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Deklaracja zgodności UE 

nr 0015/16 

Firma Brager Sp. z o. o. Pleszew ul. Rolna 11, 

63-300 Pleszew deklaruje, że produkowany przez nas:

Automatyka kotła na pellet: HT Tronic 900 Touch 

spełnia wymogi następujących dyrektyw: 

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), 

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

W oparciu o normy zharmonizowane: 

PN-EN 60730-1:2012 

PN-EN 60730-2-9:2011 

Wyrób oznaczono CE: 09/2018 
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1. BEZPEČNOST

1.1. Obecné bezpečnostní pokyny 

Před použitím si prosím přečtěte následující předpisy. V opačném případě 
může dojít ke zranění a poškození zařízení. Z důvodu bezpečnosti života a majetku 
dodržujte opatření obsažená v následující příručce, protože výrobce není odpovědný 
za škody způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedbalostí ze strany 
uživatele.

1.2. Upozornění 

 Elektrický spotřebič pod napětím. V zařízení připojeném k napájecímu napětí je 
zakázáno provádět jakékoli činnosti spojené s připojením, nedodržení výše uvedených 
informací představuje ohrožení lidského zdraví a života. Před prováděním jakýchkoli 
prací na ovladači je bezpodmínečně nutné odpojit napájení a zajistit jej proti 
náhodnému zapnutí.

 Instalaci zařízení by měla provádět osoba s odpovídající elektrickou kvalifikací.

 Před spuštěním regulátoru je třeba změřit zemní odpor elektromotorů a změřit 
izolační odpor elektrických vodičů.

 Regulaci smí obsluhovat pouze dospělí.

 Nesprávné připojení vodičů může poškodit regulaci!

 Kvůli elektromagnetickému rušení v síti, které může ovlivnit činnost 
mikroprocesorového systému, a také bezpečnostním podmínkám při provozu zařízení 
napájených ze síťového napětí 230V, musí být regulátor připojen k instalaci ochranným 
vodičem.

 Regulace nemůže být vystaven záplavám vody, ani podmínkám způsobujícím 
kondenzaci vodní páry a pronikání nečistot a vodivého prachu do regulátoru

 Atmosférické výboje mohou poškodit regulaci, proto ji během bouřky odpojte od sítě 
vytažením zástrčky ze zásuvky.

 Regulace nesmí být používána v rozporu s jejím určením.

 Před a během topné sezóny zkontrolujte technický stav kabelů, zkontrolujte upevnění 
regulátoru a očistěte jej od prachu a jiných nečistot.

 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu softwaru a provozního principu zařízení bez 
změny obsahu příručky
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1.3   Pokyny k záruce 

 Jakékoli úpravy a opravy zařízení prováděné samostatně mohou zhoršit 
provozní parametry a bezpečnost jeho používání. Jejich výkon se rovná ztrátě 
záruky na zařízení.

 Vyhořelé pojistky v zařízení nepodléhají záruční výměně.

2. Použití

Kotlová regulace                                       je moderní zařízení určené pro komplexní řízení 
provozu kotle na pelety a topné instalace. Tepelný výkon kotle je regulován přesným dávkováním 
vzduchu a paliva dodávaného do spalovacího procesu. Za účelem omezení kolísání teploty a 
zvýšení stability spalovacího procesu byl v zařízení použit upravený algoritmus HT Logic II. 

Automatizace je vybavena barevným dotykovým displejem. Poskytuje širokou modulaci 
výkonu s optimalizací spalovacího procesu, parametry dávek paliva a průtoku vzduchu jsou voleny 
automaticky s předpokladem efektivního spalování (funkce HT-Logic II).  

dává možnost ovládat čerpadlo kotle, čerpadlo ÚT, čerpadlo TV, 
směšovací čerpadlo, pohon směšovače, zapalovač pomocí fotobuňky, podporu dvou podavačů 
pelet, spolupráci s dalšími zdroji tepla a vizualizaci hladiny paliva. Volitelně díky použití dalších 
modulů HT-tronic M-Z2 umožňuje ovládání dalších topných okruhů pomocí čerpadla, směšovače 
a pokojového termostatu. Modul HT-tronic M-BC umožňuje ovládat provoz vyrovnávacího a 
oběhového čerpadla. Tento regulátor se vyznačuje intuitivním ovládáním díky jasnému grafickému 
displeji a jednoduchému menu rozdělenému na uživatelské a servisní části. Řadič může být 
vybaven internetovým modulem HT tronic Connect “. 

V zařízení je implementován moderní algoritmus pro automatické řízení procesu spalování 
HT LOGIC. Mnoholeté zkušenosti a spolupráce s vědeckými jednotkami umožnily vytvoření 
prvního regulačního algoritmu, který využívá jak odborné znalosti, tak moderní výpočetní 
mechanismy.

Úkolem algoritmu je automaticky zvolit optimální nastavení provozu kotle, jehož hodnota 
zaručí přizpůsobení aktuálního výkonu dočasné potřebě tepelné energie. Dynamický výběr 
provozních parametrů umožňuje nepřetržitý provoz kotle, snižuje emise znečišťujících látek a 
prodlužuje jeho životnost.
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3. Ovládací panel

3.1. Pohled na displej, panel a označení signalizačních diod

3.2. Pohled a popis displeje



6 

3.3. Dostupná gesta a navigace v nabídce

Přesun vlevo - Gesto je zodpovědné za přepínání mezi 
hlavními obrazovkami, nastavení teplot a přepínání stavových 
obrazovek.  Přesun vpravo - Gesto je zodpovědné za 
přepínání mezi hlavními obrazovkami, nastavování teplot a 
přepínání stavových obrazovek.

Přesun nahoru – gesto umožňuje navigaci v nabídce regulátoru. 
Kromě toho zodpovídá za vysunutí (tažením ze spodního okraje 
obrazovky) obrazovky alarmů, parametrů a grafů (po vysunutí 
obrazovek alarmů posunutím obrazovky doleva můžete přepínat 
obrazovky mezi parametry a grafy.)

Přesun dolů – gesto umožňuje navigaci v nabídce regulátoru. Gesto 
vám navíc umožňuje vrátit se v blocích nabídky (přejetím prstem od 
horního okraje obrazovky)

Jeden dotek – Je odpovědný za většinu možných akcí v ovladači: 
vstup do nabídky, potvrzení parametrů atd.

Dvojitý dotek –umožňuje Použít pro zobrazení souhrnné 
obrazovky s dlaždicemi pro všechny aktivní moduly na domovských 
obrazovkách.
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3.4. Vysvětlení stavových ikon 

    HAVÁRIE - LED signalizuje poruchu, např. Přehřátí vody v kotli, poškození teplotního 

čidla atd.

