NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
DVOU-ZONOVÉHO

REGULÁTORU KOMEXTHERM

RVT 07 DUO

1.

1. URČENÍ
Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových
teplovodních topných systémů. Provádí automatickou regulaci teploty topné vody ve dvou
samostatných topných zónách pomocí plynulého nastavení třícestných nebo čtyřcestných
směšovačů. Je určen pro regulaci vytápění v obytných domech, veřejných budovách a všude tam,
kde je výhodné, aby byl objekt rozdělen na dvě topné zóny. Může se jednat o systém s radiátory
nebo s podlahovým vytápěním a nebo o kombinaci těchto systémů. Regulátor řídí vždy směšovače
poháněné servo-pohony. Regulátor není určen pro průmyslové prostředí z hlediska EMC.

2. POPIS
Regulátor je umístěn v plastové skříňce s vnějším rozměrem 96 x 144 x 96 mm. Skříňka se skládá
ze dvou hlavních dílů - přední díl tvoří funkční část přístroje s tištěnými spoji, zadní díl obsahuje
svorkovnici pro připojení jednotlivých vstupů a výstupů. Propojení svorkovnice s funkční částí
regulátoru je provedeno pomocí nožových konektorů. Toto řešení usnadňuje práci při případných
opravách, kdy je možné přední část vytáhnout z konektorů a provést opravu mimo kotelnu, aniž
by bylo nutné odpojovat vodiče. Také to umožňuje nasadit náhradní regulátor stejného typu a
provozovat regulaci i v době opravy regulátoru. Skříňka regulátoru obsahuje dvě desky plošných
spojů. Vrchní deska obsahuje podpůrné integrované obvody, procesor, LCD displej, záložní zdroj,
akustický piezo-element. Na spodní desce jsou umístěny vstupy a výstupy regulátoru a napájecí
zdroj. Čelní panel je osazen foliovou klávesnicí vybavenou sedmi tlačítky sloužícími k ovládání
regulátoru. Zároveň je v ní umístěn průhled pro LCD displej, na kterém jsou zobrazovány všechny
potřebné provozní údaje.

3. FUNKCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dvě samostatné ekvitermní regulace označené EQ1, EQ2
Automatický a poloautomatický provozní režim
Výběr z - 27. topných křivek
Tři topné režimy označené TR1, TR2, TR3
Týdenní časový program pro střídání tří topných režimů pro každou regulaci samostatně
"Prázdninový program" s možností nastavení určeného počtu dní s definováním dne začátku a
konce provozu tohoto programu
Ochrana kotle pomocí hlídání teploty vratné vody
Vypnutí čerpadla a kotle při poklesu vypočtené teploty topné vody pod nastavenou mez
Režim "Letní provoz" - občasné sepnutí čerpadel a servo-pohonů. Zároveň obsahuje funkci
ochrany před zamrznutím.
Automatický doběh čerpadel po vypnutí kotle - zpoždění 5 minut.
Automatické přepnutí na letní a zimní čas
Informaci o vypočtené teplotě topné vody pro jednotlivé zóny na základě nastavených
parametrů
Vypnutí regulace při překročení 20o C venkovní teploty
Vypnutí regulace v topném režimu TR3 podle nastavené venkovní teploty
Možnost volby topného režimu pro provoz dálkového ovládání
Servisní funkce, informace o servisu

3.1 - Popis vstupů a výstupů:
- Vstupy pro připojení dálkových ovládání
- Vstupy pro připojení venkovního čidla a čidel teploty vody
- Výstup pro řízení dvou servo-pohonů 230V AC (směšovačů)
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- Výstup pro spínání dvou čerpadel 230V AC
- Výstup pro spínání kotle 230V AC

