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Všeobecné bezpečnostní pokyny

Všechna elektrická zapojení a bezpečnostní
opatření smí provádět pouze osoba znalá dle
platných norem a nařízení VDE a také místních
norem.
Elektrické připojení musí být provedeno jako
pevné (viz. pokyny uvedené v nařízení VDE
0100).
Elektrické zapojení musí být provedeno podle
zapojovacího diagramu konkrétního ovládacího
panelu kotle.
Důležité!
Před otevřením ovládacího panelu kotle celý
otopný systém vypněte. Nezapojujte ani
neodpojujte žádné konektory pod napětím.
To může vést k poruše ovládacího panelu
nebo k nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

Obr. 2
Minimální vzdálenost od ostatních elektrických
zařízení
4. Mezi řídící jednotkou a vzdálenými
jednotkami musí být minimální vzdálenost
40 cm. Některé základní jednotky je však
možno instalovat vedle sebe.
5. Napájení otopného systému (řídící jednotka
nebo ovládání kotle) musí být zajištěno
nezávislým elektrickým obvodem. Je
zakázáno instalovat do blízkosti kotle a jeho
příslušenství zařízení, která mohou
interferenčně ovlivňovat elektrickou instalaci
(zářivky, stroje, apod.).

Bezpečnostní opatření pro instalaci
odpovídající normám EMC
1. Napájecí kabely musí být vedeny odděleně
od kabelů pro čidlo a datové sběrnice.
Vzdálenost mezi těmito typy kabelů musí být
alespoň 2 cm. Křížení kabelů je přípustné.

Obr. 3
Vedení elektrických kabelů v kotelně

obr. 1
Minimální vzdálenost…

6. Všechny kabely vedoucí k/z datové sběrnice
musí být stíněny. Doporučený kabel: JY(St)Y 2 x 2 x 0.6.
7. Stínění kabelů musí být připojeno k
zemnícímu potenciálu (například ke krytu
kotle, připojovacím svorkám pro uzemnění,
apod.). Není povoleno tzv. vícečetné
uzemnění (smyčka).

2. Napájecí kabely musí být vedeny odděleně
od kabelů pro ovládání čidel a datové
sběrnice.
3. Při instalaci ovládacích prvků do blízkosti
dalších zdrojů elektromagnetického záření
(transformátory, motory, mikrovlnné trouby,
televize, radiotelefony, počítače, apod.)
musí být dodržena vzdálenost nejméně 40
cm.
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Rozměry a maximální délka kabelu
Pro všechny kabely 230V~, jako jsou například
napájecí kabely, kabel k hořáku či kabely ke
spínacím prvkům platí následující rozměry: 1.5
mm2.
Maximální délka kabelu: V případě instalace v
rámci rodinného domu je délka kabelu
neomezená
Pro všechny nízkonapěťové kabely, jako jsou
například kabely k čidlům, voličům, sběrnicím a
analogovým vstupům/výstupům, modemům,
apod., platí: 0.5 mm2
Maximální délka kabelu: 50 m Je možné použít
i delší kabely, ale zvyšuje se riziko
interferenčního rušení.

Obr. 4 (viz bod 7)
...

Připojení datové sběrnice: 0.6 mm2
Doporučený kabel: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.6mm2
Maximální délka kabelu: 50 m
Je možné použít i delší kabely, ale zvyšuje se
riziko interferenčního rušení.

U sítí zapojených do hvězdice nesmí být
uzemnění
provedeno
na
koncích
uzemňovacího kabelu, ale vždy uprostřed.

Obr. 5
Uzemnění v sítích zapojených do hvězdice
8. Venkovní čidlo nesmí být nainstalován v
blízkosti přijímače/vysílače (v případě
instalace na stěnu garáže nesmí být
instalován v blízkosti automatického
otevírání garážových vrat, ovladačů antén,
radiově řízených alarmů, apod.).
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Řídící jednotka CONTROL UNIT

Instalace

nedodržení tohoto ustanovení dojde k
nevratnému zničení zařízení a ztrátě záruky.

Všechny řídící jednotky jsou určeny výhradně k
zabudování dovnitř a musí být nainstalovány
zepředu do ovládacího panelu kotle po
dokončení elektrického zapojení. Uchycení
základní jednotky je zajištěno dvěma sponami
na pravé a levé straně ovládacího panelu (1),
které je třeba otočit o 1/4 otáčky. Pro vyjmutí
řídící jednotky postupujte v opačném pořadí.

K červeně označeným svorkám (X2...X4) lze
připojit napájecí napětí podle konkrétních
provozních podmínek.
Další informace najdete v uživatelském
manuálu ke kotli.
Elektrické zapojení popisujeme na další straně.
Poznámka:
Napájecí kabely musí být instalovány odděleně
od nízkonapěťových kabelů (sběrnice, čidla,
apod.). Je přísně zakázáno používat jeden
kabel pro obě napětí. Kabely k čidlům a datové
sběrnici nesmí být instalovány společně s
napájecími kabely elektrických zařízení, která
nejsou odrušena (v souladu s normou EN
60555-2).

Elektroinstalace

Elektrické připojení ovládacích prvků je
provedeno zezadu přes 4 připojovací svorky
X1, X2, X3 a X4, ke kterým se připojují
příslušně zbarvené kabely.

Všechny modře označené svorky (X1) jsou
určeny pro nízká napětí a nesmí na ně být
připojeno napájecí napětí. V případě
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Popis zapojení svorek

Připojení napájecího napětí 230 V~

29 Čidlo průtoku pro smíšený topný okruh
30 Variabilní vstup 1
31 Variabilní vstup 2
32 Variabilní vstup 3
33 Čidlo průtoku pro smíšený topný okruh 2
34 Čidlo průtoku pro solární panely 1
35 Čidlo solárního kolektoru
36 Impulsní vstup
37 Topný zdroj - datová sběrnice A
38 Topný zdroj - datová sběrnice B

1 Vývod tepelného zdroje, výstup (stupeň 1)
2 Vývod tepelného zdroje, vstup (stupeň 1)
3 Čerpadlo přímého topného okruhu
4 Nezapojeno, používá se pro kódování
5 Čerpadlo TUV
6 L1/230 V~
7 Směšovací ventil 1 (OTEVŘENO)
8 Směšovací ventil 1 (UZAVŘENO)
9 Čerpadlo pro smíšený topný okruh 1
10 Variabilní výstup 1
11 Variabilní výstup 2
12 L1/230 V~
13 Směšovací ventil 2 (OTEVŘENO)
14 Směšovací ventil 2 (UZAVŘEN)
15 Čerpadlo pro smíšený topný okruh 2
16 –
17 Vývod topného zdroje, výstup (stupeň 2)
18 Vývod pro topný zdroj, vstup (stupeň 2)
19 Počítadlo provozních hodin hořáku  (stupeň
2)
20 Počítadlo provozních hodin hořáku  (stupeň
1)
21 N / 230 V~ - napájecí napětí
22 L1/230 V~ - napájecí napětí

Instalace do kotlů
Viz. technická dokumentace od výrobce kotle.
Montáž na stěnu
Viz. technická dokumentace k montážní sadě
na stěnu pro zařízení THETA WG
1)

Připojení čidel a datové sběrnice
23 Uzemnění pro čidla a datové sběrnice
24 Signál datové sběrnice A
25 Signál datové sběrnice B
26 Venkovní čidlo
27 Čidlo topného zdroje/kotle
28 Čidlo TUV
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Pouze pro solární aplikace

Nástěnný panel MSK

Použití
Nástěnný panel MS-K se používá pro připojení
řídící jednotky v případě, že je tato
namontovaná na stěnu.

Pokud nedodržíte uvedený postup bude
zařízení nevratně zničeno a dojde ke ztrátě
záruky. Připojovací svorky X7 až X10 lze
obvykle připojit k napájecímu napětí, podle
konkrétních provozních podmínek. Nástěnný
panel je vybaven svorkami bez šroubů
(jednotlivé žíly se tedy nemusí do svorek
šroubovat). Než vsunete vodič do svorky je
třeba stisknout páčku u příslušné svorky.
5- Zacvakněte postranní kryty svorek.
6- Při montáži řídící jednotky do zásuvky ji
zasouvejte rovnoměrným tlakem po celé
délce. Elektrické připojení se provádí
zasunutím zařízení do příslušného
vícepinového konektoru. řídící jednotku
upevněte do krytu s pomocí spon vlevo a
vpravo.

Typ
Nástěnný panel slouží pouze pro připojení
základní jednotky. Po zapojení řídící jednotky
do panelu a po dokončení elektroinstalace je
systém připraven ke spuštění.
Elektroinstalace
1- Kabely zkraťte na požadovanou délku a
upevněte zespodu nebo shora do zásuvky,
podle kabelového kanálu, ve kterém jsou
kabely vedeny. Poznámka: Pokud pro
zapojení nepoužíváte kabelové kanály,
musíte použít jiný systém pro omezení
namáhání kabelů.
2- Otočte pojistnými šrouby (1) a vytáhněte kryt
svorkovnice.
3- Nástěnný panel upevněte na rovný podklad.
Použijte k tomu dodané šrouby a
hmoždinky.
Otvory
vyvrtejte
podle
přiloženého vzoru
4- Elektroinstalace musí být provedena v
souladu se schématem zapojení, které
najdete na další stránce.

Poznámka:
Napájecí kabely musí být instalovány odděleně
od nízkonapěťových kabelů (sběrnice, čidel,
apod.). Je přísně zakázáno používat jeden
kabel pro obě napětí. V případě potřeby
použijte kabelové svazky s oddělovači.

Svorky na svorkovnicích X5 a X6 na levé
straně jsou určeny pro bezpečné nízké
napětí a nesmí na ně být připojeno napájecí
napětí. V případě nedodržení tohoto
ustanovení dojde k nevratnému poškození
přístroje a ztrátě záruky.
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Popis zapojení svorek

Připojení napájecího napětí 230 V~

Čerpadla a spínací prvky
HC Čerpadlo přímého topného okruhu
DHW Čerpadlo TUV
MC1 Čerpadlo smíšeného topného okruhu 1
MC2 Čerpadlo smíšeného topného okruhu 2
1
spínací prvek směšovacího ventilu 1
(OTEVŘENO)
1
spínací prvek směšovacího ventilu 1
(UZAVŘENO)
2
spínací prvek směšovacího ventilu
(OTEVŘENO)
2
spínací prvek směšovacího ventilu 2
(
UZAVŘENO)
LVA1 Variabilní výstup 1 (fáze)
LVA2 Variabilní výstup 2 (fáze)

Čidlo a datová sběrnice

Připojení hořáku
L1
N
T1
T2
B4
B5
T6
T7
T8

8

Napájecí napětí 230 V~ (fáze)
Napájecí napětí 230 V~ (nula)
Ovládání (stupeň 1)
Ovládání (stupeň 1)
Počítadlo provozních hodin hořáku
pro stupeň 1
Počítadlo provozních hodin hořáku
pro stupeň 2
Ovládání (stupeň 2)
Ovládání (stupeň 2)
Ovládání (stupeň 2)

2

-

Jednotka dálkového ovládání RS

-

v blízkosti dveří u nevytápěných místností
(v důsledku vlivu nízké teploty)
na
nezatěsněných
podomítkových
elektroinstalačních krabicích (kvůli vlivu
nízké venkovní teploty nebo z důvodu
komínového efektu působícího na
instalační potrubí)
v
místnostech
s
radiátory
s
termostatickými hlavicemi (vzájemné
ovlivňování obou ovládacích systémů).

Instalace
Po vyjmutí předního panelu stisknutím západky
na spodní straně krytu lze kryt namontovat na
požadované místo. Použijte k tomu přiložené
hmoždinky a šrouby. Kabel pro připojení
sběrnice musí být veden spodním výřezem v
krytu.

Místo instalace
a. pro aplikace bez čidla pokojové teploty. V
případě aplikací bez čidla pokojové teploty
lze vzdálenou ovládací jednotku umístit
kdekoli uvnitř objektu.
b. pro aplikace s čidlem pokojové teploty. V
tomto případě je vzdálenou pokojovou
jednotku umístit do výšky 1,20 m - 1,50 m
na nejvhodnější místo z hlediska sledování
teploty. Pro instalaci vzdálené ovládací
jednotky doporučujeme vybrat si vnitřní
příčku v nejchladnější místnosti objektu
(například vstupní halu, chodbu, apod.).
Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu
kolem pokojové jednotky musí být tato
jednotka nainstalována na stěnu s
použitím vymezovacích podložek, tak aby
mezi stěnou a jednotkou byla mezera.

Doporučený kabel:
J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6mm2 (2 volné žíly)
Maximální délka: 50 m
Poznámka:
Pro nové instalace použijte podomítkovou
krabici pro zajištění dokonalé elektroinstalace.

Jednotka dálkového ovládání nesmí být
nainstalována:
- v
místech
vystavených
přímému
slunečnému světlu (je třeba vzít v úvahu i
změny slunečního svitu během ročních
období)
- v blízkosti přístrojů, které mohou
produkovat teplo (televizní přijímače,
chladničky, osvětlení, radiátory, apod.)
- na vyhřívaných stěnách (podomítkové
topení) a na komínech.
- na obvodových stěnách
- v rozích, za záclonami nebo policemi (z
důvodu nedostatečné ventilace)
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komunikují na stejné lince datové sběrnice. Z
tohoto důvodu jsou řídící jednotky a dálková
ovládání vybaveny adresami datové sběrnice.

Popis zapojení svorek

Propojení jednotky dálkového ovládání s
ovládacím panelem kotle nebo základní
jednotky musí být provedeno stíněným kabelem
pro datovou sběrnici, který se zapojí na svorky
A a B obou jednotek. Připojovací svorkovnice
nesmí být měněny a musí být nainstalovány
v souladu se značením svorek A/B na
nástěnné zásuvce. Pokud dojde k prohození
svorek nebude zařízení fungovat.

Adresy datové sběrnice (řídící jednotka)
Individuální řídící jednotky musí mít vždy
adresu 10. U vytápěcích systémů s několika
řídícími jednotkami (maximálně 5) hlavní
regulátor, který pracuje na hořáku dostane
adresu datové sběrnice 10, ostatní regulátory
musí být nastaveny na adresy 20, 30, 40 a 50
jedna po druhé.
Nastavení adresy datové sběrnice u řídící
jednotky.
Pro nastavení adresy datové sběrnice řídící
jednotky musí být nejprve zadán odpovídající
speciální kód na úrovni datové sběrnice (viz
zapojení řídící jednotky).
Nastavení adresy datové sběrnice u
dálkového ovládání
Převod mezi adresami datové sběrnice u řídící
jednotky a jednotkami dálkového ovládání se
provádí
podle
pevného
schématu
přednastaveného ve výrobním závodě podle
následující tabulky:
Řídící jednotka

Kryt (při vyjmuté vlastní jednotce)
Funkce

Po dokončení elektrického zapojení zavěste
dálkové ovládání, tak jak je vyobrazeno na
obrázku 11 a otočte jím tak, aby zapadlo do
nástěnného krytu (musí se ozvat klapnutí).