  ČERPADLO ÚT - LED signalizuje činnost čerpadla ústředního topení 

   ČERPADLO TV - Ikona signalizuje provoz čerpadla teplé užitkové vody

  ČERPADLO VENTILU  - Ikona signalizuje činnost ventilového čerpadla 

 VENTILÁTOR  - Ikona signalizuje činnost ventilátoru.

PODAVAČ - Ikona signalizuje provoz podavače

4. Obsluha regulace

4.1 První spuštění 

Po spuštění regulace                                     pomocí spínače umístěného v zadní části krytu 
se na displeji zobrazí uvítací obrazovka následovaná jednou z hlavních obrazovek regulátoru. 
Regulátor je v neaktivním režimu (nejsou v provozu žádná externí zařízení, jako je dmychadlo 
nebo hořák). Tento stav je označen nápisem v levé dolní části obrazovky.

Uživatel může regulátor kdykoli konfigurovat podle svých potřeb: výběr provozního režimu hořáku, 
aktivace potřebných modulů a změna hodnot všech upravených parametrů.  

Aby se zlepšila funkce zařízení, jsou nejdůležitější nastavení a hodnoty teploty umístěny na 
hlavních obrazovkách, které lze přepínat pomocí gest..  
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Počet hlavních obrazovek závisí na počtu spuštěných modulů a funkcí.   (obr. 1) 

Kromě zobrazení aktuálních parametrů mají hlavní obrazovky také možnost změnit základní 
nastavení. Obrazovka vzorku (obr. 2) zobrazuje naměřenou hodnotu teplé užitkové vody a
související základní parametry. Zvýšení a 
snížení hodnoty nastavení teploty TUV se 
provádí pomocí nastavovacího kolečka, 
tento parametr je aktuálně viditelný na 
obrazovce (hodnota 42 ° C na ukázkové 
obrazovce). Aktuální hodnota teploty TUV 
(na příkladu 40 ° C) je ve středu kruhu, který 
symbolizuje dostupný rozsah kterou 
můžeme použít k nastavení hodnoty teploty 
TV na obr. Horní lišta nás informuje o 
venkovní teplotě, aktuálním čase a datu. 

obr. 1 

Dolní informační lišta zobrazuje aktuální provozní stav zařízení, hodnotu zbývajícího paliva v 
zásobníku a lištu informující o aktuálním stavu zařízení připojených k regulátoru.

obr. 2
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Neaktivní hlavní obrazovky jsou zobrazeny šedě (obr.3). znamenají, že daný modul, přestože byl 
aktivován, nebyl nakonfigurován a jeho aktuální stav je vypnutý. Změna stavu je možná v                                   
nastavení regulátoru (v případě obrázku 3 se tato změna provádí v nabídce „Nabídka TV“).

Obrázek 4 ukazuje hlavní obrazovku Teplota ventilu 1 s aktuální hodnotou teploty a symbolem 
kancelářské sponky ve středu obrazovky. Tento symbol označuje, že parametr lze změnit
po vstupu do servisního menu nebo že 
nastavení teploty bylo svěřeno funkci s vyšší 
prioritou, např. když jsou ventily provozovány 
v režimu počasí.

Dvojí kliknutí na obrazovku zobrazí souhrnnou obrazovku, kterou obsahuje
všechny aktivní moduly v ovladači (obr. 5).

Po zobrazení souhrnné obrazovky, jediným 
stisknutím vybrané obrazovky, máme 
možnost přejít na zobrazení vybrané, plně 
funkční hlavní obrazovky.

obr. 3 

obr. 4 

rys. 4 

rys. 5 
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4.2 Počáteční konfigurace 

Do hlavní nabídky můžete vstoupit dotykem na dlaždici              . Za účelem usnadnění navigace v 
nabídce a skrytí pokročilých parametrů regulátoru před přístupem neoprávněných osob bylo 
servisní menu uzamčeno heslem (obr.6).

Heslo pro vstup do servisní nabídky služeb je: 3 4 5 6.

dostupných Mezi nejdůležitější nastavení konfigurace řadiče v nabídce 
služeb patří:

Aktivace modulů

Určení provozního režimu čerpadla kotle



11 

Stanovení výhřevnosti paliva

Určení kapacity palivové nádrže

Pozor!!! Aby byla k dispozici funkce „Objem palivové nádrže“, je nutné aktivovat funkci „Hladina 
paliva“ v „Uživatelské nabídce“, viz část 4.4.

Určení kapacity podavače

Abyste správně změřili účinnost podavače, naplňte jej nejprve peletami. Odpojte prvek spojující 
košový podavač s hořákem a spusťte testovací režim v regulátoru. Poté v testovacím režimu 
spustíme hlavní podavač, dokud nedosáhneme přetečení z konektoru. Poté vložte pružný 
konektor do uspořádané nádoby a restartujte podavač. Po 10 minutách vypněte přívod paliva a 
zvážte nahromaděné množství pelet. Dalším krokem je vynásobení získané hodnoty číslem 6, což 
nám dá celkový počet kilogramů za hodinu provozu podavače. Například získaná hodnota pelety 
za 10 minut provozu podavače je 1,5 kg, tato hodnota se vynásobí 6 a získaná hodnota (6x1,5 = 
9) 9 kg se zadá do parametru účinnosti podavače.

4.3 Aktivace a konfigurace modulu TV

Chcete-li aktivovat modul teplé užitkové vody, otevřete servisní nabídku (viz část 4.2). Poté 
vyhledáme možnost Aktivace modulů a změníme stav modulu TV na povolený.
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Pokud byl modul povolen, zobrazí se v hlavním menu konfigurační blok odpovědný za nastavení 
čerpadla TUV a aktivuje se další hlavní obrazovka s náhledem teploty TUV.

Dalším krokem je přepnutí 
provozního režimu čerpadla z 
„vypnuto“ do jednoho ze tří 
aktivních provozních režimů.

Nastavením čerpadla TV na zimní, letní nebo automatický režim se hlavní obrazovka změní z 
neaktivního (šedá hlavní grafika) na aktivní režim. Od této chvíle pracuje čerpadlo teplé vody v 
jednom z námi vybraných režimů. Hodnota nastavení teploty TV se mění přímo na hlavní 
obrazovce TV.

Režim Léto - V tomto režimu je hlavním účelem kotle příprava teplé vody v zásobníku TV. 
Všechna ostatní čerpadla jsou vypnuta (s výjimkou toho, že kotel dosáhne teploty vyšší než je 
hodnota nastavená v parametru Maximální teplota kotle, po které budou z důvodu ochrany kotle 
proti přehřátí všechna čerpadla zapnuta).

