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Clima Manager 

 

Součást balení Clima Manager ( obj.č. 3318123 ) 
- 1 Clima Manager v provedení CM 
- 1 komunikační interface (pro všechny kotle) 
- 1 interface „country“ (pouze pro kotle bez displeje) 
- 1 pokyny pro montáž a obsluhu 
- šrouby a hmoždinky pro upevnění 

 

1. Popis výrobku 

1.1. Použití a určení výrobku 
Clima Manager je jednotkou pro dálkové ovládání kotle z prostoru libovolné obytné místnosti. Kotel lze 
instalovat na libovolném vhodném místě a ovládat ho pohodlně např. z Vašeho obývacího pokoje. 
Prostřednictvím ovládacích tlačítek jste schopni měnit základní funkce kotle, včetně např. teploty topení     
a teploty užitkové vody.  
Na multifunkční obrazovce získáte základní informace o funkci kotle (provoz hořáku, chybová hlášení, …..). 
Clima Manager slouží současně regulátor teploty s funkcí : 

- prostorového termostatu s týdenním programem 
- pokojové čidlo pro kontrolu teploty místnosti 

 
Regulace pokojové teploty umožňuje automatickou funkci řízení teploty podle teploty okolí a/nebo podle 
vnější teploty (podle servisního nastavení). Umožňuje tím optimální funkci kotle s maximálními úsporami. 
 
Pokud chcete zjistit zda je Váš kotel připraven pro připojení Clima Manageru, zkontrolujte první stranu 
návodu Vašeho kotle, popř. kontaktujte servis nebo dovozce.  
Kotle připravené pro plnou funkci Clima Manageru jsou v návodu vybaveny logem ekvitermní regulace dle 
obrázku. 
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1.2. Ovládací tlačítka a displej 

 
 

Tlačítka 

 zapnuto /vypnuto 

  R Reset 

MODE - volba druhu provozu 
 - výběr funkce „prázdniny“ a   

„párty“ 

MAN        funkce v ručním nebo              
AUTO                automatickém režimu            

   - snížení hodnoty 

 přístup pro nastavení teploty 

   zvýšení hodnoty 

SET nastavení 

TIME/DAY nastavení času 

PROGRAM program  

DAY /NIGHT nastavení komfortu (den)               
a útlumu (noc)  

 

 

 

 

Indikace 

 plamen na hořáku 

 ztráta plamene 

 nebezpečí – spalinová pojistka 

 nebezpečí – přehřátí kotle 

 nedostatek vody v systému 

 režim topení je aktivní 

 režim teplé vody je aktivní 

 funkce kominík je aktivní 

 závada kotle 

Clima Manger provozní zobrazení : 

AUTO automatický časový režim 

 servisní parametry 

1. aktuální čas 

2. pokojová teplota 

3. časový interval 

4. den v týdnu 

5. „komfortní teplota „ 

6. „útlumová teplota“ 

 

Poznámka : indikace na kotli se může lišit podle 
typu kotle 
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2. Zapnutí / Vypnutí 

Stiskni . 

Kotel se uvede do provozu současně s Clima 
Managerem. 

 

Upozornění ! 

Kotel vypínejte do polohy OFF pouze ve výjimečných 
případech. Při vypnutí do polohy OFF přestane být 
aktivní protimrazová ochrana kotle a systému, kotel 
neprovádí protáčení čerpadla popř. třícestného ventilu.  

Při dlouhodobém odstavení uzavřete plynový ventil. 

 

 

 

 

3. Nastavení aktuálního dne a času 

3.1. Nastavení 
- sklop kryt servisních tlačítek 

- stiskni tlačítko TIME/DAY až se rozbliká čas     
(cca 3 sec) 

- tlačítky  a - nastav aktuální hodinu 

- stiskni tlačítko SET pro přechod na minuty 

- tlačítky  a - nastav aktuální minuty 

- stiskni tlačítko SET pro přechod na den v týdnu 

- tlačítky  a - nastav den v týdnu 

3.2. Ukončení režimu nastavení 
Pro ukončení stiskni tlačítko TIME/DAY, popř. bude 
režim nastavení ukončen automaticky po 30 sec bez 
pohybu. 

