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ELEKTRICKÉ ZARIADENIE POD NAPÄTÍM!
Pred akoukoľvek akciou súvisiacou s napájacím zdrojom (pripojenie
káblov, inštalácia zariadenia atď.) skontrolujte, či ovládač nie je pripojený
k sieti!
Inštaláciu by mala vykonať osoba s príslušnou elektrickou
kvalifikáciou. Nesprávne pripojenie káblov môže mať za následok
poškodenie ovládača.
Regulátor sa nemôže
používať v podmienkach
kondenzácie parou a nemôže byť vystavený vode.
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1. Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnostné požiadavky sú popísané v
nasledujúcich častiach tohto návodu na
obsluhu. Okrem nich, prosím, dodržujte
požiadavky
popísané
nižšie.

•

Pred
inštaláciou,
opravou
alebo
údržbou
a
počas
akýchkoľvek
spojovacích
prác
je
absolútne
nevyhnutné odpojiť sieťové napájanie
a uistiť sa, že pripojenia a vodiče nie
sú elektricky napájané.

•

Regulátor
musí
byť
inštalovaný
výrobcom kotla v súlade s platnými
normami a predpismi.

•

Zmenu
naprogramovaných
parametrov by mala vykonávať len
osoba oboznámená s týmto návodom
na obsluhu.

•

Regulátor sa môže používať len vo
vykurovacích zariadeniach vyrobených
v súlade s platnými normami a
predpismi.

•

Elektrický obvod, v ktorom regulátor
pracuje, by mal byť chránený poistkou
vhodnou pre použité napätie.

•

Ovládač nie je možné použiť
poškodenou krycím boxom.

•

V žiadnom prípade nie je možné
vykonať žiadne zmeny konštrukcie
regulátora.

•

Po vypnutí ovládača môže byť na jeho
prípojkach
stále
nebezpečná
elektrická energia.

•

Prevádzkovateľ sa musí používať v
súlade so svojím cieľom.

•

Ovládač musí byť pokrytý kolónou.

•

•

Na ochranu kotla, ústredného kúrenia
a teplej vody pred výsledkami
poruchy regulátora alebo porúch v
jeho hardvéri sa musí použiť ďalšie
automatické zariadenie.

Ovládač je vybavený elektronickým
odpojovačom pripojených zariadení
(pracovný typ 2Y v súlade s PN-EN
60730-1)
amikroodpojovačom
(pracovný typ 2B v súlade s PN-EN
60730-1).

•

Deti by nemali mať povolený prístup k
ovládaču.

•

Je nevyhnutné prispôsobiť parametre
daného času kotla a typu paliva.
Musia sa zvážiť všetky podmienky
používania inštalácie. Poruchy pri
nastavovaní
parametrov
môžu
spôsobiť
núdzový
režim
kotla
(prehriatie, protipožiarne zatemnenie
podávača atď.) .

•

Regulátor je pre výrobcov kotlov.
Výrobca kotla by mal pred jeho
použitím
skontrolovať,
či
je
spolupráca medzi regulátorom a
kotlom správna a nie je nebezpečná.

• Ovládač nie je zariadenie bezpečné
pre iskru. Znamená to, že v
núdzovom režime môže byť zdrojom
iskry alebo vysokej teploty, ktorá
spolu s prachom alebo horľavými
plynmi môže spôsobiť požiar alebo
výbuch.
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predaja zariadenia by mala
dokumentácia
odovzdaná
používateľovi alebo vlastníkovi.

2. Všeobecné informácie
Regulátor S.Control MK1 TOUCH je moderné
elektronické
zariadenie
určené
na
manipuláciu s prácou kotla na pelety
pomocou optického snímača jasu plameňa.
Prístroj je kompaktne stavať, ľahko sa
inštaluje.
Regulátor môže ovládať prácu obvodov
ústredného kúrenia a teplej vody a tiež
ovládať prácu 5 zmiešavaných vykurovacích
obvodov. Požadovanú teplotu vykurovacích
obvodov je možné nastaviť na základe
údajov získaných z hlavného snímača.
Možnosť spolupráce s izbovými termostatmi,
oddelenými pre každý vykurovací okruh, je
prospešná pre udržanie pohodlnej teploty vo
vykurovacích miestnostiach. Okrem toho
zariadenie zapne náhradnýkotol (plynový
alebo
olejový).
Regulátor
môže
spolupracovať s prídavnou miestnosťou panel
sa nachádza v obývacej izbe a Lambda
Control
ďalší
modul
lambda
senzora.
Regulátor c ovládaon-line ovládač pripojením
ďalšieho modulu Net Control.
Regulátor môže byť použitý v domácnosti a v
malých priemyselných budovách.
3. Informatione

reffering

byť

všetka
novému

5. Použité symboly
V používateľskej príručke sa používajú tieto
grafické symboly:
- pre relevantné informácie a tipy,
-dôležité informácie týkajúce sa
otázok poškodenia majetku, zdravia
a životaľudí alebo domácich zvierat.
Pozor: týmito symbolmi sú označené dôležité
informácie. To je umožniť jednoduché
pochopenie užívateľskej príručky. Užívateľ a
inštalatér je však povinný dodržiavať
odporúčania,
ktoré
nie
sú
vyjadrené
grafickými symbolmi!
6. OEE 2012/196/UE
Zakúpený výrobok je navrhnutý a vyrobený z
materiálov najvyššej kvality.
Výrobok
spĺňa
požiadavky
smernice
2012/19/EÚzo4.

to

documentation
Návod na obsluhu je doplnenie dokumentácie
kotla.
Najmä
je
potrebné
použiť
dokumentáciu kotla. Návod na obsluhu
ovládača je rozdelený na dve časti: pre
používateľa a pre inštalátor. V oboch častiach
sú však
zahrnuté dôležité informácie
týkajúce sa bezpečnosti. To je dôvod, prečo
by sa mal používateľ zoznámiť s oboma
časťami návodu na obsluhu. Nepreberáme
zodpovednosť
za
škody
spôsobené
nedodržaním nasledujúceho návodu na
obsluhu.

Povinnosti po ukončení obdobia používania
výrobku:

•

zlikvidujte obal a výrobok na konci
obdobia ich použitia v príslušnom
recyklačnom zariadení,
• nevyhadzujte
výrobok
s
iným
netriedeným odpadom,
• nenapaľovať výrobok.
Dodržiavaním
povinností
týkajúcich
sa
odpadu z elektrických a elektronických
zariadení
kontrolovaných
likvidáciou
uvedených vyššie sa vyhnete škodlivým
účinkom
na
životné
prostredie
a
ľudskézdravie.

4. Skladovanie dokumentácie
Odporúčame
vám,
aby
ste
pozorne
uchovávali túto používateľskú príručku o
inštalácii a údržbe a všetku inú platnú
dokumentáciu, aby ste ju v prípade potreby
okamžite našli. V prípade odstránenia alebo
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Manuál

S.Control MK1 TOUCH

7. Užívateľské menu - štruktúra

Výber paliva
Úroveň čistenia *
•

Hlavné menu

Normálne, Zvýšené,
Intenzívne

Informácie

Hladina paliva

Nastavenia kotla

•

Úroveň alarmu

Nastavenie HUW *

•

Kalibrácia hladiny paliva

Leto/Zima

Čistenie horáka

Nastavenia zmiešavača 1-5*

Kalibrácia sondy Lambda*

Všeobecné nastavenia

Plán čistenia horáka

Manuálne ovládanie

•

REŽIM CHIMNEY SWEEP
• Režim zametania komína:
Zapnutie/vypnutie
• Prednastavený výkon
• Pracovný čas
Alarmy

Zníženie časukotla
Na

•

Redukcia hodnota

•

Plán

Prednastavená teplota HUW
Huw čerpadlo pracovný režim

Nastavenia kotla

•

Prednastavená teplota kotla
Regulácia počasia kotla*
Krivka vykurovania kotla*
Paralelný pohyb krivky*
Pomer izbovej teploty*
Výber termostatu
• Vypnuté
• Univerzálny
• Ovládanie miestnosti*
Modulácia napájania
• Maxiumum horák horáka
• Korekcia fúkania pre
maximálny výkon
• Korekcia kyslíka pre
maximálny výkon*
• Hysteréza H2
• Stredný výkon horáka
• Korekcia fúkania pre stredný
výkon
• Korekcia kyslíka pre stredný
výkon*
• Hysteréza H1
• Minimálny výkon horáka
• Korekcia fúkania na min. výkon
• Korekcia kyslíka pre minimálny
výkon*
• Hysteréza kotla
• Fúkací výkon - rošt *
• Fúkací výkon výkonu
výfukového ventilátora - rošt *
• Vákuové - rošt*
• Účinnosť podávača
• Výhrevnosť paliva
Pracovný režim kotla
• Pelety , Rošt
Režim regulácie
Štandard, FuzzyLogic, Lambda
FuzzyLogic*

•

Nastavenia HUW

Nastavenia služby

•

On, Plán

Vypnuté, Priorita, Bez priority

HUW hysteréza
HUW dezinfekcia
HUW kontajner night čas ový pokles
•

On, Redukcia hodnota, Plán

Obehové čerpadlá night zníženie
času*
Leto/Zima
LETNÝ REŽIM
•

Zimné

•

Letné

•

Automaticky*

Aktivovaná teplota SUMMER*
Deaktivovaná teplota LETO*
Nastavenia zmiešavača 1-5*
Prednastavená teplota zmiešavača
Výber termostatu
• Vypnuté
• Univerzálny
• Ovládanie miestnosti*
Redukcia z termostatu mixéra
Kontrola počasia mixéra*
Krivka vykurovania mixéra*
Paralelný pohyb krivky*
Pomer izbovej teploty*
Zníženie časuzmiešavača
•

On, Redukcia hodnota, Plán

Všeobecné nastavenia
Hodiny/údaje
Jas obrazovky
Zvuk/jazyk
Aktualizácia softvéru
11

Nastavenia rádiového modulu*
•
•

Režim párovania
Odstránenie spárovaných
zariadení
Nastavenia Wi-Fi*
* Nie je k dispozícii, ak správny snímač

alebo ďalší modul nie je pripojený alebo
parameter je skrytý.
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8. Podpora ovládača
8.1

Popis hlavného okna displeja

1. Prevádzkové
režimy:
streľba
hore,
stabilizácia, práca, vypaľovanie, čistenie,
dohľad, pauza, komín zamiesť.
2. Kotol nameraná teplota.
3. Prednastavená teplota kotla – dlhšie
podržaním – sa hodnota upravuje.
4. "Menu" zadajte kľúč zoznamu.
5. Informačná oblasť:

- zníženie teploty prednastaveného
kotla z otvorenia kontaktov termostatu v
miestnosti– dosiahne sa prednastavená
izbová teplota;
- Prednastavené zníženie teploty kotla v
dôsledku aktivovaných časových rozpätí;
- Zvýšenie prednastavenej teploty kotla
počas nakladania kotla na teplú vodu (HUW);

- ventilátor;
- podávač 1, podávač 2 (doplnkový);
-

pracovné

- Prednastavené zvýšenie teploty kotla
z cirkulácie zmiešavača;

čerpadlá:

HUW, CH;

- prepínač
cirkuláciu kotla;

- zapaľovač;

regulácie

počasia

pre

- Prednastavené zvýšenie teploty na
načítanie tlmivého roztoku.

- prevádzka na rošte;

Pravé aj ľavé okno na hlavnej obrazovke môže zobraziť
rôzne informácie. Informácie je možné meniť medzi:
zmiešavacími obvodmi (1, 2, 3, 4, 5), info, HUW alebo
oknom hladiny paliva.
Ak chcete zobraziť zobrazenie hladiny paliva, nastavte
parametre správne. Podrobnosti sú uvedené v bode 8.19.
Na zobrazenie nastavenia hladiny paliva by sa malo
vykonať v bode 8.19. Poznámka: Úroveň paliva je
vidieť na paneli miestnosti.

- práca rotujúce rošt.
6. Prednastavená teplota HUW - dlhšie
podržaním nadol – sa hodnota upraví.
7. Nameraná teplota HUW.
8. Hodiny a všedný deň.
9. Vonkajšia (tkanár) teplota.
10.
Funkcie,
ktoré
majú
vplyv
na
prednastavenú teplotu kotla. Nasledujúce
symboly signalizujú:

8.2
13

Zapnutie a vypnutie kotla

Po uistení sa, že palivo je v sile, a poklop je
uzavretý - kotol môže byť zapnutý. Pre
aktiváciu kotla stlačte obrazovku "Kotol
aktivovaný", potom sa zobrazí znamienko
"Aktivovať ovládač?".

ovládača (prevádzková doba podávača, doba
prevádzky ohrievača atď.) a od stavu kotla
pred odpálením. Parametre ovplyvňujúce
proces vypaľovania sú v ponuke:
Nastavenia
služby
→
nastavenia
napaľovačky→ napaľovanie
V prípade neúspešného pokusu o odpálenie
pece sa podniknú ďalšie pokusy, počas
ktorých sa množstvo paliva (doba kŕmenia)
zníži na 10 % dávky prvého pokusu.
Ďalšie pokusy o streľbu-up sú číslované vedľa
symbolu zapaľovača .
Po troch neúspešných pokusoch o streľbu je
hlásený alarm "Neúspešný pokuso streľbu".
Prevádzka kotla sa potom zastaví. Nie je
možné automaticky pokračovať v prevádzke
kotla. Vyžaduje sa servisný zásah. Po zistení
a riešení príčiny streľby do zlyhania kotla by
mal byť vyhodený znova.

Po prijatí, kotol pôjde do režimu streľby hore.
Existuje iný spôsob, ako aktivovať kotol,
Stlačte MENU a potom nájsť a stlačte tlačidlo
okrúhleho menu: .
Ak chcete kotol vypnúť, stlačte tlačidlo MENU
a potom vyhľadajte a stlačte tlačidlo: .
Pozor:
ovládač
pôjde
do
procesu
napaľovania. Hneď po jeho dokončení sa

8.5

V pracovnom režime sa ventilátor neustále
zapája do podávača paliva. Jedno obdobie
pozostáva z prevádzkového času podávača a
pozastavenia času kŕmenia.

objaví značka: "kotol vypnutý".
8.3

Nastavenia teploty kotla
prednastavené

Prednastavenú teplotu kotla a teplotu
prednastavených obvodov je možné nastaviť
v menu (možné teploty sú obmedzené
rozsahom príslušných servisných parametrov
regulátora):
Nastavenia
kotla
→
Prednastavenú
teplotu kotla
Nastavenia mixéra 1-5 → Prednastavenú
teplotu mixéra

feed čas
18/

feed
Interval
18/

feed čas
Operácia

feed Interval
18/

Dosiaľa prevádzky ventilátora a podávača.

K dispozícii sú dva režimy ovládania, ktoré sú
zodpovedné za stabilizáciu prednastavenej
teploty kotla: Standard a FuzzyLogic:

Hodnota
parametra
Prednastavenú
teplotukotla regulátor vynechá, keď je
prednastavená teplota kotla regulovaná
snímačom počasia. Nezávisle sa automaticky
zvýši prednastavená teplota kotla, aby sa
naplní tlmivý roztok HUW a zaťažia
vykurovacie obvody miešačov.
8.4

PRACOVNÝ REŽIM

Nastavenia kotla → režim ovládania
• Prevádzka v štandardnom režime
Ak teplota kotla dosiahne prednastavenú
teplotu, regulátor sa prepne do režimu
DOHĽADU.
Regulátor
je
vybavený
mechanizmom
modulácie výkonu kotla, ktorý umožňuje
postupné znižovanie výkonu pri približovaní
sa k nastavenej teplote.