Režim Zima - V zimním režimu jsou současně provozována jak čerpadla ústředního vytápění, 
tak čerpadlo teplé užitkové vody.  

Automatický režim Léto/Zima - V automatickém režimu Léto / Zima je režim, který bude 
nastaven pro čerpadlo TV, určen odečtem z externího teplotního čidla.

Režim Vypnuto - Čerpadlo TUV je deaktivováno, což je indikováno šedou grafikou na hlavní 
obrazovce TUV

Teplota aktivace letního režimu 
Parametr určuje hodnotu definovanou ve stupních Celsia, po jejímž překročení začne čerpadlo 
TUV implementovat předpoklady pro provoz čerpadla TUV v letním režimu. (dostupný rozsah: 10 ° 
C - 25 ° C, tovární nastavení: 15 ° C)
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Teplota deaktivace letního režimu 
Parametr určuje hodnotu definovanou ve stupních Celsia, pod kterou začne regulátor pracovat v 
souladu s nastavením zimního režimu pro čerpadlo TV. (dostupný rozsah: 5 ° C - 20 ° C, tovární 
nastavení: 10 ° C)

Priorita TV 
Nastavením tohoto parametru na „zapnuto“ dojde k vypnutí čerpadel ústředního topení (čerpadlo 
ÚT, čerpadlo ventilů) a nejprve se připraví voda v zásobníku teplé vody. Hlavní teplota, na kterou 
kotel pracuje, je teplota teplé vody a má vyšší prioritu než teplota nastavená na kotli.

Parametry dostupné v nabídce služeb na kartě Nastavení TV:

Dezinfekce TV 
Nastavením provozu TV na letní, zimní nebo automatický režim je možné spustit funkci dezinfekce 
TV, jejímž účelem je neutralizovat bakterie Legionela, které se mohou vyvíjet v nádržích na teplou 
užitkovou vodu. Pokud je parametr dezinfekce zapnutý, pak v V sobotu večer, od soboty do 
neděle, se teplota v nádrži zvýší na 72 ° C po dobu 15 minut. Během této doby se na obrazovce 
teploty TUV zobrazí zpráva „Dezinfekce TUV“, bliká LED PORUCHA a v seznamu chyb / poruch se 
objeví zpráva o dezinfekci TUV. 

Hystereze TV - Hodnota nastavená v tomto parametru určuje, o kolik stupňů pod nastavenou 
teplotou TUV musí teplota v nádrži na TUV poklesnout, aby regulátor znovu spustil čerpadlo TUV. 
Například když je nastavená teplota 40 ° C a hystereze 2 ° C, čerpadlo TUV začne pracovat, 
jakmile teplota klesne na 38 ° C. (dostupný rozsah: 1 - 15 ° C, tovární nastavení: 5 ° C)

4.4 Aktivace a konfigurace funkce Hladina paliva 

a najít v dostupné možnosti nastaveníPro přístup k funkcím otevřete hlavní nabídku
“Menu uživatele”. 

Když je hladina paliva nastavena na stav „zapnuto“, aktivuje se hlavní obrazovka procenta 
naplnění zásobníku paliva.  

Ve stejné nabídce je funkce 
odpovědná za nastavení hladiny 
paliva na 100%, díky čemuž by mělo 
být při každém naplnění zásobníku 
hladina paliva nastavena na 100%, tj. 
Zásobník je plně naplněn.

Aby procentuální indikátor správně určoval množství zbývajícího paliva v koši, měly by být 
možnosti správně kalibrovány: objem palivové nádrže a účinnost podavače. Přístup k těmto 
nastavením získáte po zadání hesla služby. (viz bod 4.2)
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Objem zásobníku paliva 

V této možnosti nastavíme kapacitu palivové nádrže na hodnotu odpovídající kapacitě našeho 
zásobníku. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 80 litrů - 1000 litrů, 
tovární nastavení: 80 litrů). 

Účinnost podavače 

Tento parametr určuje, jaké množství paliva je schopno dodávat podavač do hořáku po dobu 
jedné hodiny nepřetržitého provozu. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný 
rozsah: 6 kg - 20 kg, tovární nastavení: 13,0 kg)

Parametry koše a podavače lze získat přímo od výrobce produktu nebo v dokumentaci kotle. 
Kapacita podavače je možné určit experimentálně. Za tímto účelem se nejprve v testovacím 
režimu (viz část 4.2) spustí podavač z koše, dokud se nedosáhne přetečení z konektoru. Poté 
vložte pružný konektor do uspořádané nádoby a restartujte podavač. Po 10 minutách vypněte 
přívod paliva a zvážte nahromaděné množství pelet. Dalším krokem je vynásobení získané 
hodnoty číslem 6, což nám dá celkový počet kilogramů za hodinu provozu podavače. Například 
získaná hodnota pelety během 10 minut provozu podavače je 1,5 kg, tato hodnota se vynásobí 6 
a získaná hodnota (6x1,5 = 9) 9 kg se zadá do kapacity parametru podavače.

4.5 Konfigurace univerzálního výstupu 

Regulace                                 je vybavena beznapěťovým (kontaktním) univerzálním výstupem, 
který lze konfigurovat jako modul podporující: Zapnutí plynového kotle, pneumatické čištění 
hořáku nebo signalizaci alarmu. 
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Zapnutí plynového kotle - Konfigurace univerzálního výstupu tímto způsobem umožňuje 
spuštění plynového kotle v jedné ze tří nouzových situací: 

 Přehřátí podavače
 Překročení nouzového prahu kotle
 Přehřátí STB
 Neúspěšné zapálení

Signalizace alarmu - Pokud v řadiči dojde k alarmu (bliká červená dioda na předním panelu), 
sepnou se kontakty univerzálního výstupu. 

Pneumatické čištění hořáku - V regulaci                             je možné konfigurovat 
univerzální výstup pro spolupráci s externím kompresorem, který umožňuje pravidelné čištění 
hořáku. 
Otevírací doba ventilu – Tento parametr určuje, jak dlouho bude vypouštěcí ventil otevřený. 
Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 0,1 - 0,5 sekundy, tovární nastavení: 
0,3 sekundy). 

Počet otevření za cyklus – Tento parametr určuje, kolikrát bude během jednoho cyklu 
otevřen vypouštěcí ventil. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 1 - 3, 
tovární nastavení: 1).

Čas mezi cykly – Parametr určuje intervaly mezi následujícími cykly. Hodnota parametru závisí 
na modelu kotle (dostupný rozsah: 1 - 24 hodin, tovární nastavení: 1 hodina). 

