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Návod k užívání výrobku
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AIRZONE BLUEFACE 

SCREENSAVER 

The screensaver pops up after about 15 seconds of inactivity, displaying the following information: 

 

Time and date. This information can be edited from the user settings menu. (See section user settings).  

Current zone. It indicates the zone where the interface is located.  

Room temperature. It indicates the room temperature of the zone where the Blueface is located. 

Relative humidity. It indicates the humidity of the zone. 

Zone state. It displays information about the zone state and settings, warnings and errors of the system (see section system 

warnings and errors). 

On/Off. On and off of the zone where the thermostat is located. 

  

  

Room temperature 

On/Off 

Time and date 

Relative humidity 

Zone state 

Current zone 
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AIRZONE BLUEFACE

SPOŘIČ OBRAZOVKY

Spořič obrazovky se spustí přibližně po 15 sekundách nečinnosti a zobrazuje následující informace:

Čas a datum: Tyto informace lze upravit v nabídce uživatelských nastavení. (Viz část Uživatelská nastavení). 

Aktuální zóna: Signalizuje zónu, ve které je umístěno rozhraní.

Teplota v místnosti: Signalizuje teplotu v místnosti zóny, ve které je umístěno rozhraní Blueface.

Relativní vlhkost: Signalizuje vlhkost v dané zóně.

Stav zóny: Uvádí informace o stavu zóny a nastavení, varování a chyby systému (viz část Varování a chyby systému).

Zapnutí/vypnutí: Zapnutí a vypnutí zóny, ve které je umístěn termostat.

Čas a datum

Aktuální zóna

Relativní vlhkost

Stav zóny

Teplota v místnosti

Zapnutí/vypnutí
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HOME SCREEN  

  
Operation modes. Select among the available modes: cooling, heating, ventilation and stop. (See section air conditioning 
control and operation modes). 

Eco-Adapt function. It offers several energy efficiency levels and also adapts the temperatures to boost the efficiency of your 
system. (See section air conditioning control; Eco-Adapt saving function). 

Fan Speed. It sets the operating speed of the AC unit fan. (See section Fan Speed). 

Current zone/Room temperature. It indicates the zone where the thermostat is located. The name of the zone can be edited. 
It also works as shortcut to zone navigation. (See section navigation through zones). It displays the current temperature of the 
zone where the Blueface is located.  

User settings. From this parameter you can control several functions such as the language, the screen brightness, the 
screensaver, etc. (See section user settings) 

Set-point temperature. Press on the temperature to set the set point. (See section air conditioning control) 

Relative humidity. It indicates the humidity of the zone. 

Air conditioning control. Control menu of the basic functions of Airzone systems.  

Time schedules. In this menu, you can program your Airzone system and activate/deactivate time schedules. (See section time 
schedules). 

System consumption. It provides information about the consumption of your system. 

Zone settings. Sleep, anti-freezing and other parameters depending on your type of system (See section zone settings). 

On/Off. On and off of the zone where the thermostat is located. 
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DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Funkce Eco-Adapt

Otáčky ventilátoru

Uživatelská nastavení

Nastavená teplota

Zapnutí/vypnutí

Nastavení zóny

Spotřeba systému

Provozní režim

Relativní vlhkost

Časový plán

Ovládání klimatizace

Aktuální zóna /
teplota v místnosti

Provozní režim: Můžete vybírat z dostupných režimů: chlazení, vytápění, větrání a zastavení.(Viz část Ovládání a provozní 
režimy klimatizace).

Funkce Eco-Adapt: Nabízí několik úrovní energetické účinnosti a současně přizpůsobuje teploty, aby zvýšila účinnost vašeho 
systému. (Viz část Ovládání klimatizace; úsporná funkce Eco-Adapt).

Otáčky ventilátoru: Slouží k nastavení provozních otáček ventilátoru klimatizační jednotky. (Viz část Otáčky ventilátoru).

Aktuální zóna / teplota v místnosti: Signalizuje zónu, ve které je umístěn termostat. Název zóny lze upravit.

Slouží také k rychlému přístupu do procházení zón. (Viz část Procházení zón). Zobrazuje aktuální teplotu zóny, ve které je 
umístěno rozhraní Blueface.