REŽIM FIRING UP

Režim FIRING UP je pre automatické
vypaľovanie pece v kotle. Celkový čas
procesu vypaľovania závisí od nastavení
14

8.6

K dispozícii sú tri úrovne výkonu: Maximálna,
Stredná, Minimálna. Hodnoty pre jednotlivé
úrovne výkonu je možné nastaviť v menu:
Nastavenia
služby
→
nastavenia
napaľovačky → Prevádzka
Regulátor reguluje výkon horáka, s ktorým
pracuje v závislosti od nastavenej teploty a
definovanej hysterézy Hysteréza H2
a
Hysteréza H1:
Nastavenia kotla → Modulácia napájania
Zväzky H1 a H2 je možné nakonfigurovať
tak, aby sa modulácia vykonávala bez
medzipolohy. To znamená prechod z Max. na
Min. s opomenutím energie Med.

Režim DOHĽADU je použiteľný buď v
regulácii v štandardnom a fuzzy logická
móde.
Ovládač sa automaticky prepne do režimu
DOHĽADU bez zásahu používateľa:
- v štandardnom režime regulácie – po
dosiahnutí prednastavenej teploty kotla,
- v riadení Fuzzy Logic – po prekročení
prednastavenej teploty kotla o 5 ºC.
V režime dohľadu regulátor dohliada na pec,
aby ju pred spaľovaním. Ak to chcete urobiť,
horák pracuje s veľmi nízkym výkonom, čo
spolu s správne nastavenými parametrami
nespôsobuje
ďalšie
zvýšenie
teploty.
Napájanie horáka v režime DOHĽADU a
ďalšie parametre dohľadu sú zoskupené
vmenu:
Nastavenia
služby
→
nastavenia
napaľovačky → dohľad
Maximálny čas prevádzky kotla v režime
dohľadu je definovaný v parametri Čas
dohľadu. Ak po tejto dobe nie je potrebné
reštartovať kotol potom regulátor spustí
proces vypaľovania kotla.
Pre nastavenie Času dohľadu = 0
regulátor vynechá režim dohľadu a
prejde priamo na BURNING OFF.

Hysterézy H1 a H2 modulácie výkonu

•

REŽIM DOHĽADU

8.7

Prevádzka v režime Fuzzy Logic

REŽIM NAPAĽOVANIA

V režime spaľovania sa zvyšky peliet spália a
kotol je pripravený na pozastavenie alebo
deaktiváciu.
Všetky parametre
ovplyvňujúce proces
napaľovania sú zoskupené v ponuke:
Nastavenia
služby
→
nastavenianapaľovačky → napaľovanie
Regulátor prestane kŕmiť palivo a robí
periodické vyfukovanie spáliť zvyšky paliva.
Po znížení jasu plameňa alebo maximálnom
čase vypálenia sa ovládač zmení na režim
PAUSE.

V režime Fuzzy Logic regulátor automaticky
reguluje
výkon
horáka,
aby
umožnil
prevádzku kotla takým spôsobom, aby sa
udržala jeho teplota na prednastavenej
úrovni. Ovládač používa úrovne výkonu
definované v štandardnom režime. V tomto
režime parametre Hysteréza H2
a
Hysteréza H1 nemusia byť nastavené. Režim
Fuzzy Logic na rozdiel od štandardného
režimu nie je chybný, pokiaľ ide o
nedosiahnutie teploty prednastaveného kotla
v
dôsledku
nesprávneho
nastavenia
Hysterézy H2 a Hysterézy H. Umožňuje tiež
rýchlejšie dosiahnuť prednastavenú teplotu.
Ak kotol pracuje bez tepelného
tlmivého roztoku a regulátor sa
prepne do letného režimu, odporúča
sa štandardná prevádzka regulátora.
Po prekročení prednastavenej teploty o 5 ºC
sa regulátor prepne do režimu DOHĽADU.

8.8

Režim PAUSE

V režime PAUSE kotol zhorel a čaká na
spustenie prevádzky signálu.
Na spustenie prevádzky môže byť signálom:
• zníženie prednastavenej teploty kotla pod
nastavenú teplotu zníženú hysterézou kotla
(hysteréza kotla),
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• konfiguráciou prevádzky kotla s tlmivým
roztokom, znížením najvyššej teploty
tlmivého
roztoku
pod
nastavenú
hodnotu(teplota štartu tlmivého roztoku).
8.9

Regulátor reguluje teplotu nádoby HUW za
predpokladu, že je pripojený snímač teploty
HUW. Keď je senzor odpojený – informácie o
ňom sa zobrazia v hlavnom okne. Výberom:
HUW → huw čerpadlo pracovný režim
užívateľ je schopný:
• deaktivovať
kŕmenie
nádoby
parameter Vypnuté,
• nastavenie
priority
HUW
podľa
parametra Priorita – potom sa čerpadlo
CH deaktivuje, aby sa kotol HUW
rýchlejšie kŕmil,
• nastaviť simultánne prevádzku čerpadla
CH a HUW s parametrom Žiadna
priorita.

REŽIM CHIMNEY SWEEP

Ovládač má špeciálny režim CHIMNEY
SWEEP. V tomto režime sa čas nastavený v
pracovnom čase aktivuje spoločne so
všetkými spotrebiteľmi tepla v vykurovacom
systéme a kotle sa začne zahrievať na
prednastavený výkon nastavený v parametri:
KOMÍN SWEEP režim →
Preset
napájania
Tento režim sa používa na testovanie a
nastavenie prevádzky kotla.

8.12
8.10

GEATE (GEATE)

Prednastavená teplota HUW je definovaná
parametrom:
HUW nastavenia → prednastavenej
teplote HUW

Niektoré kotly majú ďalšiu rošt na spaľovanie
iných palív, ako je drevný odpad atď.
Ak chcete aktivovať rošt, presuňte parametre
dostupné v ponuke:
Nastavenia kotla → pracovný
režim
kotla
z peletu do roštu.
V režime roštu je palivový podávač vypnutý.
Spaľovací proces je regulovaný ventilátorom.
Výkon ventilátora je pri práci s roštom
nastavený v menu:
Nastavenia
kotla
→
modulácia
napájania → dúchací výkon – rošt
Hodnoty parametrov, akosú:
Nastavenia
kotla
→
Prednastavenú
teplotu kotla
Nastavenie kotla →
Modulácia
→
hysteréza kotla
Nastavenia služby → nastavenia horáka
→ času detekcie paliva
individuálne upravené pre "rošt". To vám
umožní definovať rôzne vlastnosti prevádzky
kotla pre prevádzkové režimy Grýchlosť a
Pellets.
Pri použití roštu sa môže objaviť alarm
"Žiadne palivo". Tento alarm nastane, keď
teplota klesne pod hodnotu parametra:
Servisné → nastavenia CH a HUW →
Aktivuje sa ch čerpadlo
a potom po dobu 10 minút nedošlo k
žiadnemu rastu.
8.11

HUW prednastavené nastavenia
teploty

8.13

HUW hysteréza

Pod teplotou Prednastavenú teplotu HUW
mínus
HUW hysterézu sa čerpadlo HUW
aktivuje na kŕmenie huw kontajnera.
Pri malej hysteréze hodnota HUW
čerpadlo aktivuje rýchlejšie po
znížení teploty HUW.
8.14

SUMMER (funkcia)

Ak chcete aktivovať funkciu SUMMER, ktorá
umožňuje kŕmenie huw kontajnera v lete,
bez nutnosti aktivácie CH inštalácie a
miešačky obdobie, je nutné nastaviť letný
režim pre leto v menu:
Letný/zimný letný režim→
V letnom režime je možné vypnúť
všetkých spotrebiteľov tepla, takže
pred zapnutím sa uistite, že sa
kotol neprehreje.
Ak je snímač počasia pripojený funkcia
SUMMER, je možné automaticky aktivovať
pomocou
parametra
Auto
s
ďalšími
nastaveniami, pri ktorých sa má funkcia
zapínať / vypínať v závislosti od vonkajšej
teploty
nastavených
parametrov:
Aktivovaná teplota SUMMER, Deaktivovaná
teplota SUMMER.

Nastavenia HUW

8.15
16

HUW dezinfekcia

Regulátor môže automaticky, pravidelne
robiť HUW kontajner zahriať na 70ºC. To sa
vykonáva na odstránenie bakteriálnej flóry.
Je absolútne dôležité informovať
všetkých
väzňov
o
aktivácii
dezinfekčných
funkcií.
Hrozí
nebezpečenstvo obarenia horúcou
vodou HUW.
Raz týždenne, v noci, od nedele do pondelka,
v 2 .m. regulátor zvyšuje teplotu huw
kontajnera. Po 10 minútach udržiavania
nádoby pri teplote 70 °C sa čerpadlo HUW
deaktivuje a kotol sa vráti do normálnej
prevádzky. Počas deaktivácie služby HUW sa
neodporúča aktivovať dezinfekčné funkcie.

izbovej teploty 18°C musí byť hodnota krivky ohrevu
paralelný pohyb nastavený na -2°C.
V tejto konfigurácii je možné pripojiť
termostat.
Bude
úroveň
nepresnosti
nastavenia krivky vykurovania v prípade, že
jeho hodnota bude príliš veľká. V takom
prípade by sa mala stanoviť hodnota zníženia
nastavenej
izbovej
teploty
mixéra
z
termostatunapr. Po odpojení termostatu sa
zníži prednastavená teplota cyklu mixéra.
Správnym nastavením tohto zníženia sa
zastaví zvýšenie teploty vo vykurovanej
miestnosti.
•

Nastavenia mixéra so snímačom počasia a
panelom miestnosti
Nastaviť parameter Kontrola počasia mixéra. Na pozícii
vypnutej. Nastavte krivku počasia podľa bodu 8.17.
Panel miestnosti
automaticky posúva krivku
vykurovania v závislosti od prednastavenej izbovej
teploty.
Regulátor
sa
vzťahujena
nastavenie
na20°C,napr. V niektorých prípadoch opísaných v bode
8.17. Môže byť potrebné nastaviť pohyb krivky ohrevu.
V tejto konfigurácii miestnosti termostat je
schopný:
znížiť
teplotu
vykurovacieho
cyklu
konštantnou hodnotou, keď sa dosiahne
prednastavená teplota v miestnosti. Podobne
ako to bolo popísané v predchádzajúcom
bode (neodporúča sa), alebo
- automaticky, neustále korigovať teplotu
vykurovacieho cyklu.
Neodporúča sa využívať obe tieto možnosti
súčasne.
Automatická korekcia izbovej teploty sa
vykonáva podľa vzorca:
Korekcia = (prednastavená izbová teplota –
nameraná izbová teplota) x Pomer izbovej
teploty / 10
Príklad:
Prednastavená
teplota
vo
vykurovacej
miestnosti (nastavená v room
paneli)=
22ºC. Nameraná teplota v miestnosti
(pomocou izbového panelu) = 20ºC, Pomer
izbovej teploty = 15
Prednastavená teplota mixéra sa zvýši o (22
ºC – 20ºC) x 15/10 = 3ºC. Musí sa nájsť
správna hodnota parametra Pomer izbovej
teploty. Väčšia hodnota faktora väčšia
korekcia prednastaveného faktora teploty
kotla. Ak je nastavená na hodnotu "0"
prednastavená
teplota
mixéra
nie
je

8.16 Nastavenia zmiešavača
Nastavenia prvého kruhu zmiešavača sú v ponuke:
Menu → Nastavenia zmiešavača 1
Nastavenia pre ostatné miešačky sú v nasledujúcich
častiach menu a sú identické v každom cykle.
•

Nastavenia mixéra bez snímača
počasia
Vyžaduje
sa
manuálne
nastavenie
požadovanej teploty vo vykurovacom cykle
mixéra pomocou parametra Prednastavená
teplota zmiešavača, napr. Taká by mala byť
hodnota
poskytnúť
požadovanú
izbovú
teplotu. Po pripojení izbového termostatu by
sa mala nastaviť hodnota poklesu teploty
prednastaveného
mixéra
z
termostatu
(parametre
Redukcia
z
termostatu
mixéra)napr. Táto hodnota by sa mala zvoliť
experimentálne. Izbový termostat môže byť
tradičný jeden alebo izbový panel. Po
aktivácii termostatu sa zníži prednastavená
teplota mixéra. Ak je táto hodnota znížená
správne, potom sa zastaví zvýšenie izbovej
teploty.
•

Nastavenia mixéra so snímačom počasia bez
panela miestnosti
Nastaviť parameter Ovládanie počasia mixéra v polohe.
Nastavte krivku počasia podľa bodu 8.17. Použitie
parametra Paralelný pohyb krivky nastaviť požadovanú
izbovú teplotu podľa vzorca:
Požadovaná izbová teplota = 20°C + paralelný pohyb
krivky ohrevu.
Príklad:
Na dosiahnutie izbovej teploty 25°C musí byť hodnota
pohybu krivky ohrevu nastavená na 5°C. Na dosiahnutie
17

opravená. Pozor: nastavenie príliš vysokej
hodnoty pomeru izbovej teploty môže
spôsobiť cyklické kolísanie izbovej teploty.

vykurovania
a zvoliť vyššiu krivku
vykurovania.
Budovy, ktoré sú nedostatočne izolované,
vyžadujú nastavenie krivky vykurovania s
vyššími hodnotami a pre lepšiu izolovanú
krivku vykurovania budov bude mať nižšiu
hodnotu.
Prednastavenú teplotu, počítanú podľa krivky
ohrevu, môže regulátor znížiť alebo zvýšiť,
keď prekračuje hranice teplôt pre daný
cyklus.

8.17 Kontrola počasia
Na reguláciu teploty kotla z vonkajšej teploty musí byť
aktivovaná regulácia počasia. Kontrola počasia vyžaduje
pripojenie vonkajšieho teplotného senzora (počasia).
Podpora snímača počasia by mala byť povolená v súlade
s 12.8
V závislosti od nameranej vonkajšej teploty je možné
automaticky regulovať buď prednastavenú teplotu kotla a
teploty zmiešavača. Správnym nastavením krivky ohrevu
sa teplota vykurovacích obvodov počíta automaticky v
závislosti od hodnoty vonkajšej teploty. Vďaka tomu
výberom správnej krivky vykurovania pre danú budovu
zostáva izbová teplota približne rovnaká – bez ohľadu na
to, aká vonkajšia teplota. V prípade pripojeného panela
miestnosti nastaviť dodatočne Pomer izbovej teploty = 0
Pokyny pre správne nastavenie krivky vykurovania:
- podlahové
kúrenie 0,2 -0,6
- kúrenie chladiča
1,0 - 1,6
- nárazník
1,8 - 4

8.18

Popis nastavení poklesu noci

Nočný čas sa znižuje pre kotol, vykurovacie
obvody, HUW kontajner a prevádzku
obehového čerpadla.
Intervaly sa môžu použiť na definovanie
časových období, pri ktorých môže byť
nastavená nižšia prednastavená teplota napr.
Táto funkcia umožňuje automatické zníženie
prednastavenej
teploty
bez
ohrozenia
pohodlia pri teple a znižuje spotrebu paliva.
Zníženie teploty prednastaveného kotla vo
vybraných časových intervaloch je označené

Predátorstvo teploty a)
(°C)

symbolom
na hlavnej obrazovke.
Ak
chcete aktivovať časové intervaly, nastavte
parameter: Pokles nočného času kotla alebo
daného vykurovacieho okruhu na možnosť
On. Hodnota redukcie parametra nastavila
teplotu redukcie, jednu pre všetky časové
intervaly. Pokles nočného času je možné
definovať samostatne pre každý deň v týždni
nastavený v parametri
Plán
a stlačenie
a) zákona 18/2018 Z.z.

symbolu
. Zníženie prednastavenej
teploty vo vybraných časových intervaloch je
označené príslušným symbolom na hlavnej
obrazovke. Nastavte začiatok a koniec
časového intervalu pre redukanú hodnotu v
rozsahu 1..24 hodín.

