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1 O tomto dokumentu
1.1 Účel dokumentu

Tyto montážní pokyny jsou součástí přístroje a obsahují veškeré 
informace pro správnou a bezpečnou montáž.

1.2 Přiložené dokumenty

Veškeré dokumenty se nacházejí na přiloženém DVD a jsou k 
dispozici na http://dealers.webasto.com.

V tištěné formě jsou k přístroji přiloženy následující dokumenty:

 ■ Stručný návod
 ■ Informační list pro první uvedení do provozu

1.3 Použití tohoto dokumentu

XX Tyto Montážní pokyny si v případě potřeby vytiskněte.

XX Přiložené Montážní pokyny si přečtěte před montáží přístroje.

XX Před spuštěním přístroje si přečtěte Pokyny k obsluze.

1.4 Použití symbolů a značek

Texty se symbolem  odkazují na samostatné dokumenty, které 
jsou přiložené nebo si je můžete vyžádat u společnosti Webasto.

Texty se symbolem    odkazují na technické zvláštnosti.

Texty se symbolem   nebo  odkazují na riziko vzniku 
věcných škod, nebezpečí nehody nebo zranění. 

Značka Význam

 3  Podmínka pro následující pokyny, jak postupovat

XX  Pokyny, jak postupovat

2 Bezpečnost
2.1 Kvalifikace pracovníků provádějících 

montáž

Pracovníci provádějící montáž musí prokázat následující kvalifikaci:

 ■ Úspěšné ukončení školení Webasto
 ■ Odpovídající kvalifikaci pro práci na technických systémech

2.2 Předpisy a zákonná ustanovení

XX Před uvedením topení do provozu si přečtěte a řiďte se pokyny 
k obsluze.

Směrnice Čísla provozních povolení pro UniControl

Odrušení ECE R10  05 8205 UniControl

Ustanovení těchto směrnic jsou závazná v rozsahu platnosti rámcové 

směrnice EHS/70/156 a/nebo ES/2007/46 (pro nové typy vozidel od 

29.4.2009) a měla by být rovněž dodržována i v zemích, ve kterých 

neexistují speciálnější předpisy. Nedodržování montážních pokynů 

má za následek pozbytí platnosti všeobecného provozního povolení 

topení a tedy i všeobecného provozního povolení vozidla. U vozidel 

s evropským provozním povolením není nutný záznam podle § 19 

odstavce 4 přílohy VIII b Vyhlášky o provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Je třeba dodržovat místní nařízení o registraci moto-

rových vozidel.

Použití ke stanovenému účelu

Ovladač UniControl slouží k ovládání vodních nebo vzduchových to-

pení Webasto pro předehřívání kabiny a motoru.Ovladač UniControl 

je v současné době schválen pro připojení k určitým vodním nebo 

vzduchovým topením Webasto.

NEBEZPEČÍ

 ■ Topení z důvodu nebezpečí otravy a udušení nezapí-
nejte v uzavřených prostorách.

 ■ Topení před tankováním vždy vypněte.
 ■ Neodborná obsluha, instalace nebo oprava topení a 
ovladačů Webasto může způsobit požár nebo vést k 
uvolňování smrtelně jedovatého oxidu uhelnatého. 
Výsledkem mohou být těžká nebo smrtelná poranění.

 ■ Webasto neručí za závady a škody, ke kterým došlo 
v důsledku nerespektování Montážních pokynů a 
Pokynů k obsluze a v nich uvedených upozornění. 
Toto vyloučení ze záruky se vztahuje zejména na:

 ■ Montáž nevyškolenými pracovníky
 ■ Nesprávné používání
 ■ Opravy provedené mimo servisní středisko Weba-
sto

 ■ Použití neoriginálních náhradních dílů
 ■ Úprava topení bez souhlasu společnosti Webasto

 ■ Ovladač v případě závady vždy kompletně vyměnit.
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2.3 Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny k montáži

POZOR

Nebezpečí elektrického zkratu při dotyku dílů, 
které jsou pod napětím

XX Před montáží odpojte palubní síť vozidla od 
akumulátoru vozidla.

POZOR

Nebezpečí pořezání se o ostré hrany

XX Přes ostré hrany namontujte ochranu proti 
prodření.