4.6  Aktivace a provoz směšovacích ventilů

Regulace                                 umožňuje ovládat čerpadlo směšovacího ventilu a akční člen 
ventilu. Nastavení se provádí ručním nastavením na ovládacím panelu nebo externím teplotním 
čidlem (regulace počasí), které vybírá nastavení v závislosti na aktuální venkovní teplotě (zadané 
parametry topné křivky). Připojení dalšího pokojového termostatu umožňuje vyšší nastavení 
okruhu pomocí směšovacího ventilu nebo vypnutí čerpadla, aby byla zajištěna příjemná teplota ve 
vytápěném objektu. V základní formě může regulátor ovládat jeden akční člen ventilu a ventilové 
čerpadlo, lze jej rozšířit, což umožňuje plnou kontrolu až pěti topných okruhů se směšovacími 
ventily. 

Provoz ventilu lze spustit v servisním menu (viz část 4.2) po zadání hesla. Poté v nabídce 
vyhledáme možnost aktivovat moduly a aktivovat směšovací ventil “. 
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Po zapnutí ventilového modulu se v hlavní 
nabídce regulátoru zpřístupní blok obsahující 
parametry, které definují provozní režim 
směšovacího ventilu 1 a aktivuje se další 
obrazovka teploty ventilu (obr.6), šedá barva 
obrazovky znamená, že ventil byl aktivován, 
ale jeho provozní režim ještě nebyl aktivován. 
specifikováno.

Provozní režim ventilu se nastavuje v hlavní nabídce v poli 
Směšovací ventil 1.

Od této chvíle je k dispozici hlavní obrazovka 
(obr.7) pro ovládání chodu ventilu, kde 
můžeme přímo nastavit hodnotu teploty, které 
bude ventil fungovat. A nabídka s 
nastavením, která obsahuje řadu funkcí, které 
charakterizují provoz ventilu.

Pozor!!! Pokud je ventil nastaven na práci v režimu počasí, nastavení teploty je blokováno, což 
je signalizováno zobrazením kancelářské sponky uprostřed obrazovky.

Provozní režimy ventilu:

Normální radiátorový - Tento režim je navržen pro monitorování teploty vody v radiátorovém 
systému, rozsah nastavení teploty byl rozšířen na 75 ° C. Pokud je v režimu normálního radiátoru 
překročena teplota vody nad hodnotu nastavenou ve funkci Maximální teplota kotle, je ventil 
zcela otevřen, dokud se teplota v kotli nestabilizuje.

obr. 6

obr. 7
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Normální podlahový -  Tento režim je určen k monitorování teploty vody v podlahové 
instalaci, maximální nastavení teploty bylo omezeno na 45 ° C. V režimu Normální podlaha je 
prioritou ochrana instalace před příliš vysokou teplotou, takže v nouzových situacích je ventil 
zavřený.

Radiátor počasí a podlaha počasí - Tyto režimy jsou navrženy pro práci s externím 
teplotním čidlem, po výběru jednoho z režimů je přednastavená teplota ventilu rozdělena do tří 
hodnot:

 Nastavení při venkovní teplotě: -10°C

 Nastavení při venkovní teplotě: +10°C

V závislosti na venkovní teplotě regulátor automaticky vypočítá hodnotu teploty pro ventil na 
základě deklarovaných požadovaných hodnot (-10, +10).

Rozdíl mezi režimem počasí v radiátoru a režimem počasí v podlaze spočívá v odlišné činnosti 
ventilu v nouzových situacích - v režimu radiátoru je ventil otevřen a v režimu podlahy je uzavřen. 

Následující nastavení jsou k dispozici pro základní nastavení ventilu pro normální a povětrnostní 
režimy:

Pokojový termostat směšovače - Tento parametr určuje, zda byl v instalaci použit externí 
pokojový termostat, jehož úkolem je regulovat teplotu v místnosti ovládáním ventilového čerpadla 
nebo pohonu ventilu.

Snížení nastavení ventilu termostatem - Parametr určuje, o kolik stupňů se teplota na 
směšovacím ventilu sníží, když je dosaženo teploty v místnosti (otevřený kontakt). (dostupný 
rozsah: 0 - 5 ° C, tovární nastavení: 0 ° C)

Parametry dostupné v nabídce služeb na kartě Nastavení ventilu 1:

Deaktivace ventilového čerpadla termostatem - Tato funkce rozhoduje o tom, zda se 
po dosažení teploty nastavené na pokojovém termostatu (rozpojený kontakt) vypne ventilové 
čerpadlo 1.
Čas úplného otevření ventilu  - Jest je doba, po kterou musí být pohon zcela otevřen (od
0% do 100%). Tuto hodnotu je třeba odečíst z typového štítku pohonu. (dostupný rozsah: 20 - 250 
sekund, tovární nastavení: 120 sekund).

4.7 Práce s pokojovým termostatem

Regulace                                        je vybaven konektorem pro připojení pokojového termostatu ÚT 
a pokojového termostatu pro ventil 1. Díky termostatům je možné regulovat teplotu v místnosti (ve 
které je termostat nainstalován) zapínáním a vypínáním čerpadla ústředního topení, ovládáním 
směšovacího ventilu (snižováním nastavení ventilu z termostatu) a zapínáním zapnutí a vypnutí 
ventilového čerpadla.
Konektor v regulátoru pro připojení termostatu kotelny je popsán jako „I2". Pokojový termostat pro 
ventil 1 „I3". Podrobné schéma připojení naleznete v bodě 7.1.
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Pozor!!! - Pro práci s regulátorem je nutný termostat, který otevírá kontakty při dosažení teploty 
v místnosti a sepne, když je teplota nižší než teplota nastavená na termostatu.

POKOJOVÝ TERMOSTAT KOTLE

Chcete-li spustit modul pokojového termostatu ÚT, zadejte heslo do servisního menu (viz část 
4.2). Funkce pokojového termostatu se aktivují v servisním menu na kartě „Aktivace modulu“.

Dalším krokem je zapnutí termostatu ústředního topení. v hlavním menu regulátoru v záložce 
„Uživatelské menu“.

POKOJOVÝ TERMOSTAT VENTILU

Chcete-li spustit modul prostorového termostatu ventilu, přejděte do servisního menu zadáním 
hesla (viz část 4.2). Funkce pokojového termostatu se aktivují v servisním menu na kartě 
„Aktivace modulu“.
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Dalším krokem je zapnutí termostatu kotelny v hlavní nabídce regulátoru v záložce „Směšovací 
ventil 1“.