 

Poznámka : Při výpadku napájení bude čas uchován 
po dobu maximálně 90 minut. Následně je nutno čas 
znovu nastavit. 
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4. Manuální režim 
 

Manuální (ruční) režim Vám umožní nastavit : 
• pracovní režim kotle 
• teplotu místnosti bez ohledu na časový program 
• změnit teplotu užitkové vody 
• změnit teplotu topného okruhu 
 

4.1.  Vstup do manuálního režimu 
- Stiskni tlačítko MAN/AUTO (v režimu "AUTO" není 

tlačítko podsvícené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Výběr pracovního režimu kotle 
- Stiskni opakovaně tlačítko MODE pro změnu 

jednotlivých pracovních režimů 

- Zvolte jeden z možných režimů kotle, které jsou 
postupně nabízeny. 

- Pouze ohřev teplé vody                                 
(LETNÍ PROVOZ)  

- Ohřev teplé vody a topení                                  
(ZIMNÍ, KOMBINOVANÝ PROVOZ) 

- Pouze topení  

- Pohotovostní stav (bez symbolu)  
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4.3. Teplota místnosti 

4.3.1. Zobrazení 

- Stiskni tlačítko  a - . 

Teplota referenční místnosti je zobrazena na displeji, 
doprovází ji text „SET“ ve spodní části . 

4.3.2. Nastavení 

- Stiskni tlačítko  a - pro změnu teploty . 

4.3.3. Potvrzení a ukončení režimu 

- Stiskni tlačítko TEMP 

 

 

4.4. Teplota užitkové vody   a topení  

4.4.1. Zobrazení 

- Stiskni tlačítko TEMP 

Teplota nastavená je zobrazena na displeji, doprovází 
ji text „SET“ v horní části . 

4.4.2. Nastavení 

- Stiskni tlačítko TEMP až dosáhnete blikání hodnoty 
teploty užitkové vody 

- Stiskni tlačítko  a - pro změnu teploty 

- Stiskni tlačítko TEMP až dosáhnete blikání hodnoty 
teploty topení 

- Stiskni tlačítko  nebo - pro změnu teploty 

4.4.3. Potvrzení a ukončení režimu 

- Stiskni tlačítko TEMP 

 

Poznámka :  
Teplotu topného okruhu není možno měnit v případě 
aktivace ekvitermní regulace (str. 18). 

 
 
 

UPOZORNĚNÍ : 
Po připojení Clima Manageru se otočné 
potenciometry pro nastavení teploty topení                   
a užitkové vody na kotli stávají nefunkčními. 
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5. Automatický režim 
Automatický režim Vám umožní nastavit : 

- dvě teplotní úrovně v referenční místnosti (comfort = 
denní a economy = útlum) s možností nastavit 
časový program pro celý týden 

- nastavení funkce PARTY = VEČÍREK 

- nastavení funkce HOLIDAY = PRÁZDNINY 

- nastavení časově omezené funkce 

 

5.1. Vstup do automatického režimu 
- Stiskni tlačítko MAN/AUTO (režim AUTO se zobrazí 

na displeji) 

 

 

 

5.2. Příklad zobrazení automatického režimu 
dle obrázku 

Displej Clima Manageru zobrazuje následující 
parametry : AUTOmatický režim provozu, pondělí 
(MON), v aktuálním čase 20:30 je požadovaná 
komfortní teplota 20,0 °C, která je nastavená pro čas 
6:00 až 8:00 a pak 17:00 až 22:00.  

Čas komfortní teploty jsou zobrazeny černými úseky 
po obvodu hodin.  

Pro zbytek dne je nastavena teplota útlumová.  