Uživatelská nastavení: V rámci tohoto parametru můžete nastavit řadu funkcí, například jazyk, jas obrazovky, spořič 
obrazovky atd. (Viz část Uživatelská nastavení)

Nastavená teplota: Po stisknutí teploty budete moci nastavit její hodnotu. (Viz část Ovládání klimatizace).

Relativní vlhkost: Signalizuje vlhkost v dané zóně.

Ovládání klimatizace: Nabídka slouží k ovládání základních funkcí systémů Airzone.

Časový plán: V této nabídce můžete naprogramovat systém Airzone a aktivovat/deaktivovat časové plány. (Viz část Časové 
plány).

Spotřeba systému: Poskytuje informace o spotřebě systému.

Nastavení zóny: V závislosti na typu systému umožňuje nastavit režim spánku, protimrazovou ochranu a další parametry (Viz 
část Nastavení zóny).

Zapnutí/vypnutí: Zapnutí a vypnutí zóny, ve které je umístěn termostat.
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ZPŮSOB POUŽITÍ ROZHRANÍ BLUEFACE

Ovládání klimatizace

 Zapnutí/vypnutí: Stisknutím této ikony zapnete nebo vypnete zónu, ve které je umístěn termostat.

 Řízení teploty: Stiskněte teplotu a pomocí ikon – a + zadejte požadovanou nastavenou teplotu (přesnost: ±0,5 °C).

Dostupné rozsahy pro režim vytápění: 15–30 °C. Dostupné rozsahy pro režim chlazení: 18–30 °C. Tyto rozsahy se mohou měnit 
v závislosti na úrovni účinnosti (funkce Eco-Adapt) nastavené na hlavním termostatu.

Provozní režimy

Tato část zobrazuje provozní režim systému. Přístup k tomuto parametru získáte na hlavním termostatu. Dostupné režimy 
jsou následující:

 Zastavení: Klimatizační systém bude vypnutý bez ohledu na stav požadavku ostatních zón.

 Chlazení: V tomto provozním režimu pracuje systém výhradně v režimu chlazení, když v jakékoli zóně vznikne požadavek 
(nastavená teplota < teplota v místnosti).

 Vytápění: V tomto provozním režimu pracuje systém výhradně v režimu vytápění, když v jakékoli zóně vznikne 
požadavek (nastavená teplota < teplota v místnosti).

 Větrání: V tomto provozním režimu pracuje systém výhradně v režimu větrání, když v jakékoli zóně vznikne požadavek 
(nastavená teplota < teplota v místnosti).

 Odvlhčování: V tomto provozním režimu pracuje systém v režimu odvhlčování a upravuje vzduch v zóně (snižuje 
vlhkost), když v jakékoli zóně vznikne požadavek (nastavená teplota < teplota v místnosti).

Poznámka: Tento režim je ideální ve dnech s vysokou vlhkostí, kdy snižuje výskyt vodních částic na mřížkách.

Funkce Eco-Adapt

Nabízí několik úrovní energetické účinnosti a současně přizpůsobuje teploty, aby byl váš systém účinnější. Funkce Eco-Adapt 
nastavuje mezní hodnoty na základě úrovně účinnosti:

Zakázáno: V tomto případě nejsou nastaveny žádné úsporné mezní hodnoty. Dostupné rozsahy teplot jsou rozsahy 
povolené systémem, tedy 15–30 °C v režimu vytápění a 18–30 °C v režimu chlazení.

Ruční: Umožňuje nastavit mezní teploty zón podle teploty nastavené na hlavním termostatu.