Obr. 1 - Blokové schéma
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1, 2 – servo 1, 230 V AC
12-čidlo teploty topné vody TV 1
3, 4 – servo 2, 230 V AC
13-čidlo teploty vratné vody TVV
5 – kotel
14- GND
15- napájení čidel
6 – čerpadlo Č1
7 – čerpadlo Č2
16- dálkové ovládání DO1
8, 9 – napájení 230 V AC
17- společný pro DO1 a DO2
10 – čidlo venkovní teploty TA-I
18- dálkové ovládání DO 2
11 – čidlo teploty topné vody TV-I 1
12 – čidlo teploty topné vody TV-I 2
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Obr. 2 - Svorkové schéma regulátoru RVT 07 DUO
3.2 - Přednosti regulátoru pro uživatele :
● Úspora paliva proti soustavě, která není regulovaná.
● Optimální teplota v jednotlivých částech objektu v optimálním čase - každá zóna je
nastavena v samostatném teplotním a časovém režimu.
● Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí - (hlídání teploty vratné vody ) – regulátor
nedovolí systému spustit regulaci, pokud nejsou dosaženy žádané provozní parametry.
● Prodloužení životnosti všech prvků systému - regulátor dohlíží na to, aby byly vypínány
vždy, kdy je to účelné, v letním provozu jsou čerpadla a směšovače na krátkou dobu
zapínány - zabrání se znehybnění těchto prvků.
● Účinná ochrana před nežádoucí cirkulací topné vody v zóně, která má být uzavřena (netopí).
Podrobnosti najdete v popisu obrazovek č.30 (53).
● Topení se automaticky úplně vypíná, když venkovní teplota vystoupí nad 20 °C.
● Nabídka tří topných režimů proti obvyklým dvěma umožňuje uživateli nastavit si takový
topný program, který plně vyhoví i náročným požadavkům.
● Režim vypočtené teploty usnadňuje nastavení správných parametrů při uvádění regulátoru
do provozu, kdy je třeba nalézt optimální křivku pro daný objekt.
● Dostatečná hustota změn topných režimů při nastavování časového programu - teploty lze
změnit po 15 minutách a tento program sestavit pro celý den a týden.
● Měření všech snímaných teplot - možnost kontroly všech měřených a nastavených hodnot.
● Možnost provedení změn všech provozních parametrů uživatelem - vše je popsáno v tomto
návodu.
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3.3 - Ekvitermní regulace :
Provádí plynulou regulaci teploty topné vody ve dvou samostatných topných zónách v závislosti
na venkovní teplotě, zvolené ekvitermní křivce a přiřazených paralelních posunech. Těmito posuny se nastaví tři topné režimy : TR1- komfortní, TR2 - pracovní, TR3 - tlumený. Po nastavení
topných režimů se sestaví časový program jejich střídání v průběhu jednotlivých dní. K dispozici
je časový programátor s týdenním cyklem, ve kterém je možno nastavit samostatný program pro
každý den v týdnu a nebo, pokud to vyhovuje, program sestavený pro jeden den kopírovat do dalších dní. Nejkratší interval pro změnu jednotlivých topných režimů je 15 minut. Mimo hlavního
časového programátoru je regulátor vybaven dalším, tzv. "prázdninovým" programem. V něm je
možné na určený počet dní sestavit samostatný topný program – např. při odjezdu na dovolenou,
bude regulátor příslušné zóny udržovat stálou teplotu pro temperování objektu. Před návratem z
dovolené se regulátor automaticky přepne do hlavního časového programátoru. Při volbě "prázdninového" programu se začátek a konec určuje na konkrétní datum. Tak je možné tuto volbu provést
s časovým předstihem před požadovanou změnou. Dále regulátor umožňuje vypnutí topného
režimu TR3 podle nastavené hranice venkovní teploty.
Také je možno k jednotlivým zónám připojit dálková ovládání, která umožňují z řídící místnosti
přepnout regulátor do předem nastaveného topného režimu (z výroby nastaven topný režim TR1).
Pokud není regulátor nastaven na použití dálkového ovládání a venkovní teplota dosáhne 20°C,
regulátor automaticky vypne regulaci v obou zónách. Při instalovaném dálkovém ovládání není
regulace omezena dosažením venkovní teploty 20°C, což umožňuje při instalaci a opravách
v letních měsících zkoušku regulace a tuto funkci je možno také využít při regulaci systému s
kotlem na dřevoplyn a podobných typů, u kterých by nemělo dojít k vypnutí regulace.
Je také možno nastavit hranici vypočtené teploty topné vody, při které se vypíná čerpadlo,
žádost o topení a uzavře se směšovač příslušné topné zóny.
Regulátor obsahuje i automatický, pevně nastavený 5 minutový doběh čerpadla po ukončení
žádosti o topení. Při " letním provozu " lze do regulace zařadit ochranu proti mrazu, která
automaticky při poklesu venkovní teploty pod +2°C zapne kotel, čerpadlo a teplotu topné vody
bude trvale regulovat na 30°C.
Regulátor má vstupní svorky pro připojení dálkových ovládání, čidla TA-I pro snímání
venkovní teploty, čidla TVV-I pro snímání teploty vratné vody a čidla TV-I 1, TV-I 2 pro
snímání teploty topné vody v jednotlivých zónách. Výstupní svorky pro řízení dvou servo-pohonů
a čerpadel a jednoho kotle.
Mimo topnou sezónu při zadaném letním provozu bude automaticky provedeno jednou týdně
cvičné zapnutí čerpadel a servo-pohonů, aby se předešlo jejich znehybnění v době nečinnosti.
Obr. 3 - Čelní panel regulátoru RVT 07 DUO
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4. POPIS A PŘEHLED OBRAZOVEK REGULÁTORU RVT 07 DUO
Postup při změně nastavení parametrů v jednotlivých obrazovkách:
NASTAVOVACÍ KLÍČ – SOUČASNÉ STISKNUTÍ TLAČÍTEK „ENTER“ a „&“- je vyznačen
symbolem „klíče“ na ovládací klávesnici . Klíč slouží ke změně nastavení parametrů ve všech
obrazovkách regulátoru, které to umožňují.