 

5.3. Prohlídka programu pro každý den         
v týdnu 

- sklop kryt servisních tlačítek 

- stiskni opakovaně tlačítko PROGRAM, postupně 
volte na displeji jednotlivé dny v týdnu 

- pro každý den v týdnu zkontrolujte naprogramovaný 
časový interval pro teplotu komfortní a teplotu 
útlumovou 
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5.4. Teplota „komfortní“ a „útlumová“ 

5.4.1. Prohlídka 

- sklop kryt servisních tlačítek 

- stiskni tlačítko DAY/NIGHT : zobrazí se nastavená 
„komfortní“ teplota   

- stiskni znovu tlačítko DAY/NIGHT : zobrazí se 
nastavená „útlumová“ teplota  

- stiskni opět tlačítko DAY/NIGHT : vrátíte se do 
základní nastavení 

 

5.4.2. Nastavení 

Trvalá změna pokojové teploty : 

- podrž tlačítko DAY/NIGHT, než se zobrazí nápis 
SET na displeji : zobrazí se nastavená „komfortní“ 
teplota   

- stiskni tlačítko  nebo - pro změnu teploty 

- stiskni tlačítko SET, přejdi tím k zobrazení nastavené 
„útlumové“ teplotě   

- stiskni tlačítko  nebo - pro změnu teploty 

 

5.4.3. Potvrzení a ukončení režimu 

- stiskni tlačítko DAY/NIGHT 

 

Poznámka : 

Změna nastavené teploty bude uskutečněna při další 
nejbližší teplotní změně.  

Pokud chceme provést změnu okamžitě, je nutno 
stisknout dvakrát tlačítko MAN/AUTO   
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5.5. Programování Clima Manageru 

Příklad programů 

Clima Manager má 10 předpřipravených programů,  
které je možno volně využívat : 

- program 1  : od pondělí do  pátku 

- program 2 : sobota a neděle 

- program 3 : pondělí 

- program 4 : úterý 

- program 5 : středa 

- program 6 : čtvrtek 

- program 7 : pátek 

- program 8 : sobota 

- program 9 : neděle 

- program 10 : od pondělí do neděle 

 

5.5.1. Prohlídka a  výběr programu 

- sklop kryt servisních tlačítek 

- stiskni a podrž tlačítko PROGRAM tak dlouho, až se 
na displeji zobrazí dny v týdnu podle zvoleného 
programu 

- stiskni tlačítko  nebo - pro posun k dalšímu 
předpřipravenému programu 

 

Poznámka :  

MON  = Pondělí 

TUE = Úterý 

WED = Středa 

THU = Čtvrtek 

FRI = Pátek 

SAT = Sobota 

SUN = Neděle  
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5.5.2. Nastavení Příklad A 

Příklad B 

Každý program je sestaven ze 6 časových úseků 
v kterých se střídají teploty komfortní a útlumová.  

UPOZORNĚNÍ : Všimněte si, že jednotlivé časové 
úseky mohou být zkráceny až na nulu (např. úsek 6 
na příkladu A).  
 

Stiskem tlačítka SET vyberete příslušný časový úsek, 
který chcete změnit. Vybraný úsek je zvýrazněn 
blikáním krajních časových úseků (úsek 2 na příkladu 
B). Čas na displeji představuje horní hranici 
příslušného časového úseku.  

UPOZORNĚNÍ : spodní a horní časové úseky se 
mohou překrývat. V takovém případě překrývající se 
úseky blikají.  
 

Délku časových úseků je možno změnit zkrátit nebo 
prodloužit a to po 15-ti minutách stiskem tlačítek  
nebo - (úsek 2 na příkladu C).  

Blikající časový úsek reprezentuje upravovaný úsek. 

 

5.5.3. Potvrzení a ukončení nastavení 

- stiskni tlačítko PROGRAM 

 

 

UPOZORNĚNÍ :  

Současným stiskem tlačítek PROGRAM  a R na dobu 
delší než 3 sekundy je možno se vrátit k základnímu 
(výrobnímu) nastavení programu. 

