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Obsluha 
 
Předpisy pro připojení k elektrické síti 
Záruční podmínky 
Funkce  

Předpisy pro připojení k elektrické  
síti 
Dbejte na podmínky svého místního  
dodavatele elektrické energie a na  
předpisy VDE. Instalaci a údržbu  
vašeho regulátoru topení smí provádět  
pouze autorizovaní technici. 
 
E Při nesprávné instalaci může dojít  
 k ohrožení zdraví nebo života. 
 
 
Záruční podmínky 
Při nesprávné instalaci, uvedení do  
provozu, údržbě a opravách regulátoru  
nejsou k dispozici žádné nároky na  
záruční plnění ze strany výrobce. 
 
 
Důležitá místa v textu  
! Důležité pokyny jsou označeny  
 vykřičníkem.  
 
E Touto výstražnou značkou  
 upozorňujeme v návodu na  
 nebezpečí.  
 
 
Instalace 
V tomto návodu naleznete pokyny  
ohledně instalace a uvedení do provozu, 
jakož i schéma zapojení. 
 
! V návodu k obsluze je popsána  
 maximální verze regulátoru.  
 Pro váš přístroj proto nemusí být  
 relevantní všechny informace. 
 

Prohlášení o shodě  
 
 
 

Tento přístroj odpovídá při zohlednění  
příslušných předpisů pro instalaci,  
jakož i pokynů výrobce požadavkům  
relevantních směrnic a norem.  
 
Funkce 
Ovládací modul umožňuje komfortní  
zadávání a zobrazení parametrů  
soustavy (např. čas, aktuální  
požadovaná teplota teplé užitkové  
vody) a parametrů topného okruhu  
(např. doby topení a požadovaná  
teplota v místnosti) pro topnou  
soustavu z obývacího pokoje uživatele.  
Tak lze topnou soustavu neustále  
sledovat a optimalizovat. 
 
Navíc lze prostřednictvím ovládacího  
modulu provádět úpravu ekvitermní  
regulace napojením teploty v místnosti. 
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Obsluha v normálním provozu 
(uzavřený kryt regulátoru)  
 
Ovládací prvky  
 
N 

Volba provozního režimu 
Požadovaný provozní režim můžete  
zvolit několikanásobným stisknutím  
tohoto tlačítka. Zvolený provozní režim  
je znázorněn symbolem na displeji. 
Spustí se, pokud nastavení po dobu  
5 sekund nezměníte. Lze zvolit  
následující provozní režimy: 
 
i Pohotovost/vypnuto 
 (Topení vypnuté a ohřev teplé  
 užitkové vody vypnutý, pouze  
 funkce ochrany proti mrazu)  
F1 Automatický provozní režim 1 
 (topení podle časového  
 programu 1)  
F2 Automatický provozní režim 2 
 (topení podle časového  
 programu 2)  
h Denní režim 
 (topení 24 hod. s komfortní  
 teplotou 1)  
C Noční režim 
 (topení 24 hod. s úspornou  
 teplotou)  
F Letní režim 
 (topení vypnuto, pouze příprava  
 teplé užitkové vody)  

 

Obsluha  
 
 
Obsluha v normálním provozu 
Volba provozního režimu  
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Přepínač provozních režimů  
 

Tlačítko ECO  
(přerušení doby topení)  
 

Tlačítko Party  
(prodloužení doby topení)  
 

Změna nastavené teploty v  
místnosti  



Obsluha  
 
 
 
Účinek provozního režimu  
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Spuštění nastavení/zobrazení  
pomocí  Nastavení délky  
přerušení doby topení. 

 Tlačítko ECO (přerušení doby topení)  

stisknout => + 1 hodina s  
každým stiskem  
 

stisknout => - 1 hodina s  
každým stiskem  
 

stisknout na 3 s: 
Topný okruh se přepne do režimu  
snížené teploty až do první doby  
topení následujícího dne. 
Zobrazení na displeji se krátce  
změní na „ECO“ 

Zobrazení (po dobu cca 3 s) nastaveného přerušení vytápění  
=> topení s teplotou v době „nepřítomnosti“ [B]  

 Tlačítko Party (prodloužení doby topení)  Spuštění nastavení/zobrazení pomocí  
 

 Nastavení prodloužení doby  
 

topení  

stisknout => + 1 hodina s  
každým stiskem  
 

stisknout => - 1 hodina s  
každým stiskem  
 

stisknout na 3 s: 
Topný okruh se přepne do režimu  
topení až do první doby topení  
následujícího dne. 
Zobrazení na displeji se krátce  
změní na „PARTY“ 

Zobrazení (po dobu cca 3 s) nastaveného prodloužení vytápění  
=> topení s „komfortní“ teplotou [B]  

Ukončení nastavené funkce Party nebo ECO stisknutím přepínače  
provozních režimů N  

Změna nastavené požadované teploty v místnosti 

V normální poloze působí v režimu topení nastavená teplota v místnosti  
(standardně 20 °C). 

Pomocí otočného knoflíku můžete  
požadovanou teplotu v místnosti  
přestavit o ± 5 °C. Noční teplota  
(úsporná teplota) nastavená na  
regulátoru nebude ovlivněna. 
 
Otáčení doprava 
=> tepleji (~ 1 °C s každou tečkou) 
Otáčení doleva 
=> chladněji (~ 1 °C s každou tečkou)  
 



Obsluha  
 
 
 
Zobrazení v normálním provozu  
Zobrazení v normálním provozu 
 
Vysvětlení 
A Aktuální čas 
B Požadovaná teplota v místnosti 
 (zobrazená ve stupních Celsia)  
 bez desetinného místa  
 (viz stranu 14) 
C Den v týdnu (1=pondělí, 2=úterý,  
 ..., 7=neděle) (zde 3 = středa) 
D Symbol sběrnice (pokud se tento  
 symbol nezobrazuje, zkontrolujte  
 datové vedení ke kotli) 
E Znázornění aktivního topného  
 programu  
 (zde: 6:00 až 09.00 hodin a  
 14.00 až 23.00 hodin) 
F Indikace stavu: 
 H Hořák zapnut; 
 D Požadavek na topení (např.  
 příprava teplé užitkové vody) ; 
 Z D Požadavek na topení a běží  
 čerpadlo topného okruhu;  
 F Požadavek na přípravu teplé  
 užitkové vody (např. blokace  
 nabíjecího čerpadla);  
 Z F Běží nabíjecí čerpadlo TUV;  
 

Běží čerpadlo kolektoru  
 

G Přepínač provozních režimů  
 (zde F 1 => topení podle časového  
 programu 1) 
H Indikátor provozu příp. aktuálního  
 stavu (zde: B II => topení s  
 požadovanou teplotou v  
 místnosti 2)  
I Zobrazení aktuální teploty v  
 místnosti  

! Kvůli setrvačnosti teploty v  
 místnosti dochází běžně  
 k odchylkám vůči požadované  
 teplotě v místnosti ve výši +/- 1 °C.  
 Při přechodu mezi režimem  
 snížené teploty a režimem topení  
 může dočasně docházet k vyšším  
 odchylkám. 
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Obsluha  
 
 
 
Změna nastavení  
Změna nastavení 
Ä Programovací tlačítko  
a) výběr úrovně hodnot 
b) výběr hodnoty pro změnu  
 nastavení 
c) uložení nové hodnoty  
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Tlačítko plus 
(Vyhledání hodnoty nebo změna  
nastavení hodnoty)  
 

Tlačítko mínus 
(Vyhledání hodnoty nebo změna  
nastavení hodnoty)  

~�
�
�
�
�

�
�
�
 
Ä�
�

�
�
 
Ä 

Otevřením krytu regulátoru  
vstoupíte přímo do režimu  
ovládání nebo změny nastavení. 
=> na displeji se zobrazí  
ZOBRAZENI => SOUSTAVA  
 
Tlačítky plus/mínus zvolte úroveň,  
ve které se nachází hodnota,  
kterou si přejete změnit 
=> přehled na následujících  
stranách  
 
Stiskněte programovací tlačítko! 
=> otevření / výběr hodnoty  
 
Tlačítky plus/mínus vyhledejte  
hodnotu 
=> přehled na následujících  
stranách 
 
Stiskněte programovací tlačítko!  
=> výběr hodnoty 
Na displeji se zobrazí výstražný  
trojúhelník 
=> nyní je možné provést změnu  
 

�

 
 
 
 
ò�
 
 
 
 
 
 
Ä�
 
 
 
 
ò 

Tlačítky plus/mínus změňte  
hodnotu  
 

buď  
 

=> neukládejte hodnotu  
 
Zavřete kryt regulátoru  
=> E pozor! 
Hodnota není uložena  
 

nebo  
 

=> uložte hodnotu  
 
Stiskněte programovací tlačítko!  
=> uložte hodnotu  
Zmizí výstražný trojúhelník na  
displeji a potom  
 
zavřete kryt regulátoru  
 



Obsluha  
 
 
 
Úrovně obsluhy  

 Všeobecné SERVIS 

  DATUM/CAS/PRAZDNINY 

Kryt regulátoru otevřen Stiskněte   
�Stiskněte   

 Zobrazení  SOUSTAVA 

 TEPLA VODA 

 TOP OKRUH 

 Uživatel SOUSTAVA 

 TEPLA VODA 

 TOP OKRUH 

 Časové programy TEPLA VODA 

 PROG TOPENI 1 

 PROG TOPENI 2 

 Technik SOUSTAVA 

 TOP OKRUH 

Úrovně obsluhy 
 
Obsluha je rozdělena do různých  
oblastí:  
 
Všeobecné – Zobrazení – Uživatel –  
Časové programy – Technik.  
 