PŘED ZMĚNOU NASTAVENÍ JE NUTNÉ SEZNÁMIT SE S NÁVODEM
K OBSLUZE A PŘEHLEDEM OBRAZOVEK DISPLEJE REGULÁTORU.
Nejdříve na displeji regulátoru vybereme s pomocí PŘEHLEDU OBRAZOVEK DISPLEJE obrazovku, ve které potřebujeme provést změnu nastavení. V přehledu obrazovek displeje je
znázorněn postup prohlížení obrazovek pomocí ovládacích tlačítek klávesnice, rozsahy čidel a
provozních parametrů. Každá obrazovka má přiřazeno své číslo, které je použito v návodu a popisu regulátoru.
Po vyhledání obrazovky použijeme NASTAVOVACÍ KLÍČ – současné
stisknutí tlačítek „ENTER a „&“ . KLÍČ JE FUNKČNÍ POUZE V OBRAZOVKÁCH
UMOŽŇJÍCÍCH ZMĚNU NASTAVENÍ! Jeho správné stisknutí signalizuje blikající kurzor na
obrazovce displeje. Změnu nastavení provedeme pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů podle směru
změny. Pokud provedenou změnu nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC, a tím opustíme
nastavování bez změny. Na obrazovce zůstane původní nastavení. V případě, že provedenou změnu nastavení chceme provést, stiskneme tlačítko ENTER.
Pokud je na obrazovce více
nastavitelných pozic - např. obrazovka č. 2, kde se zadává den v týdnu, datum a čas, použijeme
tlačítko ENTER i k přechodu pozic, u kterých žádnou změnu neprovádíme. To znamená, že pokud v této obrazovce potřebujeme provést změnu nastavení minut, pak po použití nastavovacího
klíče pětkrát stiskneme tlačítko ENTER. Kurzor se nám postupně přesune na nabídku změny
nastavení minut. Změnu provedeme pomocí tlačítka - šipka (nahoru / dolů) a nové nastavení
potvrdíme stisknutím tlačítka ENTER.
Tento postup je platný pro všechny obrazovky displeje, které umožňují změnu nastavení.
V přehledu obrazovek displeje jsou tyto pozice v obrazovkách vyznačeny tučně i s rozsahy a
výběrem zadání. Všechny nastavené parametry jsou zachovány i při výpadku elektrické sítě.
V případě vadného akumulátoru nebo jeho odpojení dojde pouze ke ztrátě časových údajů – den –
datum – čas .
UPOZORNĚNÍ : Po vstupu do obrazovky č. 3 se kurzor automaticky rozbliká na

nabídce vstupu do dalších obrazovek. Zde kurzor neslouží ke změně nastavení, ale
pouze k výběru vstupu do dalších obrazovek (viz schéma obrazovek). V době, kdy je
použit nastavovací klíč, regulátor neprovádí regulační zásahy. Proto je nastavování
parametrů časově omezeno na 5 minut. Pokud není proveden žádný úkon v tomto
časovém úseku, regulátor se vrátí do provozu podle původních parametrů!
PŘIPOMÍNÁME : Tučný text v obrazovkách znamená možnost změny nastavení - při
použití nastavovacího klíče.
4.1 - Vysvětlivky pojmů :
Použité zkratky, symboly a pojmy:
TA-I - venkovní teplota (čidlo venkovní teploty)
; ENTER – potvrzení, odsouhlasení
TV-I - teplota topné vody (čidlo teploty topné vody) ; ESC. – nesouhlas, nepotvrzení, opuštění
TVV-I - teplota vratné vody (čidlo teploty vratné vody) ; & - tlačítko pro nastavovací klíč
VV - vratná voda
;
TR - topný režim
EQ - ekvitermní regulátor
;
TK - topná křivka
5.