 

 

Příklad C  
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5.6. Funkce „PARTY“ 
Funkce „PARTY“ (OSLAVA) slouží k nastavení 
komfortní (denní) teploty v místnosti bez ohledu na 
aktuální stav programu a to na dobu od jedné hodiny 
až do jednoho dne.  
Po dobu aktivace funkce PARTY je přeprogramovaný 
denní program mimo funkci. 

5.6.1. Aktivace 

- Stiskni tlačítko MODE . Na obrazovce se rozbliká 
nápis „PArt“ Pod nápisem „AUTO“ bliká v intervalech 
5 sec doba trvání příslušné funkce.  

- Stiskem tlačítek  nebo - změníte délku trvání této 
funkce 

Po ukončení nastaveného času funkce PARTY se 
regulátor vrátí zpět do funkce dle nastaveného 
programu. 

5.6.2. Ukončení režimu 

- Stiskni dvakrát tlačítko MODE (dvouklik)  

5.7. Funkce „HOLIDAY“ 
Funkce „HOLIDAY“ (PRÁZDNINY) slouží k nastavení 
pohotovostního režimu kotle na dobu až 30 dní.  
Po ukončení této doby se kotel vrátí zpět do 
naprogramovaného režimu.  

5.7.1. Aktivace 

- Stiskni tlačítko MODE . Na obrazovce se rozbliká 
nápis „HOL“ Pod nápisem „AUTO“ bliká 
v intervalech 5 sec doba trvání příslušné funkce.  

- Stiskem tlačítek  nebo - změníte délku trvání této 
funkce 

V tomto režimu kotel podporuje pouze režim 
protimrazové ochrany kotle. Ohřev teplé vody není 
podporován.   

Po ukončení nastaveného času dané funkce se 
regulátor vrátí zpět do funkce dle nastaveného 
programu. 

5.7.2. Ukončení režimu 

- Stiskni jednou tlačítko MODE  

5.8. „DOČASNÁ ZMĚNA TEPLOTY“ 
Funkce umožňuje dočasně změnit teplotu komfortní 
nebo útlumovou.  
Tlačítkem  nebo - nastavíte požadovanou teplotu. 
Teplota pak bude udržována až do nejbližší 
naprogramované změny. 
Při dosažení času naprogramované změny teploty je 
dočasná změna teploty ukončena.  
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6. Poruchová hlášení 
Na displeji se mimo času zobrazují chybové hlášení. 

Význam chybových hlášení je závislý na typu kotle      
a je uveden v návodu k obsluze kotle. 

Kód chyby je sestaven z písmene a číslice. 

Jestliže se objeví porucha typu „E“ (error - porucha) na 
displeji, střídá se hlášení poruchy s teplotou. 

Jestliže se objeví porucha typu „A“ (alarm - závažná 
porucha), je závada doprovázena červeným 
podsvícením tlačítka R (reset). Červená signalizuje 
závažnou poruchu, kdy je kotel mimo provoz. 

Pro uvedení kotle do provozu stiskněte jednou tlačítko 
R (reset). Kotel tímto odblokujete a uvedete do 
provozu, podsvícení tlačítka zmizí. 

 

Důležité : 

Pokud se porucha objeví opakovaně, kontaktujte 
neodkladně odborný servis. 
Z bezpečnostních důvodů je možno kotel odblokovat 
tlačítkem R (reset) maximálně 5-krát během 15 minut. 
Následně se kotel blokuje nevratně a jeho odblokování 
je možné pouze přímo na kotli.      
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7. Poruchy Clima Manageru 

7.1. Teplota v místnosti nikdy nedosáhne nastavené 
teploty  

- zvyšte teplotu kotlového okruhu (viz 4.4.2) 

- pokud není možno zvýšit teplotu topení, zkontrolujte 
zda Clima Manager je aktivní (servisní nastavení 
kotle a Clima Manageru- str. 18) 

 

7.2. Rozdílná teplota mezi teplotou okolí a teplotou 
Clima Manageru 

- Hodnota zobrazované teploty v prostoru může být 
vyšší, než skutečná teplota v místnosti (např. 
vlastním zahříváním regulátoru) . 