Při otevření krytu regulátoru vstoupíte 
automaticky do oblasti zobrazení. 
- Na displeji se na krátkou dobu  
 (1 takt hodin) zobrazí aktuální  
 oblast „ZOBRAZENI“. 
- Po uplynutí doby se displej přepne  
 do aktuální úrovně obsluhy  
 „SOUSTAVA“. 
- Při přechodu do nové oblasti se  
 tato oblast zobrazí na krátkou dobu  
 (1 takt hodin). 
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Ä 

Tlačítky +/- zvolte úroveň, ve  
které se nachází hodnota, kterou  
si přejete změnit, resp. zobrazit. 
 
Stiskněte programovací tlačítko! 
=> otevření / výběr úrovně  
 
Tlačítky +/- vyhledejte hodnotu  
 
Stiskněte programovací tlačítko! 
=> výběr hodnoty LED svítí 
=> nyní je možné provést změnu  
 
 
Tlačítky +/- změňte hodnotu  
 
Stiskněte programovací tlačítko! 
=> uložte hodnotu, LED zhasne  



Obsluha  
 
 
 
Změna nastavení  
Změna nastavení 
 
Oblasti  
 
Všeobecné 
Souhrn výběru hodnot 
Servis => pro servisního technika 
Datum/čas/prázdniny => pro uživatele 
 
Zobrazení 
Zobrazení hodnot soustavy 
(např. hodnot čidel a požadovaných  
hodnot). Změna nastavení není možná.  
Chyby obsluhy jsou v této oblasti tudíž  
vyloučeny. 
 
Uživatel 
Souhrn hodnot, které může nastavovat  
provozovatel. 
 
Časové programy 
Souhrn časových programů pro topné  
okruhy, okruh teplé užitkové vody a  
případně cirkulační čerpadlo. 
 
Technik 
Souhrn hodnot, k jejichž nastavení je  
zapotřebí odborných znalostí (servisní  
technik). 
 
E Nastavení nesprávných hodnot na  
 úrovni technika může vést  
 k poškození soustavy, resp.  
 vytápěného objektu. 
 => hodnoty na úrovni technika jsou  
 chráněny číselným kódem. 

 
 
Úrovně 
 
Hodnoty v různých oblastech jsou  
rozděleny do úrovní obsluhy 
- soustava 
- teplá voda 
- topný okruh  
 
Soustava 
Všechny zobrazené a nastavené  
hodnoty, které se vztahují na kotel a  
celou soustavu, resp. které nelze 
přiřadit k žádnému okruhu spotřebičů. 
 
Teplá voda 
Všechny zobrazené a nastavené  
hodnoty, které se týkají centrální  
přípravy teplé užitkové vody (TUV)  
včetně cirkulace. 
 
Topný okruh 
Všechny zobrazené a nastavené  
hodnoty, které se vztahují na příslušný  
okruh spotřebičů. 
Při konfiguraci např. topného okruhu II  
jako okruhu TUV naleznete hodnoty  
nastavení pro tento decentrální okruh  
teplé užitkové vody na úrovni obsluhy  
„Topný okruh II“. 
 
! Přehled všech hodnot nastavení  
 naleznete na následujících  
 stránkách. 
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Přehled zobrazených/nastavených  
hodnot  
 

Oblast Všeobecné  
 

(Hlavní úroveň zvolíte pomocí  
a otevřete ji pomocí Ä ) 
 
Datum/čas/prázdniny 
V této oblasti jsou shromážděny různé  
hodnoty umožňující rychlý přístup. 
 
(Hodnoty / skupinu hodnot zvolíte  
 

pomocí a otevřete je  
 

pomocí  Ä) 
 

! Pokud byl jeden regulátor topné  
 soustavy nastaven jako RIDICI CAS 
 (zadání času pro všechny regulátory  
 viz TECHNIK/SOUSTAVA), nebo  
 pokud je v soustavě nainstalován  
 přijímač DCF (pro řízení času  
 rádiovým signálem), je na všech  
 ostatních regulátorech soustavy  
 zadání času skryto. 
 
! Může dojít k odchylce hodin v  
 rozsahu do 2 minut měsíčně (čas  
 případně upravte). Při připojení  
 přijímače DCF se vždy zobrazuje  
 správný čas. 

Čas – datum => skupina hodnot  
(Úroveň Všeobecné -> Datum/čas/prázdniny) 
Všechny hodnoty z této skupiny se nastavují v pořadí za sebou => změna  
nastavení pomocí             => pokračování pomocí Ä 

CAS  
(minuty)  

Aktuální minuty blikají a lze je změnit 

CAS  
(hodiny)  

Aktuální hodiny blikají a lze je změnit  
(sekundy se při uložení nastaví na  
„00“)  

ROK Nastavení aktuálního roku 

MESIC Nastavení aktuálního měsíce 

DEN Nastavení aktuálního dne (data) 

~ Otevřete kryt  pomocí             vyhledejte úroveň a otevřete ji pomocí Ä 
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Obsluha  
 
 
 
Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Prázdniny => skupina hodnot  
(Úroveň Všeobecné -> Datum/čas/prázdniny) 
Všechny hodnoty v této úrovni se nastavují v pořadí za sebou => změna nasta-
vení pomocí             => pokračování pomocí Ä  

ROK START Nastavení aktuálního roku začátku  
prázdnin 

MESIC START Nastavení aktuálního měsíce začátku  
prázdnin 

DEN START Nastavení aktuálního dne začátku  
prázdnin 

ROK STOP Nastavení aktuálního roku konce  
prázdnin 

MESIC STOP Nastavení aktuálního měsíce konce  
prázdnin 

DEN STOP Nastavení aktuálního dne konce  
prázdnin 

! Jako počáteční datum nezadávejte  
 den cesty, nýbrž první den  
 prázdnin (v tento den se již nebude  
 topit).  
 
! Jako konečné datum nezadávejte  
 den cesty, nýbrž poslední den, ve  
 který se nemá topit. Při příjezdu  
 domů by měly být byt i voda na  
 sprchování teplé.  
 
! Ukončení funkce prázdnin 
 => např. při předčasném návratu  
 stiskem přepínače programů.  
 

Aktuální den v týdnu se vypočítává  
automaticky. Kontrolu lze provést  
pomocí volitelného doplňkového  
zobrazení času ve standardním  
zobrazení 
=> nastavení na „den v týdnu“ 
 
Zadáním data lze provádět automatický  
přechod z letního na zimní čas. 
 



Letní čas => skupina hodnot  
(Úroveň Všeobecné -> Datum/čas/prázdniny) 
Všechny hodnoty z této skupiny se nastavují v pořadí za sebou => změna  
nastavení pomocí             => pokračování pomocí Ä  

MESIC START Nastavení měsíce začátku letního času 

DEN START Nastavení nejčasnějšího dne začátku  
letního času 

MESIC STOP Nastavení měsíce začátku zimního  
času 

DEN STOP Nastavení nejčasnějšího dne začátku  
zimního času 

! Při nastavení řídicího času nebo  
 DCF není relevantní.  
 
! Standardní nastavení platí pro  
 středoevropské časové zóny.  
 Změna je nutná, jen pokud se  
 politickým rozhodnutím změní  
 datum pro změnu času. 
 
! Nastavuje se datum, ke kterému  
 nejdříve proběhne změna času.  
 Regulátor provede změnu času  
 v neděli následující po datu  
 ve 2.00 hod., resp. 3.00 hod. ráno. 
 