Základní řídící
jednotka

1. přídavná jednotka

Dálkové ovládání
Adresa
datové
Vytápěcí okruh
sběrnice

10

20

Elektrické zapojení (řídící jednotka)
Viz. pokyny pro instalaci řídící jednotky.
2. přídavná jednotka

Adresování datové sběrnice
Abychom zajistili komunikaci mezi dálkovým
ovládáním a řídící jednotkou je nezbytné
nastavit každou vzdálenou jednotku v systému
obousměrné datové sběrnice na příslušnou
adresu datové sběrnice.
Stejným způsobem se připojují i řídící jednotky
pro rozšíření vytápěcích okruhů, které

3. přídavná jednotka

4. přídavná jednotka

10

30

40

50

Adresa
datové
sběrnice

Přímý okruh HC

11

MC1

12

MC2

13

Přímý okruh HC

21

MC1

22

MC2

23

Přímý okruh HC

31

MC1

32

MC2

33

Přímý okruh HC

41

MC1

42

MC2

43

Přímý okruh HC

51

MC1

52

MC2

53

Nastavení adresy datové
dálkového ovládání.

sběrnice

u
1 - Odpojte dálkové ovládání od datové
sběrnice (uvolněte konektor v dolní části )
2 - Konektor znovu zapojte a zároveň podržte
stisknutý otočný knoflík, dokud se na displeji
neobjeví nastavení adresy.
3 - Zadejte novou adresu datové sběrnice
pomocí otočného knoflíku a potvrďte jedním
stisknutím.

A - První spuštění
Po dokončení elektrické instalace a spuštění
zařízení se objeví na displeji dálkového
ovládání kompletní seznam symbolů.

Symboly

Podle pokynů můžete vybrat požadovaný jazyk
podle kódu země DE,;GB, FR, IT, NL, ES, PT,
HU, CZ, PL, RO, RU, TR, S, N a aktivovat jej.

Jazyk

Poté se zobrazí identifikace zařízení a adresa
datové sběrnice:
Identifikace zařízení
N 233B
Typ řízení
15

V3.0

Údaje o softwaru
Verze softwaru
Nastavení adresy
(Viz. tabulku vlevo)

Pomocí otočného knoflíku nastavte adresu
datové sběrnice a jeho stisknutím potvrďte.
Číslo odpovídající řídící jednotky se objeví
automaticky:
Adresa datové sběrnice
Přímý vytápěcí okruh
Základní řídící jednotka (1)

Pozor:
Dvojitá rezervace adres datové sběrnice není
přípustná a automaticky způsobí problémy v
přenosu dat a chybné údaje o vytápěcím
systému.
B - Změna adres datové sběrnice
Adresu datové sběrnice lze měnit podle
následujících pokynů:
11

Příslušenství

Venkovní čidlo AF 200

Ponorné čidlo KVT

Místo instalace
Venkovní čidlo by měl být umístěn na
nejchladnější a nejvíce exponované straně
budovy (sever nebo severozápad), tak aby
nebyl vystaven přímému slunečnímu záření,
zejména po ránu.

Možnosti:
KVT 20/2/6 délka kabelu 2 m
Použití:
Čidlo kotle, čidlo teplé vody (pro integrované
zásobníky teplé vody), čidlo zpětného toku
KVT 20/5/6 délka kabelu 5 m
Použití: Čidlo teplé vody (přídavné zásobníky,
vyrovnávací zásobníky, solární kolektory, čidlo
zpětného průtoku apod.

Poznámka:
Vyberte odpovídající stranu budovy podle toho,
kde jsou umístěny místnosti, ve kterých trávíte
nejvíce času.

Místo instalace:
V ponorné části příslušné aplikace.
Montáž do kotlů nebo jiných tepelných
zdrojů
Ohněte pružinu spojky k vršku čidla a zasuňte
čidlo spolu s kapilárními čidly termostatu kotle
(KTR), bezpečnostní tepelnou pojistkou (SLT) a
teploměrem kotle (KTA) do ponorné části.
Pokud je to nezbytné použijte pružinovou
svorku.

Nikdy neumisťujte čidlo na externí zdroje tepla,
jako jsou komíny, teplý vzduch z ventilačních
šachet, na místo kam svítí slunce nebo tmavé
povrchy apod. neboť by mohly významně
ovlivnit měřené hodnoty. Vývod kabelu musí
směřovat k zemi tak, aby do něho nemohla
vniknout vlhkost.
Elektroinstalace
1 - Instalujte kabel čidla na místo, kam chcete
umístit čidlo
2 - Uvolněte šrouby víka a odstraňte vrchní část
3 - Namontujte otevřenou krabici čidla pomocí
přiloženého centrálního upevňovacího
roubu. Použijte snící
tě
kroužek! Vývod
kabelu musí směřovat dolů!
4 - Vložte kabel čidla. Izolovaný kabel musí být
na konci zakončen těsnící krytkou.
5 - Nastavení elektrického připojení. Pro
elektrickou instalaci se doporučuje
dvoujádrový kabel s průřezem alespoň 1
mm2. Pomocí šroubu zapojte kabel do
svorkovnice uvnitř čidla. Toto připojení lze
upravit.
6 - Vraťte zpět víčko a pevně ho dotáhněte ke
krabici. Dbejte na správnou polohu těsnícího
kroužku.

Montáž do zásobníků horké vody nebo
vyrovnávacích zásobníků
Ohněte pružinu spojky k vršku čidla a vložte
čidlo podle pokynů výrobce do suché ponorné
části příslušného zásobníku teplé vody.
Popis zapojení svorek
Připojte čidlo k odpovídajícím svorkám
příslušné řídící jednotky (viz schéma svorek).
Svorky mohou být změněny.
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Čidlo spalin / průtokový čidlo solárního
panelu

Čidlo průtoku VF

Čidlo ponoru PT 1000/6

Možnosti:
Použití:
VF 204
Použití:

VF 202 délka kabelu 2 m
Kontaktní čidlo pro směšovač
řízeného topného okruhu na
průtokové nebo zpětné potrubí
délka kabelu 4 m
viz. VF 202

Možnosti:
PT1000/6
Použití:

Délka kabelu 2,5 m
Teplota spalin
Teplota průtoku v kolektoru

Místo instalace
- V trubce pro odvod spalin v minimální
vzdálenosti dvojnásobku průměru trubky
- V ponorné části solárního kolektoru.

Místo instalace
Za čerpadlem směšovače pro smíšený topný
okruh v minimální vzdálenosti 50 cm.
V případě použití jako čidla zpětného průtoku:

Montáž v trubce pro odvod spalin
Namontujte svorku čidla podle níže uvedeného
obrázku. Určete hloubku ponoru v trubce pro
odvod spalin a čidlo upevněte.

Čidlo zpětného
průtoku

Čidlo zpětného
průtoku
Obtokový okruh pomocí obtokového čerpadla
Obtokové čerpadlo ohřívače

Popis zapojení svorek
Připojte čidlo k odpovídajícím svorkám
příslušné řídící jednotky (viz schéma svorek).
Svorky mohou být měněny.

Instalace
Důkladně očistěte průtokové potrubí a naneste
na jeho povrch termální vodivou pastu.
Umístěte čidlo na kontaktní místo na potrubí a
upevněte ho pomocí přiložené upevňovací
pásky. Věnujte pozornost pevnému usazení!
Popis zapojení svorek
Připojte čidlo k odpovídajícím svorkám
příslušné řídící jednotky (viz schéma svorek).
Svorky mohou být měněny.
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Hodnoty odporu prvků
závislosti na teplotě

čidel

v

Tepelný zdroj/čidlo kotle KVT 20
TUV čidlo zásobníku/čidlo vyrovnávacího
zásobníku KVT 20
Čidlo napájení VF 202/204
Čidlo kotle (tuhá paliva) KVT 20

Venkovní čidlo AF200
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Spouštění řídící jednotky
Zadávání kódů

Zkouška displeje a identifikace zařízení
Během prvního spuštění řídící jednotky nebo po
obnově napájení po výpadku proudu se zobrazí
na displeji na chvíli všechny dostupné
segmenty:

Speciální kód
Po zadání speciálního kódu je možné pracovat
s parametry, které jsou určeny pro specialisty
podle typu otopného systému
Pro zadání speciálního kódu stiskněte
současně tlačítka
a
po dobu asi 3
vteřin než se zobrazí požadavek na zadání
kódu.

Jazyk
Zvolte požadovaný jazyk

Základní zobrazení
N 233B

Typ zařízení
Verze číslo
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Po správném zadání vech číslic se objeví
aktuální teplota kotle a potvrzení poslední
číslice speciálního kódu na displeji.
Vaše zadání je správné pokud se na displeji
objeví hláška INSTALLER OK. Pokud je vaše
zdání chybné, objeví se hláška CODE.

V3.0

Každou blikající číslici můžete změnit otočným
knoflíkem podle čísla kódu
Kód typu a verze a potvrdit jedním stisknutím.
Další číslice potvrďte rovněž stisknutím.
Pokud se na displeji nezobrazí žádná chybová
hláška stejným způsobem, objeví se základní
displej s datem a časem

Speciální kód je z výroby nastaven na 1234
Poznámka:
Pokud speciální kód nastavený ve výrobním
závodě není přijat, kontaktujte výrobce!

Přepínač léto/zima
Pokud je aktivní zobrazí se symbol slunečníku

Pozor:
Nastavené parametry se opět uloží do té doby
než jsou prováděny další změny. V takovém
případě musí být speciální kód zadán znovu.

Ochrana proti zamrznutí
Pokud je aktivní zobrazí se symbol vločky
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Funkce automatického
(SET-Function)

Funkce automatického nastavení pracuje s
následujícími čidly:
- Venkovní čidlo
- Čidlo průtoku 1
- Čidlo průtoku 2
- Čidlo zásobníku teplé vody
- Čidlo tepelného zdroje /kotle

nastavení

Tato funkce umožňuje vyřadit z provozu
vytápěcí okruh nebo okruh ohřevu TUV.
Řídící okruhy jsou registrovány automaticky,
pokud jsou jejich odpovídající čidla připojeny a
poskytují přijatelné měřené hodnoty. Řídící
okruhy bez příslušných čidel automaticky
nejsou brány v úvahu.
Funkce automatického nastavení je aktivována
při každém zapnutí.

Funkce automatického nastavení je aktivní
pouze v případě, že řídící okruhy jsou přiřazeny
k odpovídajícím čidlům na příslušných
úrovních.

Automatická aktivace
V případě, že je funkce automatického
nastavení zapnutá (viz úroveň SYSTÉM 
parametr 14) a první datum spuštění nebylo
zatím uloženo, budou připojená nebo
nepřipojená čidla zaregistrovány automaticky
při každém zapnutí řídící jednotky. Během této
doby nejsou k dispozici chybové hlášky čidel
(zkraty nebo přerušení).
Poté co je uloženo datum prvního spuštění,
může být konfigurace čidel upravena pouze
manuálně.
Manuální aktivace
Funkce automatického nastavení může být
aktivována kdykoli manuálně, pokud při zapnutí
jednotky podržíte stisknutý otočný knoflík do té
doby, než se na displeji objeví, že byla funkce
automatického nastavení přijata.

Pro čidlo napájení 1:
Příprava TUV
Parametr 3 -Funkce smíšeného topného okruhu
1 Rozsah nastavení VYPNUTO nebo 3
(smíšený topný okruh)
Pro čidlo napájení 2:
Příprava TUV
Parametr 4 - Funkce smíšeného topného
okruhu 2 Rozsah nastavení VYPNUTO nebo 3
(smíšený topný okruh)
Pro čidlo kotle:
TOPNÝ ZDROJ
Parametr 1 - Typ topného zdroje Rozsah
nastavení VYPNUTO nebo 1 (1-stupeň-hořák)
Tímto způsobem nedojde ke změně
naprogramovaných parametrů a aktuální
hodnoty budou předtím zkontrolovány.
Modifikaci provedeme pouze tehdy, kdy je
zadána jedna z výše uvedených úprav. Tímto
způsobem funkce automatického nastavení
například nemůže nikdy zrušit zvýšení
zpětného průtoku smíšeného topného okruhu 2
nebo fungovat ve smíšeném topném okruhu.

N 233B
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Pro čidlo teplé vody:
Příprava TUV
Parametr 2 -Funkce napájecího čerpadla TUV
Rozsah nastavení VYPNUTO nebo 1 (napájecí
čerpadlo TUV)

V3.0
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- Varování se objeví na základním displeji
řídící jednotky
- Porucha systému se objeví na úrovni
informace vedle příslušné informace
- Chybová hlášení se zobrazují v poli
chybových hlášení (viz níže uvedený popis)
- Chybová hlášení aktivují v případě
odpovídajících parametrů alarm ve formě
optických nebo zvukových signálů.
- Chybová hlášení jsou prostřednictvím
datové sběrnice přenášeny do příslušných
přenosových bran (gateways).

Chybová hlášení

Aby byla zajištěna přesná diagnóza poruch je
řídící systém vybaven rozsáhlým systémem
chybových hlášek. Chyba ke které dojde se
vždy objeví na displeji odpovídající základní
kontroly a je uložena.
Chybová hlášení mají pět různých kategorií:
1 – Chybová hlášení čidla
Hodnoty, které jsou mimo rozsah čidel indikují
buď poruchu čidel nebo zkrat. Objeví se s
chybovou hláškou podle jejich použití.

Tabulka chybových hlášení:
Čidla a variabilní vstupy:

2 – Chybová hlášení kotle
Tyto hlášky závisí na skutečných přepínacích
podmínkách přepínače. Objeví se na displeji s
příslušnou chybovou hláškou, podle verze a
typu použití.
3 - Logická chybová hlášení
Tyto hlášky jsou reakcí na skutečné výsledky
kontroly. Objeví se na displeji s příslušnou
chybovou hláškou, podle verze a typu použití.
4 – Chybová hlášení sběrnice
Tyto hlášky indikují problémy, jako např. dvě
stejné adresy nebo nerozpoznání adresy v
rámci systému datové sběrnice. Objeví se na
displeji s příslušnou chybovou hláškou, podle
verze a alokace.
5 – Chybová hlášení ovládání kotle (vysoce
účinné kondenzační kotle)
Tato chybová hlášení ovladače kotle jsou
rozdělena na permanentní chyby (permanentní
blokování) s kódem poruchy EXX (kód MCBA)
nebo dočasné poruchy (samoodblokovací
zámek) s kódem poruchy B-XX (kód MCBA).
Zobrazení písmen a další zpracování logických
poruch může být povoleno nebo zakázáno
pomocí odpovídajícího nastavení parametrů
(viz SYSTÉM l-parametr 13 (hláška logické
poruchy).
Další postup pokud se objeví chybová
hlášení:
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Označení

Příčina

Kód

Venkovní čidlo

Porucha

10 - 0

Venkovní čidlo

Zkrat

10 - 1

Čidlo kotle

Porucha

11 – 0

Čidlo kotle

Zkrat

11 – 1

Čidlo průtoku

Porucha 1

12 – 0

Čidlo kotle

Zkrat 1

12 – 1

Čidlo TUV

Porucha

13 – 0

Čidlo TUV

Zkrat

13 – 1

Variabilní vstup

Porucha 2

14 – 0

Variabilní vstup 2

Zkrat

Variabilní vstup 2

Alarm 2

14 – 7

Variabilní vstup 3

Porucha

15 – 0

Variabilní vstup 3

Zkrat

15 – 1

Variabilní vstup 3

Alarm

15 – 7

Variabilní vstup 1

Porucha

16 – 0

Variabilní vstup 1

Zkrat

16 – 1

Variabilní vstup 1

Alarm

16 – 7

Solární panel

Porucha

17 – 0

Solární panel

Zkrat

17 - 1

Čidlo průtoku 2

Porucha

18 – 1

Čidlo průtoku 2

Zkrat

18 – 1

Solární panel

Porucha

19 – 0

Čidlo solárního panelu

Zkrat

19 – 1

2-1

Topný zdroj:

Porucha ovládání kondenzačního kotle
(MCBA)

Označení

Příčina

Kód

Hořák 1

Není v poloze VYP

30 - 2

Hořák 1

Není v poloze ZAP

30 – 3

Hořák 2

Není v poloze VYP

31 – 2

Hořák 2

Není v poloze ZAP

31 – 3

Měřák množství

Nefunguje

32 - 3

Překročení

33 – 5

koncentrace
Spaliny

STL spuštěno

33 - 8

Příčina

Topný zdroj

Nedosažena

50 – 4

Topný zdroj

Překročena

50 - 5

TUV

Nedosažena

51 – 4

Smíšený okruh 1

Nedosažena

52 – 4

Smíšený okruh

Nedosažena

53 - 4

Pokojový topný okruh

Nedosažena

54 – 4

Pokojový smíš. Okruh 1

Nedosažena

55 - 4

Pokojový smíš. Okruh 2

Nedosažena

56 - 4

Kód

Příčina

Adresa

Kolize adres

70 - 0

Činnost

Absence signálu T2B

70 – 1

EEPROM
EEPROM

XXX

Porucha

Zablokováno

XXX

Pokud je v níže uvedené tabulce ve sloupci
Hodnota na displeji uvedena jmenovitá
hodnota, objeví se tato na displeji po stisku
otočného tlačítka. Následující informace se
zobrazí pouze za podmínek uvedených na
displeji. Některé displeje nejsou dostupné a
jsou vynechány podle příslušného typu
systému.