- Tento rozdíl může být upraven v parametru P12 
servisního nastavení.   
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8. Pokyny pro montáž 

8.1. Místo instalace 

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům a doporučením pro výběr místa instalace regulátoru : 

-  regulátor neumisťujte poblíž zdrojů tepla (např. radiátor, plocha se slunečním svitem, elektrické 
spotřebiče, komínové těleso atd.). a současně regulátor neumisťujte do proudu studeného vzduchu (okno, 
dveře, klimatizační výdech atd.). Zdroj tepla nebo průvan nepříznivě ovlivní funkci regulátoru.  

- regulátor umístěte do výšky cca 1,5 m nad podlahou 

8.2. Montáž na stěnu 

Pro montáž regulátoru na stěnu použijte šrouby a hmoždinky. Regulátor upevněte prostřednictvím 4 děr 
v zadní části regulátoru.  

Montážní otvory budou zpřístupněny po demontáži přední části regulátoru.  

8.3. Kabel regulátoru 

Regulátor s komunikačním rozhraním kotle musí být propojen kabelem min. 2 x 0.5 mm2 s maximální délkou 
do 50 metrů. 

8.4. Umístění venkovního čidla (nepovinné) 

Venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci instalujte dle následujících doporučení :  

- severní strana budovy 

- 2,5 až 3,0 metry nad okolním terénem 

- umístění mimo přímý sluneční svit a jiné zdroje tepla (komín, výfuk spalin z kotle, výfuk klimatizační 
jednotky atd. ) 

Místo pro elektrické připojení

Upevnění na stěnu 

Venkovní čidlo musí být připojeno ke komunikačnímu rozhraní v kotli kabelem 2 x 0.5 mm2 s maximální 
délkou do 50 metrů. 
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8.5. Elektrické připojení ke kotli 
Komunikační interface Upozornění : 

Regulátor musí být pro správnou funkci instalován dle 
následujících pokynů. 

 

8.5.1. Komunikační rozhraní – interface 

Komunikační interface je součástí balení Clima 
Manageru. Interface má tři konektory. 

-  konektor „A“ je určen pro připojení Clima Manageru 
(na polaritě nezáleží) 

-  konektor „B“ je určen pro připojení venkovního čidla 

- konektor „C“ je určen pro pomocné kontakty  

 KONDENZAČNÍ KOTLE 

8.5.2. Montáž komunikačního rozhraní 

Komunikační interface se vkládá na hlavní desku kotle 
do konektoru označeného „REMOTE CONTROL“ . 
Umístění tohoto konektoru na desce kotle se liší podle 
typu kotle. 

8.5.3. Ekvitermní regulace pro kotle nekondenzační 

Pro funkci Clima Manageru u kotlů jiných než 
kondenzačních je nutno na hlavní desku mimo výše 
popsaný komunikační interface umístit pomocnou kartu 
označenou „MODULE COUNTER“ . 

„MODULE COUNTER“  se umisťuje na hlavní desku 
kotle do konektoru označeného CN107.  

 

Komunikační 
rozhraní 

termostat ON/OFF 
Prostorový  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační 
rozhraní 

Module Countre 

Prostorový 
termostat 
ON/OFF  

NEKONDENZAČNÍ KOTLE 
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9. Servisní parametry 

9.1. Přístup do servisní úrovně 

- stiskněte na dobu tří sekund souběžně tlačítko R a tlačítko SET  

9.2. Prohlížení servisních parametrů 

- stiskněte tlačítko SET pro pohyb v servisní úrovni  

9.3. Změna servisních parametrů 

Pro změnu servisních parametrů použijte tlačítko  nebo - pro změnu servisních parametrů.  