Španělsko | Portugalsko 
Německo

Francie Itálie

 15°C – 22°C
  24°C – 30°C

 15°C – 22°C
  24°C – 30°C

 15°C – 21°C
  24°C – 30°C

 15°C – 21,5°C
  25°C – 30°C

 15°C – 20,5°C
  25°C – 30°C

 15°C – 20,5°C
  25°C – 30°C

 15°C – 21°C
  26°C – 30°C

 15°C – 19°C
  26°C – 30°C

 15°C – 20°C
  26°C – 30°C

Ukazatel účinnosti: V závislosti na provozní teplotě zobrazuje rozhraní Blueface řadu barev, která signalizuje úroveň 
účinnosti systému:

Zelená: velmi účinný  Žlutá: účinný  Oranžová: neúčinný  Červená: velmi neúčinný
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Otáčky ventilátoru

Používá se k nastavení otáček ventilátoru klimatizační jednotky. V automatickém režimu se otáčky nastavují dle výchozích 
nastavení, přičemž průtok vzduchu závisí na počtu zón, které vykazují požadavek.

U instalací s jednotkami fan coil lze otáčky systému nastavit ručně na hlavním termostatu.

 Vysoké táčky  Střední otáčky

 Nízké otáčky  Automatické otáčky

 V závislosti na instalaci umožňuje přímo vybrat otáčky jednotky, přičemž hodnota 1 se rovná nejnižším otáčkám. Otáčky 
se v automatickém režimu nastavují dle výchozích nastavení.

Procházení zón

Na hlavní obrazovce stiskněte název zóny a zobrazí se seznam všech zón a jejich stavů. Tato obrazovka umožňuje ovládání 
všech zón současně nebo samostatně a můžete na ní také zapnout/vypnout zóny. Stisknutím tlačítek < a > můžete zobrazit 
ostatní zóny.
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Fan Speed 

It is used to set the speed of the AC unit fan. The speed is set in automatic mode by default, imposing the flow depending on 
the number of zones in demand. In fancoil installations, the system speed can be manually selected from the Master thermostat. 

 High speed. 

 Medium speed. 

 Low speed. 

 Automatic speed. 

 Depending of the installation, enables to directly select the speed of the unit, setting the value 1 as the lowest speed. The 
speed is set in automatic mode by default. 

 

Navigation through zones 

From the main screen press on the name of the zone, a list with all the zones and their status will be displayed. This screen 
enables the control of all the zones at the same time or individually, it is also possible to switch on/off the zones from this 
screen, press < and > to see the rest of the zones. 

 
The “All zones” option gives access to the control of all the zones at the same time, broadcasting the changes to all of them. 
Press on the zone’s name to access to all the parameters of the zone and control them from your controller. When the system 
detects a temperature error on a specific zone, the zone displays the error code instead of the room temperature (see section 
Warnings and errors). 

Remote zone icons: 

-  Exit zone. It closes the zone and returns to the main zone. 

-  It returns to the list of zones. 
 

 
  

  

Turn on/off all the 
zones 

On/Off of the zone 

Room temperature 
of the zone 

Set-point temperatura 
of the zone 

Access to all the zones 

Access to the zone 

Přístup ke všem zónám

Přístup k zóně

Teplota v místnosti
příslušné zóny

Zapnutí/vypnutí všech zón

Zapnutí/vypnutí zóny

Nastavená teplota
příslušné zóny

Položka „All zones“ (Všechny zóny) umožňuje přístup k ovládání všech zón najednou (změny jsou zasílány do všech zón).
Stisknutím názvu zóny získáte přístup ke všem parametrům zóny a můžete je prostřednictvím ovladače upravovat. Když 
systém zjistí chybu související s teplotou konkrétní zóny, zóna místo teploty v místnosti zobrazuje chybový kód (viz část 
Varování a chyby).

Ikony vzdálených zón:

 -  Opuštění zóny. Zavře zónu a vrátí se do hlavní zóny.

 -  Vrátí se do seznamu zón.
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POKROČILÉ POUŽITÍ TERMOSTATU AIRZONE BLUEFACE

Uživatelská nastavení

Tento parametr slouží k řízení a změně všech základních funkcí. Jedním stisknutím zobrazíte ikonu rychlého přístupu. 
Stisknutím jednotlivých ikon získáte přístup k parametrům.

 Jazyk/země: Vyberte hodnoty pro váš systém.

 Jas: Můžete nastavit jas a stanovit, jestli chcete mít aktivní jas obrazovky při spuštěném spořiči obrazovky či nikoli.

 Datum a čas: Po stisknutí hodin můžete nastavit čas, formát času (12 nebo 24 hodin) a funkci automatické změny času.  
Po stisknutí kalendáře budete moci nastavit datum.