Kód

71 - 0
Porucha

Uzamčeno

Informace o teplotách kotle a systému
Na úrovni informace je prostřednictvím
informační klávesy (tlačítko se symbolem "i")
možné pomocí otočného tlačítka získat
informace o všech dostupných teplotách kotle a
systému.

Poruchy datové sběrnice
Označení

Porucha

Kód

Poslední (= nejaktuálnější) chybové hlášení je
na prvním místě (Č. 01); předchozí chybová
hlášení jsou po zobrazení nové hlášky
posunovány směrem dolů. Chybové hlášení 20
v pořadí je po zobrazení nového hlášení
vymazáno.
Chybové hlášení z ovládání kondenzačního
kotle (MCBA) se chovají jinak. Nejsou
ukládány v interním záznamu o chybách,
neboť se jedná o externí chyby.

Teploty:
Označení

Příčina

Záznam poruch
Řídící jednotka obsahuje záznam poruch, kde
může být uloženo maximálně 20 chybových
hlášení. Chybová hlášení obsahují datum, čas
a typ poruchy (číslo chyby). Vysvětlení lze
získat po zadání chybové hlášky na úrovni
ALARM.

tepla
Spaliny

Označení

71-1
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Informace

Hodnota na displeji

Poznámka

Venkovní teplota (1)

Průměrná hodnota / aktuální
hodnota

Venkovní snímač připojen

Venkovní teplota (1)

Min-max hodnota od 0,00 do
24,00 h)

Venkovní snímač připojen

Venkovní teplota 2

Průměrná hodnota / aktuální
hodnota

Venkovní snímač 2 při var. vstupu

Venkovní teplota 2

Min-max hodnota od 0,00 do
24,00 h)

Venkovní snímač 2 u var. vstupu

Použití

Maximální teploty vody a topného
EM-SET (Hospodaření s energií
okruhu – zadané hodnoty
Úrove´instalatér
– zadaná hodnota účinnosti)
v systému
Tepelný zdroj (1

Nominální/skutečná hodnota

Pouze pokud je tepelný zdroj definován

(..2..)

Tepelný zdroj 2

Nominální/skutečná hodnota

Snímač BS 2 u var. vstupu

(..2..)

Zpětný průtok (z. kontr.)

Skutečná hodnota

Snímač zpětného průtoku připojený k ovládání kotle

(..C..)

Spaliny (z. kontr.)

Nominální/skutečná hodnota

Snímač zpětného průtoku připojený k ovládání kotle

(..C..)

Zpětný průtok

Nominální/skutečná hodnota

Snímač zpětného průtoku při var. vstupu a zvýšení zpětné tepl. aktivován

Externí blokace

Režim blokování ZAPNUTO,
VYPNUTO

Spaliny

Limitní hodnota/ skutečná
hodnota

Snímač spalin při variabilním vstupu

(..2..)

Zásobník teplé vody (1)

Nominovaná/skutečná hodnota

Pouze u zásobníku teplé vody

(..B..)

Zásobník teplé vody (22 )

Nominovaná/skutečná hodnota
Pouze u snímače teplé vody 2 při Pouze u snímače teplé vody 2 při var. vstupu
var. vstupu (..B..)

(..B..)

Termostat teplé vody

Stav napájení
ZAPNUTO/VYPNUTO

Namísto elektronického snímače

(..B..)

Požadavek na teplo
prostřednictvím kontaktu (VI-1)

Požadavek
ZAPNUTO/VYPNUTO

Přepínací kontakt při variabilním vstupu

Požadavek na teplo
prostřednictvím kontaktu (VI-2)

Požadavek
ZAPNUTO/VYPNUTO

Přepínací kontakt při variabilním vstupu

Ext. blokování při variabilním vstupu
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Požadavek na teplo
prostřednictvím kontaktu
(VI-3)

Požadavek
ZAPNUTO/VYPNUTO

Přepínací kontakt při variabilním vstupu

Průtok Smíšený okruh 1

Nominální/skutečná
hodnota

Snímač průtoku smíšeného okruhu 1 připojen

(..3..)

Průtok Smíšený okruh 2

Nominální/skutečná
hodnota

Snímač průtoku smíšeného okruhu 2 připojen

(..33..)

Okolní teplota. Přímý
topný okruh

Nominální/skutečná
hodnota

Dálkové ovládání nutné

(..2..)

Okolní teplota. 1
Smíšený topný okruh

Nominální/skutečná
hodnota

Dálkové ovládání nutné

(..3..)

Okolní teplota. 2
Smíšený topný okruh

Nominální/skutečná
hodnota

Dálkové ovládání nutné

(..33..)

Funkce termostatu Přímý
THERMOSTAT DC
topný okruh

Pokojový termostat je VYPNUTÝ = u pokojového
termostatu není nastaven žádný limit

(..2..)

1 Funkce termostatu
Smíšený topný okruh

THERMOSTAT MC1

Pokojový termostat je VYPNUTÝ = u pokojového
termostatu není nastaven žádný limit

(..3..)

2 Funkce termostatu
Smíšený topný okruh

THERMOSTAT MC2

Pokojový termostat je VYPNUTÝ = u pokojového
termostatu není nastaven žádný limit

(..33..)

Horní snímač kotle na
pevné palivo

Skutečná hodnota
Nominální/skutečná
hodnota

Napájecí čerpadlo pevné palivo při. var. výstupu
Napájecí čerpadlo vyr. zásobníku při var. výstupu

Spodní snímač vyr.
zásobníku Snímač
solárního panelu

Nominální/skutečná
hodnota Skutečná
hodnota

Snímač vyr. zásobníku 2 při variabilním vstupu Solární
čerpadlo při variabilním výstupu

Solární zásobník

Skutečná hodnota

Solární čerpadlo při variabilním výstupu

(Typ
..VV..)

Solární čerpadlo při variabilním výstupu Snímač
zpětného průtoku při var. vstupu

(Typ
..VV..)

Snímač zpětného průtoku
Skutečná hodnota
solárního panelu
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(Typ
..VV..)
(Typ
..VV..)
(Typ
..VV..)
(Typ
..VV..)

Provozní stavy
Po vstupu na úroveň informace údaje o výkonu apod. jeden po druhém pomocí informačního tlačítka
.
INFORMACE
Stav přímého okruhu

DISPLEJ (příklad)
AUTO-P1

ECO

HC
Stav směšovaného okruhu 1

AUTO-P1

ECO

MIX.VALVE-1

AUTO-P1

MIX.VALVE-2

Stav modulace tepelného zdroje

HEAT GENER.

Variabilní výstup 1
Funkce a stav
Variabilní výstup 2
Aktivace
tepelného zdroje(ST 1)
Provozní hodiny
Tepelného zdroje (ST 1)

Provozní režim / 3-program / režim oběhového
čerpadla

(..33..)

Zobrazení směru

(..33..)

Stav přepínání zdroje tepla

Stupeň 2

OFF

Modulace jednotlivého stupně tepelného zdroje,
nominální a skutečná hodnota

MODULATION

AUTO-P1

SOP
OUTPUT
SOP

ECO

Provozní režim / 3-program / režim nabíjecího
TUV čerpadla

(..B..)

Informace o určité funkci a přepínání čerpadla

(..2..)

ON
VO-1

Informace o určité funkci a přepínání
VARIABILNÍHO VÝSTUPU 1

(Typ..VV..)

Informace o určité funkci a přepínání
VARIABILNÍHO VÝSTUPU 2

(Typ..VV..)

Kumulovaný počet spuštění

(..2.., ..22..)

OFF
VO-2
OFF

(ST 1)

Jednotlivý stupeň nebo stupeň 1 (2-stupeň)

OPER. HOURS
246

(Type..VV..)

ON

NR OF STARTS
1234

(..22..)

60%

OUTPUT HV-P

OUTPUT

(..2..)

Jednotlivý stupeň nebo stupeň 1 (stupeň 2)

ST-2

EO
Funkce a stav

(..3..)

Stav přepínání zdroje tepla

DHW
Funkce a stav čerpadla přímého
okruhu

Zobrazení směru

HEAT GENER.

57%
Stav okruhu TUV

(..3..)

OTEVŘENO-STOP-ZAVŘENO

ON
Stav tepelného zdroje stupeň 2

Provozní režim / 3-program / režim oběhového
čerpadla

ON

OPEN
Stav tepelného zdroje stupeň 1

(..2..)

OTEVŘENO-STOP-ZAVŘENO
ECO

MC2
Stav směšovacího ventilu 2

Provozní režim / 3-program / režim oběhového
čerpadla

ON

OPEN
Stav směšovaného okruhu 2

POUŽITÍ

ON

MC1
Stav směšovacího ventilu 1

FUNKCE

Kumulované počty provozních hodin

.

Jednotlivý stupeň nebo stupeň 1 (2-stupeň)
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(..3..)

Aktivace

NR OF STARTS

Kumulovaný počet spuštění

tepelného zdroje (ST 2)

1234

Provozní hodiny

OPER. HOURS

Kumulované počty provozních hodin

tepelného zdroje (ST 2)

45

Stupeň 2

Test čidla teploty

.

Stupeň 2

ST-2

INFO-TEMP.

pro účely testu

Ext. čidlo pro účely testu

50°C

Provozní režim

MODEM

ext. ovládání modemu

.

Skutečný provozní režim ext. Modemu

43kW

Bilance

HEAT CONS.

(..33..)

Skutečná energie

SOL

solární energie

2468 kWh

Aktivace

NR OF STARTS

Kumulovaná tepelná kapacita

Kumulovaný počet spuštění

286

SOL

Provozní hodiny

OPER. HOURS

Kumulované provozní hodiny

čerpadla solárního panelu

478

čerpadla solárního panelu

Použití:

2-stupeň tepelný zdroj

(..3..)

s jedním směšovaným okruhem

(..33..)

se dvěma směšovanými okruhy

(..B..)

okruh TUV

(..VV..)

s dvěma variabilními výstupy

(C, OT)

vysoce účinné kondenzační kotle

(Typ ..VV..)

čerpadla solárního systému

SOL

(..22..)

(Typ ..VV..)

solárního systému v kWh

čerpadla solárního panelu

1-stupeň tepelný zdroj

(Typ ..VV..)

solárního systému v kW

SOL

(..2..)

(..2..)

variabilního vstupu

HEAT POWER

solární energie

(..33..)

variabilního výstupu

AUTO

Skutečná

(..3..)

22

(Typ..VV..)

Nastavovací parametry

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

OFF - Žádná funkce - vypnuto
02

Výstup - nabíjecí čerpadlo TV

1 Nabíjecí čerpadlo TV

1

4 Cirkulační čerpadlo TV
5 Elektrický topný prvek
OFF - Žádná funkce - vypnuto
2 Přímý okruh - ekvitermní řízení
03

Výstup - směšovaný okruh 1 (MC1)

3 Směšovaný okruh - ekvitermní řízení

3

6 Kontrolovaná konstantní teplota
7 Pevná hodnota
8 Regulátor zpátečky kotle
04

Výstup - směšovaný okruh 2 (MC2)

Rozsah nastavení a přiřazení jako Par. 03

3

OFF - Žádná funkce - vypnuto
2 Přímý okruh
4 Cirkulační čerpadlo TV
5 Elektrický topný prvek
6 Kontrolovaná konstantní teplota
10 Podávací čerpadlo
05

Výstup - přímého čerp. okruhu (HC)

11 Čerpadlo kotlového okruhu 1

2

12 Čerpadlo kotlového okruhu 2
13 Alarm výstup
14 Časový spínač
15 Solární čerpadlo (..VV..)
21 paralelní zdroj tepla - uvolnění
27 Hydralické uvolnění vyrovnávací nádrže
OFF - Žádná funkce - vypnuto
4 Cirkulační čerpadlo TV
5 Elektrický topný prvek
9 Obtokové čerpadlo
10 Podávací čerpadlo
11 Čerpadlo kotlového okruhu 1
06

Výstup - variabilní 1 (typ ..VV..)

12 Čerpadlo kotlového okruhu 2
13 Alarm výstup
14 Časový spínač
15 Solární čerpadlo (..VV..)
16 Čerpadlo vyrovnávacího zásobníku
17 Čerpadlo kotle na tuhá paliva
19 Přepínání solárního nabíjení
20 Nucený solární odvod
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OFF

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "HYDRAULIKA"

21 Paralelní zdroj tepla - uvolnění
26 Primární čerpadlo
27 Hydralické uvolnění vyrovnávací nádrže
07

Výstup - variabilní 2 (typ ..VV..)