Vykurovacie krivky.

Tipy pre výber správnej krivky vykurovania:
Ak sa poklesom vonkajšej teploty izbová
teplota zvyšuje, potom je hodnota zvolenej
krivky vykurovania príliš veľká,
Ak sa znížením vonkajšej teploty znižuje aj
izbová teplota, potom je hodnota zvolenej
krivky ohrevu príliš nízka,
Ak je podľa mrazivého počasia vhodná izbová
teplota a v teplejšom čase je príliš nízka –
odporúča sa zvýšiť parameter Paralelný
pohyb krivky ohrevu a potom zvoliť nižšiu
krivku vykurovania,
Ak je v mrazivom počasí teplota v miestnosti
príliš nízka a v teplejšom čase príliš vysoká –
odporúča sa znížiť paralelný pohyb krivky

Časové intervaly-24h.

8.19

Regulácia obehového čerpadla

Funkcionalita kruhového čerpadla je k
dispozícii po pripojení k výstupu H regulátora
alebo prídavného modulu C.
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By mala byť nastavená podpora Výstupy H1
alebo výstup H2 a H3 na podporu cirkulačné
čerpadlo v menu:
Nastavenia služby → Výstup H1, Výstup
H2 a H3
Nastavenia sú v ponuke:
HUW nastavenia → obehové čerpadlá
night čas poklesu
A
Nastavenia služby → nastaveniach CH a
HUW
Nastavenia časového ovládania kruhového
čerpadla sú analogické s nastavením
nočného
znižovania.
Vo
vymedzených
časových obdobiach sa kruhové čerpadlo
deaktivuje v čase prestávky
kruhového
čerpadla.
Obehové
čerpadlo
beží
v
pracovnom
čase kruhového čerpadla v
obdobiach, ktoré neboli uvedené vyššie.
8.20

Pozor: Palivo môže byť naplnený kedykoľvek,
to znamená, že nie je potrebné čakať, až sila
je prázdna. Palivo by sa však malo naplniť na
úroveň zodpovedajúcu 100 % a stanoviť
úroveň regulátora, ako je opísané vyššie.
• Opis činnosti
Regulátor meria hladinu paliva na základe
svojej
súčasnej
spotreby.
Výrobné
nastavenia
nebudú
vždy
zodpovedať
skutočnej spotrebe paliva , takže ak chcete
pracovať správne, táto metóda potrebuje
kalibráciu úrovne používateľom ovládača. Nie
sú potrebné žiadne ďalšie snímače paliva.
• Kalibrácie
Naplňte silo na úroveň, ktorá zodpovedá
plnej úrovni paliva, potom nastavte hodnotu
parametra:
Nastavenie kotla →
úroveň paliva →
Kalibrácia hladiny paliva → 100%
V hlavnom okne bude indikátor nastavený na
100%. Kalibračný proces je označený
pulzujúcim ukazovateľom hladiny paliva.
Indikátor
bude
pulzovať
až
do
programovacieho bodu, ktorý sa vzťahuje na
minimálnu hladinu paliva. Klesajúca hladina
paliva v sile by sa mala neustále
monitorovať. Keď hladina paliva dosiahne
očakávané minimum, hodnota parametra by
sa mala nastaviť takto:
Nastavenie kotla →
úroveň paliva →
Kalibrácia hladiny paliva
→ hladina
paliva 0%

KONFIGURÁCIA HLADINY PALIVA

• Aktivácia indikátora hladiny paliva
Ak chcete aktivovať zobrazovanie hladiny
paliva, je potrebné nastaviť nasledujúce
parametre:
Nastavenie kotla → hladiny paliva →
úroveň poplachu
Na hodnote väčšej ako "0", napr.
Dotýkať sa ľavého alebo pravého okna v
hlavnom okne je možné zobraziť.
Tip: úroveň paliva je vidieť aj na paneli miestnosti.
• Služba ukazovateľa hladiny paliva
Vždy, keď je palivové silo naplnené na
požadovanú úroveň, je potrebné stlačiť a
udržať aktuálnu hladinu paliva v hlavnom
okne. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

8.21

Spolupráca s ďalším podávačom

Po pripojení prídavného modulu B môže
regulátor spolupracovať so snímačom nízkej
hladiny paliva v sile. Po aktivácii snímača pre
dodatočný
regulátor
pracovného
času
podávača
pripojí pomocný podávač na
doplnenie základnej hladiny paliva. Tento
parameter možno nájsť v menu:
Nastavenia
služby
→
nastavenia
napaľovačky → ostatné
8.22 Informácie
Menu Information umožňuje zobrazenie nameraných
teplôt a umožňuje skontrolovať, ktoré zariadenia sú
momentálne aktivované.

Podpora hladiny paliva.

Po výbere a prijatí ANO bude hladina paliva
stanovená na 100%.
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Termostat a panel miestnosti súčasne
poskytuje užitočné informácie, okrem iného,
ako sú: informácie o hladine paliva, stav
prevádzky
horáka,
signálne
alarmy,
umožňuje nastaviť parametre regulátora,
jeho spôsoby prevádzky, tiež slúži ako ďalší
ovládací panel kotla.

Po
pripojení
predlžovacieho
modulu miešačky sa zobrazia
informácie
o
pomocných
miešačkach.
8.23

Manuálne ovládanie

V ovládači je možné manuálne aktivovať
zariadenia, ako sú čerpadlá, podávač motora
alebo
dúchadla
motora.
Umožňuje
skontrolovať, či zariadenie pracuje správne a
či je správne pripojené.
Manuálne
ovládanie
je
možné
lenvtedy , keď je kotol vypnutý.

Manuálne ovládanie okna, keď off - znamená, že
zariadenie je vypnuté, ON - aktivovaný.

Dlhodobé
aktivácia
ventilátora,
podávača alebo iného zariadenia
môže spôsobiť nebezpečenstvo.
8.24

Obľúbená ponuka

V menu, na dolnom pruhu obrazovky je
tlačidlo . Po jeho výbere sa zobrazí ponuka
rýchleho výberu. Časti v tomto menu sa
pridajú krátkym stlačením pravej ikony v
okrúhlom menu.
Ak chcete odstrániť vybratú pozíciu z ponuky
obľúbených položiek, je potrebné ju dlhšie
stlačiť a prijať jej odstránenie.
8.25

Spolupráca s panelom izb

Prevádzkovateľ môže spolupracovať s:
• Room Control
Rádio bezdrôtový a
akumulátorový termostat, cez dvojcesovú
komunikáciu ISM,
• Ovládanie miestnosti TOUCH Bezdrôtový
panel miestnosti s funkciou izbového
termostatu
prostredníctvom
dvojcesmernej komunikácie ISM,
• Izba Ovládanie a ovládanie miestnosti
TOUCH káblové miestnosti panel, s
funkciou termostatu miestnosti.
20
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NASTAVENIA INŠTALÁCIE A SLUŽBY

S.Control MK1 TOUCH

9. Hydraulické schémy
9.1

Schéma 1

Schéma so 4-way riadiacim ventilom ovládajúcim okruh ústredného1kúrenia: 1 – kotol, 2 – horák, 3
– regulátor, 4 – snímač teploty kotla, 5 – snímač teploty výfukových plynov, 6 – servomotor 4-smerného
ventilu, 7 – čerpadlo cyklu mixéra, 8 – snímač teploty mixéra, 9 – HUW kontajner, 10 – HUW čerpadlo, 11 –
huw snímač teploty, 12 – snímač teploty počasia, 13 – izbový panel alebo štandardný izbový termostat, 14 –
snímačnávratovej teploty ( nie jepotrebný na ovládanie systému).
Na zlepšenie cirkulácie vody v gravitačnom cykle je potrebné použiť veľké menovité profily DN potrubia a 4takový ventil, nepoužívať veľké množstvo kolien a profilových zúžení. Používajte iné pravidlá týkajúce sa
gravitačných zariadení. Ak je snímač návratu nainštalovaný tesne, je potrebné ho tepelne izolovať od okolia a
zlepšiť tepelný kontakt s potrubím. Prednastavená teplota sila musí byť nastavená tak vysoko, aby sa zabezpečila
tepelná energia pre cyklus zmiešavača, keď sa súčasne ohrieva voda vracajúca sa do sila.
ODPORÚČANÉ NASTAVENIA:
Parameter
Prednastavená teplota kotla
Podpora zariadenia Mixer 1
Maximálna teplota mixéra 1
Krivka ohrevu mixéra 1
Kontrola počasia zmiešavača 1

Nastavenie
75 – 80C
CH aktivovaný
70°C
0.8 – 1.4
Aktivovaný

Ponuke
nastavenia kotla
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 1→
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 1→
ohrievač 1
nastavenie mixéra 1

1

Znázornená hydraulická schéma nenahrádza projekt ústredného kúrenia a slúži len ako vzorka!
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9.2

Schéma 2

Schéma s2vykurovacímpuzlom: 1 – kotol, 2 – horák, 3 – regulátor, 4 – teplotný snímač kotla, 5 – snímač
teploty výfukových plynov, 6 – čerpadlo kotla, 7 – vykurovací nárazník, 8 – HUW čerpadlo, 9 – HUW
kontajner, 10 – teplotný snímač HUW, 11 – servomotor zmiešavacieho ventilu, 12 – snímač teploty
zmiešavača miestnosti, 13 – mixérové čerpadlo, 14 – izbový panel s funkciou izbového termostatu, 15 –
termostatický 3-smerný ventil pre návratovú ochranu, 16 – nárazníkový snímač vyššej teploty, 17 –
nárazníkový snímač nižšej teploty, 18 – snímač teploty počasia, 19 – doplnkový modul B.
ODPORÚČANÉ NASTAVENIA:
Parameter
Prednastavená teplota kotla

Nastavenie
80C

Ponuke
nastavenia kotla

Teplota aktivácie čerpadla CH

55C

Podpora vyrovnávacej pamäte

Aktivovaný

nastavenia služby nastavenia medzipamäte nastavenia→

Teplota štartu zaťaženia vyrovnávacej pamäte

50C

nastavenia služby nastavenia medzipamäte nastavenia→

Teplota zastavenia zaťaženia nárazníka

75C

nastavenia služby nastavenia medzipamäte nastavenia→

Podpora zariadenia Mixer 1
Max. 1 mixér prednastavenej teploty.
Krivka ohrevu zmiešavača 1
Mixer 1 kontrola počasia
Výber termostatu Mixer 1

2

nastavenia služby Nastavenia CH a HUW→

aktivovaný CO

nastavenia službyMixer nastavenia 1→

70C
0.8 – 1.4
Aktivovaný
Ovládanie miestnosti T1
Ovládanie miestnosti Rádio T1

nastavenia službyMixer nastavenia 1→
nastavenia mixéra 1
nastavenia mixéra 1
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 1→

Znázornená hydraulická schéma nenahrádza projekt ústredného kúrenia a slúži len ako vzorka!
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9.3

Schéma 3

C

Schéma s vykurovacím nárazníkom a 5 zmiešavacími vykurovacími3obvodmi: 1 – kotol, 2 – horák, 3
– regulátor, 4 – teplotný snímač kotla, 5 – snímač teploty výfukových plynov, 6 – čerpadlo kotla, 7 –
vykurovací tlmivý roztok, 8 – HUW čerpadlo, 9 – HUW kontajner, 10 – kruhové čerpadlo, 11 – 3-cípový
ventil so servomotorom, 12 – mixér cyklu čerpadlo, 13 - mixer cyklu senzor, 14, 15 - snímač miestnosti, 16
- vyšší snímač teploty tlmivého roztoku, 17 - nižší snímač teploty tlmivého roztoku, 18 - snímač teploty
počasia, 19 - izbový panel Room Control TOUCH, 20 - štandardný izbový termostat, 21 – doplnkový modul B,
22 – doplnkový modul C, 23 – teplotný snímač teplej vody.
ODPORÚČANÉ NASTAVENIA:
Parameter
Prednastavená teplota kotla
Ch čerpadlo štartová teplota
Podpora vyrovnávacej pamäte
Teplota štartu zaťaženia vyrovnávacej pamäte
Teplota zastavenia zaťaženia nárazníka
Podpora mixéra 1-4
Max. 1-4 mixer temperaturę
Krivka ohrevu mixéra 1,2,3,4
Mixér 1-4 kontrola počasia
Výber termostatu Mixer 1
Výber mixéra 2thermostat
Výber termostatu Mixer 3
Výber termostatu Mixer 4
Podpora zariadenia Mixer 5
Max. Prednastavenú teplotu mixéra 5
Krivka ohrevu zmiešavača 5
Mixer 5 kontrola počasia

3

Nastavenia
80C
55C
Aktivovaný
50°C
75C
aktívny CH
70C
0.8 – 1.4
Aktívne
Ovládanie miestnosti T1
Ovládanie miestnosti Rádio T1
Ovládanie miestnosti T2
Ovládanie miestnosti T3
Univerzálny
Poschodie na
50C
0.2 – 0.6
Aktivovaný

Ponuke
nastavenia kotla
nastavenia služby HUW a CH nastavenia→
nastavenia služby nastavenia medzipamäte nastavenia→
nastavenia služby nastavenia medzipamäte nastavenia→
nastavenia služby nastavenia medzipamäte nastavenia→
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 1... 4→
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 1... 4→
nastavenia mixéra 1... 4
nastavenia mixéra 1... 4
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 1→
nastavenia služby nastavenia zmiešavač nastavenia 2→
nastavenia služby nastavenia zmiešavač nastavenia 3→
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 4→
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 5→
nastavenia služby nastavenia zmiešavača 5→
nastavenia mixéra 5
nastavenia mixéra 5

Znázornená hydraulická schéma nenahrádza projekt ústredného kúrenia a slúži len ako vzorka!

25

lúčom. Teplota skladovania a prepravy by
mala byť v rozsahu
-15... 65ºC.
Počas prepravy nemôže byť regulátor
vystavený vibráciám väčším, než je typické
pre prepravu kotlov.

10.Technické údaje
Napájania

230V~, 50 Hz

Prúd spotrebovaný regulátorom

0,04 A4

Maximálny menovitý prúd

6 (6) A

Úroveň ochranyprevádzkovateľa
na
Vonkajšia teplota

IP20

Skladovacia teplota

0...65C

12.1

Relatívna vlhkosť

5...85%
,
bez
kondenzácie vodnej
pary

Meranie rozsahu teploty
snímača CT4

0...100C

Z dôvodu rizika požiaru je zakázané používať
ovládač v blízkosti výbušných plynov alebo
prachu. Okrem toho regulátor nemôže byť
použitý v podmienkach kondenzácie vodnej
pary alebo byť vystavený účinkom vody.