! Pokud není změna času  
 vyžadována, nastavte MESIC  
 STOP na MESIC START a DEN  
 STOP na DEN START. 

Obsluha  
 
 
 
Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Servis 
V této oblasti je uveden souhrn hodnot  
pro zákaznický servis umožňující rychlý  
přístup. 
 
(Úroveň obsluhy zvolíte pomocí  
a otevřete ji pomocí Ä�) 
 
SW CIS XXX-XX 
Zobrazení verze softwaru s indexem 
(uvádějte prosím v případě 
problémů/dotazů ohledně regulátoru) 
 
CHOD HORAKU a HORAK START 
Ä�=> zobrazení aktuální hodnoty  
Ä�=> zpět  
Ä�Podržte stisknuté, dokud nezmizí 
„RESET“ 
=> obnova zobrazení  
 
RESET… 
Funkcemi Reset lze tři skupiny hodnot 
resetovat (obnovit) zpět na tovární 
nastavení. 
Pomocí  Ä�vyberte funkci, pomocí  

ji nastavte na „01“ a potvrďte  
pomocí Ä�. 

 11 

Další záznamy  
(Úroveň Všeobecné -> Servis) 
Výběr hodnoty pomocí           => zobrazí se hodnota  

SW CIS XXX-XX  Verze softwaru s indexem  

CHOD HORAKU 1 H Ä Doba chodu (hod.) hořáku 1  

HORAK START 1 H Ä Počet spuštění hořáku 1  
CHOD HORAKU 2 H Ä Doba chodu hořáku 2  
HORAK START 2 H Ä Počet spuštění hořáku 2  
RESET UZIV 00  Nahrání továrních nastavení parametrů 

uživatele  

RESET TECH 00  
(pouze s číselným kódem)  

Nahrání továrních nastavení parametrů 
technika  

RES CAS PR 00  Nahrání továrních nastavení časových  
programů  

ZPET  Opuštění úrovně pomocí Ä 

~ Otevřete kryt  pomocí           vyhledejte úroveň a otevřete ji pomocí Ä 



Bedienung 
 
 
 
Übersicht der Anzeige-/Einstellwerte 

Soustava 
(ZT => kotel)  
Pomocí             vyberte parametr => zobrazí se hodnota  

T VENKOVNI Venkovní teplota 

T KOTLE POZ Požadovaná teplota kotle 

T KOTLE Výstupní teplota kotle 

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä 

MODULACE Aktuální stupeň modulace**) 

T RELE 1 Teplota na čidle 

T- KOLEKT 1 Čidlo kolektoru 1 *) 

T- KOLEKT 2 Čidlo kolektoru 2 *) 

T K PEV PAL Kotel na pevná paliva *) 

T AKUMUL D 1 Čidlo akumulátoru dolní 1 *) 

T AKUMUL N 1 Čidlo akumulátoru horní 1 *) 

T AKUMUL D 2 Čidlo akumulátoru dolní 2 *) 

T AKUMUL N 2 Čidlo akumulátoru horní 2 *) 

SL VYTEZ Aktuální solární výkon ve W *) 

SOLAR-D Dosavadní denní zisk ve W/kW/MW *) 

SOLAR-S Dosavadní celkový zisk ve W/kW/MW *) 

Oblast zobrazení  
 

! Pouze zobrazení, změna nastavení  
 není možná.  
 
! Zobrazení je možné, jen pokud je  
 připojeno čidlo, resp. hodnota je  
 k dispozici v soustavě. Pokud  
 nastavená hodnota k dispozici  
 není, skryje se nebo se na displeji  
 zobrazí pomlčky (- - - -). 
 
*) jen v případě solárního regulátoru  
 na sběrnici 
 
T VENKOVNI 
Vyhlazení naměřené venkovní teploty  
pro regulaci. Zde se zobrazí vyhlazená  
hodnota. Stisknutím programovacího  
tlačítka se dozvíte max. hodnotu od  
00:00 hod. Stisknutím tlačítka plus/ 
mínus můžete přepínat mezi max. a  
min. hodnotou. 
 
T KOTLE POZ 
Odpovídá nejvyšší požadované teplotě  
okruhů spotřebičů z topné soustavy  
(vč. přípravy teplé užitkové vody).  
Okruhy směšovačů vyžadují svou  
požadovanou teplotu + posun topných  
křivek (hodnota pro technika) 
 
T KOTLE 
Naměřená aktuální teplota kotle. 
 
Modulace 
**) Jen v případě modulačních hořáků 
 
T RELE 1 
(Teplota multifunkčního čidla na  
regulátoru) 
Funkce podle funkce zvolené na  
regulátoru 
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Obsluha  
 
 
 
Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Teplá voda  

T TUV POZ Aktuální požadovaná teplota teplé užitkové vody  
podle topného programu, přepínače provozních  
režimů a prázdninového programu 

T TUV Aktuální teplota teplé užitkové vody 

T-V D Teplota teplé užitkové vody na dolním čidle 

ZPET  Opuštění úrovně pomocí Ä 

! Zobrazení je možné, jen pokud je  
 připojeno čidlo, resp. hodnota je  
 k dispozici v soustavě. Pokud  
 nastavená hodnota k dispozici  
 není, skryje se nebo se na displeji  
 zobrazí pomlčky (- - - -).  

Topný okruh  

T MIST NAS Aktuální požadovaná teplota v místnosti podle  
topného programu (viz také stranu 6), přepínače  
provozních režimů a prázdninového programu 

T MISTNOSTI **) Aktuální teplota v místnosti 

VLHKOST **) Aktuální vlhkost v místnosti v % 

T VST POZ Aktuální požadovaná výstupní teplota 

T VYST Aktuální výstupní teplota 

DOBA NAHRIV Poslední potřebná doba nahřívání 
při aktivované optimalizaci začátku vytápění 

ZPET  Opuštění úrovně pomocí Ä 

**) Stisknutím programovacího tlačítka  
 se dozvíte max. hodnotu od 00:00  
 hod. Stisknutím tlačítka plus/mínus  
 můžete přepínat mezi max. a min.  
 hodnotou. 
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Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Oblast uživatele  
Všechny hodnoty nastavení, které 
nastavuje provozovatel soustavy.  
 
ò Otevřete kryt  pomocí  
vyhledejte úroveň a otevřete ji  
pomocí Ä  
 
CESTINA => jazyk 
Nastavení jazyka regulátoru 
 
KONTRAST 
Nastavení intenzity displeje  
 
VOLBA ZOBRAZ 
Volba dodatečného zobrazení ve  
standardním provozu 
 
- - - -  
=> žádné dodatečné zobrazení  
 

VSEDNI DEN 
=> den v týdnu (pondělí, úterý, středa…)  
 

T VENKOVNI 
=> venkovní teplota (TV)  
 

T VYST D 1 
=> výstupní teplota topného okruhu 1  
(TV) 
 

T TUV 
=> teplota teplé užitkové vody (nahoře)  
(TUV)  
 

T KOTLE 
=> teplota kotle (TK)  
 

T MISTNOSTI D 1 
=> požadovaná teplota v místnosti  
topného okruhu 1 (TM)  

Soustava  
Všechny hodnoty nastavení nepřiřazené žádnému okruhu spotřebičů (okruhy 
spotřebičů: topné okruhy a TUV).  
Pomocí Ä� zvolte hodnotu, pomocí             proveďte změnu nastavení a uložte  
pomocí Ä� 

Označení Rozsah hodnot Výchozí VH *) 

CESTINA Podle provedení CESTINA  

KONTRAST (-20) - (20) 0  

VOLBA ZOBRAZ Čidlo, den v týdnu - - - -  

STATUS 0/1 1  

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä� 

Navíc u příslušné soustavy: 
 
VLHKOST 
=> aktuální vlhkost v místnosti v % (RV) 
 

T RELE 1 
=> viz stranu 11 (TC) 
 

T- KOLEKT 
=> viz stranu 11 (TS) 
 

T AKUMUL D 
=> viz stranu 11 (AD) 
 

SL VYTEZ 
=> viz stranu 11 (SA) 
 

SOLAR-D 
=> viz stranu 11 (SD) 
 

SOLAR-S 
=> viz stranu 11 (SS) 

STATUS 
Aktivace stavových indikátorů na 
standardním displeji 
(např. h doba topení, C doba snížené 
teploty, I - III doba topení 1, 2 nebo 3)  
 
*) VH = vlastní hodnoty: 
 Prostor pro zadání parametrů  
 nastavených v soustavě! 
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Teplá voda  

Označení Rozsah hodnot Výchozí VH 

1X TEPL VODA 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp.   