Bezpečnostní pokyny pro používání

VÝSTRAHA

Nebezpečí exploze v prostředí obsahující 
hořlavé výpary, hořlavý prach a nebezpečné 
materiály (např. čerpací stanice, sklady paliv, 
uhlí, dřeva nebo obilí)

XX Topení nezapínejte nebo nepoužívejte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy a udušení výfukovými plyny v 
uzavřených prostorách bez odsávání výfukových 
plynů

XX Topení nezapínejte nebo nepoužívejte.

3 Popis přístroje
3.1 Obsah dodávky

 ■ UniControl
 ■ Stručný návod
 ■ DVD (dokumentace)
 ■ Adaptérový kabel
 ■ Informační list pro první uvedení do provozu

3.2 Typový štítek

Typový štítek je připevněný na zadní straně ovladače.

3.3 Popis funkce

Ovladač

Ovladač UniControl slouží k ovládání vodních nebo vzduchových 
topení Webasto pro předehřívání kabiny a motoru.

Einstellungen

T

Fig. 01: Ovladač UniControl 

Aktivovaný předvolený čas, indikátor ADR (v závislosti na provedení)

1 Časovač (předvolený čas)

2 Čas

3 Ovládací tlačítko

4 Tlačítko okamžitého spuštění s ukazatelem stavu

5 Symbol volby menu

6 Označení položky menu
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4 Montáž ovladače
4.1 Pokyny k montáži

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru v důsledku navrtaných 
vedení

Popáleniny

XX Vedení za montážní plochou instalujte mimo 
oblast vrtání. 

UPOZORNĚNÍ

Poranění při dotyku ostrých hran

Odřeniny, pořezání

XX Při montáži používejte ochranné 
rukavice.

4.2 Požadavky na montážní místo

Řiďte se zákonnými předpisy.

Montážní místo musí splňovat následující požadavky:
 3 Interiér vozidla
 3 Lehce přístupné
 3Dobře viditelné
 3 Čisté, suché a bez mastnoty
 3 Chráněné před vlhkostí a mokrem
 3 Chráněné před horkem, mimo přímé proudění teplého vzduchu
 3Dostatečné volný prostor za montážním místem 

4.3 Montáž ovladače

Montáž

1 32

Fig. 02: Montáž ovladače

1 Montážní místo

2 Možnost: Montážní rámeček

3 Ovladač

XX Určete montážní místo.

XX Vyřízněte montážní otvor.

XX Určete místo pro protažení kabelového svazku ovladače.

XX Kabelový svazek ovladače protáhněte montážním otvorem.

XX Připojte svorkovnice.

XX Ovladač opatrně zacvakněte.

1

2

Fig. 03: Příklad propojení ovladače (1) s topením (2)
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5 První uvedení do provozu
5.1 Pokyny pro první uvedení do provozu

VÝSTRAHA

Vdechování jedovatých plynů v uzavřených 
prostorách

Nebezpečí otravy a udušení

XX Topení nikdy, ani s naprogramovaným spuštěním 
vytápění, nepoužívejte v uzavřených prostorách 
jako garážích nebo servisních dílnách bez 
odsávání výfukových plynů.

XX Při použití v servisních dílnách s odsáváním výfu-
kových plynů se přesvědčte, že je toto odsávání 
funkční.

VÝSTRAHA

Přeprava nebezpečných nákladů (ADR): 
Naprogramované spuštění vytápění není 
přípustné

XX Vyberte v menu funkci ADR a potvrďte ji. Viz „6.3 
Volba funkce ADR“ na straně 7.

XX Při montáži ovladače do vozidel pro přepravu 
nebezpečných nákladů věnujte pozornost 
dodatečným nařízením.

 3 Topení je správně namontované.
 3Ovladač je správně namontovaný.
 3 Palubní síť vozidla je připojená k napětí akumulátoru.

Výběr topení

Odpadá, pokud je topení rozpoznáno automaticky.

Otáčejte ovládacím tlačítkem a vyberte nainstalované topení.

Fig. 04: Položka menu „Topení“

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení dne v týdnu:

Po

Fig. 05: Den v týdnu

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem, zvolte den v týdnu.

Fig. 06: Nastavení hodiny

Nastavení času:

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem, nastavte hodinu.

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem, nastavte minuty.

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

Vytápění   

  

  

Fig. 07:  Hlavní menu

Po zobrazení hlavního menu je první uvedení do provozu 
ukončeno.