Funkce termostatu
Pokojový ventil umožňuje uživateli definovat, jaké kroky bude regulátor provádět, když jsou 
kontakty termostatu sepnuty / otevřeny.

Parametry dostupné v nabídce služeb na kartě Nastavení ventilu 1:

Vypnutí čerpadla ventilu termostatem  - Ffunkce rozhodne, zda se ventilové čerpadlo 1 
vypne, když je dosaženo teploty nastavené na pokojovém termostatu (rozpojený kontakt).

Snížení nastavení ventilu termostatem - Parametr určuje, o kolik stupňů se teplota na 
směšovacím ventilu sníží, když je dosaženo teploty v místnosti (otevřený kontakt). (dostupný 
rozsah: 0 - 5 ° C, tovární nastavení: 0 ° C)

4.8 Nastavení hořáku - konfigurace a provoz

Regulace teploty je přizpůsoben komplexnímu provozu kotle vybaveného 
hořákem na pelety.

Všechny fáze provozu hořáku:

ROZHOŘENÍ, PROVOZ, ÚTLUM, ČIŠTĚNÍ, VYHASINÁNÍ, VYPNUTÍ

probíhají plně automaticky, díky čemuž je provoz kotle prakticky bezúdržbový. Práce hořáku na 
pelety lze rozdělit do několika fází, každá z nich má různé funkce a řadu upravitelných parametrů, 
které dohlížejí na provoz hořáku.

Pro správnou funkci hořáku na pelety je nutná předkonfigurace, která určuje účinnost podavače, 
jehož správná konfigurace zaručuje vhodný výběr výkonu hořáku v jeho jednotlivých fázích 
provozu.

Celý pracovní cyklus hořáku na pelety sestává z následujících fází:
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Když je funkce útlumu neaktivní:

Když je funkce útlumu aktivní:

Nejprve se před každým zapálením v peci aktivuje režim ČIŠTĚNÍ, který 
umožňuje odstraňování popela z pece během procesu spalování. Je 
zapnutý ventilátor a škrabka.

Parametry popisující tento proces jsou k dispozici v nabídce nastavení hořáku na kartě čištění.

Funkce čištění hořáku popisuje funkce:

Doba čištění hořáku - Tento parametr určuje časový interval mezi čištěním hořáku v situaci, 
kdy čištění neprováděla žádná jiná pracovní fáze. Například když kotel pracuje v režimu ÚDRŽBA 
a PROVOZ, čištění hořáku se neprovádí, takže po uplynutí doby nastavené ve funkci „Doba 
čištění hořáku“ se automaticky vyčistí. (dostupný rozsah: 24 - 48 hodin, tovární nastavení: 24 
hodin).
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Po dokončení režimu ČIŠTĚNÍ se regulátor přepne do režimu 
zapalování. Nejprve se do pece přivádí palivo, poté se spustí zapalovač a 
ventilátor. Správný průběh procesu zapalování je monitorován senzorem

jasu plamene - jeho aktuální hodnota je průběžně dostupná na hlavní obrazovce „Parametry 
hořáku“ (obr. 8). Když se jeho hodnota zvýší, regulátor rozpozná, že kotel byl zapálen, vypne 
zapalování a postupně zvyšuje výkon hořáku. Po uplynutí času uvedeného ve funkci „Pracovní 
doba s minimálním výkonem“ se regulátor přepne do režimu PROVOZ.

Pokud se jas plamene nezvýší na očekávanou hodnotu, ovladač rozpozná zapalování jako 
neúspěšné a restartuje celý proces. Po třech neúspěšných pokusech se regulátor zastaví a 
zobrazí alarm „Neúspěšné zapálení“ a po ukončení celého procesu spustí režim vyhasínání a 
čištění. Parametry popisující tento proces jsou k dispozici v nabídce zapalování na kartě 
Nastavení zapalování - Zapalování.

Dávka paliva pro zapálení rozhoření - Tento parametr umožňuje zvýšit / snížit množství 
paliva dodaného do pece během zapalování. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný 
rozsah: 50-150%, tovární nastavení: 100%).

Účinnost ventilátoru - rozhoření - Tento parametr určuje výkon proudění vzduchu během 
zapalování. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 10 - 25%, tovární 
nastavení: 12%)

Čas provozu s minimálním výkonem - Parametr určuje dobu v minutách, po kterou hořák 
pracuje při minimálním výkonu. Po této době se výkon hořáku začne plynule zvyšovat, dokud 
nedosáhne maximálního výkonu. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 1 - 
5 minut, tovární nastavení: 2 minuty).

Po dokončení režimu rozhořívání se regulace přepne do pracovního 
režimu, na obrazovce se zobrazí název režimu a grafické znázornění 
aktuálního výkonu kotle (obr. 9).

V režimu PROVOZ se regulátor snaží 
dosáhnout přednastavené teploty kotle. 
Ventilátor pracuje nepřetržitě v rámci 
minimálních a maximálních parametrů
výkon ventilátoru a provoz podavače
aktivuje se cyklicky v závislosti na požadovaném proudu hořáku.

obr. 9
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Parametry popisující tento proces jsou k dispozici na kartě Nastavení vypalovačky - Provoz.

Pracovní doba škrabky - Tento parametr vám umožňuje přiřadit nezávislou provozní dobu 
(definovanou v sekundách) škrabce v režimu PRÁCE. Hodnota parametru závisí na modelu 
(dostupný rozsah: 0-75 sekund, tovární nastavení: 75 sekund).

Pauza škrabky -  Parametr určuje, jak dlouho bude škrabka zastavena v režimu PROVOZ. Po 
každé pauze škrabky se aktivuje na dobu uvedenou v parametru „Pracovní doba škrabky“. 
Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 3 - 180 minut, tovární nastavení: 10 
minut).

Maximální výkon - Tento parametr umožňuje definovat maximální výkon, s nímž bude kotel 
pracovat v provozním režimu. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 10,0 
kW - 20,0 kW, tovární nastavení: 14,0 kW).

Výkon ventilátoru - maximální výkon - Parametr umožňuje definovat maximální výkon, s 
nímž bude ventilátor pracovat v provozním režimu. Hodnota parametru závisí na modelu kotle 
(dostupný rozsah: 11–25%, tovární nastavení: 16%).

Fáze hašení hořáku nastává, když regulátor usoudí, že další potřeba 
energie není nutná. Například po dosažení teploty nastavené kotlem 
nebo po dosažení nastavené teploty TV, když je aktivní letní režim.

Podavač hořáku, ventilátor a škrabka jsou spuštěny, aby se odstranily zbytky tepla z pece. Na 
správný průběh hašení dohlíží senzor jasu plamene, který po poklesu na určitou hodnotu 
rozpozná, že je hašení ukončeno.

