chladicí vody zabraňuje tvorbě 
kondenzace na povrchu potrubí a příslušenství 
v chladicím systému 
- pokud je v menu nastavení vybráno „Zabránění 
kondenzace“ instalace je ovlivňována posunem 
chladicí křivky 
 
Řízené větrání 
Pokud je vybráno řízené větrání HTS 40 ovlivňuje 
větrání tak, aby se dosáhlo požadované relativní 
vlhkosti vzduchu 
 
Pokud je hodnota relativní vlhkosti vzduchu jiná než 
hodnota nastavená zvýší se / sníží se průtok čerstvého 
větracího vzduchu 
 
- pokud je řízené větrání aktivováno lze vybrat 
požadované otáčky ventilátoru (nastavení v % max. 
otáček) 
- změna větrání se aktivuje tehdy pokud se hodnota 
relativní vlhkosti liší o více než 5% od nastavené 
hodnoty 
- pokud je instalováno více čidel HTS 40 použije se 
k řízení větrání průměr z naměřených hodnot    
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Elektrické připojení 

Upozornění ! 
Všechna elektrická připojení musí být prováděna 
osobou s příslušnou kvalifikací a provedena podle 
platných místních norem a předpisů. 
 
Řídící jednotka/vnitřní modul musí být před připojením 
HTS 40 odpojena od napájení. 
 

• Aby se zabránilo možnému el. mag.rušení 
nesmí být vodiče k HTS 40 vedeny souběžně 
s vysokonapěťovými kabely 

• Max. délka kabelu je do 50m, průřez vodičů 
min. 0,5mm2 - použijte např. stíněný kabel 
SYKFY nebo JYTY 

 
Připojení komunikace 
 
Příslušenství obeshuje el. desku (AA28) která musí být 
správně připojena k desce vstupních signálů v hlavní 
jednotce. 
Pokud se připojuje více HTS 40, každá další 
následující deska musí být připojena v sérii s deskou 
předcházející 
 
Připojení několika HTS 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propojení HTS 40 a jiného příslušenství 
 
HTS 40 může být propojeno v sérii s jiným 
příslušenstvím které má desku AA5 (AXC kartu) 
HTS 40 vždy musí být připojeno v sérii jako první. 
 

 
 
 

Tepelná čerpadla - řada F 

 
F1145, F1155 
 
Svorkovnice X1 na el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA3-X4:9-12 
v tepelném čerpadle 
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F1245, F1255 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA3-X4:9-12 
v tepelném čerpadle 
 
 

 
 
F 1355, F1345 (elektrická výstroj v 2.0) 
 

 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA101-X10:7-10 
v tepelném čerpadle 
 

 
 
 
F1345 (starší verze bez ozn. 2.0) 
 

 
 
 
 

Ventilační TČ - F370, F470, F730, F750 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA3-X4:9-12 
v tepelném čerpadle 
 
 

 
 
Tepelná čerpadla vzduch-voda - vnitřní moduly 
VVM 225, VVM 320, VVM310, VVM500 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA3-X4:9-12 ve 
vnitřním modulu 
 

 
 
 
NIBE BA-SVM 200, LUCIE 200 SPLIT+, SHK 200, 
SMO 40 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA3-X4:9-12 v řídící 
jednotce 
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Tepelná čerpadla - řada S 

 
S1155, S1255 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA2-X30:1-4 
v tepelném čerpadle 
 

 
 
 
VVM S320, VVM S225 
 
Svorkovnice X1 v el. desce (AA28) čidla vlhkosti HTS 
40 je propojena se svorkovnicí AA2-X30:1-4 ve 
vnitřním modulu 
 
 

 
 
 
Řídící jednotky 
 
SMO S40 
Svorkovnice X1 na el. desce AA28 v čidle vlhkosti je 
propojena se svorkovnicí AA100-X9:7-10 v řídící 
jednotce 

 

 
 
 
Připojení více čidel 
 
Pokud se připojuje pokojové čidlo RMU S40, 
může se připojit do svorkovnice AA28-X1 v HTS 40 
 
 

 
 
 
 
Tolerance měření vlhkostního čidla 
 

 
 

 



Návod k instalaci HTS 40 
 
 

 
 

5 
 

Nastavení DIP přepínače 
 
Nastavení DIP přepínače v el. desce AA28 v čidle 
vlhkosti HTS 40 musí být při instalaci více čidel 
následující: 
 

 
 
 
 
 
 

Nastavení programu - F verze 
tepelných čerpadel, vnitřních 
modulů VVM, LUCIE 200 SPLIT+,BA-
SVM 200, SHK 200 a řídící jednotka 
SMO 40 
 
Při prvním zapnutí tepelného čerpadla se objeví 
„Průvodce spouštění“ který Vás vede k nastavení 
jednotlivých parametrů. Později může být aktivován 
průvodce spouštění v Menu 5.7. 
Pokud neprovedete všechna nastavení během 
„Průvodce spouštění“ při prvním spuštění tepel. 
čerpadla můžete nastavení provést v systémovém 
Menu. 
 