V závislosti na typu kotle (s displejem nebo bez displeje) jsou některé parametry pouze k prohlídce nebo 
s možností změny. Bližší viz následující tabulka.  

Upozornění : Pro více detailů sledujte pokyny v návodech pro příslušné kotle. 

 

    CLIMA MANAGER      

  Název Rozsah kotel typ A kotel typ B 
 P0 Nelze změnit trvale 00 pevně pevně 
 P1 Zapalovací výkon (v %) od 00 do 99 pouze čtení pouze čtení 
 P2 Maximální výkon (v %) od 00 do 99 pouze čtení pouze čtení 

P3 d1 = regulace na konstantní 
teplotu kotlového okruhu 

pouze čtení nastavení 

 
d2 = regulace  s proměnnou 
teplotou kotlového okruhu podle 
venkovní teploty 

pouze čtení nastavení 

 
d3 = regulace  s proměnnou 
teplotou kotlového okruhu podle 
vnitřní teploty 

pouze čtení nastavení 

 

 
Typ regulace kotlového 
okruhu 

d4 = regulace  s proměnnou 
teplotou kotlového okruhu podle 
vnitřní teploty a venkovní teploty 

pouze čtení nastavení 

P4 Vliv (váha) pokojového čidla od 0 do 20  pouze čtení nastavení 
P5 Sklon ekvitermní křivky 0,3; 0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 pouze čtení nastavení 
P6 Paralelní posun křivky od -20 do 20 pouze čtení nastavení 
P7 Maximální teplota topení v °C od 50 do 85 pouze čtení nastavení 

E
kv

ite
rm

ní
 r

eg
ul

ac
e 

P8 Minimální teplota topení v °C od 25 resp. 35 do 50 pouze čtení nastavení 
 P9 Není aktivní  - - 
 P10 Není aktivní  - - 
 P11 Není aktivní  - - 
 P12 Negativní korekce 

pokojového čidla v °C 
od 0 do -12 po 0,1 stupně nastavení nastavení 

 

kotle typ A kotle typ B 
Kotle s displejem :  
AMPHORA Delta, NIAGARA Delta (ver. 35) 
MIRA Comfort 
NIAGARA Green, 
MIRA Green, MIRA Green System 

Kotle bez displeje :  
BALIXIA (od 08/2006) 
MIRA, MIRA System (po aktivaci) 

 

Pro aktivaci parametrů : po změně parametrů doporučujeme kotel zapnout a vypnou tlačítkem ON/OFF. Jinak 
nemusí být změněné údaje uloženy ! 
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Poznámky a doporučení pro provoz a nastavení : 

 Vliv (váha) pokojového čidla 

 

vý
st

up
ní

 te
p.

 to
p.

 vo
dy

 d
o 

sy
st

ém
u 

[ °
 C

] 

 

Lze nastavit pouze při nastavení parametru P3 na hodnotu 
d3 nebo d4 . 

V případě, že teplota prostředí nedosáhne požadované 
nastavené teploty nebo této teploty dosáhne až po značné 
době, zvyšte parametr P4 k hodnotě 20. 

Pokud teplota v místnosti je dosažena příliš rychle, nebo 
pokud dochází k regulaci kotle typu ON/OFF (omezená 
modulace kotle), pak parametr P4 snižte k hodnotě „0“ .  

V případě, že parametr P4 nastavíte na hodnotu „0“, zcela 
vyloučíte vliv vnitřního teplotního čidla a kotel bude řízen 
pouze podle venkovní teploty (pokud je venkovní čidlo 
připojeno).  

Zvýšení nebo snížení parametru P4 způsobí, posun vybrané 
ekvitermní křivky v parametru P5 (např. křivka 1.5) směrem 
nahoru (P4 > 10) nebo směrem dolů (P4 < 10) .  