Meranie rozsahu teploty
snímača CT2S

0...300C

Meranie rozsahu teploty
snímača CT4-P, CT6-P

-35...40C

Meranie rozsahu teploty
snímača NTC

-40... 60C

Presnosť merania teploty so
snímačmi CT4, NTC, CT4-P,
CT6-P, CT2S

±2C

12. Inštalácia ovládača

0...50C

12.2

Skrutka ,
Pre sieť a
signál
Svorky

Ochrana

Zobrazenie

časť

do

mm2,

uťahovací
moment
0,4Nm, dĺžka izolácie
7mm
Skrutka ,
káblová
časť

do

2,5mm2

,

uťahovací
moment
0,5Nm,
dĺžka
izolácie
6mm
Farebné,
grafické,
480x272
s
dotykovým panelom

Rozmery

224x200x80mm

Weigth (Weigth)

1,4 kg

Normy

PN-SK 60730-2-9
PN-SK 60730-1

Trieda softvéru

A

Trieda ochrany

Pre inštaláciu do
zariadení triedy I

Úroveň kontaminácie

2
wg PN-EN 60730-1

Požiadavky na inštaláciu

Regulátor
by
mal
byť
inštalovaný
kvalifikovaným a autorizovaným inštalatérom
v súlade s platnými normami a predpismi.
Výrobca nie je zodpovedný za škody
spôsobené nedodržanie platného zákona a
tejto používateľskej príručky. Ovládač je
navrhnutý tak, aby bol zabudovaný. To
znamená, že je pripojený k plochej a
stabilnej časti kotla alebo steny. Nedá sa
použiť ako samostatné zariadenie. Nechajte
voľné miesto na každej oblasti radiča (okrem
montážnej oblasti) aspoň 50 mm. Nechajte
voľné miesto umožňujúce nastavenie drôtov
bez ich ohýbania, aspoň 100 mm od zadnej
priečky ovládača. Vonkajšia teplota a
montážny povrch by mali byť v rozsahu 0...
50ºC.

káblová
2,5

Environmentálne podmienky

11. Podmienky skladovania a prepravy
Regulátor
nemôže
byť
vystavený
bezprostredným
účinkom
atmosférických
podmienok, t. j. dažďu alebo slnečným

Je to prúd zhromaždený regulátorom (pri pripojení 2
výkonné moduly a panel). Celková spotreba elektrickej
energie závisí od zariadení, ktoré sú pripojené k
ovládaču.
4
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12.3

Inštalácie

Ovládač je prispôsobený tak, aby bol inštalovaný na plochej montážnej ploche. Aby ste ho
priskrutkujú na montáž povrchu, odskrutkujte skrutky (3) a opatrne zdvihnite kryt (1), potom
zástrčku (4) odviňte späť. Potom odstráňte kryt (1) na bezpečnom mieste. Pomocou skrutiek (5)
prilepených cez otvory v kryte (2) naskrutkujte regulátor na montážnu plochu (6).

Vkladanie regulátora na montážnuplochu: 1 – kryt, 2 – základňa, 3 – skrutka na kryt, 4 – zástrčka, 5 – skrutka na
montážnu plochu, 6 – montážna plocha.

12.4

Elektrické pripojenie obvodu

Ovládač je prispôsobený aktuálnemu 230V~, 50Hz.
Vlastnosti inštalácie:
• 3 cesty (s PE chrániacim drôtom),
• vykonané v súlade s platným zákonom,
• vybavené zariadením so zvyškovým prúdom s prevádzkovým prúdom IΔn≤30mA
chrániacim pred účinkami úrazu elektrickým prúdom a obmedzujúceho poškodenia
zariadenia vrátane požiarnej ochrany.
Po deaktivácii ovládača môže byť na prípojkach stále nebezpečné napätie. Pred začatím
montážnych prác je povinné odpojiť elektrickú energiu a uistite sa, že na sponách a
vodičoch nie je ohrozená elektrická energia.
Spojovacie vodiče by sa nemali dotýkať povrchov s teplotami presahujúcimi nominálnu teplotu ich
práce. Tlieska na pravej strane zariadenia sú označené ako L, N, 1-17 sú navrhnuté tak, aby
pripojenie vymyslí napájaný s prúdom 230V ~. Tlieskanie 20-46, D+, D- a RJ sú navrhnuté tak,
aby spolupracovali so zariadeniami s nízkym napätím (pod 12V)
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Pripojenie prúdu 230V k tlieska 20–46 a prenosové prípojky spôsobuje poškodenie
ovládača a prináša nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pripojeniedrôtu: 1 – správne pripojený vodič, 2 – nesprávne pripojený vodič (nie je prijateľné otáčať vodiče vo vnútri
zariadenia)

Drôty vo vnútri ovládača by mali byť vedené cez káblové priechodky. Káblové žľazy by mali byť v
háji. Uistite sa, že žľazy sú správne skrutkované ťahaním drôtu. Dĺžka izolácie vonkajšej
pneumatiky drôtov by mala byť minimálna, maximálne 60 mm. Ak je potrebné dlhšie izolovať
drôtenej pneumatiky, mali by byť spojené navzájom alebo inými drôtmi v blízkosti konektora. V
tomto prípade, keď sa drôt uvoľní z konektora, nie je v kontakte s nebezpečnými časťami. Je
neprijateľné otáčať drôty a nechávať vo vnútri ovládača nepripojené vodiče (riziko kontaktu s
horúcimi časťami a časťami s nebezpečným napätím).
Z bezpečnostných dôvodov musí byť ovládač úplne pripojený k 230V striedavej sieti s
udržiavaním poradia pripojenia fázového (L) a neutrálneho (N) drôtu . Uistite sa, že l a
N drôty nie sú zmenené v rámci budovy elektrickej inštalácie, e. g. v elektrickej
zásuvke alebo v elektrickej rozvodnej skrini!
12.5

Bezpečnostné prípojky

Bezpečnostné vodiče musia byť spojené s terminálmi označenými týmto symbolom
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12.6

Elektrická schéma

Controller elektrický diagram: T1 – snímač teploty kotla typ CT4, PS - vákuový senzor, OS –
optický plameňový snímač typ OCP, T2 – snímač teploty podávača typ NTC, HS - snímač
otáčok
ventilátora, RELAY – relé 12 VDC, H – výstup napätia na AL alarmy signalizujúce alebo S
signalizáciu prevádzkového režimu regulátora alebo R ovládanie rezervného kotla alebo PC ovláda
obehové čerpadlo alebo PP ovláda skratové čerpadlo na ochranu návratu kotla , T3 - HUW teplotný
snímač typ CT4, T4 – snímač teploty počasia typ CT4-P alebo CT6-P, T5 - snímač návratovej teploty
typ CT4, T6 – snímač teploty výfukových plynov typ CT2S, T7 – snímač teploty mixéra typ CT4, RT –
vstup termostatu kotolne, C – príkon merača tepla, DS - senzor otvorených dverí kotla, P – ovládací
panel,

Room Control TOUCH –izbový panel s funkciou izbového termostatu (nahrádza

rádiového modulu

ISM ,

Net Control – webový modul,

RT) alebo

D-D+ - prenosový konektor pre ďalšie

moduly, B – modul, ktorý pridáva ovládanie ďalších dvoch miešadiel a tepelného tlmivého roztoku, C

– modul, ktorý pridáva ovládanie ďalších dvoch miešadiel a cirkulujúceho čerpadla, λ – Modul lambda
sondy, L N PE - 230VAC napájací zdroj,
FU – sieťová poistka, STB – príkon bezpečnostného
obmedzovača teploty, FO – horák dúchadla, FG – hlavný podávač, FH – podávač horáka alebo
rotačný mechanizmus čistenia roštu, FV – kotlový výfukový ventilátor, I – zapaľovač, PB – kotol
alebo nárazníkové čerpadlo, PHD – HUW čerpadlo, PM – mixérové čerpadlo, SM – pohon mixéra, CPU
– ovládanie.
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12.7

Nastavenia
kotla
→Typ
snímača
→počasia
Pri výrobných nastaveniach je
podpora snímača počasia vypnutá
nastavením typu Senzor = Žiadne.

Pripojenie snímačov teploty

Radič pracuje iba so senzormi CT4, NTC.
Používanie
iných
typov
snímačov
je
zakázané.
Vodiče snímačov môžu byť rozšírené drôtmi s
priemerom nie menším ako 0,5 mm2.
Celková dĺžka drôtov v každom snímači by
nemala presiahnuť 15 m.
Snímač teploty kotla by mal byť inštalovaný
v termostatickom potrubí inštalovanom v
kotle. Teplotný snímač teplovodného sila by
mal byť inštalovaný v termostatickom potrubí
zváranom do sila. Snímač teploty mixéra by
mal byť inštalovaný v puzdre umiestnenom v
prúde tečúcej vody v potrubí, ale tiež môže
byť inštalovaný na potrubie pod podmienkou,
že je tepelne izolovaný od potrubia.

Senzor
by
mal
byť
inštalovaný
na
najchladnenenej stene budovy. Zvyčajne je
to severná stena, pod strechou. Senzor by
nemal byť vystavený priamym slnečným
lúčom a dažďu. Snímač by mal byť
inštalovaný aspoň 2 m nad zemou ďaleko od
okien, komínov a iných zdrojov tepla.
Ak chcete pripojiť použiť drôt s priemerom
najmenej 0,5 mm2 až 25 m dlhý. Polarizácia
drôtov nie je nevyhnutná. Druhý koniec by
mal byť pripojený k terminálom regulátora.
Senzor by mal byť priskrutkované k stene.
Prístup k montážne otvory je možné po
odskrutkovanie krytu snímača.

Snímač montáže teploty: 1 - potrubie, 2 – svorky, 3 tepelná izolácia, 4 - snímač teploty.

Snímač musí byť chránený pred
uvoľneniom
z
povrchov,
ku
ktorým sú pripojené.
Dobrý termokontakt by sa mal udržiavať
medzi snímačmi a meraným povrchom. Na
tento účel by sa mala použiť termoolovnatá
pasta. Nie je prijateľné mazať senzory vodou
alebo olejom. Vodiče snímačov by mali byť
oddelené od sieťových elektrických drôtov. V
takom prípade sa môžu zobraziť nesprávne
hodnoty teploty. Minimálna dĺžka medzi
týmito drôtmi by mala byť 100 mm.
Nie je prijateľné umožniť kontakt medzi
drôtmi snímačov a horúcimi časťami kotla a
vykurovacieho zariadenia. Vodiče snímačov
sú odolné voči teplote nepresahujúcej 100
°C.
12.8

Pripojenie snímača počasia.

Je možné nastaviť dodatočnú korekciu
indikácií snímača počasia. Na tento výsledok
zmerajte hodnotu vonkajšej teploty pomocou
teplomera a získanú hodnotu teplotného
rozdielu medzi nameraným a indikovaným
snímačom počasia vstupujú do menu:
Nastavenia kotla Korekcia snímača
počasia→→
12.9

Snímač výfukových plynov CT2S by mal byť
namontovaný do spalín kotla. Medzera medzi
snímačom a dymovodom by mala byť
uzavretá.
Snímač
by
mal
inštalovať
kvalifikovaný montér pri dodržaní predpisov
platných pre komínové systémy. Snímač
emisií by mal byť pripojený k svorkám
snímača podľa vedenia snímača emisií, ktorý
sa nemôže dotknúť horúcich prvkov kotla a
spalín, ktorých teplota presahuje 350 °C.

PRIPOJENIE METEOROLOGICKÝCH
SENZOROV

Regulátor spolupracuje len so
počasia typu CT4-P alebo CT6-P.
Typ snímača je vybraný v menu:

Pripojenie snímača výfukových
plynov

snímačom
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Snímač emisií by mal byť inštalovaný v takej
vzdialenosti od kotla, v ktorom nie je priamo
vystavený plameňom a kde teplota emisií
nepresahuje 450 °C.

90

1559

1591

1623

100

1659

1696

1733

ČT4-P (počasie)
Teplota
počasia °C

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

-30

609

624

638

-20

669

684

698

-10

733

747

761

0

802

815

828

10

874

886

898

20

950

961

972

CT2S (Pt1000) - výpary
Temp.
℃

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

0

999,7

1000,0

1000,3

25

1096,9

1097,3

1097,7

50

1193,4

1194,0

1194,6

100

1384,2

1385,0

1385,8

125

1478,5

1479,4

1480,3

CT6-P (počasie)

Pripojenie snímača emisií: 1 – teplota výfukových plynov
typ snímača CT2S, 2 – vedenie snímača, 3 – dymovod.

Otvorenie
dvierok
kotla
môže
spôsobiť, že teplota emisií prekročí
tepelný odpor snímača, ktorý môže
senzor vypáliť.
12.10 Kontrola teplotných snímačov
Snímače teploty je možné skontrolovať
meraním ich odolnosti pri danej teplote. V
prípade veľkých rozdielov medzi nameranou
hodnotou odporu a hodnotami v tabuľke
nižšie by sa snímač mal nahradiť novou
hodnotou.
Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

0

802

815

828

10

874

886

898

20

950

961

972

25

990

1000

1010

30

1029

1040

1051

40

1108

1122

1136

50

1192

1209

1225

60

1278

1299

1319

70

1369

1392

1416

80

1462

1490

1518

Min.
Ω

Nom.
Ω

Max.
Ω

-25

901,6

901,9

902,2

-20

921,3

921,6

921,9

-10

960,6

960,9

961,2

0

999,7

1000,0

1000,3

25

1096,9

1097,3

1097,7

50

1193,4

1194,0

1194,6

100

1384,2

1385,0

1385,8

125

1478,5

1479,4

1480,3

150

1572,0

1573,1

1574,2

Ntc

Čt4
Teplota
počasia °C

Temp.
otoczenia
°C

Temp.
otoczenia
℃

Nom.
Ω

0

33620

10

20174

20

12535

30

8037

40

5301

50

3588

60

2486

70

1759

80

1270

90

933

100

697

110

529

120

407

12.11 Optické pripojenie snímača
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Optický snímač by mal byť pripojený v súlade
s elektrickouschémou, pričom by sa mala
zachovať polarizácia signálov SYG(+) a
GND(-) snímača. V ponuke je možné odčítať
z optického snímača plameňa:
Informácie → Flame
Nesprávne
pripojenie
optického
snímača nepoškodí ovládač
ani
samotný senzor, ale detekciahoráka
bude nesprávna.

podľa technických údajov tohto kotla.
Dodatočný (náhradný) kotol by mal byť
spojený relé s terminálmi 39-40.