T TUV 1 Požadovaná teplota  
teplé užitkové vody 
(jen KM/KM1) 

60°C   

T TUV 2 Požadovaná teplota  
teplé užitkové vody 
(jen KM/KM1) 

60°C   

T TUV 3 Požadovaná teplota  
teplé užitkové vody 
(jen KM/KM1) 

60°C   

ANTILEGIONEL *) 00, 01 (vyp./zap.) 00   

ZPET  Opuštění úrovně pomocí Ä 

1X TEPL VODA (1x teplá užitková  
voda) 
„01“ => uvolnění zásobníku pro jeden  
ohřev (např. při sprchování mimo dobu  
přípravy teplé užitkové vody).  
Ohřev se spustí při podkročení  
požadované teploty „T TUV 1“ o  
spínací hysterezi. 
 
*) KM u adresy sběrnice 00/01 
 

Obsluha  
 
 
 
Přehled zobrazených/nastavených hodnot  
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Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Topný okruh  

Označení Rozsah hodnot Výchozí VH 

T MIST 1*) 5°C - 40°C 20°C   

T MIST 2 5°C - 40°C 20°C   

T MIST 3 5°C - 40°C 20°C   

T-SNIZENI 5°C - 40°C 10°C   

T- NEPRITOMN 5°C - 40°C 15°C   

T-LIMIT DEN ----, (-5)°C - 40°C 19°C   

T-LIMIT- NOC ----, (-5)°C - 40°C 10°C   

TOPNA KRIVKA 0,00 - 3,00 1,20   

ADAP T-KRIV 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp.    

VLIV T MIST 00 - 20 10   

KOR MIST T (-5,0)K - (5,0)K 0,0K   

NAHRIV OPTIM 00, 01, 02 00   

MAX CAS NAB 0:00 - 3:00 [h] 2:00 [hod.]   

OPTIMUM 0:00 - 3:00 [h] 0:00 [hod.]   

PC UVOLN 0000 - 9999 0000   

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä 

BEZH HODNOTA 0K - 20K 0K  

T MIST 1-3 
Nastavení požadované teploty v 
místnosti  
 

T MIST 1 
=> působí v první době uvolnění,  
 

T MIST 2 
=> působí v druhé době uvolnění,  
 

T MIST 3 
=> působí ve třetí době uvolnění aktiv-
ního programu topení pro tento topný 
okruh.  
 
T-SNIZENI 
Nastavení požadované teploty  
v místnosti během snížení teploty na  
noc 
 
T- NEPRITOMN 
Nastavení požadované teploty  
v místnosti během prázdnin a  
přerušení doby topení. 
 
BEZH HODNOTA 
Při hodnotě >0 nebude povoleno  
spuštění hořáku, dokud se teplota v  
místnosti nachází ještě nad  
požadovanou hodnotou teploty v  
místnosti (hodnota provozu bez  
hořáku). 
 
! Tuto funkci lze ovlivnit externími  
 alternativními kotli disponujícími  
 sběrnicovým propojením (např.  
 SD3-Can).  

*) resp. podle volby funkce 
 topného okruhu T-VYST-DEN nebo  
 T-VYST-NOC 
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Přehled zobrazených/nastavených hodnot  
T-LIMIT DEN / T-LIMIT- NOC  
(den/noc) 
Platí, jen pokud je aktivována funkce  
=> hodnota nastavení „Technik/Topný  
okruh/CHOD CERP = 01 => spínání  
čerpadla podle limitu teploty“ 
 
Pokud průměrná hodnota venkovní  
teploty naměřená regulátorem překročí  
zde nastavený limit teploty, vytápění se  
zablokuje, čerpadla se vypnou a  
směšovače se zavřou. Vytápění se  
znovu uvolní, jakmile venkovní teplota  
klesne pod nastavený limit teploty o 1 K  
(= 1 °C). 
 
T-LIMIT DEN 
=> působí během doby topení 
 

T-LIMIT- NOC 
=> působí během doby snížené teploty 
 
„----“ => limit teploty je deaktivován.  
Cirkulační čerpadlo se spíná podle  
standardní funkce (viz spínání  
cirkulačního čerpadla) 
 
TOPNA KRIVKA 
Strmost topné křivky udává, o kolik  
stupňů se změní výstupní teplota, když  
venkovní teplota stoupne nebo klesne  
o 1 K. 
 
Pokyn pro nastavení 
Při nízkých venkovních teplotách příliš  
nízká teplota v místnosti 
=> zvyšte topnou křivku (a naopak) 
 

Při vysokých venkovních teplotách  
(např. 16 °C) příliš nízká teplota  
v místnosti => úprava prostřednictvím  
požadované hodnoty pro místnost 
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Venkovní teplota [°C]  

Graf topné křivky (pomůcka pro nastavení)  

Nastavení 0 => regulace čistě podle  
teploty v místnosti  
 
! Topná křivka se nejlépe nastavuje  
 při venkovních teplotách pod 5 °C.  
 Změna nastavení topné křivky se  
 musí provádět v malých krocích a  
 větších časových odstupech (min.  
 5 až 6 hodin), protože soustava se  
 po každé změně nastavení topné  
 křivky nejprve musí nastavit na  
 nové hodnoty. 
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Přehled zobrazených/nastavených hodnot  
Směrné hodnoty 
- podlahové topení S = 0,4 až 0,6 
- radiátorové topení S = 1,0 až 1,5 
 
ADAP T-KRIV (adaptace topné  
křivky) 
Funkce pro automatické nastavení  
topné křivky 
 
Počáteční podmínky 
- venkovní teplota < 8 °C 
- teplota v místnosti (vnitřní) < 18 °C 
 
V případě adaptace se po 3 hodinách  
doby snížené teploty (v noci) začne  
vytápěním obývacího pokoje.  
Proběhne regulace teploty v místnosti  
s požadovanou hodnotou 21 °C. 
Jakmile se překročí teplota v místnosti  
20 °C, tak bude místnost regulována  
ještě 1/2 hod. na 20 °C.  
Potom proběhne změření výstupní a  
venkovní teploty. Z těchto hodnot se  
vypočte optimální strmost, která se  
převezme do regulace. 
 
Výpočet proběhne po aktivaci  
jednorázově. Nejmenší možná topná  
křivka pro radiátorové topení se  
nastaví na „1“. 
Pro plošné vytápění (podlahové,  
stěnové, stropní, ...) byste měli zvolit  
topné křivky nižší než „1“. 
 
Pokud se po 4 hodinách během  
adaptace nedosáhne požadované  
teploty v místnosti, následuje zrušení  
adaptace (bliká výstražná značka).  
Při zrušení adaptace dojde k jejímu  
zopakování další den. 
 
! Během adaptace je zablokována  
 příprava teplé užitkové vody. 
 
VLIV T MIST (vliv čidla v místnosti) 
Teplota kotle se zvýší o nastavenou  
hodnotu, pokud požadovaná teplota  
v místnosti klesne o 1 K. 
=> vysoké hodnoty vedou k rychlé  
regulaci s velkými výkyvy v teplotě  
kotle. 
 

- - - - 
=> čistě ekvitermní regulace (podle  
venk. teploty)  
 

0 => čistě ekvitermní regulace *)  
 

20 => regulace čistě podle teploty v  
 místnosti  
 
*) speciální funkce při VLIV T MIST = 0  
 

Při jednorázovém požadavku na topení  
během snížení teploty na noc běží  
čerpadlo topného okruhu až do další  
doby topení (viz spínání oběhový  
čerpadla). 
 
KOR MIST T (přizpůsobení čidla  
v místnosti) 
V případě regulace podle teploty v  
místnosti (např. s FBR) lze naměřenou  
hodnotu v případě chyby měření  
připojeného čidla v místnosti korigovat  
pomocí této nastavené hodnoty. 
 
NAHRIV OPTIM (optimalizace  
začátku vytápění) 
Aktivace funkce automatické  
optimalizace začátku vytápění. 
 
Příklad 
Program topení od 6.00 hod.  
do 22.30 hod. 
 
VYPNUTO 
V 6.00 hod. se zahájí vytápění bytu. 
 
ZAPNUTO 
Vytápění se zahájí v závislosti na  
venkovní teplotě a aktuální teplotě  
v místnosti tak, aby byt v 6.00 hod.  
právě dosáhl nastavené požadované  
teploty v místnosti. 
 