Rozsah nastavení a přiřazení jako Par. 06

Legenda parametrů úrovně "HYDRAULIKA 02 - 07"
K parametru 02
1

Nabájecí čerpadlo TV (zásobník)

K parametru 03, 04, 05
2

Přímý okruh (HC)
- Řízen ekvitermně

K parametru 03, 04
3

Směšovaný okruh (MK 1, MK 2)
- Řízen ekvitermně

K parametru 02, 05, 06, 07
4

Cirkulační čerpadlo
Lze připojit ke stávajícímu programu spínacích časů
ZAP/VYP stejné jako cyklus vytápění nebo TV
Neaktivní P2 resp. P3 (úrovep systém), pracuje na pozadí stand. Nastavení P2 a P3
Přiřazení pod Úrovep TV jako program spínacích časů, doba běhu a stop čerpadla

K parametru 05, 06, 07
5

Elektrický topný prvek
Je-li aktivní letní vypnutí (vytápění aohřev TV vypnut)
Aktivní naprogramovaný výstup 1 nebo 2, el. vytápění je nepřímo přes instalovaný
výkonový vypínač/jistič "uvolněno ze systému" (musí být vybaven termostatem a
ochranou
Spínací hodiny Tv v letním provozu neaktivní

K parametru 03, 04, 05
6

Kontrolovaná konstantní teplota
Aktivován v topném okruhu HC, MC1 nebo MC 2
Reguluje na zadanou konstantní teplotu (základní vytápění, bazén apod.)
Nastavení požadovaný kontakt pod VE (např. Parametr 3 = 6)
Přiřazení se děje následně v úrovni systém - viditelné přiřazení kontaktu

K parametru 03, 04
7

Pevná hodnota
Aktivace v topném okruhu MC1
nebo MC 2
Topný okruh řídí teplotu podle zadání. Nedává dál na kotel žádnou žádanou
hodnotu

8

Regulátor zpátečky kotle

K parametru 03, 04

Je aktivován funkční modul zvýšení vratného vstupu
Další přiřazení pod zvýšení vratného vstupu
Zadává na kotel dodatečný požadavek pouze tehdy, pokud bude existovat
požadavek na provoz
K parametru 06, 07
9

Obtokové čerpadlo/čerpadlo vratného vstupu
Nejjednodušší způsob zvýšení vratného vstupu (nutné čidlo vratného vstupu)
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OFF

Pokud klesne teplota vratného vstupu pod nastavenou miniální mez teploty
vrtatného vstupu - zapíná obtokové čerpadlo (pouze jednokotlové instalace)
K parametru 05, 06, 07
10

Podávací čerpadlo
Aktivní pouze, když je přiřezeno podávacímu čerpadlu DKP, VA1 nebo VA2
Čerpadlo aktivní, existuje-li požadavek na vytápění nebo ohřev TV
Centrální regulátor se sběr.adresou 10, všechny příchozí požadavky mají přístup na
čerpadlo
Další regulátory se sběr.adresami 20, 30, 40, 50 - čerpadlo zůstává v rozsahu
regulátoru
Doba doběhu se nastavuje po úrovep zdroje tepla

K parametru 05, 06, 07
11

Čerpadlo kotlového okruhu 1
Aktivní pouze, je-li výstup HC, VA1 nebo VA2 přiřazen čerpadlu kotlového okruhu
Čerpadlo aktivní v případě požadavku na vytápěcím kotli, ale je uvolněno až po době
náběhu kotlů (nutní s ohledem na otevírací dobu uzavíracích prvků)
Na konci proběhne doběh čerpadla kotlového okruhu
Čas náběhu, resp. Doběhu se nastavuje v úrovni zdroje tepla

K parametru 05, 06, 07
12

Čerpadlo kotlového okruhu 2
Fukce jako u čerpadlového okruhu
1
Čerpadlo pro následný kotel

K parametru 05, 06, 07
13

Alarm výstup
Jako výstup - aktivivat variabilní výstup VA1 resp. VA2
Jako vstup - aktivovat variabilní vstup VE1 - VE3, zkrat vyvolá poruchové hlášení v
regulátoru/datové sběrnici

K parametru 05
14

Časový spínač
Pouze je-li výstup HC na spínacích hodinách (parametr 5 = 14)
Řídí podle aktuálního programu spínacích časů přímého top. okruhu spotřebitele

K parametru 05, 06, 07
15

Solární čerpadlo (..VV..)
Je-li aktivováno jsou k dispozici dva oddělené snímačové vstupy
Čidlo kolektoru (1x) a čidlo solárního zásobníku (1x)
Pro tepelnoui bilanci existuje solární čidlo vratného vstupu přes jeden
z variabilních vstupů VE1, VE2, VE3
Při poruše čidla kolektoru je čerpadlo solárního systému blokováno
Nastavení úrovep solární systém

K parametru 06, 07
16

Čerpadlo vyrovnávacího zásobníku/funkce vyrovnávacího zásobníku
Aktivní pouze, když je přiřazeno variabilní výstup VA = nabíjecí čerpadlo
vyrovnávacího zásobníku nebo variabilní vstup VE = čidlo var. Zásobníku
Dopravuje dodatečnou energii - vyrovnávací zásobník - topný okruh - TV

K parametru 06, 07
17

Čerpadlo kotle na tuhá paliva
Čidlo kotle na pevné palivo automaticky přiřezen variabilnímu vstupu VE1 nebo VE2
Při poruše čidla kotle na pevné palivo dojde k nucenému zapnutí čerpadla
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kotle na tuhá paliva
Čidlo vyrovnávacího zásobníku může být přiděleno volnému variabilnímu vstupu
VE1,VE2, VE3
Není-li použit variabilní vstup (VE..), je možno použít hodnotu čidla solárního
zásobníku jako společného čidla vyrovnávacího zásobníku
Vstup čidla je možno použít pro více zdrojů tepla (solár/pevné palivo…)
Nastavení úrovep solární systém
K parametru 06, 07
19

Přepínání solárního nabíjení
Přepínaní se může dít na vyrovnávacím zásobníku/zásobníku TV
Tato funkce je spíná přeřazovací akční člen v závislosti na stavu nabití
dvou zásobníků tepla

Funkce pro přepnutí:
Přídavné čidlo solárního zásobníku je instalováno do přednostně používaného
zásobníku a je pravidelně kontrolováno, zda je k dispozici dostatečná solární
nabídka
Pokud po intervalu 30 minut není splněna podmínka přepnutí a jsou splněny
podmínky pro nabíjenídruhého zásobníku je solární nabíjecí čerpadlo vypnuto
Během doby vypnutí (parametr 15) je trvale zjišťována diference mezi čidlem
kolektoru a čidlem pro přepnutí solárního nabíjení
Když jsou podmínky zapnutí opět splněny, začne nabíjení přednostního
zásobníku. Když teplota již nedostačuje, přepíná se po uplynutí doby vypnutí
(parametr 15) na druhý zásobník
Tato cyklická kontrola probíhá stále
Přednostní zásobník je nabíjen až po dosažení přepínací teploty (parametr 16)
Druhý zásobník je nabíjen až do nastavené maximální solární zásobníkové
teploty (parametr 5)
Nastavení úrovep solární systém
K parametru 06, 07
20

Nucený solární odvod
Pomáhá zabránit plynování solárního média
Nastavovací hodnota konečného vypnutí je závislá na maximální teplotě kolektoru
z toho vyplývá nezávisle na sobě nucené zapnutí a nucené vypnutí solárního
čerpadla

Funkce se zapíná za podmínek:
Uvolnění funkce (VA1,VA2) - je překročena max. tepliota v solárním kolektoru a
zásobníku. Současn+ě je solární zásobník přebíjen o 10°K
Solární čerpadlo je definitivně vypnuto, když je překročena konečná vypínací teplota
solárního zásobníku o + 10°k
K parametru 05, 06, 07
21

Paralelní zdroj tepla - uvolnění
Aktivní pouze, je-li přiděleno k HC/VA1/VA2
Zapnutí, je-li aktivní relé hořáku, bez předběhového času
Vypnutí pod oběhovém čase (parametr 14)
Dodatečné nastavení čerpadla kotlového okruhu přípustné
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Taktové blokování solár/pevné palivo, jakož i externí blokování funguje
K parametru 06, 07
26

Primární čerpadlo
Aktivní pouze, když je prim. čerpadlo přiděleno k VA1/VA2
Funkce odpovídá funkci podávací čerpadlo - není respektován požadavek na TV

K parametru 06, 07
27

Hydralické uvolnění vyrovnávací
nádrže
Provádí se pomocí třícestné
armatury
Zkrácení cesty ve vyrovnávací nádrži - částečné nabíjení (napětí u motoru je)
Mator bez proudu - plné nabíjení
Fixní spínací diference 5 K, symetricky tj. + 2,5 K nad žádanou hodnotou vyrovnávací
nádrže (VYP) resp. - 2,5 K pod (ZAP)

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

OFF - Žádná funkce - vypnuto
1 Čidlo venkovní teploty 2
2 Čidlo zdroje tepla 2
3 Čidlo zásobníku 2
4 Čidlo vyrovnávací nádrže 2
5 Kontakt požadavku na teplo
6 Externí vstup alarmu
7 Čidlo zpátečky MC1

08

Vstup - variabilní 1

8 Čidlo zpátečky MC2
9 Čidlo zpátečky pro obtokové čerpadlo
externí

OFF

10 Blokace externí tepelného zdroje
11 Vnější spínací modem
12 Vnější informace
13 Čidlo všeobecného průtoku
14 Čidlo zpátečky solárního panelu
16 Čidlo spalin
17 Čidlo kotle (tuhá paliva)
18 Čidlo vyrovnávacího zásobníku (tuhá
paliva)
19 Čidlo vyrovnávacího zásobníku 1
09

Vstup - variabilní 2

Rozsah nastavení a přiřazení jako par. 08

OFF

Bez parametru 16 Čidlo spalin
10

Vstup - variabilní 3

Rozsah nastavení a přiřazení jako par. 08

OFF

Bez parametru 16 Čidlo spalin

11

Nepřímé zvýšení teploty zpátečky

ON Zapnuto (pouze TYP ..3.., ..33..)

prostřednictvím směšovacího

OFF Vypnuto (pouze TYP ..3.., ..33..)

ventilu
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OFF

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "HYDRAULIKA" (pokračování)

Legenda parametrů úrovně "HYDRAULIKA 08 - 11"
K parametru 08, 09, 10
1

Čidlo venkovní teploty 2
Přiřazení čidla teprve se zapojením 2 čidla venkovní teploty na VE
Výběr AF1, AF2, střední hodnota
Při poruše jednoho čidla přebírá funkci druhé (hlášena porucha)
Při poruše obou čidel je regulováno na fiktivní venkovní teplotu 0°C

K parametru 08, 09, 10
2

Čidlo zdroje tepla 2
Připojení VE1, VE2, VE3
Nasazení u dvou jednostuppových
kotlů
Nasazení u kotle se dvěmi čidly
Zapnutí v případě, že obě čidla nebudou mít požadovanou teplotu. Vypnutí v případě, že obě čidla
překročí požad. teplotu

K parametru 08, 09, 10
3

Čidlo zásobníku 2 (dole)
Pro vrstvené nabíjení (ohřev zásobníku TV)
Zapnutí v případě, že obě čidla nebudou mít požadovanou teplotu
Vypnutí v případě, že obě čidla překročí požadovanou teplotu

K parametru 08, 09, 10
4

Čidlo vyrovnávací nádrže 2 (dole)
Druhé čidlo vyrovnávací nádrže pro vrstvené nabíjení
Zapnutí v případě, že obě čidla nebudou mít požadovanou teplotu
Vypnutí v případě, že obě čidla překročí požadovanou teplotu

K parametru 08, 09, 10
5

Kontakt požadavku na teplo
Existuje v případě, že byl požadavkový kontakt a příslušný topný okruh definován
Pro topné okruhy HC, MC1, MC2 -konstantní regulátor
Kontakt požadavku na teplo může být přiřazen jednomu ze tří variabilních vstupů
VE1, VE2, VE3 v úrovni systém parametr 6, 7, 8
Rozsah nastavení pro HC, MC1, MC2, TV nebo všechny
Pozor - žádná působnost regulátoru přesahující funkce!!!
Při aktivovaném požadavku na teplo nemají druhy provozu ani spínací časy žádnou
funkci, reakce podle zadání požýadavku na teplo
Druhy provozu jako ruční provoz, měření emisí s testem T-max nebo sušení potěru
mají přednost

Funkce kontaktu:
Sepnutý kontakt - druhy provozu
VYTÁPĚNÍ
Rozpojený kontakt - topný okruh je odpojen bez ochrany proti zamrznutí, bez zálohy
(ochranná opatření je potřeba zajistit ze strany stavby)
K parametru 08, 09, 10
6

Externí vstup alarmu

28

Přes variabilní vstup VE1, VE2, VE3
Jako spínací kontakt: zkratováno zavádí poruchové hlášení na sběrnici
Může být vedeno dál přes výstup poruchového hlášení
K parametru 08, 09, 10
7

Čidlo zpátečky MC1

K parametru 08, 09, 10
8

Čidlo zpátečky MC2

K parametru 08, 09, 10
9

Čidlo zpátečky pro obtokové čerpadlo externí
Je potřebný při nastavení P11 - nepřímé zvýšení vratného okruhu

K parametru 08, 09, 10
10

Blokace externí tepelného zdroje
V případě sepnutí přiděleného kontaktu variabilního vstupu VE je zdroj tepla
blokován
V okamžiku , kdy je blokování zrušeno, je zdroj tepla okamžitě uvolněn
Žádné logické poruchové hlášení. Nesmí být použito pro bezpečnostní vypnutí

K parametru 08, 09, 10
11

Vnější spínací modem
Aktivace přes variabilní vstup VE1, VE2, VE3 s externě stavbou zajištěným
modemem
přes telefon - druh provozu závisí na dané zapojení VE
Přiřazen a viditelný u jednoho ze tří variabilních vstupů VE. Úrovep systém
(Parametr 6, 7, 8).
Rozsah nastavení pro HC, MC1, MC2, TV nebo všechny

Možnosti osazení kontaktů VE
Rozpojeno AUTO, REDUKOVANÝ, VYTÁPĚNÍ, STANDBY
zkratováno- pracuje STANDBY
druh provozu VYTÁPĚNÍ - s přiřazeným odporem (proti GND) 2,2 kOhm
druh provozu REDUKOVANÝ - s přiřazeným odporem (proti GND) 3,0 kOhm
Připojen smí být jediný modem
K parametru 08, 09, 10
12

Vnější informace
Aktivace přes variabilní vstup VE…
Připojení standardního snímače
Bez vlivu na regulaci, pouze
informace

K parametru 08, 09, 10
13

Čidlo všeobecného průtoku
Hlavní nasazení u sestav s více kotli
Snímač připojený na variabilní vstup VE… - snímá teplotu v anuloidu
Vyregulování se neděje přes kotlové čidlo, ale přes čidlo všeobecnéh průtoku
Kotlové čidlo kontroluje i nadále min. a max. teplotu kotle

K parametru 08, 09, 10
14

Čidlo zpátečky solárního panelu
Pro tepelnou bilanci je nutné čidlo zpátečky solárního panelu
Zapojení přes VE…
Nastavení - úrovep solární menu
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K parametru 08, 09, 10
16

Čidlo spalin
Zapojení přes variabilní vstup VE…
Čidlo PT1000, rozpozná odlišné hodnoty odporu čidla
Při poruše zavisí na anstavení v úrovni zdroje tepla
Poruchové hlášení s vypnutím vytápěcího kotle (viz par. 16)

Nastavení
pouze indikace
vypnutí na omezenou dobu
blokování při překročení meze
K parametru 08, 09, 10
17

Čidlo kotle (tuhá paliva)

K parametru 08, 09, 10
18

Čidlo vyrovnávacího zásobníku (tuhá paliva)
Čidlo vyrovnávacího zásobníku může být přidělen volnému variabilnímu vstupu VE…
Je možno použít čidlo solárního zásobníku jako společné čidlo
Vstup solárního čidla může být použit pro více zdrojů tepla
Nastavní v úrovni solární menu

K parametru 08, 09, 10
19

Čidlo vyrovnávacího zásobníku 1
Vpřípadě, že je aktivní čerpadlo vyrovnávacího zásobníku přes variabilní výstup VA…,pak je u
variabilního vstupu VE…
aktivováno čidlo vyrovnávacího zásobníku.Pro vrstvené nabíjení může být doplněno další čidlo
vyrovnávacího zásobníku.
Viz též nastavení 4