TA-I - technické označení venkovního čidla, konstruovaného pro tento typ regulátoru (takto se
označuje při objednávání)
TV-I - technické označení čidla teploty vody, konstruovaného pro tento typ regulátoru (takto se
označuje při objednávání)
žádost o topení - vnitřní stav regulátoru - signalizuje požadavek jednotlivých zón na provoz
kotle.
topná zóna - část objektu, vytápěná samostatnou větví potrubního rozvodu, která je regulována samostatným směšovačem a příslušnou částí zónového regulátoru.
topný režim - výsledek nastavení určité topné křivky a jejího paralelního posunu ve vazbě na
venkovní teplotu (viz stať o nastavování topných režimů).
druh provozu - provozní stav ekvitermní regulace (viz popis obrazovek č.10, 33).
teploměr
- čidlo teploty (venkovní nebo vody).
paralelní posun - posun křivky směrem k vyšším teplotám pro topný režim TR1 nebo k jejich
snížení pro nastavení topných režimů TR2, TR3.
- označuje počet bloků dní, ve kterých bude aktivován "Prázdninový program"
volné dny
(jsou použity dva datumové bloky).
kursor
- tmavý blikající obdélníček na obrazovce.
4.2 - Přehled obrazovek :
Obrazovka č. 1 :
Zobrazí se vždy při použití tlačítka ESC z obrazovky č. 2. Také při připojení regulátoru nebo při
obnovení dodávky po výpadku el. sítě. Informuje uživatele o typu regulátoru, popřípadě o tom, že
došlo k výpadku el. sítě.

REGULATOR
RVT 07
DUO
V této obrazovce lze aktivovat výrobní data regulátoru (viz str. 30).
Pro vstup do další obrazovky vždy použijeme tlačítko - šipka dolů.

Obrazovka č. 2 : DATUM - DEN V TÝDNU, HODINY, MINUTY
Tato obrazovka nás informuje o aktuálním nastaveném - den, datum a čas.

DATUM 25.09.2003
ČTVRTEK 21:55
Přechod z letního na zimní čas provádí regulátor automaticky. Všechny zobrazené údaje je možno
nastavovat.
Změnu těchto údajů provedeme takto :
Nastavovacím klíčem rozblikáme kursor na čísle dne v měsíci. Změnu provedeme tlačítky (nahoru
/ dolů). Potvrdíme tlačítkem ENTER. Stejně postupujeme při změně měsíce, roku, dne v týdnu,
hodin a minut.

Obrazovka č. 3 : VSTUP DO REGULACÍ A INFO SERVISU
Z této obrazovky se vstupuje do MENU jednotlivých regulací a do info-servisu. Na prvním a
druhém řádku je vstup do MENU ekvitermní regulace - EQ1 a EQ2, ve třetím řádku do regulace
vratné vody a ve čtvrtém do info-servisu. Tlačítky (nahoru / dolů) umístíme kursor na požadované
řádce a tlačítkem ENTER vstoupíme do příslušného MENU. Zpět z jednotlivých MENU se
vracíme tlačítkem ESC. Takto můžeme postupně vstupovat do obrazovek č. 10, 33, 8, 4 (viz
přehled obrazovek displeje).
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Další postup je popsán v příslušných statích návodu a v přehledu obrazovek.

TOPNY OKRUH EQ1
TOPNY OKRUH EQ2
VRATNA VODA
INFO SERVIS
Při stisknutí tlačítka ESC nebo šipka nahoru přejdeme zpět do obrazovky č.2.

Obrazovka č. 4 : INFO SERVIS – k prohlížení obrazovek použijeme tlačítka šipka (dolů /
nahoru).
Slouží ke sledování a kontrole všech funkčních čidel připojených k regulátoru. Obrazovka
zobrazuje současně měření venkovní teploty čidlem TA, teploty topné vody čidly TV1, TV2 a
teploty vratné vody TVV ve °C. Naměřené teploty se také zobrazují v samostatných obrazovkách
regulátoru. Venkovní teplota TA v obrazovce č.11, 34, teplota topné vody TV1 pro první
ekvitermní regulátor EQ1 v obrazovce č.12, teplota topné vody TV2 pro druhý ekvitermní
regulátor EQ2 v obrazovce č.35 a teplota vratné vody TVV pro regulaci teploty vratné vody VV
v obrazovce č. 8.
Příklad zobrazených údajů :