12.12 Prípojky na izbovú teplotu
zmiešavačov
Izbový termostat, pripojený k prídavnému
modulu B, po otvorení kontaktov znižuje
teplotu
prednastaveného
zmiešavacieho
obvodu o hodnotu parametra Redukcia z
termostatu
mixéra.
Hodnota
tohto
parametra by sa mala zvoliť tak, aby sa po
aktivácii izbového termostatu teplota v
miestnosti
znížila.
V
prípade
panela
miestnosti sa uistite, že tento parameter je
správne zvolený Výber termostatu v menu:
Servisné
nastavenia
–
Nastavenia
mixéra 1-5 – Termostat zmiešavača

Príklad schémy systému pre dodatočné pripojenie kotla
k regulátoru: 1 – modul, 2 – prídavný kotol (pre olej
alebo plyn), 3 – relé RM 84-2012-35-1012 a držiak
GZT80 RELPOL

Ovládač
nie
vysielačom.

je

štandardne

vybavený

Montáž
vysielača
by
mala
vykonať
osoba
s
riadnou
kvalifikáciou.
Podľa
platných
noriem a predpisov.
Kontrola
rezervného
kotla
nastavením
výstupu H1 A na rezervnom kotle.
Menu → Nastavenia služby → Výstup
H1
Rezervný kotol je riadený nastavením
výstupu H mod A do rezervného kotla v
menu:
Nastavenia služby → H1 Výstup
Okrem toho pre aktiváciu kontroly nad
rezervný kotol nastaviť parameter Rezerva
kotla aktivácia teplota na hodnotu inú ako
nula v menu:
Servisné nastavenia → Nastavenia kotla
→ Rezervný kotol
Deaktivácia kontroly nad ďalším kotlom sa
vykonáva po nastavení nulovej hodnoty
vypnutia pre tento parameter.
Ovládanie rozšírenia kotla je
spoločné s rozšírením alarmu.
Deaktivácia
dodatočného
ovládania kotla spôsobí, že toto
rozšírenie bude riadené modulom
riadiacich alarmov.
Keď je kotol na pelety vypálený a jeho
teplota presiahla prednastavenú hodnotu, t.
j. 25 °C, regulátor vypne ďalší kotol
(poskytne konštantný výkon 12 VDC pre

12.13 Pripojenie termostatu kotolne
Izbový termostat pre kotlový okruh môže
vypnúť prevádzku horáka alebo vypnúť
čerpadlo kotla CH. Ak chcete termostat
vypnúť prevádzku kotla, vyberte výber
termostatu
pre Universal alebo Room
Control (ak je pripojený izbový panel Room
Control/Room Control TOUCH) v menu:
Nastavenia služby → nastavenia kotla
→ výberu termostatu.
Pre termostat zapnutie kotla CH čerpadlo
(bez vypnutia kotla) nastavte parameter
Termostat čerpadlo deaktiváciu
áno
v
menu:
Servisné nastavenia → nastavenia kotla
→ deaktivácia čerpadla Termostatu
12.14 Pripojenie rezervného kotla
Regulátor môže ovládať prácu ďalšieho
(plynového alebo olejového) kotla. Potom nie
je potrebné manuálne aktivovať alebo
deaktivovať tento kotol. Ďalší kotol sa
aktivuje, keď kotol na pelety stratí teplotu a
deaktivuje sa, keď kotol na pelety dosiahne
správnu teplotu. Pripojenie k ďalšiemu kotlu
by mal vykonať kvalifikovaný inštalatér,
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svorky 39-40). Bude napájať cievku vysielača
a odpájať jeho kĺby. Po znížení teploty kotla
pod teplotu parametra ďalšieho kotla
vypnutie regulátora prestane dávať energiu
do spojov 39-40, ktorý by mal aktivovať ďalší
kotol.
Prepnutie ovládača do režimu
STAND-BY spôsobuje deaktiváciu
prídavného kotla.

Príklad

Príklad hydraulickej schémy s prídavnou kotlom v
uzavretom okruhu: 1- regulátor, 2- prídavný
kotol, 3- relé, 4- spínací ventil (s koncovými
spínačmi).

e

lectrical

schémy

riadenia

spínača

prídavnéhokotla: 1- regulátor, 2- prídavný kotol, 3-

relé, 5- servomotor spínača (s koncovými
spínačmi), pozor: svorky 22, 21, 24 musia byť
oddelené pozinkovanie od svoriek 12, 11, 14.

12.15 Alarmy signalizujúce pripojenie
Radič
môže
hlásiť
alarmy
aktiváciou
externých zariadení, ako je zvonenie alebo
GSM zariadenie na krátke správy SMS
odosielanie. Zariadenie na hlásenie alarmov
by malo byť pripojené relé. Vzhľadom k
tomu, toto rozšírenie je zdieľaná s rozšírením
pre ovládanie ďalšie kotol, s cieľom aktivovať
tam alarm funkcie ďalšie ovládanie kotla by
mala byť deaktivovaná. Ak to chcete urobiť,
postupujte v menu podľa týchto krokov:
Servisné nastavenia → Nastavenia kotla
→ Rezervný kotol
nastavte nulovú hodnotu jeho deaktivácie
teploty.

Príklad hydraulic schéma s prídavným kotlom v

otvorenom – uzavretom okruhu: 1- regulátor, 2dodatočný kotol, 3- relé, 4- spínací ventil (s
koncovými
spínačmi),
5výmenník
tepla,
odporúčané nastavenie:
Prioritné HUW
=
Vypnuté, Výmenník tepla = ÁNO.
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Popis spojovacieho mixéra:
- pripojte snímač teploty mixéra,
- pripojiť elektrické mixérové čerpadlo,
- aktivovať ovládač a vyberte správnu
podporu mixéra v menu:
Nastavenia
služby
Nastavenia
zmiešavača 1→
Nastavte v nastaveniach služby zmiešavača správny čas
času otvárania ventilu (čas by mal byť napísaný na štítku
s údajmi servomotora, t. j. 120 sec.).
- pripojte elektrickú energiu ovládača a aktivujte ho
tak, aby čerpadlo mixéra pracovalo,
- vyberte smer, v ktorom servomotor otvorí a zavrie.
Ak to chcete urobiť, prepnite tlačidlo na manuálne
ovládanie a nájdite polohu, v ktorej je maximálna
teplota v zmiešavacom obvode (v ovládači je poloha
100% ZAPNUTÁ) a hodnotová poloha, keď je
teplota mixérového obvodu minimálna (v ovládači je
poloha 0% OFF). Pamätajte si pozíciu, aby sa neskôr
overenie správneho spojenia,
- odpojte elektrickú energiu od ovládača,
- pripojte elektrickú energiu k servomotoru
zmiešavača s dokumentáciou výrobcu regulátora a
hodnoty servomotora. Nezamieňajte si smer
otvárania so smerom zatvárania,
- pripojte elektrickú energiu k ovládaču a prepnite ju
do režimu STAND-BY,
- skontrolujte, či nie sú vymenené drôty na otváranie a
zatváranie miešačky. Prejdite do menu: Manuálne
ovládanie a otvorte mixér výberom mixéra 1
Otvorenie = ON. Otvorením servomotorovej
teploty na snímači mixéra by sa mala zvýšiť. Ak nie,
odpojte napájacie a vymeniteľné vodiče. (pozor:
ďalšou príčinou môže byť nesprávne pripojený
ventil! – skontrolujte dokumentáciu výrobcu, ak je
správne pripojený),
- nastaviť ďalšie parametre mixéra.

Príklad pripojenia externého poplachového zariadenia: 1
– ovládač, 2- externé poplachové zariadenie, 3- relé.

Montáž
vysielača
musí
vykonávať kvalifikovaná osoba v
súlade s platnými právnymi
predpismi.
Zapnutie budíkov nastavením výstupu H1 na
budíkoch v menu:
Nastavenia služby → Výstup H1
Je tu možnosť nastaviť alarm výstup, ktorý
má byť sprevádzaný výskytom jedného alebo
viacerých vybraných alarmov vmenu:
Nastavenia služby → nastavenia kotla
→ Budíky
12.16 Pripojenie zmiešavača

Kalibrácia polohy indikátora ventilu:
Indikátor polohy ventilu je v ponuke: Informácie. Pre
mixér 1 po určitom čase sa automaticky kalibruje. Aby
indikátor polohy ventilu zrýchlil správnu hodnotu,
odpojte elektrickú energiu regulátora ako na kryte
ovládača, prepnite tlačidlo do ručného ovládania. Otočte
uzáver ventilu do uzavretej polohy a potom znova
prepnite tlačidlo v kryte do AUTO. Pripojte elektrickú
energiu k regulátoru - indikátor otvorenia ventilu je
kalibrovaný.
Počas kalibrácie sa servomotor uzavrie otváracím časom
ventilu.

Počas montážnych prác na mixér
servomotor dávajte pozor, aby
prehriať kotol. To sa môže stať,
keď je obmedzený prietok vody z
kotla. Odporúča sa skontrolovať
umiestnenie
ventilu
v
maximálnom
otvorení
pred
začatím práce, zistiť prijatie tepla
z kotla otvorením ventilu na
maximum.
Regulátor spolupracuje len so servomotormi miešacích
ventilov vybavených koncovými spínačmi. Používanie
iných servomotorov je zakázané. Môžu sa použiť
servomotory s plným rozsahom kruhov 30až 255 s ec.

12.17 Pripojenie obehového čerpadla
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Obehové čerpadlo môže byť pripojené k
regulátoru prostredníctvom relé po pripojení
prídavného modulu C alebo výstupu H k
hlavnémumodulu regulátora. Po pripojení je
potrebné nastaviť podporu Výstup
H1
alebo Výstup H2 (mod B) a H3 (mod
C) na obehové čerpadlo.

Obmedzovač
bezpečnostnej
teploty
musí
mať
menovité
napätie najmenej 230 VAC a mal
by mať platné vstupné doklady
V prípade neinštalovania obmedzovača musia
byť svorky 1-2 spojené mostom. Most musí
byť vyrobený z izolovaného drôtu s
priemerom najmenej 0,75 mm2 . S izoláciou,
ktorá je dostatočne silná, aby spĺňala
bezpečnostné normy kotla.

12.18 Pripojenie skratového čerpadla
Skrat čerpadlo
môže byť pripojený k
hlavnému regulátoru, na H Výstup, cez relé.
Po pripojení je potrebné nastaviť podporu
Výstup H1 na skratové čerpadlo. Skratové
čerpadlo pracuje na základe snímača
návratovej teploty. Uzatváracie čerpadlo sa
spustí, keď teplota na snímači návratnosti
kotla klesne pod teplotu aktivácie parametra
čerpadla CH. Odporúča sa nastaviť tento
parameter aspoň na 50°C.
Podmienkou
správneho
fungovania
hydraulického systému s skratové čerpadlo
je
inštalácia
a
nastavenie
prietoku
obmedzujúceho regulačný ventil.
Navrhuje sa pripojiť regulátor a
skratové čerpadlo k spoločnému
zdroju napájania . To spôsobí, že
odpojenie od napájania oboch
prijímačov dôjde súčasne.

12.20 Pripojenie panela miestnosti
Ovládač je možné vybaviť izbovým panelom
Room Control TOUCH, ktorý má nasledujúce
funkcie:
- izbový
termostat
(ovláda
až
3
termostaty)
- ovládací panel pre kotol
- poplašný signál
- ukazovateľ hladiny paliva
Pozor:
priemer
vodičov
pre
pripojenie ovládanie miestnosti
TOUCH by mal byť aspoň 0,5 mm2
Maximálna dĺžka drôtov na panel Room
Control TOUCH by nemala presiahnuť 30m.
Táto dĺžka môže byť väčšia, ak sa používajú
drôty s väčším priemerom ako 0,5 mm2.
4-vodičové pripojenie:
Pozor: správne pripojte napájací kábel VCC
panela miestnosti k radiacom terminálu
podľa 12.6.

12.19 Pripojenie obmedzovača teploty
STB
Aby nedošlo k prehriatiu kotla v dôsledku
poruchy regulátora, je povinné používať
bezpečnostný obmedzovač teploty STB alebo
akýkoľvek iný vhodný pre daný kotol.
Obmedzovač STB by mal byť pripojený k
terminálom
1-2.
Keď
je
aktivovaný
obmedzovač, fúkanie sa zastaví, rovnako ako
motor podávača paliva.

2-vodičové pripojenie:
2-vodičové pripojenie vyžaduje použitie
napájacieho podávača +5V alebo +12V
priameho prúdu s menovitým prúdom
minimálne 200mA. Body napájania Room
Control TOUCH: GDN a +VCC sa pripájajú k
externému podávaču napájania. Podávač nie
je štandardnou voľbou ovládača. Riadky D+
a D sa pripájajú tak, ako je uvedené v
schéme,512.6.
12.21 Pripojenie bezdrôtového panela
miestnosti
Regulátor môže byť vybavený bezdrôtovým
panelom miestnosti ROOM CONTROL TOUCH
Radio
alebo
bezdrôtovým
izbovým
termostatom Room Control Radio, ktorý

Resetovanie obmedzovača teploty STB: 1 - protačná
matica, 2 - tlačidlo resetovania.

5
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Nabíjačka nie je štandardné vybavenie regulátora

môže slúžiť ako: izbovýtermostat,kotol contr
ol
panel,
alarm
signaling
zariadenia
aindikátor hladiny paliva. Bezdrôtové rádiové
pripojenie
panela
miestnosti
vyžaduje
pripojenie k radiacemu modulu ISM podľa
nasledujúcej elektrickej schémy.

(iOS)

Pripojenie rádiového modulu ISM.

Po elektrickom pripojení vykonajte párovanie
medzi panelom/termostatom
a rádiovým
modulom ISM. Ak to chcete urobiť, zadajte
ponuku:
Všeobecné
nastavenia
Nastavenia
rádiového modulu Režim→→ párovania a
potvrdením
ÁNO
aktivujte
funkciu
párovania.
Popis prevádzky bezdrôtových panelov je
uvedený v príslušnej prevádzkovej príručke
venovanej týmto zariadeniam.

Pripojenie
internetového
modulu
a
konfigurácia ovládača pre spoluprácu s Wi-Fi
je popísané v príručke pre modul Net
Control.

12.22 Prístup k parametrom ovládača
prostredníctvom internetovej
siete
S prídavný modul NET Control internetové
zariadenie umožňuje na vzdialený prístup k
dátam obsiahnutým v zariadení cez Wi-Fi.
Ovládač
sa
potom
prevádzkuje
prostredníctvom štandardného webového
prehliadača,
webovej
stránky
www.econet24.com
alebo
pohodlnej
mobilnej
aplikácie ecoNET.apk
a
ecoNET.app, ktorú si môžetebezplatne
stiahnuť z nasledujúceho QR kódu.
(Android)
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Rošt *

13.Servisné menu – štruktúra

Zadanie ponuky služieb vyžaduje zadanie hesla.

Nastavenia napaľovačky
Nastavenia kotla
Nastavenia CH a HUW
Nastavenia zmiešavača 1-5*
Výstup H1
Zobraziť rozšírené nastavenie
Orientácia displeja
Obnovenie predvolených nastavení

Požiar
Detekcia plameňa

•

Prúdenie vzduchu do zápavky

•

Čas vypálenia

•

Fúkanie po streľbe-up

•

Obdobie fúkania po streľbe

•

Doba zahrievania

•

Čas stabilizácie

•

Korekčná počiatočná dávka

Ventilátor v prevádzke rošt

•

Fúkanie – dohľad

•

Pauza fúkania – dohľad

•

Prevádzka so sondou Lambda

•

Dynamics

•

Reakčný čas

•

Rozsah korekcie fúkania

•

Minimálny výkon fúkania

•

Čas detekcie paliva

•

Maximálna teplota horáka

•

Maximálna teplota výparov

•

Dodatočný pracovný čas
podávača

Komín exhaust ventilátor

Nastavenia napaľovačky

•

•

Ostatné

Nastavenia medzipamäte*

Čas skúšky zapaľovania

Prevádzková mriežka

Lambda sonda *

Nastavenia služby

•

•

•

Výpary výfukový ventilátor

-

Nie, Štandardná, Meniča

•

Minimálny výkon výparov
výfukového ventilátora

•

15%, 40%,60%, 80%,100%
Výkon ventilátora komínového
výfukového plynu

•

Režim zapnutia/vypnutia

•

Zvýšenie prietoku vzduchu *

Vákuový snímač:
Č/Huba 401.93000/DPT250-R8AZ/ecoPRESS
- Min. vákuum
- Max. vákuum
- Korekcia vákua
- Vákuum – korekcia fúkania

•

Obsluha podávača 2*

•

•

Podávač 2 min. prevádzková
doba*

Nastavenia kotla

Kapacita nádrže

Ochrana proti návratu*

Operácia

•

Kalibrupodávača

Napaľovanie

•

Ochrana proti návratu 4D

•

Vypaľovanie max.