K parametru 11
Nepřímé zvýšení teploty zpátečky prostřednictvím směšovacího ventilu
Může být realizováno pouze se směšovanými okruhy
Při poklesu pod minimální teplotu zpátečky jsou směšovací ventily zavírány do doby,
než se teplota zpátečky zvedne (nutné čidlo zpátečky na VE…)
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JAZYK

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

DE, GB, FR, IT, NL, ES, PT, HU, PL, RO, RU

Volba jazyka displeje

DE

TR, S, N, CZ - čeština
ČASOVÉ PROGRAMY

REŽIM REGULACE

Počet aktivovaných časových
programů
Aktivace zvláštního nastavení
režimu regulace

Hranice teploty pro letní vypnutí
Teplota ochrany systému před
mrazem

P1

P1-P3 Aktivovány 3 časové programy
1 Společné nastavení všech top. okuhů

1

2 Individuální nastavení top. okruhů
OFF - Žádná funkce - vypnuto

FUNKCE LETNÍ PROVOZ

05

P1 Aktivován pouze jeden čas. Program

20°C

10 - 30°C Vypne dle nastavené teploty
OFF - Žádná funkce - vypnuto

3°C

-20°C až +10°C Ochrana proti mrazu
1 HC přímý okruh

06

Modul kontaktu požadavku pro VI1

2 MC 1 směšovaný okruh
3 MC2 směšovaný okruh

1

4 Teplá voda (TV)
Vše Všechny okruhy
07

Modul kontaktu požadavku pro VI2

Nastavení viz parametr 06

1

08

Modul kontaktu požadavku pro VI3

Nastavení viz parametr 06

1

09

Klimatická zóna

-20 až 0°C

10

Typ budovy

-12°C

1 Lehká konstrukce
2 Střední konstrukce

2

3 Těžká konstrukce
11

Automatický čas ukončení (čas
návratu na základní displej)

0,5-5 min. Doba aut. návratu k zákl. displeji
OFF - Žádná funkce - vypnuto

12
Ochrana proti zablokování čerpadla
13

OFF - Žádná funkce - vypnuto

ON

ON - Zapnuto
OFF - Žádná funkce - vypnuto

Displej alarmů logiky

2
min.

OFF

ON - Zapnuto
OFF - Žádná funkce - vypnuto

14
Funkce automatického nastavení
18

Uvolnění teplotního cyklu

OFF

ON - Zapnuto
OFF - Žádná funkce - vypnuto

OFF

ON - Zapnuto

19

Režim ochrany proti mrazu

OFF - vypnuto stálá ochrana proti mrazu
podle parametru 5

OFF

0,5až60min Operační cyklus
23

Ochranné blokování ovládací
úrovep
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OFF Vypnuto (0000) žádné blokování
ON Zapnuto (0001-9999)blokování

OFF

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "SYSTÉM"

OFF Displej ve °C a °K

24
Zobrazení teploty ve Fahrenheitech

27*

Chybová hlášení systém
manipulace

OFF

ON Displej ve °F
1 Zobrazovat pouze na displeji
2 Zpráva od systému blokování
3 Zpráva od systému blokování

Automatická kontrola kotle

4 Zpráva od systému blokování
OFF - Žádná funkce - vypnuto

28
Chybová hlášení 2

ON - Zapnuto
Návrat do továrního nastavení v závislosti

RESET

Návrat do továrního nastavení

na příst. kódu pouze k zpřístupněným
parametrům

(*)

Funkce závislá na podpoře z elektronické jednotky kotle

Legenda parametrů úrovně "SYSTÉM "
K parametru ČASOVÉ PROGRAMY
Funkce:

Tento parametr určuje uvolnění programů spínacích časů pro programovou volbu,
jakož i pro individuální nastavení spínacích časů. V základním továrním nastavení
je uvolněn jeden časový program pro všechny okruhy. Tím se zjednodušuje
nastavení
pro většinu aplikací, kde je využíván pouze jeden program pro všechny okruhy.
P1
P2 - P3

Uvolněn jeden časový program pro všechny okruhy. P2 a P3 blokováno
Uvolněny všechny tři časové
programy

Možnosti nastavení :
Přednastavení druhu provozu: v programech automatika a léto mohou být nasvoleny programy
spínacích časů P1,P2 nebo P3
Programování spínacích časů: při programování spínacích časů je možno navolit pro každý topný
okruh dané tři programy spínacích časů P1-P3
K parametru REŽIM REGULACE
Tento perametr určuje společné nebo rozdělené nastavování topných okruhů
Ovlivpuje

- druh provozu navolený tlačítkem
- denní prostorovou žádanou hodnotu, navolenou tlačítkem volby teploty
sníženou prostorovou žádanou hodnotu navolenou tlačítkem teploty z hlediska
vlivu na různé vytápěcí okruhy

Rozsah nastavení:
1

Nastavení druhu provozu, denní prostorové žádané teploty, snížené prostorové
žádané teploty platí pro všechny topné okruhy

2

Každému topnému okruhu je možno přiřadit vlastní nastavení druhu provozu,
denní prostorové žádané teploty, snížené prostorové žádané teploty

K parametru LETNÍ FUNKCE (přepnutí nebo vypnutí)
Aktivní letní vypnutí znamená:
Všechny směšovací ventily jsou zavřené, čerpadla jsou vypnuta
Ohřev TV zůstává v provozu podle na staveného vytápěcího režimu
Zrušení vypnutí znamená:
uvolnění vytápěcího režimu pro všechny topné okruhy
Zruší se vypnutí pokud střední a aktuální venkovní teplota klasne pod nastavenou hodnotu o 1°K
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OFF

Další možné zrušení vypnutí je poruch venkovního čidla, aktivace ochrany proti mrazu nebo je
vytápěno bez automatiky
Časové členy k zachycení hodnot:
AF-dlouhodobá hodnota pro letní vypnutí a výpočet střední hodnoty při respektováníparametru budovy. Každých 20 minut nová hodnota
K parametru 10 - typ budovy
1

lehká konstrukce (interval výpočtu 6 hodin)
nízkoenergetické domy, moderní obytné domy, lehká stavba (dřevo,sádrokarton,izolace) i budovy
tepelně izolované zevnitř

2

střední konstrukce (interval výpočtu 24 hodin)
nízkoenergetické domy, moderní obytné domy, smíšené stavby (mix dřevo, beton, cihly,
tepelná izolace)

3

těžká konstrukce (interval výpočtu 72 hodin)
silné stěny, staré domy, silné těleso stavby z betonu, cihel
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TV - noc

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

Úsporná teplota TV

10°C až nastavená teplota TV

40°C

OFF - Žádná funkce - vypnuto
Ochrana proti legionellám

Den ochrany proti legionellám

Po-Ne ochrana v určený den

OFF

ALL Ochrana každý den
03

Čas ochrany proti legionellám

00:00 až 23:50

2:00

04

Teplota ochrany proti legionellám

10°C až maximální teplota TV

65°C

05

Typ měření teploty TV

1 Čidlo NTC teploty TV

1

2 Termostat
06

Maximální teplota TV

20°C až maximální teplota

65°C

1 Paralelní režim
2 Prioritní režim
3 Podmíněná priorita
07

Provozní režim TV

4 Paralelní režim ekvitermní

2

5 Paralelní režim s přerušovaným vytápěním
6 Oddělený prioritní okruh
7 Externí provoz
08

Ochrana zásobníku TV proti
vybíjení

09

Paralelní posun kotle během
ohřevu TV. Převýšení teploty
nabíjení

10

11

OFF - Žádná funkce - vypnuto

OFF

ON - Zapnuto - ochrana aktivní
0 až 50°K - rozdíl mezi nabájecí teplotou TV a
nastvenou hodnotou TV

15°K

Spínací rozdíl TV

0 až 20°K - hodnota spínacího rozdílu TV,
symetrická k bodu nastavení TV

5 °K

Doběh nabíjecího čerpadla TV

0 až 60 minut

5
min.

AUTO - aktivní časové programy
1 P1 přímý topný okruh
2 P2 přímý topný okruh
3 P3 přímý topný okruh
4 P1 směšovaný okruh 1

12

Časový program cirkulačního
čerpadla TV

5 P2 směšovaný okruh 1
6 P3 směšovaný okruh 1

AUTO

7 P1 směšovaný okruh 2
8 P2 směšovaný okruh 2
9 P3 směšovaný okruh 2
10 P1 okruh TV
11 P2 okruh TV
12 P3 okruh TV
13

Úsporný interval cirkulačního
čerpadla (přerušovaný chod)
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0 min… intervalový cyklus, nastavená hodnota
parametr 14, doba zastavení čerpadla)

5
min.

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "TEPLÁ VODA (TV)"

14

17

Úsporný interval cirkulačního
čerpadla (doba trvání)
Režim tepelného zdroje během
prodloužené doby chodu

20
min.

10 až 60 minut trvání = doba zastavení
provozu + provozní doba
AUTO Zadaná hodnota - tep. zdroj
požadovaný
OFF Zdroj tepla vypnut

AUTO

Legenda parametrů úrovně "TEPLÁ VODA (TV)"
K parametru TV noc - noční teplota TV - úsporná teplota TV
reguluje teplotu mezi fázemi provozní pohotovosti v automatickém provozu
u termostatu je přeskočen parametr úsporná teplota
K parametru Ochrana proti leginellám - den
umožpuje nastavit ochranu v určitý den nebo celý týden, případně vypnout
K parametru 03 - Ochrana proti legionellám - čas
nastavení času spuštění (aktivity) programu ochrany (ochrana je aktivní 1 hodinu)
K parametru 04 - Ochrana proti legionellám - teplota
minimální teplota pro ničení bakterií legionelly = 65°C
K parametru 05 - Typ měření teploty TUV
1

s NTC čidlem - zobrazuje se i
teplota

2

provozní termostat zásobníku - bez zobrazení teploty

K parametru 07 - Provozní režim TV
1

Paralelní režim

během ohřevu TV topné okruhy v činnosti

2

Prioritní režim

během ohřevu TV topné okruhy zastaveny

3

po doběhu čerpadla topné okruhy spuštěny
pokud po 4 hodinách nedojde k natopení hlášena
porucha
závisí na úkonech obsluhy, zda uvolnění či
Podmíněná priorita
blokování
Uvolnění: Teplota kotle=skutečná teplota>žádaná teplota TV+rozdíl spínání TV/2 +
10°K
Blokování: Teplota kotle=skutečná teplota<žádaná teplota TV+rozdíl spínání
TV/2+5K

4

Paralelní režim ekvitermní
Parametr venkovní mez protimrazové ochrany rozhoduje, která funkce bude využita

5

Protimrazová ochrana neaktivní

… viz přednostní provoz

Protimrazová ochrana aktivní
Paralelní režim s přerušovaným
vytápěním

… viz paralelní provoz

ohřev Tv maximálně 20 minut, pak 10 minut topení atd.
6

Oddělený prioritní okruh
ohřev TV přes třícestný ventil, čerpadlo topení je zárovep čerpadlem TV

7

Externí provoz
Ohřev Tv se děje podle zadaných spínacích rozdílů
požadavek na teplo na vytápěcí kotel odpadá
přednostní ohřev TV vůči topení neexistuje
parametry paralelníhio posunu kotlů, kotlová ochrana, ochrana vybití zásobníku a doběh čerpalda
nepůsobí.

K parametru 08 - Ochrana zásobníku TV proti vybíjení
nabíjecí čerpadlo TV je uvolněno při požadavku na TV teprve tehdy, když teplota
ve vytápěcím kotli je 5°K nad aktuální hodnotou TV
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nabíjecí čerpadlo Tv je blokováno, když je teplotní rozdíl vytápěcího kotle a zásobníku TV
menší než 2°K
K parametru 09 - Paralelní posun kotle během ohřevu TV
znamená teplotu kotle, která se zvyšuje k žádané hodnotě TV
při více ohřívačích TV platí nejvyšší žádaná hodnota TV
u ohřívače s termostatem platí:Par.06 TV max. + par.09 TV přavýšení= žádaná
hodnota
K parametru 13 a 14 - Cirkulační čerpadlo TV - pauza/perioda
doba běhu a pauzy čerpadla
13

úsporný interval (pauza) = vypnutí cirklačního čerpadla

14

úsporný interval (perioda) = časový rámec pro pauzu a chod cirkulačního čerpadla
perioda = celkem 20

20

pauza

0

= celkem 5

chod čerpadla

5 minut
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trvalý chod

Snížené vytápění

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

Typ sníženého režimu

ECO Režim vypínání (ochrana proti mrazu)

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "PŘÍMÝ TOPNÝ OKRUH, SMĚŠOVANÝ TOPNÝ OKRUH 1 a 2"

ECO

ABS Snížený režim
Otopná soustava

Otopná soustava (exponent)

1,00 ….10,00

HC=1,3
MC=1,1

OFF bez prostorové jednotky
03

Vliv místnosti (s prostorovou
jednotkou)

1 Prostorová jednotka aktivována

OFF

2 Prostorová jednotka - provoz blokován
3 Prostorová jednotka - pouze režim displej

04

OFF Vypnuto

Prostorový faktor

OFF

10 až 500% Jednotka RC aktivní
05

Adaptace topné křivky

OFF Vypnuto

OFF

ON Zapnuto
06

OFF Vypnuto

Optimalizace zapnutí

OFF

1 až 8 hodin
07

OFF Vypnuto

Topný limit

OFF

0,5 až 40°K
08

Hranice ochrany proti mrazu

09

Funkce prostorového termostatu

5 až 30°C
OFF

10°C
OFF

0,5 až 5°K
0 Regulace na střední hodnotu OS1+OS2
10

Přiřazení venkovní teploty

1 Regulace na OS1

0

2 Regulace na OS2
10 až 95°C (pouze když je výstup
11

Nastavení konstantní teploty

nastavený na konstantní regulaci nebo

20°C

na pevnou hodnotu
12

Minimální hranice teploty

10°C až max. hranice teploty (par.13)

20°C

13

Maximální hranice teploty

Min. hranice teploty (par.12) až 95°C

75°C

14

-5 až 20 K
Paralelní posun topného okruhu

15

Doběh čerpadla

0 až 60 minut

HC=0
MC=4
5
min.