00 => bez optimalizace začátku  
 vytápění  
 

01 => optimalizace začátku vytápění  
 podle venkovní teploty  
 

02 => optimalizace začátku vytápění  
 podle teploty v místnosti  
 
! Optimalizace začátku vytápění se  
 provádí, jen pokud doba snížené  
 teploty topného okruhu činí  
 alespoň 6 hodin. 
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MAX CAS NAB (maximální doba 
optimalizace vytápění) 
Aktivní jen při „NAHRIV OPTIM  
= 01 nebo 02“ 
Maximálně o tuto dobu je možná  
optimalizace vytápění. 
 
OPTIMUM (optimalizace snížení  
teploty) 
Automatická optimalizace zablokování  
hořáku ke konci nastavené doby  
topení. 
 
Během nastaveného období před  
koncem doby topení (jen při poslední  
době topení) se hořák již nespouští,  
pokud již není v provozu. 
 
Funkce zabraňuje krátkodobému  
nahřívání (roztápění) kotle ke konci  
doby topení. 
 
PC UVOLN 
Číselný kód pro přístup k datům  
topného okruhu z PC „0000“  
=> přístup je zablokován. 
 
ZPET 
Opuštění úrovně topného okruhu  
=> zpět do oblasti „Uživatel“. 
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Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Seznam dostupných časových programů 
Při maximální konfiguraci regulátoru  
 

Pomocí      vyberte časový program, pomocí Ä�zvolte časový program pro  
zobrazení nebo změnu nastavení  

T TUV PROG Program uvolnění pro nabíjecí čerpadlo TUV 

PROG TOPENI 1 1. program topení pro topný okruh regulátoru 

PROG TOPENI 2 2. program topení pro topný okruh regulátoru 

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä 

Oblast časových  
programů  
V této oblasti lze nastavovat všechny  
časové programy.  
 
Výběr časového programu 
Otevřete kryt => „Zobrazení  
=> Soustava“, 
 

 

�dokud se nezobrazí hodiny 
=> „UZIVATEL => SOUSTAVA“,  
 

dokud se nezobrazí hodiny =>  
„PROG CAS => OBEH CER PRG“  

 

Zvolte časový program  
 

=> např. „PROG TOPENI 2 
= program topení 2 pro topný okruh  
regulátoru  
 
 

Ä� Potvrďte/otevřete časový program  
=> „PONDELI“ 

Pomocí  zvolte další den  
 

v týdnu / blok pro zadání nebo pomocí  
„ZPET“ opusťte program topení 2 a  
nastavte další program. 
 
! Doby topení se uloží až po zadání  
 všech časů pro den v týdnu / blok. 
 
 „- - - -“ pro čas zapnutí/vypnutí =>  
příslušná doba topení se deaktivuje. 

Nastavení časových programů /  
programů topení 

 

Zvolte den v týdnu (pondělí až  
neděle) nebo blok (PO - PA => pondělí  
až pátek, SO - NE => sobota až  
neděle, PO - NE => pondělí až neděle) 
 

Ä Otevřete den v týdnu / blok  
(viz vlevo) 
=> „I ZAP 20°C“ první čas zapnutí –  
požadovaná hodnota I = 20 °C  
 

Pomocí  nastavte první čas zapnutí  
=> například 6:00 hod.  
Pomocí Ä potvrďte první čas zapnutí  
 
=> „I VYPNUTO 20°C“ první čas  
vypnutí – požadovaná hodnota I = 20 °C  
 

Pomocí nastavte první čas vypnutí  
=> například 8:00 hod. 
 

Pomocí Ä� potvrďte první čas vypnutí  
 

=> „II ZAP 20°C“ druhý čas zapnutí –  
požadovaná hodnota II = 20 °C  
 

�Pomocí       Ä�stejným způsobem  
zadejte prosím kompletní čas zapnutí  
a vypnutí 2 a 3! 

Symboly 
I ZAP = první čas zapnutí 
  (I VYPNUTO = první čas  
  vypnutí) 
20 °C = požadovaná teplota v místnosti  
  pro zobrazenou dobu topení  
Hodiny = hrubé znázornění programu  
    [celé hodiny] 
D  = program pro topný okruh 1  
F2  = program topení 2,  
F1 =  program topení 1  
DI = čas spuštění, IB  
  = čas ukončení 1,  
DII = čas spuštění, 2, IIB  
  =čas ukončení 2,  
DIII = čas spuštění, 3, IIIB  
  = čas ukončení 3  19 

  
I ZAP 



  Doba topení 1 Doba topení 2 

Po.       

Út.       

St.       

Čt.       

Pá.       

So.       

Ne.       

Doba topení 3 Program topení 1 
Tovární nastavení:  
Pondělí až pátek: 06:00 až 22:00 
Sobota a neděle: 07:00 až 23:00 

Obsluha  
 
 
 
Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

  Doba topení 1 Doba topení 2 

Po.       

Út.       

St.       

Čt.       

Pá.       

So.       

Ne.       

Doba topení 3 Program topení 2 
Tovární nastavení:  
Pondělí až pátek: 06:00 až 08:00, 
     16:00 až 22:00 
Sobota a neděle: 07:00 až 23:00 

  Doba topení 1 Doba topení 2 

Po.       

Út.       

St.       

Čt.       

Pá.       

So.       

Ne.       

Doba topení 3 Teplá voda 
Tovární nastavení:  
Pondělí až pátek: 05:00 až 21:00 
Sobota a neděle: 06:00 až 22:00  
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Přehled zobrazených/nastavených hodnot  

Soustava  

Označení Rozsah hodnot Výchozí VH 

KOD CISLO  0000 - 9999 Eingabe  

KOD CISLO (změna 
nastavení)  

0000 - 9999 0000  

ADR SBER (00), 01-15 01   

RIDICI CAS 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp.    

*) Jen u KM s druhým stupněm hořáku  

T-KOTLE MAX *) 30°C - 110°C 85°C  

T-KOTLE MIN *) 10°C - 85°C 40°C  

T KOTEL TUV *) 0K - 50K 20K  

NAJIZDENI *) 10°C - 85°C 35°C  

MIN OMEZ *)  00/01/02  
(vyp./zap./ trvale)  

00  

HYSTEREZE *) 5 - 20 K 5K  

HYSTER CAS *) 0 - 30 min 10 min  

BLOKOV TAKTU *) 0 - 30 min 0 min  

HYSTER HOR 2 *) 2K - 20K 2K  

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä  

Oblast Technik 
Změna hodnot nastavení je možná až  
po zadání číselného kódu. 
 
E Chybné nastavení těchto hodnot  
 může vést k chybné funkci a  
 poškození soustavy!  
 
KOD CISLO 
Po zadání číselného kódu lze změnit  
všechny hodnoty nastavení pro  
technika => také číselný kód samotný  
(první parametr) 

 

Stiskněte => KOD CISLO  0000  
 

Ä=> 1. číslice Ä=> 2. číslice 
 

Ä=> 3. číslice Ä=>� 4. číslice 
 

Ä=>�
 
ADR SBER (číslo topného okruhu) 
Topné okruhy jsou označovány čísly,  
počínaje „01“. Čísla topných okruhů  
nesmí být přidělena dvakrát.  
Při výměně regulátoru nastavte přesně  
stejná čísla topného okruhu jako u  
vyměňovaného regulátoru. 
 
RIDICI CAS (pouze bez DCF nebo  
řídicího času v systému) 
00 bez řídicího času => každý topný  
okruh má vlastní čas 
01 regulátor řídí čas => všechny  
regulátory a dálková ovládání přebírají  
čas nastavený na tomto regulátoru. 
 
! V systému je povolen maximálně 1  
 řídicí čas! 
 
*) KM u adresy sběrnice 00/01 
 
**) Ve spojení se směšovacím 

regulátorem s ovládáním se musí  
 doba chodu směšovače nastavit  
 na směšovacím regulátoru. 

T KOTEL TUV (navýšení kotle při  
přípravě teplé užitkové vody) 
Požadovaná teplota kotle při přípravě  
teplé užitkové vody = požadovaná  
teplota teplé užitkové vody +  
T KOTEL TUV 
 
! Kotel se musí při přípravě teplé  
 užitkové vody provozovat se  
 zvýšenou teplotou, aby bylo  
 možné přes tepelný výměník  
 dosáhnout teploty teplé užitkové  
 vody v zásobníku. 
 