•

Hysteréza návrat

•

Vypaľovanie min. času

•

Min. spiatočná teplota

•

Fúkací výkon

•

Zatvorenie ventilu

•

Čas fúkania

Minimálna teplota kotla

•

Pauza fúkania

Maximálna teplota kotla

•

Spustenie fúkania

Rezervný kotol*

•

Zastavenie fúkania

Alarmy

Čistenie

Teplota chladenia kotla

•

Čas čistenia pred vypaľovaním

Parameter A,B,C FL*

•

Čas čistenia po vypálení

•

Čistenie fúkania

Deaktivácia thermostatovej
pumpy

•

Energia výparov z výfukového
ventilátora*

•

Vákuum*

Účinnosť kotla
Metóda výpočtu výťažnosti tepla

Dohľadom

Nastavenia CH a HUW

•

Napájanie horáka pod
dohľadom

Teplota aktivácie ch čerpadla

•

Čas dohľadu

CH pauza čerpadla počas
nakladania HUW *

37

Minimálna teplota HUW *

* nie je k dispozícii, ak nie je pripojený
správny senzor, predlžovací modul alebo
parameter je skrytý.

Maximálna teplota HUW *
Zvýšenie teploty kotla
Predĺženie práce HUW *
Doba pozastavenia kruhového
čerpadla
Pracovný čas kruhového čerpadla
Výmenník tepla *
Zdroj tepla HUW*:
Kotol, Tlmivý roztok
Nastavenia medzipamäte
Medzipamäťová služba
Tlmivýroztok l oading štart teplota
Tlmivýroztok l oslniaca koncová
teplota
Spustite vykurovací systém*
Nastavenia mixéra 1,2,3,4,5*
Výber termostatu mixéra*
Mixér 1-5 servis
•

Prešiel off

•

CH zapnutý

•

Zapnutá podlaha

•

Iba pump

Minimálna teplota mixéra 1-5
Maximálna teplota mixéra 1-5
Rozsah proporcionality *
Konštantný čas integrácie *
Čas otvárania ventilov
Deaktivácia čerpadla T hermostatu
Ľahostajnosť od mixéra

1*

Výstup H1
Výstup H2 (mod B) a H3 (mod C)
*
Konfigurácia výstupu H1
•

Rezerva kotla

•

Alarmy

•

Obehové čerpadlo

•

Signalizačný režim prevádzky

•

Skratové čerpadlo

Konfigurácia výstupu H2 a H3*
•

Rezerva kotla

•

Alarmy

•

Obehové čerpadlo
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14. Popis parametrov služby
14.1

Burner

Parameter
Streľba hore
• Čas skúšky zapaľovania
• Detekcia plameňa
• Vypaľovanie vzduchu
• Čas streľby
• Fúkanie po vznietení
• Doba fúkania po
vznietení
• Doba zahrievania
• Čas stabilizácie
Operácia
• Režim zapnutia/vypnutia
• Zvýšenie prietoku
vzduchu
• Prevádzka podávača 2 /
Min. prevádzková doba
podávača 2
• Maximálny výkon horáka
• Kapacita nádrže
Napaľovanie
• Napaľovanie maximálny
čas
• Napaľovanie
minimálneho času
• Intenzita splachovania
vzduchu
• Doba splachovania
vzduchu
• Interval splachovania
vzduchu
• Štart splachovania
vzduchu
• Zastavenie splachovania
vzduchu
Čistenie
• Čas čistenia pred
vypaľovaním
• Čas čistenia po vypálení
• Čistenie fúkania
• Napájanie výfukového
ventilátora výparmi
• Vákuové
Dohľadom
• Napájanie horáka pod
dohľadom
• Čas dohľadu
Rošt
•
Mriežka režimu

Popis / kontrol
Čas na kontrolu, či je pec horúca. Iba ventilátor je v prevádzke.
Prah detekcie plameňa v % svetla, keď regulátor považuje pec za horúcu.
Používa sa aj na detekciu nedostatku paliva a ukončenie spaľovania.
% fúkania pri streľbe. Príliš veľká hodnota predlžuje proces vypaľovania alebo
spôsobuje neúspešný pokus o streľbu.
Čas po streľbe až pokusy (3 pokusy). Po tej dobe regulátor ide do iného
streľby do pokusu.
% ventilátora fúkania po detekcii plameňa.
Prevádzková doba ventilátora s fúkaním po zapálení . Umožňuje lepšie
zapaľovanie pece pred vstupom do stabilizačného režimu.
Zapaľovač zahrievanie čas pred zapojením ventilátora. Nemalo by to byť príliš
dlho, aby sa poškodenie ohrievača. Po tejto dobe ohrievač funguje stále až do
detekcie plameňa.
Trvanie prevádzkového režimu STABILIZÁCIA.
Prepne horák do režimu TERMOSTAT, napr. Horák pracuje s maximálnym
výkonom bez modulácie výkonu. Horák sa deaktivuje odpájaním termostatu.
Snímač teploty kotla neovplyvní prevádzku horáka.
Hodnota zvýšenia výkonu prúdenia vzduchu v čase, keď podávač pracuje v
horáku.
Dodatočná možnosť spustiť druhý podávač paliva. Min. prevádzková doba
podávača 2 - čas, po ktorom je prevádzka podávača zastavená napriek tomu,
že kontakty snímača hladiny paliva sú otvorené.
Maximálny výkon horáka v kW. Parameter sa používa na moduláciu napájania
horáka.
Objem paliva na počítanie hladiny paliva. Keď je uvedené správne množstvo,
užívateľ nie je povinný kalibrovať hladinu paliva. Prevádzkovateľ spracúva
tieto údaje, ak sa proces kalibrácie hladiny paliva nevyužitý. Po úspešnej
kalibrácii hladiny paliva regulátor nespracovná túto hodnotu.
Po tejto dobe regulátor prejde do režimu PAUSE, a to napriek skutočnosti, že
regulátor detekuje plameň.
Vypaľovanie bude trvať aspoň tentoraz napriek tomu, že plameňový senzor
naznačil nedostatok plameňa.
Napájanie ventilátora počas fúkania počas horenia.
Trvanie fúkania pri spaľovaní paliva a spaľovaní.
Prestávka medzi prúdenie vzduchu pri spaľovaní paliva v procese spaľovania.
Jas plameňa, s ktorým prúdenie vzduchu začína pri spaľovaní paliva.
Jas plameňa, s ktorým prúdenie vzduchu začína pri spaľovaní paliva v procese
spaľovania.
Pracovný čas ventilátora počas čistenia horiacej komory pred vypaľovaním.
Pracovný čas ventilátora počas čistenia po vypálení komory.
Fúkacia sila počas čistenia horiacej komory.
Výpary napájanie výfukových ventilátorov v režime čistenia.
Prednastavenú hodnotu vákua v horiacej komore v režime CLEAING.
Napájanie horáka v režime DOHĽADU.
Po tomto čase, keď je ovládač v režime dohľadu, ovládač automaticky spustí
napaľovačku napaľovanie. Podľa nastavení = 0 je režim DOHĽADU
deaktivovaný.
Ovládať ovládanie roštu zapnutie a vypnutie automatického kŕmenia paliva.
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•
•

Ventilátor v režime roštu
Čas splachovania
DOHĽAD
•
Doba splachovania
DOHĽAD
Lambda sonda
•

Prevádzka s Lambda
prúchom

•

Dynamics

•

Reakčný čas

•

Rozsah korekcie úderu

Pri prevádzke na rošte zasuniete ventilátor.
Trvanie ventilátora fúka v dohľade v režime roštu.
Interval medzi údermi v dohľade v režime roštu.
Ak je parameter nastavený na NO, regulátor bude pracovať s použitím
informácií zo sondy lambda. Množstvo vzduchu dodávaného do pece sa
automaticky upraví tak, aby sa v výparoch naplní prednastavené množstvo
vzduchu. Ak bude tento parameter nastavený na OFF, potom indikácie
lambda sondy nebude mať vplyv na prevádzku regulátora.
Má vplyv na rýchlosť regulácie množstva kyslíka vo výparoch vo vzťahu k
prednastavenej výške a na stabilitu udržiavania množstva kyslíka vo
výparoch. Tento parameter sa neodporúča meniť, ak je rýchlosť regulácie a
stabilita udržiavania prednastavenej hodnoty kyslíka na očakávanej úrovni.
Má vplyv na rýchlosť regulácie množstva kyslíka vo vzťahu k nastavenej
hodnote a na stabilitu množstva kyslíka vo výparoch. Tento parameter sa
neodporúča meniť, ak je rýchlosť regulácie a stabilita udržiavania
prednastavenej hodnoty kyslíka na očakávanej úrovni.
Usadzuje povoľný rozsah variability sily úderu pri prevádzke s použitím
lambda sondy.

Ostatné
•

Min. fúkací výkon

•

Časdetekcie F uel

•

Maximálna teplota
horáka
Maximálna teplota
výparov

•

•

Dodatočný pracovný čas
podávača

Ventilátor na výfukové
plyny komín
•

Ventilátor na výfukové
plyny komín

•

Min. sila výparov
výfukového ventilátora

•

15%... 100% výkon
komínového výfukového
ventilátora

Vákuový snímač
•

Min. vákuum

•

Max. vákuum

•
•

Korekcia vákua
Vákuová - korekcia
fúkania
Kalibrácia podávača

14.2

Minimálny výkon dúchadla, ktorý si môže vybrať používateľ ovládača. Používa
sa len na obmedzenie dostupného rozsahu výkonu dúchadla. Nepoužíva sa pre
algoritmus ovládania dúchadla a mal by byť čo najnižšii, aby sa zabezpečilo
pomalé a plynulé otáčanie dúchadla bez "bzučania".
Odpočítavanie času sa začína po tom, ako jas plameňa klesne pod hodnotu
detekcie plameňa. Po dokončení odpočítavania sa ovládač pokúsi horák zapáliť
a ak trikrát zlyhá, zobrazí sa poplašná správa "Pokusoodpálenie".
Definuje maximálnu teplotu podávača. V prípade prekročenia hodnoty
savygenerujealarm " Maximálna teplotapodávača prekročená ".
Definuje maximálnu teplotu spalín. V prípade prekročenia hodnoty
savygenerujealarm " Maximálna teplotaspalín ".
Definuje čas prevádzky ďalšieho podávača (podávača zásobníkov). Podávač je
pripojený k prídavnému modulu B. Po tomto čase je dodatočná prevádzka
podávača zastavená napriek tomu, že kontakty snímača hladiny paliva sú
otvorené. Kontakty snímača hladiny paliva sú umiestnené v prídavných
moduloch B.
Aktivuje prevádzku ventilátora komínového výfukového plynu.
Aktivuje prevádzku ventilátora komínového výfukového plynu. Dostupné
možnosti:
•
Nie - vypnutie podpory ventilátora komínového výfukového plynu.
•
Štandard - štandardná podpora ventilátora.
•
Menič – podpora meniča ventilátora.
Minimálny výkon výfukového ventilátora v % voliteľný užívateľom. Používa sa
len na obmedzenie dostupného rozsahu výkonu ventilátora. Nepoužíva sa na
riadiaci algoritmus ventilátora a mal by byť čo najnižšia, aby sa zabezpečilo
pomalé a hladké otáčanie ventilátora a neobmedzená extrakcia spalín.
Fúkanie sily komínového výfukového ventilátora.
Aktivuje režim prevádzky pomocou vákuového snímača. Po aktivácii režimu
regulátor nastaví rýchlosť otáčania výfukového ventilátora tak, aby dosiahla
požadovanú hodnotu vákua v spaľovacej komore.
Definuje minimálnu hodnotu vákua v spaľovacej komore. V prípade
prekročenia hodnoty sa vygenerujealarm "Minimálne vákuum".
Definuje maximálnu hodnotu vákua v spaľovacej komore. V prípade
prekročenia hodnoty sa vygeneruje alarm "Maximálne vákuumprekročené ".
Opravuje odčítanie vákuového snímača.
Definuje povolený rozsah variability výkonu ventilátora výfukových plynov pre
prevádzku s vákuovým snímačom.
Kalibruje účinnosť podávača. Vyžaduje vypnutie kotla.

Kotol
Parameter

Popis / kontrol
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Skupina parametrov dostupných po pripojení snímača návratky, zodpovedná
za ochranu návratu kotla v hydraulickej inštalácii so 4-taktný ventil vybavený
v mixér servomotor. Neodporúča sa aktivovať funkcie ochrany proti návratu,
Ochrana pred návratom
pretože to môže spôsobiť časté zastavenie výkonu mixéra cyklu. Namiesto
toho sa odporúča použiť väčšie prednastavené teploty kotla (70... 75ºC), čo v
kombinácii s inštaláciou so 4-way ventilom (so servomotorom) spôsobí
automatické zvýšenie návratovej teploty.
Tento parameter zapne/vypne funkciu ochrany proti návratu kotla, ktorá sa vykonáva
•
Ochrana proti návratu 4D zmiešavacím ventilom spolu s elektrickým pohonom. Pozor: Neaktivujte túto funkciu, ak
na ventile nie je nainštalovaný pohon!
Elektrický pohon sa vráti do normálnej prevádzky s teplotou return ≥ Min. spiatočnou
•
Hysteréza návrat
teplotou + návratnou hysterézou.
Teplota návratnosti kotla, pod ktorou elektrický pohon uzavrie zmiešavací ventil.
•
Min. spiatočná teplota
Je to hodnota pre otvorenie zmiešavacieho ventilu počas aktívnej funkcie ochrany proti
návratu. Táto hodnota je daná v percentách. Táto hodnota by mala byť nastavená tak,
aby sa mohla zvýšiť repatrianá teplota. Pozor: funkcia ochrany proti návratu bude
•
Zatvorenie ventilu
fungovať len v prípade, že nastavená teplota kotla bude nastavená na dostatočne vysokú
hodnotu, inak bude príliš veľa uzamykaných upov pohonu. Pozor: Ventil sa zamyka s
presnosťou +-1%.
Minimálna prednastavená teplota kotla, ktorá môže byť nastavená v
Min. teplota kotla.
používateľskom menu a minimálna teplota, ktorú je možné nastaviť
automaticky regulátorom, t. j. z nočného zníženia atď.
Maximálna prednastavená teplota kotla, ktorá môže byť nastavená v
Max. teplota kotla.
používateľskom menu a minimálna teplota, ktorú je možné nastaviť
automaticky regulátorom, t. j. z nočného zníženia atď.
Rezervný kotol
Opis v bode 12.14
Konfigurácia výstupu alarmu tak, aby bol aktivovaný, ak sa vyskytne jeden
Budíks
alebo viac vybratých budíkov. Opis v bode 12.1512.14
Teplota chladenia kotla. Nad touto teplotou regulátor aktivuje čerpadlo HUW a
otvorí zmiešavacie cykly, aby sa umožnilo chladenie kotla. Regulátor aktivuje
Temp. chladenie kotla
čerpadlo HUW, ak táto teplota prekročí maximálnu hodnotu. Regulátor sa
neotvorí mixer cyklu, keď Mixer nastavenie = Podlaha na.
Pozrite si režim FuzzyLogic. Majú vplyv na rýchlosť dosiahnutia teploty kotla
Parameter A FuzzyLogic
na prednastavenú hodnotu a na stabilitu udržiavania tejto teploty. Tieto
Parameter B FuzzyLogic
parametre sa neodporúča meniť, ak je rýchlosť regulácie a stabilita
Parameter C FuzzyLogic
udržiavania prednastavenej teploty na očakávanej úrovni.
Dostupné možnosti:
•
NO - Čerpadlo kotla CH nie je aktivované pri spusteníprevádzkyoom
Deaktivácia čerpadla
termostatu,
termostatu
•
ÁNO - Čerpadlo kotla CH je deaktivované, keď sa začneprevádzkovať
izbový t hermostat.
Účinnosť kotla
Stanovenie účinnosti kotla.
Metóda výpočtu výťažnosti tepla. Dostupné možnosti:
Metóda výpočtu
•
Žiadne - bez výpočtu.
výťažnosti tepla
•
Merač tepla – výpočet založený na pulze merača tepla.
•
Odhad - výpočet založený na odhade.
•
Odvážte pulz merača
Odvážte jeden impulz z merača tepla v kWh.
tepla