OFF Vypnuto
16

Funkce vysoušení potěru

1 Funkce vytápění

OFF

2 Funkce vyzrávání
3 Funkce vytápění s režimem vyzrávání
23*

P-faktor prostorové jednotky

1 až 100 (pouze pro jednotku RS)

24*

I-faktor Tn prostorové jednotky

5 až 240 minut (pouze pro jednotku RS)

Název okruhu

00000 nebo ZZZZZ

Název HC
* Pouze pokud je vzdálený přístroj
pokojová jednotka
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8
35
prázdný

Legenda parametrů úrovně "PŘÍMÝ TOPNÝ OKRUH, SMĚŠOVANÝ TOPNÝ OKRUH 1 a 2"
K parametru SNÍŽENÉ VYTÁPĚNÍ
ECO

vypínací provoz
Zdroj tepla se při venkovní teplotě nad mezí protimrazové ochrany kompletně
vypíná.
Při vypnutí má čerpadlo doběh - čas pro dochlazení zdroje tepla
Pod mezí protimrazové ochrany je autpmaticky přepnuto na snížený provoz ABS
klesne-li výstupní teplota pod nastavanou hodnotu pro snížený provoz
V případě připojené prostorové jednotky a aktivace snímače prostorové teploty,
je přepnuto na snížený provoz ABS, pokud klasne prostorová teplota pod
nastavenou
hodnotu prostorové teploty pro snížený provoz
Použití: budovy se silnou tepelnou izolací a nízkými tepelnými ztrátami

ABS

snížený režim
Během redukovaného provozu běží čerpadlo topného okruhu
Minimální teplota není pod stanovenou mezí
Výstupní teplota je stanovena podle snížené topné charakteristiky
Použití: budovy se slabou tepelnou izolací a vysokými tepelnými ztrátami
Funkce u všech druhů provozu

K parametru OTOPNÁ SOUSTAVA (exponent)
Způsob chování systému rozdělování tepla se určuje přizpůsobením charakteristiky
(přímková nebo vhodně zakřivená)
1.00

lineární topná charakteristika

1.10

lehce progresivní topná charakteristika (plošné vytápění)
Progresivní standardní topná charakteristika pro radiátorové vytápění s hodnotami
1,25 a 1,35

1.30
2.00
3.00-5.00

Progresivní topná charakteristika (konvektery, ohřívače vzduchu apod.)
Silně progresivní topná charakteristika pro ohřívače vzduchu s vysokou starovací
teplotou

K parametru 03 Vliv místnosti (s prostorovou jednotkou)
OFF

Indikace teploty zdroje tepla, prostorový snímač vypnut, ovládání aktivní

1

Indikace prostorové teploty, prostorový snímač aktivní, ovládání aktivní

2

Indikace prostorové teploty, prostorový snímač aktivní, ovládání blokované

3

Indikace prostorové teploty, prostorový snímač vypnut, ovládání aktivní

K parametru 04 Prostorový faktor
Funkce určuje velikost vlivu odchylky prostorové teploty od její žádané hodnoty
na kotlovou výstupní teplotu
OFF

Žádná diference mezi žádanou a skutečnou prostorovou teplotou, regulace teploty
podle topné charakteristiky

10 až 500%

Při odchylce prostorové teploty je za účelem kompenzace odchylky topná
charakteristika posunuta rovnoběžně s osou prostorové teploty (nepřímé navýšení
žádané hodnoty prostorové
teploty)
Nastavením prostorového faktoru je určeno o kolik a jak rychle
Čím vyšší je hodnota, tím rychlejší je kompenzace.
Příliš vysoká hodnota zadání může vést ke kolísání prostorové teploty

Výpočet pro prostorový faktor
Žádaná hodnota prostorové teploty
(ŽH)
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Prostorová teplota (PT)
Měřená hodnota prostorové
teploty (MH)
Odchylka = -1°K

Vzorec

ŽH - (-1K x PF : 100) = PT
Prostorový faktor 100, ŽH = 21°C, MH = 20°C, Odchylka 1°K
21 - (-1 x 100 : 100) = 22°C
Prostorový faktor 500, ŽH = 21°C, MH = 20°C, Odchylka 1°K
Čistá prostorová teplota je možná pouze s prostorovou jednotkou RS,
přístroj je pak řízen prostorovou teplotou. Prostorová jednotka zjišťuje
přímo žádanou výstupní teplotu a hlásí ji hlavnímu regulátoru.
21 - (-1 x 500 : 100) = 26°C
Nastavený prostorový faktor má vliv na paralelní posun topné charakteristiky
vyvolané odchylkou mezi skutečnou a žádanou teplotou

K parametru 05 Adaptace topné křivky
Samočinné přizpůsobení strnosti topné charakteristiky k daným charaktristickým
hodnotám budovy
Měření venkovní, výstupní a prostorové teploty
Pro stanovení optimální topné charakteristiky jsou nutné delší fáze vytápění
Hodnoty nejsou ukládány do paměti, nýbrž jsou neustále přepočítávány
a s narůstající odchylkou následuje korekce
Aktivní adaptace je v úrovni uživatele indikována blikáním
Adaptace je nástrojem ke zjištění správné charakteristiky budovy, doporučujeme
po dosažení vhodné topné charakteristiky automatickou adaptaci vypnout a
zjištěnou hodnotu ručně nastavit na úrovni uživatele
K parametru 06 Optimalizace zapnutí
V rámci nastavené hodnoty jen při respektování venkovní teploty vypočítáván
nejpozdější bod záčátku vytápění tak, aby byla na počátku vytápěcího cyklu
zajištěna požadovaná prostorová
teplota
K parametru 07 Topný limit
Dodatečná podmínka pro mez
vytápění
Funkce Topný limit je aktivována pro každý topný okruh zvlášť
Způsobuje, že se odpovídající topný okruh vypne, jakmile se vypočtená žádaná
výstupní teplota dostane do rozsahu žádané prostorové teploty
Funkce:

jestliže výstupná žádaná teplota < prostorová žádaná teplota + nastavení topného
limitu je > vypnutí topného okruhu
jestliže výstupná žádaná teplota > prostorová žádaná teplota + nastavení topného
limitu + 2K je > zapnutí topného
okruhu
Funkce letního vypnutí má přednost před topným limitem
Funkce protimrazové ochrany zařízení má přednost před topným limitem
Funkce prostorové protimrazové ochrany má přednost před topným limitem

K parametru 08 Hranice ochrany proti mrazu
Určuje nejnižší prostorovou teplotu během vypínacího provozu při aktivní
protimrazové ochraně
V režimu DOVOLENÁ, AUTOMATIKA mezi top. cykly a při trvale sníženém provozu s aktivní
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funkcí ECO
S prostorovou jednotkou RS je prostor regulován podle protimrazové meze
Bez prostorové jednotky RS je prostorová teplota řízena podle zadání
K parametru 09 Funkce prostorového termostatu
Stanovuje horní mez prostorové teploty od níž se nastavuje vytápěcí provoz
Překročí-li prostorová teplota topného okruhu denní, resp. sníženou žádanou
hodnotu o nastavenou hodnotu termostatové funkce, je topení pžerušeno
U přímého okruhu čerpadlo vypnuto, u směšovaného směšovací ventil zavřen
Vytápění je obnoveno, když je aktuální vytápěcí teplota poklesnuta o 0,5K
Při aktivní venkovní protimrazové ochraně je tato funkce mimo provoz

K parametru 10 Přiřazení vnější teploty
Přiřazení čidla je možné teprve se dvěmi venkovními čidly - pak je možný výběr
1, 2 a střední hodnota
Při poruše jednoho čidla přebírá funkci druhé - následuje hlášení poruchy
Při poruše obou čidel je topení řízeno na fiktivní teplotu 0°C
K parametru 11 Nastavení konstantní teploty
Pouze v případě nastavení topného okruhu na regulaci konstantní nebo pevné
hodnoty
Konstantní teplota podle zadání (např. podlahové vytápění, bazén atd.)
Druh provozu, program spínacích časů aktivní
K parametru 12 Minimální hranice teploty
Není aktivní pracuje-li topný okruh jako konstantní regulátor
Standby a ECO nad mezí protimrazové ochrany
Redukovaný provoz a automatické letní vypnutí
Použití jako minimální omezení u plošných vytápění, předregulací větrání (vzduch.clony)
konvektorové topení
K parametru 13 Maximální hranice teploty
Musí být vždy nastavena !!!
Není aktivní pracuje-li topný okruh jako konstantní regulátor
U plošných topení je bezpodmínečně nutná instalace bezp. termostatu za účelem
ochrany proti přehřátí s nastavenou max. teplotou pro zařízení
K parametru 14 Parelení posun topného okruhu
Hodnota převýšení pro zdroj tepla
K parametru 15 Doběh čerpadla
Používá se pro zabránění akumulace tepla v systému a zdroji tepla
K parametru 16 Funkce vysoušení potěru
Není aktivní pracuje-li topný okruh jako konstantní regulátor
tato funkce slouží výhradně k předepsanému vysušení podle předepsaného
teplotního profilu
Tato funkce není přerušována žádnou jinou funkcí ani při ručním provozu nebo
měření emisí
Realizace funkce vysoušení s přímým okruhem - ostatní okruhy musí být vypnuty během realizace
vysoušení
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Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

OFF - vypnuto - bez zdroje tepla
1 olej/plyn jednostuppový (..2..)
01

2 olej/plyn dvoustuppový (..22..)

Typ zdroje tepla

1

3 olej/plyn 2x jednostuppový
4 Modulační hořák
5 Kondenzační kotel (..C../..OT..)
OFF - vypnuto - bez ochrany při náběhu
02*

Ochrana zdroje při náběhu

1 Ochrana podle min. teplotního limitu

1

2 Ochrana podle venkovních podmínek
3 Oddělená ochrana při spuštění
03*

Minimální hranice teploty zdroje
tepla

04*

Maximální hranice teploty zdroje
tepla

05*

Režim hraniční teploty zdroje tepla

5°C až maximální hranice teploty

38°C

Minimální hranice teploty až 95°C

80°C

1 Limit min.teploty při požadavku na vytápění
2 Omezený teplotní limit

1

3 Permanentní min. teplotní limit
1 Vypnutí hořáku v případě poruchy
06*

Režim čidla zdroje tepla

2 Externí vypnutí hořáku

1

3 Aktivace hořáku v případě poruchy
!!!BERTE V ÚVAHU VAROVNÉ HLÁŠENÍ!!!
07*

Minimální doba chodu hořáku

08*

Spínací difernce hořáku I (SD I)

0 až 20 minut
jednostuppově: 2 až 30 K

2min.
6K

dvoustuppově: 2 až (SD II - 0,5K)
09*

Spínací difernce hořáku II (SD II)
(..22..)

(SD I + 0,5K) až 30K

10*

Časový posun 2 stupep (..22..)

0 až 60 minut (0 = 10 sec.)

8K
0

1Neomezená aktivace po dobu fáze náběhu
11*

12*

Režim aktivace 2 stupep (..22..)

Režim ohřevu TV 1-2 stuppově

2 Stupep 2 zapne podle nastaveného
časového posunu (par. 10)
1 Dvoustupnový ohřev TV se zpožděnou
aktivací 2 stupně

2

1

2 Neomezený 2 stupep ohřevu TV
3 Ohřev TV pouze 1 stupněm
13*

Čas dřívějšího náběhu čerpadla

0 až 10 minut

2min.

14*

Doběh čerpadla kotle

0 až 60 minut

2min.

15*

Doběh nabíjecího čerpadla

0 až 60 minut

2min.
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Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "ZDROJ TEPLA" (2.., 22..)

OFF - vypnuto - jen zobrazení teploty

16*

Monitorování teploty spalin

17*

Hranice teploty spalin

25

Blokace vnější teploty

0až60min. - Zdroj tepla vypne při překročení
limitu nastaveného času
STL - zdroj tepla vypnut v případě překročení
limitu

OFF

50 až 500 °C

200°C

OFF - vypnuto

OFF

-20 až + 30°C
26

Paralelní posun zákl. zatížení
(pouze pokud v kaskádovém
režimu)

0 až 60 K

10K

27*

Minimální teplota topného okruhu

5°C až KTmin (jen při par. 02 = 3)

36°C

28*

Přepínací rozdíl limitu min.teploty
topného okruhu

2 až 20K (jen při par. 02 = 3)

4K

OFF - vypnuto
29

Zdroj tepla - nucené vypouštění

1 Do zásobníku TV

OFF

2 Do topných okruhů
3 Do vyrovnávacího zásobníku
34*

Limit topného výkonu

50 až 100%

100%

35*

Limit výkonu pro ohřev TV

50 až 100%

100%

OFF - vypnuto
37

AUTO

Operační doba

1 pouze zpětná vazba
2 volný posuv
Reset provozních hodin/startů 1
stupep
Reset provozních hodin/startů 2
stupep

RESET ST-1
RESET ST-2

Nastavení
Nastavení

* Dostupnost nastavení závisí na typu inteligence kotlového ovládání nebo na nastavení hodnot řídícího systému kotle

Legenda parametrů úrovně "ZDROJ TEPLA"
K parametru 01 Typ zdroje tepl
OFF

Vypnuto - Bez zdroje tepla

1

Jednostuppový hořák olej/plyn

2

Dvoustuppový hořák olej/plyn

3

2x jednostuppově olej/plyn

4

Modulační hořák

5

Kondenzační kotel

Prestige

K parametru 02 Ochrana zdroje při náběhu
U kondenzačních kotlů není
potřeba
K parametru 03 Minimální hranice teploty zdroje tepla
Viz detaily parametr 5
K parametru 04 Maximální hranice teploty zdroje tepla
Maximální teplota přípustná pro zdroj tepla
Při překročení - vypnuto
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AUTO

Při zpětném ochlazení - zapnuto. Spínací difernce hořáku 2 K pod nastavenou
hodnotu omezení.
K parametru 05 Režim hraniční teploty zdroje tepla
Bez požadavku - kotel vypnut, žádné min. omezení, pokles
teploty pod protimrazovou ochranu kotle +5°C - natopení po
min. teplotní limit

1

Limit min.teploty při požadavku
topení

2

Omezený teplotní limit

Působí jako dolní omezující hodnota - vypnutí kotle pouze při
aktivním letním vypnutí

3

Permanentní min. teplotní limit

Teplota kotle je omezována na minimální teplotu nezávisle
na požadavku nebo vypínacích druzích provozu

K parametru 06 Režim čidla zdroje tepla
Reakce při poruše
1
2

Vyp. Hořáku v případě poruchy

Vadné kotlové čidlo (zkrat atd.) poruchové
hlášení

Extermní vypnutí hořáku

Hořák vyp/zap, žádné poruchové hlášení

Aktivace hořáku v případě poruchy

Při zkratu dojde k poruchovému hlášení a neomezenému
uvolnění hořáku

3
POZOR

Tato funkce smí být zapojena pouze tehdy, je-li navíc zabudován i kotlový termostat
Ten je zapojen do série s bezpečnostním termostatem teploty