MIN OMEZ (omezení minima kotle) 
Snižuje tvorbu kondenzátu v kotli při  
nízkých požadavcích na teplo.  
Vypnutí kotle probíhá ve všech  
případech nejdříve při dosažení  
minimální teploty kotle. 
T-KOTLE MIN + HYSTEREZE. 
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00 = omezení minima na topnou  
křivku 
Kotel se zapne při podkročení teploty  
požadované spotřebiči (T KOTLE  
POZ). 
 
01 = omezení minima při potřebě  
topení 
Kotel udržuje při požadavku na topení  
(uvolnění čerpadla) alespoň  
nastavenou minimální teplotu  
T-KOTLE MIN. 
 
02 = permanentní omezení minima  
(24 hod.) 
Kotel udržuje alespoň nastavenou  
minimální teplotu T-KOTLE MIN  
24 hodin. 



D BLOKOV TAKTU  
(doba blokace 2. stupně hořáku) 
 
HYSTER HOR 2 
(hystereze 2. stupně hořáku) 
 
Zapnutí 1. stupně hořáku 
při podkročení požadované teploty  
kotle. 
 
Vypnutí 1. stupně hořáku 
při překročení požadované teploty  
kotle o HYSTEREZI. 
 
Zapnutí 2. stupně hořáku 
- po spuštění 1. stupně hořáku 
- a podkročení požadované teploty  
 o 5 K (= spuštění doby blokace /  
 uvolnění 
 2. stupně hořáku) 
- a uplynutí doby blokace 
 
Odpojení 2. stupně hořáku 
při překročení požadované teploty  
kotle o HYSTEREZI. 
 
Opětovné zapnutí 2. stupně hořáku  
při podkročení požadované teploty  
kotle. 
 
Odpojení 1. stupně hořáku 
při uvolnění 2. stupně po překročení  
požadované teploty o  
[HYSTEREZE + HYSTER HOR 2] 

Obsluha  
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Parametry této úrovně se mění v  
souladu s funkcí zvolenou pro topný  
okruh [TO FUNKCE]  
 

Topný okruh  

Označení Rozsah hodnot Výchozí VH 

TO FUNKCE 00 - 01 00   

CHOD CERP 00 - 03 00   

SMES DYNAM (typový 
štítek na směšovači)**  

30-240 s 120s   

T VST K MAX 20°C - 110°C 80°C   

T V SYST MIN 10°C - 110°C 10°C   

PROTIZAMRZ ----;  
(-15)°C - (5)°C 

0°C   

VENK TEPL 0:00 - 24:00 0:00   

TO POSUN 0K - 50K 5K   

POVIN ODBER 00, 01 (vyp./zap.) 01 = zap.   

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä 

REGULATOR I AUS, 03:00 h-00:15 h VYPNUTO   

TO FUNKCE (funkce topného okruhu) 
 
00 => standardní topný okruh 
 
01 => regulace na pevné výstupní  
teploty 
Během doby topení (viz program  
topení) se topný okruh provozuje  
s nastavenou pevnou výstupní teplotou 
[T-VYST-DEN], zatímco během doby  
snížené teploty s nastavenou pevnou  
výstupní teplotou [T-VYST-NOC]. 
 
CHOD CERP (provozní režim čerpadel) 
Pokud není potřeba teplo, cirkulační  
čerpadla se vypnou. Současně se  
zavřou směšovače => „topný okruh  
se odpojí“. 
(Opětovné zapnutí s hysterezí 1 K.) 
 
Nastavení se týká ekvitermního  
odpojování - podle venkovní teploty.  
Odpojování podle termostatu má  
dodatečný účinek při aktivované  
regulaci podle teploty v místnosti  
(VLIV T MIST > 0). 
 
- teplota v místnosti > nastavená  
 požadovaná hodnota v místnosti  
 + 1 K 
 
00 => standardní spínání  
oběhový čerpadla 
Doba topení 
- venkovní teplota > nastavená  
 požadovaná hodnota v místnosti  
 + 1 K 
Doba snížené teploty 
VLIV T MIST = 0: 
- Odpojení se provede při přechodu  
 do režimu snížené teploty. 
- Opětovné zapnutí: teplota  
 v místnosti < nastavená  
 požadovaná hodnota v místnosti  
 Čerpadlo po zapnutí běží.  
VLIV T MIST = „--“ 
- požadovaná výstupní teplota  
 < 20 °C. 
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01 => spínání čerpadla podle limitů  
teploty 
Doba topení 
- venkovní teplota < nastavený limit  
 teploty ve dne + 1 K 
Doba snížené teploty 
- venkovní teplota < nastavený limit  
 teploty v noci + 1 K 
 
02 => spínání čerpadla podle  
programu topení 
Doba topení 
- čerpadlo je zapnuté, topný okruh  
 je volný 
Doba snížené teploty 
- čerpadlo je vypnuté, topný okruh  
 je zablokovaný 
 
03 => trvalý provoz 
Čerpadlo běží po celých 24 hodin!  
Topný okruh je trvale volný. 
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SMES DYNAM (doba chodu  
směšovače) 
Parametr regulace (viz typový štítek na  
servomotoru). Doba potřebná pro úplné  
otevření směšovače (v sekundách). 
 
T VST K MAX (maximální výstupní  
teplota) 
Stanovená požadovaná výstupní  
teplota topného okruhu je omezena na  
nastavenou maximální výstupní teplotu  
(ochrana před přehřátím). 
 
E Čerpadlo přímého topného okruhu 

se vypne až ve chvíli, kdy teplota  
 kotle překročí nastavenou  
 maximální výstupní teplotu o 8 K. 
 Čerpadlo topného okruhu se znovu  
 zapne již ve chvíli, kdy teplota kotle  
 klesne pod teplotu [maximální  
 výstupní teplota + 5 K]. 
 
T V SYST MIN (minimální výstupní  
teplota) 
Stanovená požadovaná výstupní  
teplota topného okruhu se zvýší na  
nastavenou minimální výstupní teplotu  
(např. při teplovzdušném vytápění). 
 
PROTIZAMRZ (teplota ochrany proti  
mrazu) 
Pokud venkovní teplota klesne pod  
naprogramovanou hodnotu, soustava  
se přepne do provozu s ochranou proti  
mrazu (zapnutí čerpadel). 
E „----“ funkce ochrany proti mrazu  
je deaktivována!  
 

VENK TEPL (zpoždění venkovní  
teploty) 
Volba zpoždění venkovní teploty se  
musí přizpůsobit konstrukci budovy.  
U těžké konstrukce (tlusté stěny) je  
potřeba zvolit velké zpoždění, protože  
změna venkovní teploty se na teplotě  
v místnosti projeví s odpovídajícím  
zpožděním. U lehké konstrukce (žádný  
akumulační účinek stěn) by mělo být  
nastaveno zpoždění (0 hod.). 
 
TO POSUN (posun topných křivek) 
Požadovaná teplota kotle  
směšovaného okruhu se vypočítává  
sečtením vypočtené požadované  
teploty pro výstup topného okruhu a  
posunu topných křivek. 
Posun topných křivek vyrovnává  
tolerance čidel a tepelné ztráty až po  
směšovač. 
 

POVIN ODBER (uvolnění okruhu) 
00 => VYPNUTO 
01 => topný okruh lze prostřednictvím  
nadřazených funkcí (např. funkce  
chlazení kotle pro ochranu před  
přehřátím; odvod tepla v servisním  
provozu) použít jako tepelnou jímku /  
spotřebič. Po dobu trvání funkce se  
topný okruh vytápí nastavenou  
maximální výstupní teplotou. 
 
! Jen u provozu se směšovači.  
 Pro provoz kotle je vždy zapnut  
 povinný odběr. 
 
Regulátor I = Integrační složka  
regulace (např. 30 min) 
Vyskytuje-li se odchylka teploty v  
místnosti o velikosti 1 K pro nastavené  
časové období, tak se výstupní teplota  
zvýší o hodnotu „vlivu čidla v místnosti“. 
Běžná hodnota: „30 min“. 
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Teplá voda *)  

Označení Rozsah hodnot Výchozí VH 

CERP VYP 00/01 (vyp./zap.) 01   

PARALELNE 00/01 (vyp./zap.) 00   

ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä 

*) KM u adresy sběrnice 00/01  

CERP VYP (blokace nabíjecího  
čerpadla) 
Nabíjecí čerpadlo se zapíná ve chvíli,  
kdy teplota kotle překročí teplotu  
zásobníku o 5 K. Odpojení při teplotě  
kotle < teplota zásobníku nebo při  
teplotě zásobníku > požadovaná  
teplota (+ doběh). 
 