14.3

CH a HUW
Parameter

Teplota aktivácie ch
čerpadla

CH čerpadlo pauza počas
zaťaženia HUW

Min. teplota HUW
Max. teplota HUW

Popis / kontrol
Parametre určujú teplotu, pri ktorej sa aktivuje čerpadlo kotla CH. Chráni
kotol pred zalievaním v dôsledku chladenia studenou vodou vracajúcimi sa z
inštalácie. Pozor: Deaktivácia kotla čerpadlo len nezaručuje ochranu kotla
proti zalievanie a následne korózii. Mali by sa použiť ďalšie automaty, t. j. 4smerný ventil alebo 3-smerný termostatický ventil.
K dispozícii po pripojení huw senzora. Dlhodobé kŕmenie kontajnera HUW
počas prioritnej deaktivácie HUW môže spôsobiť prechladenie zariadenia CH,
pretože čerpadlo CH je deaktivované. Parameter CH čerpadlo pauza počas
kŕmenia HUW zabraňuje periodickej aktivácii CH čerpadlo počas kŕmenia HUW
kontajnera. CH čerpadlo po tejto dobe sa aktivuje v konštantnom,
naprogramovaný čas 30 sec.
K dispozícii po pripojení snímača CH. Je to parameter, ktorým je možné znížiť
nastavenie príliš nízkej prednastavenej teploty HUW.
K dispozícii po pripojení huw senzora. Parameter určuje, na akú maximálnu
teplotu huw kontajner bude vyhrievaný počas chladenia kotla v poplachových
situáciách. Je to veľmi dôležitý parameter, pretože jeho nastavenie môže
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Zvýšenie teploty kotla

Predĺženie práce HUW

Pracovný čas obehového
čerpadla
Doba pozastavenia
obehového čerpadla

Teplo exchanger

HUW zdroj tepla

14.4

Medzipamäte
Parameter

Medzipamäťová služba
Tlmivýroztok l oading štart
teplota
Tlmivýroztok l oslniaca
koncová teplota
Štart vykurovacieho systému

14.5

spôsobiť riziko obarenia pomocou HUW. Príliš nízka hodnota parametra
spôsobí, že počas prehriatia kotla nebude možné ochladiť kotol na kontajner
HUW. Pri projekte inštalácie HUW je potrebné vziať do úvahy riziko
poškodenia regulátora. V dôsledku poruchy radiačovej vody v sile sa môže
zohriať na nebezpečnú teplotu. Je potrebné použiť dodatočnú ochranu vo
forme termostatických ventilov.
Parameter určuje, ako vysoká teplota kotla sa zvýši na zaťaženie HUW silo,
tlmivý a mixér cyklu. Zvýšenie teploty si uvedomujeme len vtedy, keď je to
potrebné. Keď je prednastavený teplota kotla na dostatočnej úrovni, regulátor
ju nezmení vzhľadom na skutočnosť, že kŕmi kontajner HUW, tlmivý alebo
miešací cyklus. Zvýšenie prednastavenej teploty kotla počas kŕmenia huw
kontajnera.
K dispozícii po pripojení huw senzora. Po nakŕmení huw kontajnera a
deaktivácii HUW čerpadlo môže byť riziko prehriatia kotla. Stáva sa to v
prípade, keď bola prednastavená teplota HUW vyššia ako prednastavená
teplota kotla. Táto otázka je mimoriadne dôležitá pri prevádzke čerpadla HUW
v letnom režime, keď je čerpadlo deaktivované. Na ochladenie kotla HUW
môže byť prevádzka čerpadla predĺžená predĺžením huw práce.
Parametre dostupné po pripojení prídavného modulu C. Čas pozastavenia
medzi obdobiami prevádzky obehového čerpadla je definovaný hodnotou
parametra Doba pozastavenia čerpadla (odporúčané nastavenie 15-40 min.)
Kruhové čerpadlo pracuje nepretržite počas pracovného času obehového
čerpadla (odporúčané nastavenie 60-120 sec.) .
Parameter dostupný po aktivácii možnosti Zobraziť rozšírené
=
ÁNO.
Vzťahuje sa len na hydraulickú inštaláciu s výmenníkom tepla medzi
otvoreným a uzavretým okruhom:
•
ÁNO - kotlové čerpadlo pracuje neustále v skratovom kotle – výmenníku,
nie je vylúčené, t. j. z funkcie SUMMER alebo huw priority,
•
NIE - čerpadlo funguje normálne.
Schopnosť vybrať si zdroj tepla pre nádrž HUW - kotol alebo tlmivý roztok.

Popis / kontrol
Parameter slúži na aktiváciu prevádzkového režimu medzipamäte. K dispozícii
po pripojení prídavného modulu B a snímačov teploty tlmivého roztoku.
Parameter Buffer loading start temperature definuje vysokú teplotu, pod
ktorou sa začína tlmivé kŕmenie. Proces kŕmenia tlmivým roztokom sa
ukončí, keď nízka teplota dosiahne hodnotu definovanú v parametri Tlmivý
roztok l oading koncovej teploty.
Teplota, pod ktorou je vykurovací systém deaktivovaný, meraná v hornej časti
pufra.

Nastavenia zmiešavača
Parameter

Výber termostatu mixéra

Mixer servive
• Prešiel off

• CH zapnutý

• Zapnutá podlaha

• Iba čerpadlo

Popis / kontrol
Parameter je k dispozícii až po pripojení k ďalšiemu modulu B. Táto možnosť
umožňuje zmenu izbového termostatu pre mixérový cyklus. Dostupné
možnosti:
•
Univerzálny – štandardný termostat (NO-NC),
•
Ovládanie miestnosti T1... T3 – termostat v izbovom paneli,
•
Ovládanie miestnosti Rádio T1... T3 – termostat v rádiu Na ovládanie
miestnosti alebo rádiu TOUCH ovládania miestnosti,
Ak panel miestnosti nie je pripojený, regulátor spolupracuje so štandardným
izbovým termostatom.
Mixér servomotor a čerpadlo nie sú aktívne.
Platí, ak výkon cyklu zmiešavača zahrievacia inštalácia CH. Maximálna teplota
cyklu zmiešavača nie je obmedzená, mixér sa úplne otvorí počas alarmov,
napr. Pozor: Neaktivujte túto možnosť, keď je inštalácia vyrobená z potrubí
citlivých na vysokú teplotu. V takýchto situáciách sa odporúča nastaviť Mixer
service na podlahe s witched on.
Používa sa, keď mixer cyklu právomoci podlahy inštalácie. Maximálny výkon
cyklu zmiešavača je obmedzený na hodnotu maximálnej prednastavenej
teploty mixéra parametra. Pozor: po výbere možnosti Floor Onje potrebné
nastaviť parametermax mixer prednastavenú teplotu na takú hodnotu, aby
nedošlo k poškodeniu podlahy a vyhnúť sa riziku obarenia.
Keď teplota cyklu zmiešavača prekročí hodnotu nastavenú v parametri
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Minimálna teplota mixéra

Maximálna teplota mixéra

Rozsah proporcionality

Konštanta času integrácie

Čas otvárania ventilov
Deaktivácia čerpadla T
hermostatu

Ľahostajnosť mixéra

14.6

Prednastavenúteplotu mixérasa zastaví kŕmenie zmiešavacej pumpy. Po
znížení teploty obvodu o 2 ºC – čerpadlo sa reaktivuje. Táto možnosť sa bežne
používa na riadenie podlahového vykurovacieho čerpadla v situácii, keď
spolupracuje s termostatickým ventilom bez servomotora. Takýmto opatrením
sa neodporúča. Odporúča sa používať štandardný vykurovací cyklus pri
podlahových vykurovaní, ktorý sa skladá z ventilu, servomotora a mixéra
čerpadla.
Pomocou tohto parametra je možné obmedziť možnosť nastavenia na nízku
teplotu prednastaveného obvodu mixéra. Automatické ovládanie (napr.
periodické zníženie teploty) tiež nespôsobí zníženie prednastavenej teploty
pod hodnotu nastavenú v tomto parametri.
Parameter slúži dvom funkciám:
- umožňuje obmedziť nastavenie príliš vysokej prednastavenej teploty mixéra.
Automatické ovládanie tiež nespôsobí prekročenie prednastavenej teploty nad
hodnotou nastavenej v tomto parametri.
- s parametrom Mixer service = Podlahová spínaná on je tiež limitná teplota
snímača mixéra pri deaktivácii mixérového čerpadla. Pre podlahové
vykurovanie nastavte hodnotu pod 45... 50ºC alebo iné, ak výrobca
materiálov používaných na inštaláciu podlahy alebo CH inštalačný projektant
stav inak.
Parameter má vplyv na pohyb servomotora mixéra. Zvýšenie jeho hodnoty
spôsobuje rýchlejšie dosiahnutie prednastavenej teploty mixéra. Príliš vysoká
hodnota parametra spôsobuje dereguláciu teploty a zbytočné pohyby
servomotoru. Správna hodnota sa upravuje experimentálne. Odporúča sa
nastaviť parameter v rozsahu od 2 do 6 [3].
Čím vyššia je hodnota tohto parametra, tým pomalšia je reakcia servomotora
na stratu teploty. Nastavenie na malé hodnoty môže spôsobiť zbytočné
pohyby servomotoru, príliš veľká hodnota predlžuje nájdenie prednastavenej
teploty. Správne množstvo sa upravuje experimentálne. Odporúča sa nastaviť
tento parameter v rozsahu 100 – 180 [160].
Nastavte plný čas otvárania ventilov uvedený na doske servomotoru ventilov,
napr.
Nastavenie
parametra
na
hodnotu
YES
spôsobuje
zatvorenie
servomotorového mixéra a deaktiváciu mixérového čerpadla po odpojení
spojov izbového termostatu. To sa neodporúča, pretože vykurovaná miestnosť
môže byť príliš cool.
Nastavenie parametra určujúceho hodnotu teplotne odomknej zóny pre
riadiaci obvod zmiešavača. Regulátor reguluje zmiešavač takým spôsobom,
aby sa teplota cyklu zmiešavača rovnala nastavenej hodnote. Vyhnite sa však
príliš častým pohybom servomotora, ktorý môže skrátiť jeho dlhodobé
používanie. Regulácia sa vykonáva len vtedy , ak nameraná teplota cyklu
zmiešavača bude vyššia alebo nižšia ako prednastavená hodnota o hodnotu
väčšiu ako ľahostajnosť mixéra.

Ostatné parameter
Parameter

Zobraziť rozšírené
nastavenie
Predvolené obnovenie
nastavení
Kalibrácia dotykového
panela

Výstup H1
Výstup H2 (mod B) a H3
(mod C)

Popis / kontrol
Dostupné možnosti:
•
ÁNO - zobrazí skryté parametre which vydanie sa neodporúča,
•
NIE - skryje skryté parametre.
Obnovia sa nastavenia nastavení služby z hlavného menu.
Kalibrácia dotykového panela.
Konfigurácia výstupu H:
•
Rezerva kotla – výstup H riadi rezervný kotol.
•
Budíky – je aktivovaný výstup alarmu. Umožňuje zvoliť alarm, na ktorom
reaguje výstup H. Výber alarmov v parametri: Alarmy.
•
Obehové čerpadlo - výstup H riadi obehové čerpadlo.
•
Signalizačný prevádzkový režim – Výstupné napätie H sa používa
nepretržite vo všetkých prevádzkových režimoch ovládača. Napätie sa
ujíma len vtedy, keď je ovládač vypnutý.
•
Skratové čerpadlo – výstup H ovláda skratové čerpadlo na ochranu
návratu kotla.
Konfigurácia výstupu H2 (mod B) a H3 (mod C) je k dispozícii len pri
pripájaní ďalších modulov B alebo C.
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15.Aktualizácia softvéru
Výmenu softvéru je možné vykonať pomocou mikro
pamäťovej karty iba microSDHC (max. 32 GB).
Pozor: výmenu softvéru môže
vykonať len kvalifikovaná osoba,
ktorá
dodržiava
všetky
bezpečnostné
prostriedky
súvisiace
s
nebezpečenstvom
úrazu elektrinou!
Ak chcete vymeniť program, je potrebné odpojiť
elektrinu od ovládača a rozoberať ecoTOUCH panel
odkrytu ovládača, vložte pamäťovú kartu do danej
zásuvky. Na pamäťovej karte by mal byť napísaný nový
softvér vo formáte *.pfc ako dva súbory: súbor s
panelovým programom a súbor s programom modulu A
radiča. Nový softvér vložiť priamo na pamäťovú kartu,
nie je pripojenie dát do podkalógu. Potom znova nas
montáž panela v kryte ovládača a pripojte elektrinu.
Potom prejdite do menu: Všeobecné → aktualizácia
softvéru a vykonanie výmeny softvéru,
najprv v
hlavnom module ovládača a potom v ovládacom paneli a
ďalších moduloch.
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Smrekovec sa objaví po prekročení teploty
horáka nad servisný parameter Max. horák
temp. Ak sa teplota horáka zvýši nad túto
hodnotu, regulátor začne horieť. Alarm sa
automaticky odstráni po znížení teploty
horáka o 10°C.
Funkcia, ktorá chráni pred zadným
ohňom nefunguje, keď regulátor
nemá elektrickú energiu.

16. Popis budíka
Poplašné
čísla
zobrazené
bezdrôtovým
izbovým termostatom Room Control Radio.
01

Výpary max.

02

Kotol max. temp.

03

Horák max. temp.