MENU 5.2.4 - aktivace/deaktivace příslušenství 
 
Zde můžete určit, které příslušenství bude 
přidáno/odebráno z řídícího systému. Můžete vybrat 
„automatické vyhledání“ příslušenství nebo „ručně“ 
označit nainstalované příslušenství v seznamu. 
Vyberte „čidlo vlhkosti 1 - 4“. 
 
 
   Upozornění ! 
   Každé čidlo HTS 40 může ovlivnit více než  
   jeden systém. 
 
 
 

MENU 1.1.1. Teplota topení 
 
Zde nastavte teplotu/paralelní posun topné křívky pro 
vybraný klimatizační systém. Menu ukazuje 
nastavenou hodnotu pro topení. Pro zvýšení/snížení 
vnitřní teploty zvyšte/snižte hodnotu zobrazenou 
v ikoně teploměru. O jakou hodnotu musí být hodnota 
změněna, aby se změnila pokojová teplota o 1°C, je 
různé pro každý topný systém. 
 
MENU 1.1.2. Teplota chlazení 
 
Zde nastavte teplotu/paralelní posun topné křívky pro 
vybraný klimatizační systém. Menu ukazuje 
nastavenou hodnotu pro chlazení. Pro zvýšení/snížení 
vnitřní teploty zvyšte/snižte hodnotu zobrazenou 
v ikoně teploměru. O jakou hodnotu musí být hodnota 
změněna, aby se změnila pokojová teplota o 1°C, je 
různé pro každý topný systém. 
 
MENU 1.1.3. Relativní vlhkost 
 
Nastavení maximální povolené reltivní vlhkosti pro 
klimatizační systém. 
 
MENU 1.9.4. Nastavení pokojového čidla 
 
Aktivace a nastavení pokojového čidla. Zde můžete 
nastavit RH faktor (číselná hodnota) který určuje jak 
moc nad/pod normální teplota (rozdíl mezi 
požadovanou a skutečnou pokojovou teplotou) 
v místnosti ovlivní teplotu průtoku v klimatizačním 
systému. Vyšší hodnota zajistí větší a rychlejší změny 
posunu topné/chladicí křivky 
 
 MENU 4.1.11. Větrání řízené potřebou  
 
Aktivace řízeného větrání: 
Možnost nastavení: zap/vyp 
Výrobní nastavení: vyp 
 
Požadovaná relativní vlhkost RV%: 
Pokud je aktivováno řízené větrání potom údaje 
z HTS40 ovlivňují větrání tak, aby se dosáhlo 
požadované nastavené hodnoty relativní vlhkosti 
vzduchu 
Možnost nastavení: zap/vyp 
Výrobní nastavení: vyp 
Rozsah nastavení: 35 - 75% 
Výrobní nastavení: 50% 
 
 
   Upozornění ! 
Menu je přístupné pouze pokud je instalované 
ventilační TČ, větrací modul FLM nebo je aktivováno 
příslušenství ERS (rekuperační jednotka) 
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MENU 5.3.1 - FLM 
 
Pokud je nainstalován ventilační modul FLM potom 
mohou být k řízení ventilace použita až 2 čidla HTS 40 
na 1 modul FLM  
Možná nastavení: 

• min/max rychlost otáček ventilátoru 

• čas. interval mezi změnou rychlosti otáček 

• které čidlo bude řídící 
 
MENU 5.3.12 - Rekuperační jednotka ERS 
 
Pokud je nainstalována rekuperační jednotka ERS 
potom mohou být k řízení ventilace použita až 2 čidla 
HTS 40 
Možná nastavení: 

• min/max rychlost otáček ventilátoru 

• čas. interval mezi změnou rychlosti otáček 

• které čidlo bude řídící 
 
MENU 5.3.16 - Čidlo vlhkosti 
 
Možná nastavení pokud je aktivována tato funkce 
v režimu:  
Topení 
Omezit rel. vlhkost v místnosti, syst. x:  zap/vyp 
 
Chlazení 
Předejít kondenzaci, syst. x: zap/vyp 
Omezit rel. vlhkost v místnosti, syst. x:  zap/vyp 
 