Vybrané topení je možné dodatečně změnit 

prostřednictvím servisního menu. Viz „6.2 Manuální 

výběr topení“ na straně 7.
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6 Servisní menu
6.1 Vyvolání servisního menu

Při prvním uvedení do provozu

Při resetu se veškerá nastavení vynulují na tovární 
nastavení (základní nastavení provedená technikem) 
s výjimkou dne v týdnu a času.

XX V hlavním menu zvolte symbol „Nastavení“ . 

Nastavení   

  

  

Fig. 08: Položka menu „Nastavení“

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

XX Zvolte položku menu „Reset“.

Reset   

Nastavení

  

Fig. 09: Položka menu „Reset“

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

Reset   

Nastavení

  

Fig. 10: Položka menu „Potvrdit Reset“

XX Pro potvrzení volby v menu znovu stiskněte ovládací tlačítko.

XX Okamžitě stiskněte současně ovládací tlačítko a tlačítko 
okamžitého spuštění na 3 sekundy.

XX Zobrazí se servisní menu.

  Nastavení

   Topení

Fig. 11: Položka menu „Topení“

Pro výběr položek menu otáčejte ovládacím tlačítkem ve směru 

hodinových ručiček.

6.2 Manuální výběr topení

XX Vyvolejte servisní menu.

  Nastavení

   Topení

Fig. 12: Položka menu „Topení“

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

  Nastavení

   Topení

Fig. 13: Položka menu „Topení“, příklad Thermo 90 ST

Pro správný výběr příslušného topení se řiďte 
tabulkou v dodatku.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem, vyberte nainstalované topení.

XX Stiskněte ovládací tlačítko, topení bylo vybráno.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem proti směru hodinových ručiček, 
zvolte „Zpět“.

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

6.3 Volba funkce ADR

XX Vyvolejte servisní menu.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem ve směru hodinových ručiček.

XX Zvolte položku menu „ADR“.

Fig. 14: Položka menu „ADR“

XX Stiskněte ovládací tlačítko (zvolte ADR „On“ nebo „Off“)

Otáčejte ovládacím tlačítkem proti směru hodinových ručiček, 

zvolte „Zpět“.

„Off“: UniControl s funkcí časovače (tovární 
nastavení)

„On“: UniControl nemá funkci časovače.
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6.4 Odblokování topení

UPOZORNĚNÍ

Možné nebezpečí požáru

Popáleniny

XX Odstraňte příčinu poruchy.

XX Odblokování topení smí provést pouze vyškolený 
technik.

POZOR

Riziko poškození topení

XX Odstraňte příčinu poruchy.

XX Odblokování topení smí provést pouze vyškolený 
technik.

XX Vyvolejte servisní menu.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem ve směru hodinových ručiček.

XX Zvolte položku menu „Odblokovat topení“.

Fig. 15: Položka menu „Odblokovat topení“

XX Po zvolení „Odblokovat topení“ stiskněte ovládací tlačítko. 

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem, zvolte „OK smazat kód chyby“ 
nebo „Zpět“ (zrušit).

XX Stiskněte ovládací tlačítko. Kódy chyb v topení budou smazány.

6.5 Obnovení továrních nastavení

Při volbě „Obnovit tovární nastavení“ bude ovladač 
nastaven do stavu při dodání. Veškerá předchozí 
nastavení budou ztracena.

XX Vyvolejte servisní menu.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem ve směru hodinových ručiček.

XX Zvolte položku menu „Tovární nastavení“.

Fig. 16: Položka menu „Tovární nastavení“

XX Stiskněte ovládací tlačítko.

XX Otáčejte ovládacím tlačítkem, zvolte „OK reset“ nebo „Zpět“ 
(zrušit).

XX Stiskněte ovládací tlačítko.  
Ovladač bude nastaven zpět do stavu při dodání.
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7 Odstraňování závad
7.1 Signalizace závady

Pokud dojde během vytápění k poruše topení, 
přístroj vydá prostřednictvím ovladače chybový kód.

XX Stisknutím tlačítka okamžitého spuštění je nutné 
potvrdit signalizovanou závadu. 

Případná závada se na displeji ovladače zobrazí 
jako Txx, Fxx nebo Hxx spolu s červeně blikajícím 
tlačítkem okamžitého spuštění. Chybové hlášení se 
uloží do paměti závad. Uložené závady je možné 
zobrazit v menu v položce „Nastavení“.