PARALELNE (paralelní běh čerpadel) 
Čerpadla směšovaných okruhů běží  
během přípravy teplé užitkové vody. 
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Regulace topného okruhu 
 
Regulace v závislosti na venkovní  
teplotě 
Prostřednictvím nastavené topné křivky  
je teplota kotle nebo výstupní teplota  
určována v souladu s naměřenou  
venkovní teplotou tak, aby se při  
správně dimenzované topné soustavě  
v referenční místnosti dosáhlo přibližně  
nastavené požadované hodnoty pro  
místnost. 
 
=> pro regulaci v závislosti na venkovní 
teplotě je přesné nastavení topné  
křivky mimořádně důležité. 
 
Oběhový čerpadlo je řízeno v  
závislosti na venkovní teplotě  
(ekvitermně). Oběhový čerpadlo se  
spíná při požadavku na topení a  
provozu s ochranou proti mrazu. 
 
Vliv čidla v místnosti 
Aktuální teplotu v místnosti lze  
prostřednictvím osazeného čidla  
teploty v místnosti zahrnout do výpočtu  
potřebné výstupní teploty. 
Ovlivňující faktor (seznam parametrů)  
lze nastavit v rozsahu od 0 (regulace  
čistě v závislosti na venkovní teplotě)  
do 20 (regulace teploty v místnosti  
s nízkým vlivem venkovní teploty).  
V poloze „----“ je regulace teploty  
v místnosti deaktivována.  
Polohy „----“ a „0“ vykazují rozdíly pro  
spínání oběhový čerpadel  
v závislosti na potřebě. 
 
Příprava teplé užitkové vody 
Program TUV ovládacího modulu  
působí na požadovanou teplotu teplé  
užitkové vody I připojeného hlavního  
regulátoru. Program TUV hlavního  
regulátoru platí doplňkově. 
 
Funkce ochrany proti mrazu 
Obvod ochrany proti mrazu zabraňuje  
automatickým zapínáním režimu topení  
zamrznutí topné soustavy. 
 

Ochrana proti mrazu venkovním  
čidlem 
Pokud naměřená venkovní teplota  
klesne pod nastavenou teplotu ochrany  
proti mrazu, nastaví se požadovaná  
teplota v místnosti pro příslušný topný  
okruh na 5 °C. Topný okruh se uvolní 
- zapnou se čerpadla 
- do kotle se vyšle požadavek na  
 topení 
 
„----“ => ochrana proti mrazu  
venkovním čidlem deaktivována  
 
Funkce se ukončí, jakmile venkovní  
teplota stoupne o 1 K nad nastavenou  
teplotu ochrany proti mrazu.  
 
Ochrana proti mrazu přes čidlo v  
místnosti 
Pokud teplota v místnosti klesne pod  
5 °C, aktivuje se funkce ochrany proti  
mrazu. 
Požadovaná teplota v místnosti pro  
příslušný topný okruh se nastaví na  
5 °C. Topný okruh se uvolní 
- zapnou se čerpadla 
- do kotle se vyšle požadavek na  
 topení 
 
Kontrola paměti EEPROM 
Každých 10 minut se automaticky  
kontroluje, zda hodnoty nastavení  
regulátoru leží v uvedených mezích.  
Pokud se zjistí, že se některá z hodnot  
nachází mimo limit, nahradí se  
příslušnou výchozí hodnotou.  
Překročení rozsahu je indikováno  
blikajícím E a číslem poruchy 81. 
Uživatel by měl v tomto případě  
zkontrolovat důležité hodnoty nastavení 
regulátoru. Výstražná značka zmizí po  
novém spuštění (resetu) přístroje. 
 

Doběh čerpadla 
Oběhový čerpadla při vypnutí 5 minut  
dobíhají, pokud byl v posledních  
5 minutách před vypnutím zapnut  
hořák. 
 
Ochrana čerpadel před  
zablokováním 
Regulace účinně brání zablokování  
čerpadel kvůli příliš dlouhým prostojům. 
Integrovaná ochranná funkce každý  
den ve 12.00 hodin na 5 sekund zapíná 
všechna čerpadla, která během  
uplynulých 24 hodin neběžela. 
 
Ochrana směšovače před  
zablokováním 
Pokud se směšovač 24 hodin  
nepohyboval, jednorázově se cca v  
03:00 hod. kompletně otevře.  
Čerpadlo topného okruhu se během  
této doby vypne. Sleduje se maximální  
výstupní teplota. Zrušení při maximální  
výstupní teplotě - 5 K. 
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Instalace  
 
Montáž 
 
1. Upevněte sokl (spodek regulátoru)  
 na stěnu (cca ve výšce očí). 
 
2. Svorku 1-4 soklu propojte se  
 svorkami sběrnice CAN BUS kotle. 
 
3. Volitelně 
 Připojte telefonní spínač (pro  
 dálkové ovládání po telefonu) nebo 
 externí čidlo v místnosti [svorka  
 3+6]. 
 
4. Nacvakněte horní část regulátoru,  
 přitom ji nasaďte/zahákněte  
 uprostřed na horní hraně a potom  
 mírným tlakem sklopte směrem  
 dolů do soklu a přitlačte. 
 
Rozměry: 
147 mm x 97 mm x 33 mm 
 
A: Upevňovací otvory (vhodné k  
 montáži na krabici pod vypínač) 
B: Prostup pro zavedení kabelů 
C: Přípojné svorky (PIN 1 je vlevo) 

Demontáž 
Pomocí šroubováku zapáčte přes otvor  
na spodní straně. Potom vyklopte  
spodní stranu rukou otáčivým pohybem  
směrem nahoru. 
 

Přípojné svorky  
PIN 1: CAN H 
PIN 2: CAN L 
PIN 3: CAN - (GND) / eBUS - / 
  Tel. spínač pro dálk. ovl.  
  (GND)  
PIN 4: CAN + (12V) 
PIN 5: eBUS + 
PIN 6: Ext. čidlo v místnosti nebo  
  tel. spínač pro dálkové  
  ovládání  
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Uvedení do provozu  
 
Postup uvádění do provozu 
1. Před uvedením do provozu si  
 laskavě pečlivě přečtěte tento  
 návod 
 
2. Namontujte regulátor, proveďte 

elektrické připojení a zapněte kotel, 
 resp. napájení. 
 
3. Počkejte, dokud se na regulátoru  
 nezobrazí standardní indikace. 
 
4. Otevřete kryt regulátoru. 
 
Při prvním otevření krytu regulátoru po  
zapnutí napájení se na displeji zobrazí  
úroveň „UVED DO PROV“. 
 
5. Ä�Spusťte instalaci  
 (UVED DO PROV)  
 

6. � Nastavte hodnotu  
 

7. � Ä�Uložte hodnotu a přejděte na  
 další  
 

8. Zavřete kryt regulátoru (konec  
 UVED DO PROV)  
 

9. Nastavte přepínač programů na  
 požadovaný provozní režim, např.  
 automatiku 1 (viz stranu 4)  
 
 
ADR SBER (číslo topného okruhu) 
Topné okruhy jsou průběžně  
očíslovány, počínaje „01“.  
Čísla topných okruhů nesmí být  
přidělena dvakrát. „00“ používejte  
pouze při výměně regulátoru. 
 

Úroveň Uvedení do provozu 
Všechny hodnoty na této úrovni se musí zadávat jedna po druhé, bez přerušení. 
Ä�Otevřete úroveň,           nastavte hodnotu,  Ä���uložte hodnotu a aktivujte další  
hodnotu  

CESTINA Nastavení jazyka  

CAS Nastavení aktuálního času: 
1. minuty => Ä => 2. hodiny  

ROK Nastavení aktuálního data 

MESIC Nastavení aktuálního data 

DEN Nastavení aktuálního data 

ADR SBER I (viz str. 29) Zadání čísla topného okruhu „1“: 
00-15 => standardně 01  

ADR SBER  Zadání čísla topného okruhu: 
00-15 => standardně 01  
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V případě problémů  
 

Reset 
 
Stiskněte špičatým předmětem  
(kancelářskou sponkou) => nové  
spuštění (restart) přístroje. 
 

Ä Programovací tlačítko stiskněte  
současně s knoflíkem Reset, uvolněte  
knoflík Reset a programovací tlačítko  
přidržte stisknuté, dokud se na displeji  
nezobrazí „EEPROM“ 
=> všechny hodnoty nastavení se  
nastaví na tovární nastavení (kromě  
topných programů a programu TUV). 