Když regulátor dosáhne teploty nastavené na kotli a proces hašení pece 
byl dokončen, spustí znovu čisticí fázi, aby odstranil zbytky popela z 
pece. Ventilátor a škrabka jsou zapnut.

Pozor!!! - Režim čištění se provádí před vstupem do režimu VYPNUTÍ a před každou fází 
ROZHOŘÍVÁNÍ

Všechna zařízení podporující kotel jsou vypnutá, fungují pouze oběhová 
čerpadla. Celý proces spalování je pozastaven, dokud teplota odečtu 
neklesne pod hodnotu teploty

na kotli minus hodnota nastavená v parametru „Hystereze kotle“. V situaci, kdy se znovu objeví 
poptávka po energii, bude fáze odstavení přerušena a regulátor začne implementovat předpoklady 
shodné s předpoklady režimu PROVOZ.
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Ve standardním provozu hořáku na pelety (bez aktivního režimu 
UDRŽOVÁNÍ) přejde kotel po překročení přednastavené teploty do 
klidového režimu, ve kterém je vypnut hořák a vypnuta všechna zařízení 
obsluhující hořák.

Pokud je aktivní režim udržování, dosažení přednastavené teploty kotle má za následek přepnutí 
do režimu udržování, ve kterém kotel pracuje s omezeným výkonem po dobu uvedenou ve funkci 
„Max. Doba provozu při udržení“. Po překročení této doby nebo poklesu teploty pod nastavenou 
teplotu se regulátor znovu přepne do provozního režimu.

Maximální doba provozu v režimu UDRŽOVÁNÍ - Tento parametr určuje dobu, po kterou bude 
hořák aktivován, když teplota kotle stoupne nad nastavenou teplotu. Při překročení této doby nebo 
poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se znovu aktivuje režim PROVOZ. Nastavením hodnoty 
„Max. Provozní doba při udržování“ na 0 min se funkce udržování zcela deaktivují a po dosažení 
přednastavené teploty se kotel zastaví a pec úplně zhasne. Hodnota parametru závisí na modelu 
kotle (dostupný rozsah: 0-60 minut, tovární nastavení: 0 minut).

4.9 Rozpalování v kotli

Zapalování kotle a všechny ostatní fáze 
provozu kotle na pelety jsou plně 
automatické.
Pokud byla účinnost podavače kalibrována a 
potrubí podavače je již naplněno palivem, 
můžete spustit činnost regulátoru v 
automatickém režimu. Stisknutím dlaždice 
se slovem STOP (obr. 10) se zobrazí zpráva 
„Zapnout kotel?“.  

Potvrzení výběru spustí regulace v automatickém provozním režimu.

obr. 8
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Od tohoto okamžiku správně nakonfigurovaná regulace zajišťuje:

 Udržování přednastavené teploty kotle

 Odečet ze všech nainstalovaných teplotních čidel
 Provoz čerpadla teplé vody a čerpadel systému
 Manipulace se směšovacími ventily
 Automatické zapálení a vyhasnutí kotle
 Automatické čištění kotle
 Tepelná ochrana teploty kotle a podavače.

4.10  Změna a vysvětlení konfiguračních parametrů

Vstup do nabídky regulace je možný stisknutím tlačítka.

Nabídka obsahuje seznam nejdůležitějších nastavení regulace, počet 
parametrů závisí na konfiguraci regulace.

Hladina paliva - Nastavením tohoto parametru na „zapnuto“ se aktivuje hlavní obrazovka, 
která nás informuje o procentu zbývajícího paliva v koši. Navíc ve funkci hladiny paliva existuje 
funkce odpovědná za nastavení hladiny paliva na 100%.

Zvukový signal – Tato funkce umožňuje povolit nebo zakázat zvukové signály, které vás 
informují o alarmech a chybách.

Jazyk – Tato funkce umožňuje uživateli změnit jazyk nabídky regulace.

Hodnota parametru závisí na modelu kotle

Nabídka obsahuje funkce odpovědné za řízení provozu hořáku.

Maximální výkon - Tento parametr umožňuje definovat maximální výkon, s nímž bude kotel 
pracovat v provozním režimu. Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 10,0 
kW - 20,0 kW, tovární nastavení: 14,0 kW).

Pozor!!! – V závislosti na typu a velikosti kotle se rozsah parametrů může změnit.

Ventilátor – max. výkon – Parametr umožňuje definovat maximální výkon, se kterým bude 
ventilátor pracovat, hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 11% - 25%, 
tovární nastavení: 16%).
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Nabídka obsahuje funkce odpovědné za správu čerpadla teplé užitkové vody. 
Podrobný provoz a konfigurace jsou popsány v části 4.3.

Nabídka obsahuje funkce odpovědné za správu ventilového čerpadla. Podrobný 
provoz a konfigurace jsou popsány v části 4.6.

Nabídka odpovídá za nastavení aktuálního času a data, které se zobrazuje na 
hlavní obrazovce. Správné nastavení data a hodin je nutné pro správné vytváření 
grafů regulátorem, vytváření historie alarmů atd.

Tato funkce je informativní a je zodpovědná za zobrazení všech alarmů, které se 
objevily v řídicí jednotce.

Tato funkce je informativní a umožňuje vám číst aktuální verzi programu 
nainstalovaného v řadiči.

Nabídka obsahuje nastavení popisující činnost dotykového displeje.

Nastavení režimu jasu - Parametr umožňuje definovat, zda bude jas displeje řízen 
vestavěným snímačem jasu (automatický režim) nebo uživatelem (manuální režim).

Výběr automatického režimu aktivuje funkci „Korekce jasu“, která vám umožní provést další 
změny v automatickém režimu.

Výběrem ručního režimu se aktivuje funkce „Jas“, která nastavuje pevnou hodnotu jasu displeje.

Zvuk dotyku – Parametr nastavuje na Povoleno / Zakázáno.
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Tato funkce umožňuje vstoupit do nabídky, kde bylo umístěno servisní nastavení 
řadiče. Přístup do nabídky je chráněn heslem (viz část 4.2). Po 10 minutách od 
zadání hesla bude přístup do nabídky služeb opět zablokován.

Pozor!!! Některé parametry, které jsou nesprávně nakonfigurovány, mohou významně narušit 
provoz kotle, doporučuje se, aby je měnila autorizovaná osoba.