 

Další informace najdete v pokynech k obsluze 
topení.

Tabulka interních závad ovladače „Txx“

Kód chyby Závady Popis závady Odstranění závady
Ted Přepětí Napájecí napětí je vyšší než 36V. Zkontrolovat elektrické zařízení vozidla.

Te3 Závada podsvícení displeje
- Kontaktovat servis Webasto

Te4 Závada stavu LED

T12 Porucha komunikace na W-Bus - Zkontrolovat instalaci.

Te7/Te8 - - Kontaktovat servis Webasto

Tea Chybný zpětný signál z topení (ST) - Zkontrolovat provedenou montáž.

Tec Váznoucí ovládací tlačítko Ovládací tlačítko je stisknuté déle než 10 sek. Kontaktovat servis Webasto

T46 Nadproud/zkrat na spínacím výstupu Proud je větší než 500mA.
Zkontrolovat provedenou montáž. Zajistit, aby 
spotřebič na spínacím výstupu neodebíral vyšší 
proud než 500mA.

Te0 Redukované napětí
Napájecí napětí je nižší než hodnota nastavená 
technikem. Dobít akumulátor resp. zkontrolovat elektrické 

zařízení vozidla.
T84 Podpětí Napájecí napětí je nižší než 8V.

Te1 Okolní teplota příliš nízká nebo příliš vysoká
Okolní teplota je mimo provozní rozsah -20 °C až 
+70 °C.

Závada zmizí automaticky, jakmile bude okolní 
teplota opět v rozmezí -20°C až +70°C.

Teb Závada RTC -

Při přerušení napětí na více než 8 minut: Znovu 
zadat den/čas. 
 
Objeví-li se závada bez přerušení napětí: Kontakto-
vat servis Webasto

Tee - - Kontaktovat servis Webasto

Závada u připojeného topení

Kód chyby Závady Popis závady Odstraňování závad
F01 až F15

F01 až F99
Závada topení (analogové)

Viz dílenská příručka topení Kontaktovat servis Webasto

H01 až Hxx Závada topení (W-Bus)
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8 Technická data
Parametry Hodnoty

Jmenovité napětí [V] 12 nebo 24

Maximální spotřeba el. proudu (při provozu bez 
externích relé, podle intenzity podsvícení displeje) [mA]

20 až 40

Maximální spotřeba el. proudu (v režimu Standby) [mA] 0,8

Přípustná provozní teplota [°C] -40 až +70

Přípustná skladovací teplota [°C] -40 až +90

Rozměry ovladače [mm] 
(délka x hloubka x výška)

30,6 x 88,6 x 41,6

Hmotnost [g] 55
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9 Elektrické přípoje 
Označení svorek

1

5

6

10

Fig. 17: Svorkovnice kabelového svazku UniControl

Svorka Označení Poznámka
1 Svorka 31 (vozidlo) Baterie -

2 W-Bus Datové spojení s topením

3 Spínací výstup Analogový zapínací signál k topení

4 Spínací vstup
Tlačítko, analogové 
zapnutí krátkodobým potenciálem kostry 
(svorka 31).

5 Svorka 30 (vozidlo) Baterie +

6 Nastavovač teploty - Požadovaná hodnota teploty (pouze pro 
analogová vzduchová topení)7 Nastavovač teploty +

8 - -

9 Svorka 58 (vozidlo) Podsvícení (podsvícení přístrojů)

10 Svorka 15 (vozidlo) Plus zapalování
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Rozměry (mm)

Fig. 18: Rozměry UniControl

Vrtací šablona UniControl
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Fig. 19: Vrtací šablona
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www.webasto.com

Ve vícejazyčné verzi je závazná němčina. Pokud by nějaké jazyky chyběly, můžete si o ně zažádat.

Telefonní číslo příslušné země je uvedeno na prospektu servisních středisek Webasto nebo na webových stránkách Vaší 
příslušné zemské pobočky Webasto.

Webasto Thermo & Comfort SE 
Postfach 1410 
82199 Gilching 
Germany

Adresa pobočky: 
Friedrichshafener Str. 9 
82205 Gilching 
Germany

Technical Extranet: http://dealers.webasto.com
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