 Čištění obrazovky: Tuto možnost vyberte, když chcete vyčistit obrazovku. Obrazovka se na několik sekund uzamkne, 
abyste ji mohli lépe vyčistit.

 Spořič obrazovky: V této části můžete určit, které informace se mají zobrazovat na spořiči obrazovky. V závislosti na 
konfiguraci vašeho systému můžete vybrat následující položky:

 • Stav zóny: zobrazuje informace o stavu a konfiguraci zóny. 
 • Informace o počasí: dostupné pouze v kombinaci se systémem Webserver Airzone Cloud. 
 • Spotřeba klimatizační jednotky: dostupné pouze pro počítače s měřením spotřeby. 
 • Pokud zakážete možnost zobrazení informací, zobrazí se na obrazovce pouze čas a stav.

 Informace: Tento parametr poskytuje následující informace:

 • Zóna: firmware, zóna, přidružení, regulátor nebo stav komunikace. 
 • Systém: firmware, nastavení a informace o ovladačích systému. 
 • Zařízení: zobrazuje prvky připojené k systému. 
 • Webserver: způsob konfigurace a způsob jejího přidružení, adresa IP a adresa MAC. 
 • Chyby: varování před událostmi v systému.

Časové plány:

Stisknutím ikony časového plánu vstoupíte do nabídky, kde můžete u každé zóny nastavit až 24 plánů: 
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ADVANCED USE OF AIRZONE BLUEFACE THERMOSTAT 

User settings 

Use this parameter to control and change all the basic functionalities. Touch once to display the shortcuts. Press on the icons 
to access the parameters. 

 Language/Country. Select the values for your system. 

 Brightness. You can set the brightness intensity and determine whether want to activate the screen brightness while the 
screensaver is displayed or not. 

 Date and time. Press on the clock to set the time, the format type (12 or 24 hours) and if you want the system to change 
the time automatically. Press on the calendar to set the date. 

 Clean screen. Select this option if you want to clean the screen. The screen will lock for a few seconds in order to help you 
clean it. 

 Screensaver. You can define the information displayed on the screensaver. Depending on your system configuration, you 
can select: 

• State of the zone: it displays information about the state and configuration of the zone. 
• Weather information: Only available with Webserver Airzone Cloud. 
• AC unit consumption: only available for computers with consumption reading. 
• If you disable the information option, only the time and state will be displayed. 

 Information. This parameter provides information on:  

• Zone: firmware, zone, association, actuator or status of the communications.  
• System: firmware, settings and information about the system controllers. 
• Devices: It displays the elements connected to the system.  
• Webserver: How to configuration and how to associate it, IP address and MAC address. 
• Errors: Warnings on system incidents. 

 

Times schedules 

If you press the time schedule icon, you will access the menu where you can schedule up to 24 per zone: 

  
Use the Add icon to apply a time schedule to a zone and follow the instructions.  

1. Select the type of time schedule you want to apply and press confirm. There are two types of schedules: 
• Mode. Allows to choose the operation mode (only available for Master Blueface). 
• Temperature. Allows to choose the temperature of the zone for cooling and heating mode.  

2. Select the days of the week, the time and the type of time schedule to be applied on the schedule 

   

Add. Create schedule 

Temperature schedule 

Activate/Deactivate time 
schedules 
Mode schedule 

Přidání / vytvoření časového plánu

Aktivace/deaktivace časových plánů

Režim časového plánu

Teplota časového plánu

Pomocí ikony Přidání zadejte u dané zóny časový plán a postupujte podle uvedených pokynů. 
 1. Vyberte typ požadovaného časového plánu a stiskněte tlačítko Potvrdit. Existují dva typy časového plánu: 
    • Režim: Umožňuje vybrat provozní režim (dostupné pouze u hlavního termostatu Blueface). 
    • Teplota: Umožňuje vybrat teplotu zóny pro režim chlazení a režim vytápění. 
 2. Vyberte požadované dny v týdnu, čas a typ časového plánu. 
 3. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
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Chcete-li aktivovat/deaktivovat nebo změnit časový plán, stisknutím požadovaného plánu získáte přístup k úpravě jeho 
nastavení. Následně stiskněte výběr zapnutí/vypnutí nebo jednotlivé parametry, které chcete upravit. 
Stisknutím a podržením jakéhokoli časového plánu zobrazíte všechna dostupná nastavení:

 Upravit: Slouží ke změně názvu časového plánu. 
Chcete-li změnit název časového plánu, podržte stisknutý název zóny, abyste se dostali do editoru názvu. Následně změňte 
název.