K parametru 07 Minimální doba chodu hořáku
Způsobuje prodloužení doby chodu hořáku a redukci počtu startů
Pro vypnutí hořáku musí uběhnout nejméně nastavený čas
Omezení max.teploty min.dobu chodu hořáku přeruší
K parametru 08, 09 "Spínací diference hořáku
Regulátor umožouje nastavení dvou rozdílných spínacích diferencí vztažených na stejnou
hodnotu
Spínací diference 1
Reguluje podle zatížení a požadavku teplotu kotle (zap./vyp stupně 1)
Děje se uvnitř rozsahu natavené spínací diference, která leží symetricky na žádané
hodnotě
Příklad: sp.diference 6K, žádaná hodnota 60°C, Zap.při 63°C, Vyp. při 57°C
Spínací diference 2
Určuje počet stuppů pro krytí potřeby tepla (častečné nebo plné zatížení)
Spínací diference stupně 2 je symetricky vázána na spínací diferenci stupně1 a můžebýt nastavena
pouze na vyšší hodnotu
Kaskádový provoz překrývá toto nastavení (není k dispozici)
K parametru 10 "Časový posun 2 stupeň"
Funkce aktivní pouze při náběhu
Uvolnění 2 stupně může být zadáno s časovou blokací
V případě, že se 1 stupep nachází v základním zatížení a je-li požadován 2 stupep, pak se zapíná bez
časové prodlevy
Kaskádový provoz překrývá toto nastavení (není k dispozici)
K parametru 11 "Režim aktivace 2 stupeň"
Vliv pouze během najížděcí fáze pod minimálním teplotním omezením vytápěcího kotle
Neomezené uvolnění
během najížděcího odlehčení jsou oba stupně uvolněny
Časová blokáda během najížděcího odlehčení
uvolněno je po doběhu časové
blokády
při kaskádovém zapojení je tato funkce překryta a není k dispozici
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K parametru 12 "Režim ohřevu TV 1-2 stupňově"
Tři možnosti druhu provozu dvoustuppového resp. Dvou jednostuppových
vytápěcích
kotlů
1. dvoustupoové nabíjení zásobníku - stupep 2 časově zpožděn
2. neomezené nabíjení zásobníku - oba stupně uvolněny
3. omezené nabíjení zásobníku - stupep 1 uvolněn, stupep 2 blokován
K parametru 13 "Čas dřívějšího náběhu čerpadla"
využití pouze pokud není zabudováno čerpadlo kotlového okruhu, ale např.
motoricky
poháněný ventil/clona, aby byla respektována doba otevírání
K parametru 14 15 "Doběhy čerpadel"
zabrapuje akumulaci tepla (přehřátí) resp. Využití zbytkového tepla nastavením
časového zpoždění
K parametru 16 "Monitorování teploty spalin"
Nastavení 1 = pouze indikace
2 = vypnutí na omezenou dobu
3= blokace při překrpčení mezní
hodnoty
K parametru 17 "Hranice teploty spalin"
blokace při překročení mezní hodnoty - zařízení STOP
uvolnění Vyp/Zap regulátoru !!!
K parametru 25 "Blokace vnější teploty"
může blokovat kotel v případě překročení aktuální venkovní teploty
topné okruhy pracují dál
K parametru 26 "Paralelní posun zákl. zatížení"
Aktuální žádaná hodnota je navýšena o "navýšení základního zatížení"
a natápí proto vytápěcí kotel 1 více
Výpočet: aktuální žádaná hodnota + navýšení základního zatížení = žádaná zvýšená
hodnota
tzn. Druhý kotel není požadován kvůli každé maličkosti
K parametru 27 "Minimální teplota topného okruhu"
Je.li skutečná teplota kotle KTst <= nastavení parametru 27 (Ktmin-HK) dojde
k vypnutí čerpadel topných okruhů, směšovací ventily zavřou
Je-li skutečná hodnota Ktist>Ktmin-HK + Skmin-HK, dojde k uvolnění čerpadel a
směšovacích ventilů
K parametru 29 "Zdroj tepla - nucené vypouštění"
Při překročení teploty ve zdroji tepla nastavené maximální omezení, pak, pokud
existuje, je přebytečná energie odvedena do následně zapojených okruhů
Tato funkce působí nadřazeně regulátorům vbe sběrnicovém systému
Nucený odvod tepla bude zrušen přo poklesu o 2K pod maximální hranici
Odvod do zásobníku TUV (pouze u přístavných zásobníků)
POZOR: termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody z ohřívače je povinný
Reálné nebezpečí opaření
Odvod do topných okruhů:
nadbytečné teplo je odváděno do existujících topných okruhů, maximální nastavená teplota při tom není
překročena.Možné je při tom krátkodobé překročení požadované prostorové teploty
POZOR: u podlahového topení je nutno nasadit příložný termostat pro nucené vypnutí čerpadel
Odvod do vyrovnávacího zásobníku
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Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Nastavení bodu teploty vratné vody

10 až 95°C

20°C

02

Vypínací diference

1 až 20 K

2K

03

Prodloužená doba chodu čerpadla

0 až 60 min

1min

pouze při nastavení by-pass čerpadla

Legenda parametrů úrovně "REGULACE TEPLOTY VRATNÉ VODY"
K parametru 01 +02+03
Zvýšení vratného vstupu pomocí by-pass čerpadla
Pro zabránění pulzování, musí být čidlo montováno na vratném vstupu od směšovacího
bodu směrem ke spotřebiteli. Zapne když je podkročena minimální teplotní mez vratného vstupu.
Vypne když teplota vratného vstupu stoupá a překročí minimální teplotu vratnéh vstupu +
spínací diferenci vratného vstupu a doběhlo časové zpoždění
Směšování na výstupu řízeným přimísením výstupu
Připojení čidla vratného vstupu se provede připojením na místě snímače výstupu VF1
daného směšovacího okruhu
Nepřímé zvýšení vratného vstupu
Může být realizováno pouze se směšovacími okruhy!
Při poklesu teploty vratného okruhu jsou směšovače přivírány do doby než se teplota
zvýší na požadovanou hodnotu
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Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "REGULACE TEPLOTY VRATNÉ VODY"

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Spínací diference

(Vypínací diference + 3K) až 30K

10 K

02

Vypínací diference

2 K až (Spínací diference - 3K)

5K

03

Min. doba chodu solár.čerpadla

0 až 60 minut

3min

04

Limit max.teploty solárního panelu

70 až 210°C

120°C

05

Limit max.teploty vyrov. zásobníku

20 až 110 °C

75°C

1 Prioritní režim
06

Provozní režim solár

2 Paralelní režim

2

3 Prioritní režim TV
4 Prioritní režim vyrovnávací nádrž
07

Útlum tepelného zdroje

OFF vypnuto

OFF

0,5 až 24 h Pouze v prior.režimu (Par.6=1)
OFF vypnuto
08

Změna priority/paralelní režim

OFF
1 až 40K Pouze v prior.režimu a sk. periodická blokace
OFF vypnuto

09

Bilance solární energie

1 Prostřednictvím kalkulace průtoku

OFF

2 Prostřednictvím pulzního zpracování
RESET
SOLAR
11

Původní nastavení energetické bilance
Průtokové množství

Původní nastavení: stisknutím otočného tlačítka (pouze
když aktivní sol.bilance)
0,0 až 30l/min nebo litr/impulz

0,0l/min

(pouze když aktivní sol.bilance)
12

Hustota kapaliny

0,8 až 1,2 kg/l

1,05kg/l

13

Tepelná kapacita kapaliny

0,8 až 5,0 KJ/kgK (pouze když aktivní sol.bilance)

3,6KJ/kgK

14

Maximální hranice vypnutí

OFF vypnuto

150°C

90 až 210°C
15

Test přepínání cyklů sol.zátěže

1 až 60 minut

10min

16

Přepínací teplota

50 až 110°C

75°C

Legenda parametrů úrovně "Solární menu"
K parametru 01 "Spínací diference"
Mezi čidlem kolektoru a čidlem zásobníku je nastavena spínací diference
Pokud se tato zvětší, solární nabíjecí čerpadlo zapíná
Minimální nastavovací hodnota je vždy 3K nad vypínací diferencí
K parametru 02 "Vypínací diference"
Mezi čidlem kolektoru a čidlem zásobníku je nastavena spínací diference
Pokud se tato zmenší, solární nabíjecí čerpadlo vypíná
Maximální nastavovací hodnota je vždy 3K pod vypínací diferencí
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Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "SOLÁRNÍ MENU"

K parametru 03 "Min. doba chodu solár.čerpadla"
Solární čerpadlo zůstává v chodu minimálně pro nastavenou hodnotu
Minimální doba chodu má přeednost před vypínacídiferencí

K parametru 04 "Limit max.teploty solárního panelu"
Termická ochrana kolektoru
Při překročení max. teploty kolektoru je dodatečně zvýšena max. teplota zásobníku o 10K
před tím než je nuceně vypnuto solární nabíjecí čerpadlo
Klesne-li teplota v solárním zásobníku o 2K pod max. omezení kolektoru - solární čerpadlo
zapne, současně je zrušeno převýšení žádané hodnoty zásobníku
U zařízení se solárním přepínáním platí toto rovněž s čidlem kolektorového zásobníku
Při překročení koncové vypínací teploty kolektoru je solární čerpadlo vypnuto
K parametru 05 "Limit max.teploty vyrov. zásobníku"
Překročí-li teplota v zásobníku TV nebo ve vyrovnávacím zásobníku nastavenou hodnotu, následuje vypnutí sol. čerpadla
Vyjímka - nucené vypnutí - viz Par. 04 (přetopení + 10K)
K parametru 06 "Provozní režim solár"
Tato funkce určuje nabíjení mezi solárem a kotlem
1.Prioritní režim
Během solárního nabíjení potlačeny všechny požadavky na zdroj tepla
(Par.08 nastaven na vypnuto)
2.Paralelní režim
Během solárního nabíjení se připouští požadavek na zdroj tepla
3.Prioritní režim TV
Během solárního nabíjení je redukován požadavek na zdroj tepla na regulaci TV
4.Prioritní režim vyrovnávací nádrž
Je redukován požadavek na zdroj tepla na regulaci vyrovnávacího zásobníku
Při přednostním provozu zůstává právě zapnutý zdroj tepla v provozu až d dalšího vypnutí regulace
K parametru 07 "Útlum tepelného zdroje"
Pouze tehdy, když Par. 06 = 1, 3, 4
Zabrapuje pulzování mezi kotlem a solárním nabíjením
Po solárním nabíjení musí uplynout nastavený čas, než dojde k nabíjení kotlem
K parametru 08 "Změna priority/paralelní režim"
Tato funkce představuje pomocné opatření mezi solárem a kotlem
Pouze tehdy, když Par. 06 = 1, 3, 4
Klesne-li během solárního nabíjení žádaná teplota solárního zásobníku o nastavenou hodnotu
přepne se provoz na paralelní
Zrušení taktové blokády, uvolnění vytápěcího kotle
Po dosažení žádané hodnoty Tv + spínací diference TV je přepnuto na přednostní provoz
K parametru 09 "Bilance solární energie"
Naszavení parametru lze volit mezi:
objemové průtočné množství v l/min nebo v l/impuls = na trhu běžné impulzní průtokoměry
Fyzikální veličiny - objemové průtočné množství,hustota,specifická tepelná kapacita,teplotní
diference jsou základem pro stanovení solární tepelné bilance a solárního výkonu
Výpočet

W = (V/60).rw.cw.Du

W-solární tep.výkon, V-obj.průtočné množství (l/min)
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rw-hustota přenos.média (kg/l),cw-spec.tep.kapacita (KJ/kgK)
Du-teplotní diference (K) - mezi VL a RL
K parametru 11 "Průtokové množství"
Pouze při aktivní bilanci solární energie
Objemové a průtočné množství závislé na dopravním výkonu solárního nabíjecího
čerpadla může být nastaveno:

litr/minuta při výočtu průtočného množství
litr/impulz při využití impulzového vstupu

K parametru 12 "Hustota kapaliny"
Pouze při aktivní bilanci solární energie
Závisí na médiu pro přenos tepla - respektovat údaje výrobce
K parametru 13 "Tepelná kapacita kapaliny"
Pouze při aktivní bilanci solární energie
Závisí na médiu pro přenos tepla a jeho směsi
K parametru 14 "Maximální hranice vypnutí"
Příspívá k zabránění zplynování v solárním médiu
Nastavovací hodnota koncového vypnutí je závislá na max.kolektorové teplotě,z toho vyplývá
na sobě nezávislé nucené zapnutí a vypnutí solárního nabíjecího čerpadla
Následující podmínky vedou k zapnutí solárního nuceného odvodu tepla:
Solární nucený odvod naprogramován na VA1 nebo VA2
Uvolnění funkce, když je překročena max. teplota v sol. zásobníku a je překročena
max.teplota kolektoru (čerpadlo běží dál a přebíjí zásobník o 10K)
Sol. čerpadlo vypíná, když je překročena koncová vypínací teplota nebo převýšena teplota v zásobníku
K parametru 15,16 "Test přepínání cyklů sol.zátěže, Přepínací teplota"
Funkce slouží k přepnutí mezi dvěma zásobníky tepla (teplá voda a vyrovnávací zásobník)
Funkce přepnutí:
Přídavné čidlo solárního zásobníku je instalováno v přednostním zásobníku, zpravidla TV
a v pravidelných intervalech kontroluje, zda existuje dostatečná solární nabídka
Když se nesplní po časovém intervalu 30 minut podmínka přepnutí, a jsou-li splněny podmínky
nabíjení druhého zásobníku, solární čerpadlo je vypnuto
Během vypínací doby (Par.15) je trvale zjišťována diference mezi čidlem sol.panelu a čidlem
pro přepnutí sol. nabíjení
Jsou-li opět splněny podmínky zapnutí započne nabíjení přednostního nabíjení. Pokud pak již
teplota nedostačuje, přepíná se po uplynutí vypínací doby na druhý zásobník
Tato cyklická kontrola probíhá nepřetržitě
Přednostní zásobník je nabíjen až po nastavenou přepínací teplotu (Par.16)
Druhý zásobník je nabíjen až po dosažení nastavené max.teploty sol.zásobníku (Par.5)
Parametry se nastavují v solární úrovni
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Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Minimální teplota

20 až 80°C

60°C

02

Maximální teplota

30 až 100°C

90°C

03

Spínací diference

(Vypínací diference + 3K) až 20K

10K

04

Vypínací diference

2K až (Spínací diference - 3K)

5K

05

Útlum tepelného zdroje

OFF Vypnuto

OFF

2 až 180 min.