Nabídka umožňuje aktivaci všech dostupných modulů v řadiči. Jejich počet závisí 
na typu regulace a počtu instalovaných komponent. V regulaci
dostupné moduly jsou: TUV, pokojový termostat C.H., ventil 1, pokojový termostat 
pro ventil 1 a čidlo pro otevření dveřní nádoby.

Nabídka obsahuje pokročilé funkce odpovědné za správu čerpadla teplé užitkové 
vody. Podrobný provoz a konfigurace jsou popsány v části 4.3.

Nabídka obsahuje pokročilé funkce odpovědné za správu pohonu ventilu a 
čerpadla. Podrobný provoz a konfigurace jsou popsány v částech 4.6 a 4.7.

Nabídka obsahuje pokročilé funkce odpovědné za řízení provozu hořáku. 
Podrobný provoz a konfigurace hořáku je popsána v bodě 4. 10.

Nabídka obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení kotle.
Pozor!!! Některé neúmyslně nakonfigurované parametry mohou významně 
narušit provoz kotle, doporučuje se je měnit autorizovanou osobou.

Hystereze kotle -  Když se regulátor přepne z klidového stavu do provozního režimu (teplota 
klesne pod nastavenou hodnotu), hodnota hystereze určuje zpoždění (o kolik stupňů Celsia), s 
nímž se regulátor znovu přepne do provozního režimu (spustí hořák). Například když je 
přednastavená teplota kotle 70 ° C a hystereze je nastavena na 15 ° C, kotel z pohotovostního 
režimu se přepne do provozního režimu po poklesu teploty na 55 ° C. Hodnota parametru závisí 
na modelu kotle (dostupný rozsah: 1 - 20 ° C (kontrola, tovární nastavení: 15 ° C). Bez ohledu na 
nastavené parametry bude kotel topit při minimální teplotě 50 ° C.

Maximální teplota kotle - Parametr určuje nejvyšší hodnotu teploty vody v kotli. Hodnota 
parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 70-90 ° C, tovární nastavení: 85 ° C) 
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Minimální teplota kotle - Tento parametr určuje nejnižší hodnotu teploty vody v kotli, po 
jejímž snížení bude kotel uveden do provozního režimu. (bez ohledu na to, zda je zastaven nebo 
podporován) Hodnota parametru závisí na modelu kotle (dostupný rozsah: 70-90 ° C, tovární 
nastavení: 50 ° C) 

Teplota spuštění čerpadla – Parametr určuje hodnotu teploty v kotli, po které jsou 
aktivována všechna čerpadla aktivní v regulátoru. Čerpadla se vypnou, když teplota poklesne o 5 ° 
C pod aktivační teplotu čerpadla. (dostupný rozsah: 45-70 ° C, tovární nastavení: 50 ° C)

Objem zásobníku paliva – Parametr umožňuje definovat kapacitu palivové nádrže. 
Podrobný provoz a konfigurace funkcí souvisejících s objemem palivové nádrže je popsána v části 
4.5.

Nabídka umožňuje definovat režim, ve kterém bude pracovat zpětné čerpadlo. Na 
výběr jsou dva režimy:

Ochrana zpátečky -  Čerpadlo určené k ochraně kotle před příliš nízkou teplotou vratné vody, 
která iniciuje korozi oceli.

Výměník tepla - Čerpadlo se spouští společně s jakýmkoli jiným čerpadlem

Nabídka obsahuje funkce odpovědné za aktivaci a konfiguraci univerzálního 
kontaktního výstupu. Podrobný provoz a konfigurace jsou popsány v části 4.5.

Tato funkce umožňuje opravit drobné teplotní rozdíly mezi skutečnou teplotou vody 
v zařízení a odečtem na regulátoru. Tyto rozdíly mohou vyplývat ze způsobu 
montáže senzorů nebo z místa jejich instalace. Každý snímač lze nastavit 
samostatně v rozsahu +/- 5 ° C

Tato funkce umožňuje obnovit počáteční nastavení automatizace
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5. Parametry zařízení

5.1 Provozní podmínky regulace

Parametr Hodnota / rozsah
Napájení 230V/50Hz AC 

Rozsah vlhkosti 30 - 75% 

Provozní teplota 5 - 40°C 

Maximální pracovní teplota teplotních čidel 100°C 

Zatížení výstupů:*
Ventilator 1A 

Podavač zásobníku 1A 

Podavač hořáku 1A 

Čerpadlo ÚT 1A 

Čerpadlo TV 1A 

čerpadlo ventilu 1A 

Pohon směšovacího ventilu 2x 1A 

Čerpadlo zpátečky 1A 

Zapalovač 1A 

Škrabka roštu 1A 

Spotřeba energie bez připojení externích zařízení 7 W 

* Maximální celková zatížitelnost výstupů nesmí překročit 10A

5.2 Seznam parametrů zařízení

Menu uživatele
Hladina paliva Zvukový signál

Jazyk

Menu hořáku
Max. výkon Ventilátor - max. výkon

Menu TV
Režim PROVOTU TV Teplota aktivace letního režimu

Priorita TV Teplota deaktivace letního režimu
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Test výstupů

Směšovací ventil
Provozní režim směšovacího ventilu Nastavená hodnota pro venkovní teplotu -10°C 

Nastavená hodnota pro venkovní teplotu +10°C 

Nastavení 
Režim regulace jasu Jas

Korekce jasu Zvuk dotyku

MENU SERVISNÍ
Aktivace modulů

TV Pokojový termostat ÚT

Ventil 1 Pokojový termostat ventilu 1

Čidlo otevření zásobníku / dveří

Nastavení TV

Režim provozu TV Priorita TV

Hystereze TV Dezinfekce TV

Korekce čidla TV Zapínací teplota letního režimu

Vypínací teplota letního režimu

\Nastaveni ventilu 1 

Provozní režim směšovacího ventilu Nastavená hodnota pro venkovní teplotu -10°C 

Nastavená hodnota pro venkovní teplotu +10°C Čas úplného otevření ventilu

Nastavení hodin

Alarmy

Verze programu
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Nastavení hořáku
Obecné 

Účinnost podavače Výhřevnost paliva

Maximální teplota hořáku

Rozpalování
Dávka paliva pro rozpalování Výkon ventilátoru - zapalování

Čas provozu s minimálním výkonem

Provoz 

Čas práce škrabky Čas pauzy škrabky

Max výkon Ventilátor - Max. výkon

Udržování
Maximální doba udržování

Čištění 
Preventivní čištění hořáku

Nastavení kotle
Hystereze kotle Minimální teplota kotle

Maximální teplota kotle Teplota spouštění čerpadel

Objem zásobníku paliva

Nastavení kotlového čerpadla
Režim práce čerpadla

Univerzální výstup
Provozní režim univerzálního výstupu

Korekce čidel

Obnovení továrního nastavení
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6. Alarmy

Během provozu regulátoru mohou nastat nouzové situace a poplachové stavy, které se přímo 
zobrazují na hlavní obrazovce regulátoru. Blikající červená dioda na pravé straně předního panelu 
navíc informuje o alarmových stavech.