Odstranit: Slouží k odstranění časového plánu.

  Kopírovat: Můžete zkopírovat časový plán a použít jej u jakékoli jiné zóny.

Po aktivaci časového plánu se objeví obvyklá ikona časového plánu . Pokud jej deaktivujete, ikona bude zobrazena 
přeškrtnutá. Současně dojde k deaktivace seznamu časových plánů, přestože zůstane vidět .

Spotřeba systému

Tato nabídka zobrazuje informace o době, kdy je v zóně požadována dodávka vzduchu, a také o provozu klimatizační 
jednotky systému během dne.

Pokud váš systém poskytuje informace o spotřebě elektrické energie, zobrazí se zde aktuální příkon jednotky a celková 
spotřeba během dne.

Nastavení zóny

V této nabídce máte přístup k následujícím funkcím:

 Režim spánku: Režim spánku funguje jako automatický úsporný časovač vypnutí zóny. Můžete nastavit následující 
hodnoty:

 Vypnuto: Časovač je vypnutý.

 30: Aktivuje časovač a po uplynutí 30 minut vypne zónu.

 60: Aktivuje časovač. Po uplynutí 30 minut změní zóna svou teplotu o 1 °C. Po uplynutí 60 minut se zóna vypne.

  90: Aktivuje časovač. Po uplynutí 30 minut změní zóna svou teplotu o 1 °C. Po uplynutí 60 minut změní zóna svou 
teplotu o další 1 °C. Po uplynutí 90 minut se nakonec zóna vypne.

 Protimrazová ochrana: Brání, aby teplota v místnosti neklesla pod 12 °C, přestože je zóna vypnutá. (Neaktivuje se 
v režimu zastavení).

V závislosti na typu instalace a konfigurace vašeho systému jsou k dispozici určité další funkce:

 Úhel mřížek*: Nastavte úhel mřížek zóny pro režim chlazení a režim vytápění. Ve výchozím nastavení je úhel 90°.

 Přizpůsobení klapek*: Nastavte sklon horizontálních a vertikálních klapek systému (kde je tato funkce dostupná).

 Stupně řízení*: Můžete vybírat z následujících možností:

 - Vzduch: Využívá pouze vzduchový stupeň. 
 - Sálavý provoz: Využívá pouze sálavý vzduch. 
 - Kombinovaný provoz: Systém kombinuje oba stupně provozu, aby se rychle a účinně dosáhlo ideálního komfortu.

* Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se zóna při změně jakéhokoli z těchto parametrů vypne.

 Funkce Q-Adapt: Vyberte si algoritmus řízení, který nejlépe odpovídá vaší instalaci. K dispozici jsou následující možnosti:

 - Maximum: Bez ohledu na počet zón pracuje systém při maximálních otáčkách. 
 - Výkon: Otáčky systému jsou vyšší než při standardním režimu, aby byl vyšší průtok vzduchu. 
 - Standard: Jedná se o výchozí režim. 
 - Systém automaticky reguluje otáčky na základě počtu zón. 
 - Tichý režim: Otáčky systému jsou nižší než při standardním režimu, aby byla nižší hladina hluku. 
 - Minimum: Bez ohledu na počet zón pracuje systém při minimálních otáčkách.
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Poznámka: Pokud máte bránu 0–10 V, algoritmus navíc zohlední hodnoty minimálního a maximálního napětí, které instalační 
společnost zadala v nabídce.