- Nové spuštění => stiskněte Reset 
- Nahrání továrních nastavení => stiskněte Reset + Prog 

Zobrazení poruch 
 
Čísla poruch: 
A: Identifikace poruchy výstražným  
 trojúhelníkem 
B: Označení poruchy číslem poruchy 
 
! K vysvětlení čísel poruch viz také  
 popis připojených regulátorů! 

Systémová sběrnice  
 
Topná soustava 
Tento regulátor lze modulárně  
rozšiřovat dodatečnými moduly  
připojovanými přes integrovanou  
sběrnici. Systém lze v maximální  
výbavě použít k regulaci následujících  
komponent topné soustavy. 
 
1-8  kotlů (s modulací nebo  
  spínané) 
1-15 směšovaných ekvitermně  
  řízených topných okruhů 
0-15 regulátorů teploty v místnosti  
  (digitálních nebo analogových) 
1  solárního systému (2 kolektory, 
  2 zásobníky) 
1  kotel na pevná paliva 
 
Různé komponenty se jednoduše  
připojují na systémovou sběrnici.  
Moduly se do systému samostatně  
přihlásí a prostřednictvím nastavené  
adresy sběrnice (číslo topného okruhu,  
resp. číslo kotle) vyhledají své partnery  
pro komunikaci. 
 

 
 
Adresa sběrnice 
 
U směšovacích regulátorů a  
ovládacích přístrojů 
Adresa sběrnice (00-15; parametr  
úrovně Technik) představuje číselné  
označení topných okruhů soustavy.  
Každý ovládací modul a každý modul  
směšovače obsahuje jako adresu  
sběrnice číslo přiřazeného topného  
okruhu. 
 
- Čísla topných okruhů (00-15)  
 nesmí být přidělena dvakrát. 
- Čísla topných okruhů 00 a 01 se  
 nesmí používat zároveň 
- Topné okruhy jsou průběžně  
 očíslovány, počínaje „01“. 
- Číslo topného okruhu 00 používejte 
 jen při výměně regulátoru, pokud  
 se číslo „00“ používalo ve  
 vyměňovaném regulátoru.  

 
 
Předběžné přidělení 
Topný okruh 1  01 
 
! Po nastavení všech adres sběrnice  
 se musí ještě jednou odpojit přívod  
 proudu do topné soustavy. 
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Poruchová hlášení 
Při výskytu poruchy v topné soustavě  
se na displeji regulátoru zobrazí  
blikající výstražný trojúhelník  
(E) a příslušné číslo poruchy.  
Význam zobrazeného chybového kódu  
naleznete v následující tabulce.  
Po odstranění poruchy by se měla  
soustava znovu spustit (resetovat)  
=> RESET. 
 
RESET 
Krátké odpojení přístroje (síťovým  
spínačem). Regulátor se znovu spustí,  
nově se nakonfiguruje a pokračuje  
v práci s již nastavenými hodnotami. 
 
RESET+ Ä�
Přepsání všech nastavených hodnot  
výchozími hodnotami (kromě jazyka,  
času a hodnot čidel). 
Při zapnutí regulátoru (síť ZAP.) je  
nutné držet stisknuté doplňkové tlačítko  
( Ä�) dokud se na displeji nezobrazí  
„EEPROM“. 
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Číslo poruchy  Popis poruchy  

Porucha komunikace  

E 90 Adr. 0 a 1 na sběrnici. Adresy sběrnice 0 a 1 se nesmí  
používat zároveň.  

E 91 Adresa sběrnice obsazena. Nastavenou adresu sběrnice  
již používá jiný přístroj.  

Interní chyba  

E 81 Chyba EEPROM. Neplatná hodnota byla nahrazena výchozí 
hodnotou 
E Zkontrolujte hodnoty parametrů!  

E 69 Čidlo výstupní teploty topného okruhu 2 

E 70 Čidlo výstupní teploty topného okruhu 1 

E 75 Venkovní čidlo 

E 76 Čidlo zásobníku 

E 78 Čidlo kolektoru 

E 79 Čidlo – multifunkční relé 1 

E 80 Čidlo v místnosti – topný okruh 1 

E 83 Čidlo v místnosti – topný okruh 2 / čidlo akumulátoru  
dolní / čidlo bazénu  

Porucha čidla (přerušení/zkrat)  

E 68 Čidlo kolektoru 1 

E 67 Čidlo kolektoru 2 

E 77 Čidlo kotle 

E 84 Čidlo vlhkosti  



Obsluha  
 
 
 
Instalace a uvedení do provozu  
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Hledání poruch 
 
Všeobecné 
Při chybném chování Vaší soustavy  
byste nejprve měli zkontrolovat, zda je  
správná kabeláž regulátoru a  
komponent regulátoru. 
 
Připojení na sběrnici 
 

Na ovládacích přístrojích při spojení  
se směšovačem => zobrazení symbolu  
komunikace na standardním displeji  
(podle provedení „ “ nebo „v“)  
Regulátor kotle => zobrazení venkovní  
teploty a teploty kotle (viz „Zobrazení/  
Soustava“) 
 
Na regulátoru kotle při spojení  
s ovládacím přístrojem => zobrazení  
teploty v místnosti a skrytí aktuální  
požadované teploty v místnosti „----“ 
(viz „Zobrazení/Topný okruh“) 
 
Na rozšiřujícím směšovacím  
regulátoru při spojení s regulátorem  
kotle => zobrazení venkovní teploty a  
teploty kotle (viz „Zobrazení/Soustava“) 
Ovládací přístroj => zobrazení teploty  
v místnosti a skrytí aktuální  
požadované teploty v místnosti „----“  
(viz „Zobrazení/Topný okruh“) 
 

Při poruše komunikace 
zkontrolujte propojovací vedení:  
Sběrnicová vedení a vedení čidel musí  
být položena odděleně od síťových  
vedení. Záměna pólů? 
 
Zkontrolujte napájení sběrnice: 
Mezi svorkami „+“ a „-“ konektoru  
sběrnice musí být alespoň 8V DC  
(konektor IX, svorky 3+4). Při naměření  
nižšího napětí je nutné nainstalovat  
externí napájení. 
 
Čerpadla se nevypínají 
Zkontrolujte provozní režim  
=> standardně F (B ?).  
Zkontrolujte nastavenou hodnotu  
„CHOD CERP“ (standardně 00). 
 
Čerpadla se nezapínají 
Zkontrolujte provozní režim  
=> standardně F (zkontrolujte B) 
 
Zkontrolujte čas a program topení  
=> doba topení 
 
Zkontrolujte spínání čerpadel  
=> druh spínání čerpadel 

Standardní => venkovní teplota  
> požadovaná teplota v místnosti?  
 
Limity teploty => venkovní teplota  
> platný limit teploty? 
 

Regulace podle teploty místnosti  
=> teplota v místnosti  
> požadovaná teplota + 1 K  
 
Porucha 81 
Tato porucha naznačuje změnu v  
paměti regulátoru (např. působením  
EMC). Zkontrolujte prosím všechny  
nastavené hodnoty. 
 
Další čísla poruch 
Prostřednictvím regulátoru kotle nebo  
směšovacího regulátoru lze zobrazovat  
další čísla poruch na regulátoru. 
Jejich význam si prosím vyhledejte v  
dokumentaci ke kotli. 
 

Technické údaje  

Napájecí napětí 12 V DC +/- 15%  

Odběr proudu ~ 25 mA  

Krytí podle EN 60529 IP 40  

Třída ochrany podle EN 60730 III 

Rezerva chodu hodin > 10 Std. 

Přípustná okolní teplota při provozu 0 bis 50 °C 

Přípustná okolní teplota při skladování  - 20 bis 60 °C 

Čidlo v místnosti 
 
- tolerance v Ohmech 
- tolerance teploty  

Měřicí rezistor  
NTC 5 kΩ 
+/-1% při 25°C 
+/- 0,2K při 25°C 

Tel. spínač pro dálkové ovládání 
Telefonním spínačem lze regulátor  
přepnout do režimu topení  
(B). Funkce teplé užitkové vody v  
případě provozu s externím  
zásobníkem je během této doby  
uvolněna. 
 
 
Připojení telefonního spínače:  
přípojné svorky 3+6. 
 

Jakmile je na těchto svorkách  
detekován zkrat (smyčka), tak se  
regulátor přepne do režimu topení  
(s požadovanou teplotou v místnosti I)  
a uvolní přípravu teplé užitkové vody.  
Teprve když se zkrat zase zruší, bude  
topení topit znovu podle nastaveného  
provozního režimu příp. podle  
nastaveného topného programu. 
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