 
HTS 40 pro klimatizační systém 1-8: 
Zde se zobrazí všechny naistalované klimatizační 
systémy. Vyberte které čidlo HTS 40 bude ovlivňovat 
příslušný klimatizační systém. Jedno HTS 40 může 
ovlivňovat více klimatizačních systémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení programu - S verze 
tepelných čerpadel, vnitřního 
modulů VVM S320 a řídící jednotky 
SMO S40 
 
Při prvním zapnutí tepelného čerpadla se objeví 
„Průvodce spouštění“ který Vás vede k nastavení 
jednotlivých parametrů. Později může být aktivován 
průvodce spouštění v Menu 7.7. 
Pokud neprovedete všechna nastavení během 
„Průvodce spouštění“ při prvním spuštění tepel. 
čerpadla můžete nastavení provést v systémovém 
Menu. 
 
MENU 7.2.1 - aktivace/deaktivace příslušenství 
 
Zde můžete určit, které příslušenství bude 
přidáno/odebráno z řídícího systému. Můžete vybrat 
„automatické vyhledání“ příslušenství nebo „ručně“ 
označit nainstalované příslušenství v seznamu. 
 
MENU 1.1. Teplota  
 
Zde nastavujete požadované teploty 
 
MENU 1.2.4 -  Větrání řízené dle potřeby 
 
Požadovaná relativní vlhkost 
Rozsah nastavení: 35 - 75% 
 
(pozn.: aktivace funkce Větrání s regulací vlhkosti 
v menu 7.1.4.4) 
 
 MENU 7.2.2 - větrací modul (FLM/FLM S45) 
 
Otáčky ventilátoru min. :  45 - 65% 
Otáčky ventilátoru max. :  65 - 85% 
 
Časový interval mezi změnami otáček ventilátoru: 
Interval 1 - 60 min. 
 
Řídící čidlo 1 - 2 
Nastavení:  vyp/HTS 1 - 4 
 
   Upozornění ! 
   Následující menu vyžaduje příslušenství HTS 40    
   které je aktivováno v menu 1.2.4. Větrání řízené dle   
   potřeby 
 
 
 
Nejnižší rychlost ventilátoru 
Zde se nastavuje nejniží povolená rychlost ventilátoru 
během Větrání řízeného dle potřeby 
Nejvyšší rychlost ventilátoru 
Zde se nastavuje nejvyšší povolená rychlost 
ventilátoru během Větrání řízeného dle potřeby 
Časový interval změny rychlosti ventilátoru 
Zde se nastavuje časový interval pro zvýšení/snížení 
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rychlosti ventilátoru k dosažení požadované relativní 
vlhkosti. Výrobní nastavení je takové, že rychlost 
otáček ventilátoru se mění o jeden procentní bod 
každých 10 minut 
Řídící čidla 1 - 2 
Zde zvolíte který větrací modul bude ovlivňován 
kterým čidlem HTS. Pokud 2 nebo více čidel HTS řídí 
větrací modul potom je větrání nastaveno podle 
průměrné hodnoty všech čidel 
 
 
MENU 7.2.11 - větrací modul ERS 
 
(nastavení otáček ventilátoru během větrání řízeného 
dle potřeby) 
Nejvyšší rychlost otáček ventilátoru 
Nastavení: 1 - 100% 
Nejnižší rychlost otáček ventilátoru 
Nastavení: 1 - 100% 
Řídící čidlo 
Nastavení: HTS 1 - 4 
Zde zvolíte který/é větrací modul/y bude ovlivňován 
kterým čidlem HTS. Pokud 2 nebo více čidel HTS řídí 

větrací modul potom je větrání nastaveno podle 
průměrné hodnoty všech čidel 
 
 
MENU 7.2.15 - čidlo vlhkosti HTS 
 
Klimatizační systém 1 HTS 
Nastavení: 1 - 4 
Omezení relativní vlhkosti v místnosti, syst. x 
Nastavení: zap/vyp 
Zabránění kondenzace, syst. x 
Nastavení: zap/vyp 
 
Až 4 čidla HTS 40 mohou být instalována 
Zde určujete zda ve Vašich systémech bude 
omezována relativní vlhkost vzduchu během režimů 
topení nebo chlazení 
Také můžete zvolit minimální teplotu průtoku chlazení 
a vypočítanou teplotu průtoku chlazení pro zabránění 
kondenzace na povrchu potrubí a ostatních 
komponentů v chladicím systému 

 
 
 
 

Technická specifikace: 
 

HTS 40 

Rozměry plastového krytu Š x V x H mm 85 x 85 x 35 

Rozměry Š x V x H mm 85 x 85 x 14 

Napájecí napětí  12V DC 40mA (napájení z TČ/vnitřní jednotky) 

Číslo dílu  067 538 

 
 
 