Regulace může zobrazit následující poruchy:

 Chyba měření teploty kotle - chybějící nebo poškozené čidlo

 Chyba měření teploty TV - chybějící nebo poškozené čidlo
 Chyba měření teploty podavače - chybějící nebo poškozené čidlo
 Chyba měření teploty ventilu 1 - chybí nebo je poškozené čidlo
 Chyba měření externí teploty - chybějící nebo poškozené čidlo (funkce TV, automatická 

změna režimu)
 Chyba měření teploty zpátečky - chybějící nebo poškozené čidlo
 Překročen práh poruchy kotle - Překročen nouzový práh kotle (teplota kotle překročila 94 ° 

C)
 Přehřátí TV - teplota zásobníku teplé vody překročila maximální povolenou teplotu.
 Přehřátí podavače - teplota podavače překročila maximální hodnotu.
 Překročení max. teplota spalin - teplota spalin překročila hodnotu nastavenou v parametru 

„Maximální teplota spalin“
 Nedostatek paliva - nízká hladina paliva v zásobníku
 Neúspěšné zapálení - Byl překročen čas určený k zapálení (parametr Maximální doba 

zapálení).
 Přerušení napájení - došlo k neočekávanému vypnutí regulace / výpadku proudu.
 Přehřátí STB - došlo k vypnutí externího bezpečnostního termostatu. Alarm lze zrušit, když 

teplota kotle klesne pod 60 ° C
 Chyba EEPROM - Chyba softwaru - Je vyžadován kontakt s výrobcem zařízení.
 Přetížení napájecího zdroje - K regulaci je připojeno příliš mnoho rozšiřujících modulů, 

moduly se odpojí 30 minut po přetížení.
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7. Připojení a údržba zařízení

7.1 Pohled na desku a seznam konektorů

Symbol Vysvětlení
Q1 Výstup ventilátoru

Q2 Výstup podavače zásobníku

Q3 Výstup podavače hořáku

Q4 Výstup zapalovače

Q5 Výstup škrabky

Q6 Výstup čerpadla ÚT

Q7 Výstup čerpadla kotle

Q8 Výstup čerpadla TV

Q9 Výstup čerpadla ventilu

Q10 Výstup směšovacího ventilu 1 

  L1 + N Otevírání směšovacího ventilu 1

  L2 + N Zavíráni směšovacího ventilu 1 

I1 Jas plamene

I2 Pokojový termostat kotle

I3 Pokojový termostat ventilu 1 

I4 Havarijní termostat
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      Před zahájením jakýchkoli prací spojených s rušením 
vnitřku regulátoru je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 

7.2 Připojení a výměna teplotních čidel

Po odpojení zástrčky ze zásuvky utáhněte upevňovací šrouby na krytu a sejměte horní kryt. Čidla 
použitá v regulátoru nemají polaritu, tzn. Posloupnost zapojení není důležitá. Z přehledového 
diagramu najdeme konektor, který nás zajímá, a stisknutím konektoru plochým šroubovákem 
uvolníme upevňovací svorku a odpojíme kabel. Správně nainstalované kabely v konektorech 
poskytují pevné spojení a není možné kabel odpojit bez opětovného stisknutí uvolňovací spony.

Pozor!!! – Čidlo by mělo být namontováno suché, tj. bez použití oleje, vody atd.. 

7.3 Čidlo venkovní teploty 

Regulace vybaven možností instalace čidlo 

venkovní teploty (obr.13). Namontovaný senzor by měl být ve výšce asi 
2 m, na severu zdi nebo na takovém místě, aby nespadalo 
přímo na ni. Konektor v ovladači pro připojení externího 
snímače je popsán jako „T5“. Chcete-li připojit kabel k 
venkovnímu senzoru, odšroubujte upevňovací šrouby 
krytu anašroubujte vodiče na svorkovnici, objednejte
na připojení vodičů nezáleží. Regulátor obohacený o 
externí čidlo na obr. 9 umožňuje zobrazení aktuální teploty 
ve spodní liště na hlavní obrazovce.

I5 Čidlo otevření dveří / kotle

I6 Čidlo otáčení ventilátoru (OUT) (HT ONE) 

T1 Čidlo teploty ÚT

T2 Čidlo teploty zpátečky

T3 Čidlo teploty TV

T4 Čidlo teploty podavače

T5 Čidlo teploty ventilu 1 

T6 Čidlo venkovní teploty

5V GND  Q12 Čidlo otáčení ventilátoru (HT ONE) 

TR2 , TR2_DISP Panelové konektory a další moduly

- + AB Alternativní konektor pro přídavné moduly
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Před a během topné sezóny zkontrolujte technický stav kabelů, zkontrolujte 
upevnění regulátoru a očistěte jej od prachu a jiných nečistot.  

Navíc je díky externímu senzoru aktivován přístup k nastavení teploty počasí, díky čemuž lze 
konfigurovat samostatné nastavení teploty ventilu v závislosti na venkovní teplotě. Další informace 
o provozu ventilu v režimu počasí najdete v části 4.7. 

7.4 Výměna pojistky 

Pokud pojistka praskne, lze ji vyměnit za novou.
Patice pro pojistku je umístěna na hlavní desce řadiče. 
Pamatujte, že nová pojistka by měla mít stejné parametry jako 
poškozená pojistka. Parametry a rozměry pojistek jsou zobrazeny 
na obrázku 14. 

Likvidace použitých elektrických a 
elektronických zařízení

Napětí: 250V 
Proud: 10A  
Průměr: 5mm 
Délka: 20mm 

obr. 10 

Péče o přírodní prostředí je pro nás nanejvýš důležitá. Vědomí, že vyrábíme 
elektronická zařízení, nás zavazuje k likvidaci použitých komponent a elektronických 
zařízení způsobem, který je bezpečný pro přírodu. Společnost proto obdržela registrační 
číslo přidělené vrchním inspektorem ochrany životního prostředí. 

000002627 

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že výrobek nesmí být hozen 
do běžných odpadkových košů. Segregací odpadu určeného k recyklaci pomáháme 
chránit přírodní prostředí. Uživatel je povinen odevzdat odpadní zařízení na určeném 
sběrném místě pro recyklaci odpadu vzniklého z elektrických a elektronických zařízení.

V. 1.00
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