Legenda parametrů úrovně "KOTEL NA PEVNÁ PALIVA"
Všeobecně:
Funkce umožpuje
Kotel na pevné palivo ve spojení s vyrovnávacím zásobníkem začlenit do vytápěcího systému
Aktivace pod Hydraulika nabíjecí čerpadlo pro pevné palivo (např.Par. 6 nebo 7 = 17)
Pak je uvolněno aktivováno pevné palivo
Přiřazení čidla podle potřeby (Např. Par 8 nebo 9 nebo 10 = 18 nebo 19)
K parametru 01 "Minimální teplota"
Stoupne-li teplota o 10K nad nastavenou min. teplotu zapne nabíjecí čerpadlo pevná paliva
Klesne-li teplota pod min. teplotu vypne nabíjecí čerpadlo pevná paliva
K parametru 02 "Maximální teplota"
Stoupne-li teplota nad nastavenou max.teplotu je nabíjecí čerpadlo nuceně zapnuto
Přebytečné teplo je možno nuceně odvést do předvolených vytápěcích okruhů (viz.Vyro.zásobník)
Klesne-li teplota o 10K pod max.teplotu je nabíjecí čerpadlo vypnuto a nucený odvod ukončen
K parametru 03 "Spínací diference"
Nabíjecí čerpadlo pevná paliva zapne, je-li teplota kotle o nastavenou diferenci vyšší než ve vyrovnávacím zásobníku
K parametru 04 "Vypínací diference"
Nabíjecí čerpadlo pevná paliva vypne, když teplotní diference mezi vytápěcím kotlem a
vyrovnávacím zásobníkem klesne pod nastavenou hodnotu
K parametru 05 "Útlum tepelného zdroje"
Má zabránit cyklování mezi dvěma zdroji tepla
Po nabíjení pevným palivem musí uplynout nastavený čas, aby mohlo následovat topení druhým kotlem
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Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "KOTEL NA PEVNÁ PALIVA"

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Minimální teplota

5°C až max. teplota

20°C

02

Maximální teplota

Min. teplota až 95°C

80°C

03

Překročení teploty topného zdroje

- 10 až 50K

8K

04

Diference spínání vyrov. okruhu

1 až 20K

2K

05

Nucený rozpyl topení

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "VYROVNÁVACÍ OKRUH - ZÁSOBNÍK"

OFF vypnuto
1

do nádrže TV

2

do topných okruhů

OFF

06

Prodl.doba chodu-zap.diference

(rozdíl vypnutí+2K) až 30K

10K

07

Prodl.doba chodu-vyp.diference

(rozdíl zapnutí+2K) až 50K

50K

OFF bez náběhu ochrany

08
Ochrana náběhu vyrovnávacího okruhu

OFF bez ochrany proti vybití

09
Ochrana vyrov. okruhu proti vybití

ON

ON náběh aktivní ochrany
ON

ON ochrana proti vybití aktivní
1 ovládání nabíjení vytápění a TV
2 ovládání nabíjení pouze vytápění

10

Provozní režim vyrov.zásobníku

3 ovládání vypouštění vytápění a TV

1

4 ovládání vypouštění pouze vytápění
5 ovládání nabíjení výměna za TV
6 ovládání vypouštění k tepelnému zdroji
11

Prodloužená doba chodu čerpadla
vyr.okruhu

0 až 60 minut

0 min

Legenda parametrů úrovně "VYROVNÁVACÍ OKRUH - ZÁSOBNÍK"
Všeobecně:
Žádaná teplota vyrovnávacího zásobníku je teplota, kterou má mít vyrovnávací zásobník pro zásobování
připojených topných okruhů a která se řídí podle hodnoty nejvyššího požadavku

K parametru 01 "Minimální teplota"
Je-li tato nastavená teplota podkročena, následuje dobíjení vyrovnávacího zásobníku vytápěcím kotlem (při reg. nabíjení)
Respektována je ochrana vyrovnávacího zásobníku
Při podkročení tato teplota vypíná topné okruhy (při regulaci vybíjení a aktivovaném blokování zdroje tepla
K parametru 02 "Maximální teplota"
Stoupne-li teplota nad nastavenou max.teplotu, je nábíjecí čerpadlo nuceně spuštěno
Přebytečné teplo je nuceně odvedeno do předvolených topných okruhů
Klesne-li teplota o 2K pod hodnotu max.meze, je nucený odvod ukončen
K parametru 03 "Překročení teploty topného zdroje"
Za účelem zajištění dostatečné regulační rezervy pro všechny na vyrovnávací zásobník napojené
spotřebiče je možno dodatečně napojit na kotel směřující hodnotu požadavku
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K parametru 04 "Diference spínání vyrov. okruhu"
Stoupne-li teplota vyrovnávacího zásobníku nad aktuální hodnotu požadavku o nastavenou hodnotu nabíjecí čerp.
vypíná
Klesne-li teplota pod aktuální hodnotu požaavku, čerpadlo opět zapne
K parametru 05 "Nucený rozpyl topení"
V případě překročení max.teploty vyrovnávacího zásobníku, je přebytečná energie nuceně
odvedena do topných okruhů k tomu určených
K zásobníku T musí být instalován term.směšovací ventil (možnost opaření)
U topných okruhů nejsou překročeny max.teploty
K parametru 06 "Prodl.doba chodu-zap.diference"
K parametru 07 "Prodl.doba chodu-vyp.diference"
Aktivní je-li přebytečná energie ve vytáp. kotli (např. následke dotápění)aby se tato neztratila
Stálá kontrola diference mezi kotlem a vyrovnávacím zásobníkem
Stoupá-li teplotní diference nad doběhovou zapínací diference čerpadlo zapne
Klesne-li teplotní diference pod doběhovou vypínací diferenci čerpadlo vypne
K parametru 08 "Ochrana náběhu vyrovnávacího okruhu"
Při provozu na vyrovnávací zásobník není žádná najížděcí ochrana kotle
Tato působí pouze na nabíjecí čerpadlo
Podkročí-li se při aktivní ochraně minimální teplota vyrovnávacího zásobníku, jsou při aktivní
najížděcí ochraně odděleny okruhym spotřeby - čerpadla vypínají
Čerpadla opět sepnou při překročení minimální teploty+1/2spínací diference
Při vypnuté najížděcí ochraně zůstávají čerpadla v provozu
K parametru 09 "Ochrana vyrov. okruhu proti vybití"
Čerpadlo vyrovnávacího zásobníku je tak dlouho blokováno, až je teplota kotle o 5K
nad teplotou žádané hodnoty pro vyrovnávací zásobník
Toto opatření zabrapuje vybíjení zásobníku
Nabájecí čerpadlo vyrovnávacího zásobníku je opět blokováno při poklesu teplotní diference
mezi vyt.kotlem a vyr.zásobníkem o 2K
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Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Přepínací difernciál

6,0 až 30K

02

Zpoždění přepínání

0 až 200 minut

0 min

03

Zpoždění vypnutí

0 až 60 minut

0 min

04

Přip. výkon sepnutí dalšího stupně

10 až 100%

65%

05

Opačná sekvence kotle

OFF vypnuto

8K

OFF

1 až 24 hodin
06

Počáteční stupep

07

Špičkové zatížení kotle z adresy

1 až n stupep

1

OFF vypnuto
2 až max.stupep Všechny zdroje v kaskádě

OFF

jsou číslovány
08

Přepínání skupin

OFF vypnuto

OFF

ON přepínání
09

TV rychlá aktivace

OFF vypnuto
1 až max. číslo pro zvýšení

Legenda parametrů úrovně "ŘÍZENÍ
KASKÁDY"
Všeobecně:
Lze kombinovat různé druhy kotlů
Kaskáda je automaticky rozpoznána, v regulátoru se sběrnicovou adresou 10
Při kaskádovém nastavení neexistuje dvoustupová regulace kotle
Nepoužitelné parametry jsou automaticky vyřazeny

K parametru 01 "Přepínací diferenciál"
Určuje kdy má být odepnut nejvyšší stupep kaskády
Každý kotel má vlastní spínací diferenci
Kaskádová spínací diference musí být větší než spínací diference kotlů
K parametru 02 "Zpoždění přepínání"
Určuje časové zpoždění pro připojení následujícího stupně kaskády, po uplynutí čas. zpoždění je
uvolněn následující kotel
Zpoždění je dynamická hodnota, následující stupep je připojen tím dříve, čím je větší odchylka
od žádané teploty
Hodnota zde nastavená představuje max.dobu pro připojení následujícího stupně
K parametru 03 "Zpoždění vypnutí"
Aby při dosažení žádané kaskádové teploty nevypnuly všechny vytápěcí kotle současně,
je odstavování kotlů řízeno přes vypínací časové zpoždění
K parametru 04 "Připínací výkon sepnutí dalšího stupně"
Určen pro kondenzační kotle
Pokud není v provozu poslední hořák, jsou až do tohoto okamžiku všechny ostatní
redukovány na přepínací výkon
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OFF

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "ŘÍZENÍ KASKÁDY"

Při připojení posledního hořáku je zvýšen výkon do plného zatížení (100%)
Pracuje-li zařízení se všemi hořáky, které jsou k dispozici, není žádné výkonové omezení
Při redukci výkonu jednoho stupně působí přepínací výkon na všechny hořáky
Výměna dat na datové sběrnici mezi s el. Jednotkou kotle probíhá během 3 sec.

K parametru 05 "Opačná sekvence kotle"
Přepínání priority kotle
Uvnitř kaskády je možno provést výměnu řídícího kotle v závislosti na době
Po doběhu nastavené doby se přepíná na nejbližší vyšší kotel na kaskádové sběrnici
K parametru 06 "Počáteční stupeň"
I když je automatické zapínání stuppové sekvence vypnuto, může být řídící stupep nastaven na libovolný stupep ručně
Existující kaskádové stupně jsou průběžně očíslovány příslušnými čísly datové sběrnice
K parametru 07 "Špičkové zatížení kotle z adresy"
Nastavený stupep špičkového zatížení není při aktivovaném obrácení stupoů zohledněn
Připíná vždy poslední v řadě
K parametru 08 "Přepínání skupin"
Není používáno
K parametru 09 "TV rychlá aktivace"
Při požadavku na ohřev vody je pro sepnutí následujícího stupně namísto parametru 02 brána
po dobu 10 sec. fixní hodnota
Při pouhém nabíjení teplé vody s předností ohřívače je počet zdrojů tepla ohraničen par.09
Při paralelním provozu nedochází k žádnému omezení počtu stuppů
Pokud je topný okru provozován s více stupni, než kolik je jich uvolněno pro ohřev vody,
probíhá nabíjení teplé vody v přednostním režimu, pak jsou stupně přesahující počet stuppů
pro ohřev vody rovnou odpojeny. V paralelním provozu nedochází k žádnému obracení aktivovaných stuppů.
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01

Popis

Sběrnicová adresa regulátoru
Datová sběrnice pokojová jednotka HC

02

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

10,20,30,40,50
1 Pokročilý přístup

Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "DATOVÁ SBĚRNICE (data bus)"

10
2

2 Jednoduchý přístup
Datová sběrnice pokojová jednotka MC 1
03

1 Pokročilý přístup

2

2 Jednoduchý přístup
Datová sběrnice pokojová jednotka MC 2
04

1 Pokročilý přístup

2

2 Jednoduchý přístup

Legenda parametrů úrovně "DATOVÁ SBĚRNICE"
K parametru 01 "Sběrnicová adresa regulátoru"
Komunikace až 5 regulátorů Control Unit
Sběrnicové adresy: první regulátor vždy 10, další postupně 20, 30, 40, 50
K parametru 02 "Datová sběrnice pokojová jednotka HC"
K parametru 03 "Datová sběrnice pokojová jednotka MC 1"
K parametru 04 "Datová sběrnice pokojová jednotka MC 2"
1 Pokročilý přístup - statut vlastníka je možno číst a měnit všechny vytápěcí okruhy, okruh TV,
parametry, spínací časy daného ústředníhopřístroje
2 Jednoduchý přístup - statut nájemníka - číst a měnit lze pouze vlastní přidělený okruh
vytápění, parametry, spínací časy

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Test zdroje tepla

Měřením sekvence spínání relé podle nastavení zdroje
tepla

OFF

02

Test čerpadla přímého top. okruhu

OFF-ON-OFF

OFF

03

Test čerpadla směš. top. okruhuMC1

OFF-ON-OFF

OFF

04

Test pohonu 3-cest.ventilu směš.okruhu
MC1

STOP-OPEN-STOP-CLOSE-STOP

STOP

05

Test čerpadla směš. top. okruhuMC2

OFF-ON-OFF

OFF

06

Test pohonu 3-cest.ventilu směš.okruhu
MC1

STOP-OPEN-STOP-CLOSE-STOP

STOP

07

Test nabíjecího čerpadla TV

OFF-ON-OFF

OFF

08

Test variabilní výstup 1

OFF-ON-OFF

OFF

09

Test variabilní výstup 2

OFF-ON-OFF

OFF
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Nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "TEST RELÉ"

01

Hlášení poruchy 1

Poslední hlášení poruchy

02

Hlášení poruchy 2

Předposlední hlášení poruchy

20

Hlášení poruchy 20

posledná hlášení poruchy

Nastavení

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

Nastavení

Popis

Tovární nastavení

Parametr

Tovární nastavení

Parametry úrovně "CHYBOVÁ HLÁŠENÍ"

Parametry úrovně "CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 2"

Parametr

Popis

Rozsah nastavení/Hodnota nastavení

01

Hlášení poruchy 1

Poslední hlášení poruchy

02

Hlášení poruchy 2

Předposlední hlášení poruchy

20

Hlášení poruchy 20

posledná hlášení poruchy

* Pouze pokud je v kotli rozhraní a SYSTÉM parametr 28 nastaven ON

Legenda parametrů úrovně "CHYBOVÁ HLÁŠENÍ"
Druhy chybových hlášení:
1. Porucha čidel
2. Porucha kotle/zdroje tepla
3. Logická chybová hlášení
4. Chybová hlášení sběrnic dat - chyby adres
5. Chybová hlášení automatiky kotle
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Přehled chybových hlášení
Statut poruchy

Označení

Příčina

Kód

Systém

Čidlo venkovní

Přerušení

10-0

Systém

Čidlo venkovní

Zkrat

10-1

Systém

Čidlo kotle

Přerušení

11-0

Systém

Čidlo kotle

Zkrat

11-1

Systém

Čidlo mix. 1

Přerušení

12-0

MC1=vyp. YK1= bez proudu

Systém

Čidlo mix. 1

Zkrat

12-1

MC1=vyp. YK1= bez proudu

Systém

Čidlo zásobníku TV

Přerušení

13-0

Systém

Čidlo zásobníku TV

Zkrat

13-1

Systém

Variabilní vstup 2

Přerušení

14-0

Systém

Variabilní vstup 2

Zkrat

14-1

Systém

Variabilní vstup 2

Hlášení poruchy

14-7

Systém

Variabilní vstup 3

Přerušení

15-0

Systém

Variabilní vstup 3

Zkrat

15-1

Systém

Variabilní vstup 3

Hlášení poruchy

15-7

Systém

Variabilní vstup 1

Přerušení

16-0

Systém

Variabilní vstup 1

Zkrat

16-1

Systém

Variabilní vstup 1

Hlášení poruchy

16-7

Systém

Čidlo sol. zásobníku

Přerušení

17-0

Systém

Čidlo sol. zásobníku

Zkrat

17-1

Systém

Čidlo mix. 2

Přerušení

18-0

MC2=vyp. YK2= bez proudu

Systém

Čidlo mix. 2

Zkrat

18-1

MC2=vyp. YK2= bez proudu

Systém

Čidlo sol. panelu

Přerušení

19-0

Systém

Čidlo sol. panelu

Zkrat

19-1

Systém

Hořák 1

Žádné vypnutí

30-2

po dobu 10 min.

Systém

Hořák 1

Žádné zapnutí

30-3

po dobu 10 min.

Systém

Hořák 2

Žádné vypnutí

31-2

po dobu 10 min.

Systém

Hořák 2

Žádné zapnutí

31-3

po dobu 10 min.

Systém

Počítadlo množství tepla

Žádný impuls

32-3

Systém

Teplota spalin

Překročení

33-5

Systém

Teplota spalin

Zásah STL

33-8

Logická

Teplota kotle

Nedosažena

po dobu 90 min.

Logická

Čidlo zásobníku TV

Nedosažena

po dobu 4 hod.

Logická

Výstupní teplota MC 1

Nedosažena

po dobu 1 hod.

Logická

Výstupní teplota MC 2

Nedosažena

po dobu 1 hod.

Logická

Pokojová teplota HC

Nedosažena

po dobu 3 hod.

Logická

Pokojová teplota MC 1

Nedosažena

po dobu 3 hod.

Logická

Pokojová teplota MC 2

Nedosažena

po dobu 3 hod.

Systém

Aktivita

Kolize adres

70-0

Systém

Aktivita

Žádný signál T2B

70-1

Systém

Aktivita

Žádný signál i2C

70-3

Systém

Aktivita

Žádný signál FA

70-6

Systém

Aktivita

Chyba adresy

70-8

Systém

Špatná funkce imp. vstupu

Žádný signál

90-0
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Poznámka

chybí přístroj s adresou 10

Systém

Chybové hlášení

blokování

EnXX

chyba el. jednotky kotle

Systém

Chybové hlášení

zablokování

BnXX

chyba el. jednotky kotle
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