04

Zlyhanie riadiaceho systému podávača

05

Teplota kotla. poškodenie snímača

06

Teplota horáka. poškodenie snímača

07

Funkcia STB aktivovaná

08

Ventilátor demage

09

Min. vákuum presahujúce

10

Max. vákuum presahujúce

11

Vypálenie neúspešného pokusu

16.1

Ovládač nie je možné použiť ako
výhradnú
ochranu
kotla
proti
zadnému
ohňu.
Použije
sa
dodatočná ochrana automatov.
16.4

Výpary max.

K
poplachu
dochádza
po
prekročení
maximálnej
teploty
výparov.
Vypne
ventilátor. Jeho cieľom je chrániť snímač
teploty výfukových plynov pred poškodením
v dôsledku nárazu teploty presahujúcej
pevnosť snímača. Keď teplota klesne,
regulátor obnoví normálnu prevádzku.
16.2

Regulátor má dodatočnú ochranu, ktorá mu
bráni neustále kŕmiť palivo. To informuje
užívateľa o poruchách v elektrickom systéme
ovládajúcom podávač paliva. V prípade
poplachu zastavte kotol a čo najskôr opravte
regulátor. Je tiež možné pokračovať v
prevádzke
v
núdzovom
režime.
Pred
pokračovaním v prevádzke sa uistite, že
spaľovacia komora neobsahuje nadmerné
nespálené palivo.
Prevádzka v núdzovom režime je
povolená
len
pod
dohľadom
používateľa a až do príchodu
servisného tímu na odstránenie
poruchy. Ak dohľad používateľa nie
je možný, zhasne kotol.
Pri
prevádzke v núdzovom režime
zabráňte následkom nesprávnej
práce podávača (podávač pracuje
nepretržite alebo vôbec).

Kotol max. temp.

Ochrana proti prehriatiu kotla sa vykonáva v
2 krokoch. V prvom kroku , po prekročení
teploty chladiaci kotol, regulátor sa snaží
znížiť teplotu kotla tým, že upustí nadbytok
tepla do nádoby HUW a otvorením mixer
servomotory (iba keď Mixer podporu = CH
On). Ak teplota meraná snímačom HUW
prekročí hodnotu Maximálna teplota HUW,
potom je čerpadlo HUW deaktivované, čo sa
robí na ochranu užívateľov pred obarením.
Ak sa teplota kotla zníži, regulátor sa vráti do
normálnej prevádzky. Ak sa teplota bude
stále zvyšovať (dosiahne 95ºC), potom sa
aktivuje neustály alarm prehriatia kotla
spojené so zvukovým signálom.
Budík je možné odstrániť stlačením tlačidla
na
obrazovke
alebo
aktivovaním
a
deaktiváciou napájania ovládača.
Pozor:
umiestnenie
teplotného
snímača mimo vodnej srsti horáka,
t. j. na výfukovom potrubí, nie je
prospešné, pretože môže spôsobiť
oneskorenie pri zisťovaní stavu
prehriatia kotla!
16.3

Zlyhanie riadiaceho systému
podávača – promp

16.5

Zlyhanie riadiaceho systému
podávača

Alarm nastane, ak je ovládanie podávača
paliva trvalo poškodené. Regulátor okamžite
zastaví prevádzku kotla a jeho ďalšia činnosť
nie je možná, kým servis neod odstráni
poruchu.
16.6

Teplota kotla. poškodenie snímača

Smrekovec sa objaví poškodením snímača
kotla a prekročením meracieho rozsahu tohto
snímača. Keď sa zobrazí budík, kotol je
aktivovaný.
Odstránenie
sa
vykonáva
stlačením na obrazovke alebo deaktiváciou a

Horák max. temp.
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aktiváciou ovládača. Senzor sa v prípade
potreby skontroluje a vymenia.
Kontrola teplotného snímača je
popísaná v12.10.
16.7

záťažového napätia pri výstupe ovládača
ventilátora. Ovládač vypne ventilátor.
Odstránenie sa vykonáva stlačením na
obrazovke alebo deaktiváciou a aktiváciou
elektrickej energie na ovládač.

Teplota horáka. poškodenie
snímača

16.11 Min. alebo max. vákuum
presahujúce

Smrekovec sa objaví, keď je poškodený
snímač horáka alebo prekročením meracieho
rozsahu tohto snímača. Po alarme je kotol
zhorený. Odstránenie sa vykonáva stlačením
na obrazovke alebo deaktiváciou a aktiváciou
elektrickej energie na ovládač. Je potrebné
skontrolovať senzor a v prípade potreby ho
vymeniť.
Kontrola teplotného snímača je
popísaná12.10.

Smrekovec nastane pri prekročení prahu
min. alebo max.
Odstránenie sa vykonáva stlačením na
obrazovke alebo deaktiváciou a aktiváciou
elektrickej energie na ovládač.
16.12 Vypálenie neúspešného pokusu
Smrekovec sa objaví po treťom neúspešnom
pokuse o automatické odpaľovanie pece
hore. V prípade poplachu sú všetky čerpadlá
deaktivované, aby nedošlo k nadmernému
chladeniu kotla. Odstránenie sa vykonáva
stlačením tlačidla na obrazovke alebo
aktiváciou alebo deaktiváciou ovládača.
Príčinou týchto alarmov môže byť rozbité
zapaľovanie alebo nedostatok paliva v sile.
Odstránenie sa vykonáva stlačením na
obrazovke alebo deaktiváciou a aktiváciou
elektrickej energie na ovládač.

Regulátor môže pracovať pomocou
odpojeného snímača teploty horáka
po nastavení parametra Maximálna
teplota horáka =0
Avšak to sa neodporúča, pretože to
spôsobuje
deaktiváciu
funkcie
ochrany kotla proti back-paľby na
palivo silo.
16.8

Strata komunikácie

Ovládací panel je pripojený k zostávajúcej
elektronike pomocou digitálnej komunikácie
spoločného RS485. V prípade poškodenia
tohto drôtu na obrazovke sa zobrazia
nasledujúce informácie: Pozor! Nedostatočná
komunikácia.
Regulátor nedeaktivuje reguláciu a normálne
pracuje
s
predtým
naprogramovanými
parametrami. V prípade poplašnej situácie
podnikne kroky podľa daného poplachu. Je
potrebné skontrolovať drôt spájajúci ovládací
panel s daným alarmom, potom ho naráťte
alebo v prípade potreby vymeňte.
16.9

17.Ďalšie funkcie ovládača
17.1

Zastavenie napájania

V prípade zastavenia napájania sa ovládač
vráti do prevádzkového režimu, v ktorom bol
pred zastavením.
17.2

Ochrana proti nemrznúcemu
ochrzliu

Keď teplota kotla klesne pod 5ºC CH čerpadlo
bude aktivovaný presadzovanie cirkulácie
vody z kotla. Oddiali proces zmrazenia vody,
avšak v prípade veľmi nízkych teplôt alebo
nedostatku
elektrickej
energie
nemusí
zariadenie chrániť pred mrazom.

Funkcia STB aktivovaná

K alarmu dochádza po aktivácii nezávislého
bezpečnostného
termostatu,
ktorý
zabezpečuje kotol pred prehriatím. Horák sa
potom deaktivuje. Po poklese teploty kotla je
potrebné odskrutkovať oválne veko STB a
potom stlačiť tlačidlo Reset.

17.3

Funkcia proti zastaveniu čerpadla

Regulátor safunkcie CH, HUW a mixer
čerpadlá ochranu proti dostať zatuchnutý.
Ide o periodické zapnutie (každých 167 hodín
na niekoľko sekúnd). Chráni čerpadlá pred
zastavením v dôsledku hromadenia zvyškov
na kotle. To je dôvod, prečo počas pauzy pri
používaní kotla by mal byť napájací zdroj

16.10 Ventilátor demage
Smrekovec nastane pri poškodení snímača
otáčania alebo ventilátora na základe
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regulátora odpojený. Funkcia sa realizuje aj
počas deaktivovaného ovládača ("Režim
vypnutia kotla").
17.4

prúdenia vzduchu prácou pomocou snímača
lambda. Parametre Dynamika a reakčný
čas majú vplyv na čas regulácie množstva
vzduchu vo výparoch na prednastavené
množstvo a na stabilitu vzduchu vo
výparoch. Neodporúča sa meniť tieto
parametre, ak je čas regulácie a stabilita
udržiavania
prednastaveného
množstva
vzduchu na požadovanej úrovni.
Môže byť potrebná periodická kalibrácia
odčítania Lambda senzora. Na vykonanie
kalibrácie senzora Lambda je potrebné kotol
uhasiť. Aby sa úspešne kalibrácia pece v
kotle musí úplne zhasnúť. Ak chcete spustiť
kalibráciu, použite parameter:
Nastavenie kotla → Kalibrácia lambda
sondy
Kalibračný proces trvá približne 8 minút.

Výmena poistky

Poistka obvodu je umiestnená vo vnútri krytu
ovládača. Poistku môže vymeniť iba osoba,
ktorá má správnu kvalifikáciu a po odpojení
elektrickej energie. Mali by sa použiť
porcelánové poistky 5x20 mm a poistky s
časovým oneskorením s menovitým prúdom
6,3 A a napätím 230 VAC.

19. Konfiguráciac

ontroller

podľa

výrobcu kotla
Poistku odskrutkujte a vyberte poistku.
17.5

Výrobca kotla / horáka by mal upraviť
parametre programu v regulátore na daný
typ
a
výkon
horáka.
Najdôležitejšie
parametre sú tie, ktoré súvisia s streľba
hore, operácie a horiace off. Ovládač dokáže
zmeniť predvolené nastavenia v závislosti od
napájania a typu napaľovačky. Predvolené
nastavenia pre dané kotly / horáky je
potrebné
konzultovať
so
spoločnosťou
PellasX. Ak chcete načítať nové parametre,
prejdite do ponuky:
Servisné nastavenia →
[špeciálne
heslo] a vyberte si správny kotol / horák.
Predvolené nastavenia je možné načítať aj
špeciálnym
softvérom
poskytovaným
spoločnosťou PellasX.

Výmena ovládacieho panela

Neodporúča sa vymeniť panel sám ako
program v paneli musí byť kompatibilný s
programom v inej časti ovládača.
18. Lambda senzor
Účinnosť horáka sa môže zvýšiť pripojením
ďalšieho modulu snímača lambda. Pripojte
modul podľa bodu 12.6. Lambda senzor sa
aktivuje v menu:
Nastavenia
služby
→
nastavenia
napaľovačky → senzora Lambda
Ak je parameter Práca so senzorom Lambda
nastavený na ON, regulátor bude pracovať
pomocou
odčítania
snímača
lambda.
Množstvo vzduchu poskytnutého peci sa
automaticky nastaví tak, aby sa získalo
prednastavené
množstvo
vzduchu
vo
výparoch. Ak je tento parameter nastavený
na
OFF
potom Lambda Senzor čítanie
nebude mať vplyv na prevádzku regulátora.
Množstvo vzduchu pre daný výkon horáka sú
nastavené v menu:
Nastavenia kotla → Modulácia napájania
Opis zostávajúcich parametrov týkajúcich sa
lambdasenzora:
Rozsah parametrov rozsahu korekcie fúkania
stanovuje prípustný rozsah variability výkonu
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20. Popis možných porúch
Príznaky
Napriek napojeniu na sieť
nie sú žiadne známky
prevádzky zariadenia.
Na obrazovke ovládacieho
panela
Room
Control
TOUCH
sa
zobrazí:
"inicializácia", po ktorej sa
obrazovka resetuje.
Prednastavená teplota kotla
na displeji sa líši od
požadovanej teploty.

CH čerpadlo nefunguje.

Ventilátor nefunguje.

Prídavný podávač nefunguje
(modul B).

Podávač paliva nefunguje /
neposkytuje palivo

Tipy
Skontrolujte, či:
▪ Ak nie sú vyfúkané poistky, v prípade potreby ich vymeňte.
▪ Ak je drôtový spojovací panel s výkonným modulom správne zapojený
a modul nie je poškodený.
Skontrolujte, či:
▪
Skontrolujte, či vodiče majú požadovaný profil v súlade. Príznak
indikuje zníženie napätia pod kritickú hodnotu.
Skontrolujte, či:
▪ Ak sa nádoba HUW v tomto čase nenaloží a ak je prednastavená
teplota nastavená nad prednastavenú teplotu kotla. Ak áno, rozdiel v
odčítaní zmizne po zahriatí nádoby HUW alebo znížení prednastavenej
teploty HUW.
▪ Ak sú aktivované časové obdobia – potom deaktivujte časové obdobia.
Skontrolujte, či:
▪ Ak kotol prekročil teplotu nad parametrom Teplota aktivácie CH
čerpadla – počkajte alebo znížte hodnotu tohto parametra.
▪ Ak je aktivovaná priorita HUW, ktorá blokuje čerpadlo CH – prioritou
deaktivácie je nastavenie prevádzkového režimu čerpadla HUW na
žiadne priority,
▪ Ak je čerpadlo CH poškodené alebo zablokované.
▪ Skontrolujte, či je prepojka namontovaná pre obmedzovač
bezpečnostnej teploty STB na svorkách 1-2 (prepojka by mala byť
inštalovaná len v prípade, že nie je pripojený obmedzovač teploty).
▪ Ak ho výrobca kotla vybavil obmedzovačom teploty STB manuálnym
návratom do pôvodnej polohy, mal by sa odomknúť uvoľnením krytu a
otočením tlačidla podľa dokumentácie výrobcu kotla.
▪ Skontrolujte ventilátor a v prípade potreby ho vymeňte.
▪ Skontrolujte, či sú vodiče podávača správne pripojené k svorkám.
▪ Skontrolujte, či je prepojka na svorkách 1-2 modulu B.
▪ Skontrolujte, či nie je poškodený podávač motora.
▪ V prípade, že je možné počuť prácu motora a palivo nie je k dispozícii,
skontrolujte podávač s jeho užívateľskou príručkou.
▪ Skontrolujte, či sú vodiče podávača správne pripojené k svorkám.
▪ Ak je obmedzovač teploty STB pripojený k svorkám 1-2, skontrolujte,
či obvod nie je odrezaný v dôsledku prehriatia kotla.
▪ Skontrolujte, či podávač motora nie je poškodený alebo poškodený.
▪ V prípade, že je možné počuť prácu motora a palivo nie je k dispozícii,
skontrolujte podávač s jeho užívateľskou príručkou.

Palivo nie je úplne spálený,
nie sú spálené zvyšky v
popolu. Palivo horí s veľkým
množstvom dymu, horák
slabne

▪

Teplota
správne.

Skontrolujte, či:
▪ Ak je medzi teplotným snímačom a nameraným povrchom dobrý
teplotný kontakt.
▪ Ak vodič snímača nejde príliš blízko k sieťovému drôtu.
▪ Ak je senzor pripojený k terminálu.
▪ Ak senzor nie je pokazený.

sa

nemeria

Skontrolujte nastavenia: Modulácie napájania.

V režime čerpadiel HUW =
LETNÉ ohrievače sú horúce,
kotol je prehriaty.

▪ Zvýšenie hodnoty parametra Predĺženie HUW práce na
kotla.

HUW čerpadlo nefunguje, aj
keď HUW silo je naložený

▪ Nastaviť parameter Predĺženie huw práce = 0

ochladenie

Register zmien:
v1.1 – 03-2020 – zmeny parametrov ponuky používateľov a služieb a súvisiace zmeny v popisoch.
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