Změna parametru P4 se projeví při uvažování venkovní 
teploty zvýšením nebo snížením výstupní teploty z kotle do 
topného systému. 

 Sklon ekvitermní křivky 

Vý
st

up
ní

 te
pl

ot
a t

op
né

 vo
dy

 d
o 

sy
st

ém
u 

[ °
 C

]  
 

 
Lze nastavit pouze při nastavení parametru P3 na hodnotu 
d2, d3 nebo d4  

Parametr stanovuje vztah mezi venkovní teplotou a teplotou 
na výstupu topné vody do topného systému; tento systém je 
navázán na venkovní čidlo.  
Pro výběr sklonu křivky je nejdůležitější typ topného systému 
: 
Volba křivky ekvitermní regulace je současně ve vztahu ke 
kvalitě tepelné izolace objektu. Sklon křivky by měl být tím 
větší, čím horší je  tepelná izolace u daného objektu.  
• Pro podlahové vytápění : 0,3 nebo 0,5 
• Pro radiátory 50/30 °C : 1,0 nebo 1,2 
• Pro radiátory 70/50 °C : 1,5 nebo 2,0 
• Pro konvektory 85/65 °C : 2,5 nebo 3,0  

 +  Sklon ekvitermní křivky 

Vý
st

up
ní

 te
p.

 to
p.

 vo
dy

    
    

    
    

    
  

do
 sy

st
ém

u 
[ °

 C
] 

 
 

 
Kombinace parametrů P4 a P5 umožňuje dosažení optimální 
teploty vnitřního prostředí prostřednictvím stanovení co 
možná nejpřesnějšího vztahu mezi venkovní teplotou 
a výstupní teplotou topné vody pro každou typologii použití.  
 
Při absenci venkovního čidla (P3 = d3) : parametr P4 
nastavte na hodnotu 15 až 20 .     
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 Paralelní posun křivky  

  
V případě, že není použito vnitřní teplotní čidlo (P3=d2) , resp. 
jeho váha je nastavena na hodnotu P4=0 (při P3=d4), je 
třeba počítat s určitou kompenzací zapříčiněnou chybějící 
hodnotou vnitřního teplotního čidla.  

Pro regulace se použije následující schéma: 

V případě, že teplota prostředí nedosáhne požadované 
nastavené teploty nebo této teploty dosáhne až po značné 
době, zvyšte parametr P6 . 

V případě, že teplota prostředí je dosažena příliš rychle, 
nastavený parametr P6 snižte.  

 Maximální teplota topení v °C 

 

 
Hodnota nestavení mezi 50 a 90 °C 

Tento parametr umožňuje nastavit maximální výstupní teplotu 
otopné vody na výstupu do topení při funkci ekvitermní 
regulace. 

Pro kondenzační kotle a systémy navržené jako nízkoteplotní 
se doporučuje nastavit max. teplotu na cca 60 °C. Tak 
dosáhnete max. úspor a trvalého kondenzačního režimu 
kotle.  
  

 Minimální teplota topení v °C 

 

 
Hodnota nestavení mezi 25 až 50 °C (pro kondenzační kotle) 
a 35 až 50 °C (pro nekondenzační kotle) 

Tento parametr umožňuje nastavit minimální výstupní teplotu 
otopné vody na výstupu do topení při funkci ekvitermní 
regulace. 

Současně tímto parametrem nastavíte automatický přechod 
mezi „letním“ a „zimním“ režimem.    
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Výrobce:   CHAFFOTEAUX & MAURY, 47 rue Aristide Briand, 92532 – Levallois Perret 

 
Výhradní zastoupení:   FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz
 :  Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6        : 241 483 130    : 241 483 129    : c&m@flowclima.cz
       :  Hviezdoslavova 55,   627 00 Brno         : 548 213 006    : 548 213 016    : c&m.brno@flowclima.cz
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