 Nastavení Lite: Tento parametr můžete použít k základnímu nastavení teplot pro zóny pomocí ovladače Airzone Lite. 
Kromě toho můžete také nakonfigurovat kabelový ovladač Airzone Lite tak, aby se choval jako bezdrátový ovladač (LED 
kontrolka po několika sekundách zhasne). 
Poznámka: Chcete-li vstoupit do nastavení Lite z jakéhokoli termostatu Airzone Blueface, je nutné vstoupit do zóny přes parametr 
Procházení zón.

VAROVÁNÍ A CHYBY

Termostat Airzone Blueface zobrazuje všechna varování systému v režimu spořiče obrazovky. Pokud navíc dojde k chybě, 
bude zobrazena na spořiči obrazovky, na hlavní obrazovce a v části „Chyby“ v uživatelských nastaveních.

 Varování

Protimrazová ochrana: Zobrazí se pouze v případě, kdy je aktivní.  
(Viz část Nastavení zóny).

Okno: Signalizuje deaktivaci klimatizace zóny v důsledku otevření okna. Toto varování 
je dostupné pouze v případě, když je aktivován okenní kontakt systému.

Nízký stav nabití baterie: Varování před nízkým stavem nabití baterie. Po stisknutí 
ikony poskytne informace o příslušné zóně.

Události

Pokud dojde k jakékoli z následujících chyb, kontaktujte instalační společnost.

Chyba 1: Chyba komunikace s hlavní řídicí deskou.

Chyba 5: Snímač teploty je rozepnutý.

Chyba 6: Došlo ke zkratu snímače teploty.

Chyba 8: Nebyl nalezen termostat Lite.

Chyba 9: Chyba komunikace mezi komunikační branou a systémem.

Chyba 11: Chyba komunikace mezi komunikační branou a vnitřní jednotkou.

Chyba 13: Chyba komunikace mezi hlavní řídicí deskou a řídicím modulem sálavých těles.

Chyba 14: Chyba komunikace s modulem výparníku.

Chyba klimatizační jednotky: Porucha klimatizační jednotky.
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Note: If having the 0-10 V Gateway; the algorithm will, in addition, consider the minimum and maximum voltage values established 
by the installer within the menu 

Lite settings. You can use this parameter to define base set-point temperature for zones with Airzone Lite. Besides, you can 
also configure your wired Airzone Lite cable to act as wireless (the LED light will switch off after a few seconds). 
Note: To access the Lite Settings parameter from any Airzone Blueface thermostat, it is necessary to access the zone through the Zone 
Navigation parameter.  

 

WARNINGS AND ERRORS 

Airzone Blueface thermostat displays all the system warnings in your screensaver. Besides, if there is any error, it will be 
displayed on the screensaver, on the main screen and on "Errors", in user settings. 

 

 Warnings  

Anti-freezing. It will be only displayed when it is activated. (See Section Zone 
Settings).  

Window. It indicates the air conditioning of the zone has been deactivated due to 
open window. Only available if the window contact of the system is activated. 

Low battery Lite. Low battery warning. Informs about the involved zone when the 
icon is pressed. 

 

 Incidents 

If any of these errors occurs, please contact with your installer.  

Error 1. Communication error with the main control board.  

Error 5. Temperature sensor is opened. 

Error 6. Temperature sensor is short circuited. 

Error 8. Lite thermostat not found. 

Error 9. Communication error between the communications gateway and the system. 

Error 11. Communication error between the communications gateway and the indoor unit. 

Error 13. Communication error between the main control board and the control module of radiant elements. 

Error 14. Communication error with theexpansion module. 

AC unit error. Error in the AC unit.  
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Parque Tecnológico de Andalucía 

C/ Marie Curie, 21 – 29590 

Campanillas – Málaga - España 

Teléfono: +34 900 400 445 

Fax: +34 902 400 446 

http://www.myzone.airzone.es 

Parc Tertiaire Silic – Inmeuble Panama 

45 Rue Villeneuve 

94573 Rungis - France 

Téléphone : +33 184 884 695 

Fax : +33 144 042 114 

http://www.myzone.airzonefrance.fr 

 

Via Fabio Filzi, 19/E – 20032 

Cormano – Milano - Italia 

Telefono: +39 02 56814756 

Fax: +39 02 56816158 

http://www.myzone.airzoneitalia.it 

 

 

 

 