TA TV1 TV2 TVV
-13
62
51 54°C
V případě poruchy si v této obrazovce nebo v samostatných obrazovkách můžeme zjistit, které
čidlo je vadné. Na jeho pozici se místo naměřené teploty zobrazí na obrazovce ? Po odstranění
závady se zobrazí naměřená teplota.
INFORMACE O SERVISU NAJDETE V OBRAZOVKÁCH č. 5 a 6.
Porucha bude signalizována i akustickým signálem a nápisem PORUCHA TEPLOMERU na
obrazovce displeje. Akustický signál a nápis zrušíme stisknutím tlačítka ENTER. Po stisknutí
tlačítka se zobrazí původně zvolená obrazovka.
POZOR: S poruchou čidla se automaticky aktivuje NOUZOVÝ PROVOZ
(viz popis na str. , ).
Příklad :

TA TV1 TV2 TVV
-13
?
51 # °C
Pokud některá z regulací nebude využita a bude ve stavu VYPNUTO, např. regulace vratné vody
VV a nebude ke vstupním svorkám připojeno čidlo TVV, zobrazí se místo naměřené teploty #.

Obrazovka č. 5 : INFORMACE O VÝROBCI A SERVISU
V této obrazovce, která se skládá z více částí, najdeme kompletní informace o výrobci a servisu,
které můžeme kontaktovat při instalaci, poruchách nebo dotazech k řešení vzniklých problémů.
Prohlížení provádíme pomocí tlačítek - šipka dolů / nahoru.
http://www.jaz.cz

VÝVOJ / SERVIS
FRANTIŠEK JIRKŮ
7.

28.ŘÍJNA 1226
273 09 KLADNO 7
TEL.:312 273 008
FAX:312 273 826
http://www.komextherm.cz

VÝROBA / PRODEJ
KOMEXTHERM PRAHA
AUGUSTOVA 236/1
163 00 PRAHA 6
TEL.:235 321 748
FAX:235 313 286
Obrazovka č. 6 : TELEFONNÍ ČÍSLO VYBRANÉHO SERVISU
Zde si můžeme uložit libovolné telefonní číslo, např. firmy, která prováděla připojení regulátoru
nebo odborný servis v místě Vašeho bydliště apod. Z výroby je zde zadáno telefonní číslo na firmu
František Jirků – Kladno, která provádí záruční i pozáruční opravy a je uloženo i v obrazovce č. 5.
POZOR: V případě aktivace výrobních dat se nastavení telefonního čísla (pokud bylo

změněno) přepíše opět na firmu František Jirků – Kladno (popis aktivace na str. 30).
SERVIS
TEL.:312 273 008
Obrazovka č. 7 : VERZE PROGRAMU
Slouží pouze k potřebám výrobce a servisu a je zde uložen kód verze programu.

VERZE PROGRAMU
Konec obrazovek - INFO SERVISU - návrat do obrazovky č. 3 tlačítkem ESC.

Obrazovka č. 8 : začátek prohlížení MENU regulace vratné vody VV – k prohlížení
obrazovek použijeme tlačítka - šipka dolů / nahoru.
Zde se pomocí nastavovacího klíče zapíná nebo vypíná regulace vratné vody. Po stisknutí
nastavovacího klíče se rozbliká kurzor na nabídce provozu vratné vody. Šipkou nahoru/dolů
vybereme pro zapnuto provoz AUTOMAT, pro vypnutí nabídku VYPNUTO. Pokud nechceme
potvrdit změnu nastavení stiskneme tlačítko ESC. Pro potvrzení stiskneme tlačítko ENTER.
Obrazovka také poskytuje informaci o naměřené teplotě vratné vody.
POZOR: Pokud využíváte obě ekvitermní regulace EQ1 a EQ2, je nutno pro regulaci

vratné vody dokoupit a instalovat čidlo teploty TV-I, které není v základním
vybavení regulátoru.
Příklad zobrazení :

VV - AUTOMAT
TEPLOTA VV 54°C
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Pokud provozujeme regulační systém bez použití regulace vratné vody, zobrazí se místo naměřené
teploty vratné vody #.

VV - VYPNUTO
TEPLOTA VV #°C
V případě poruchy čidla vratné vody v provozu AUTOMAT se samočinně zařadí nouzový provoz
a na obrazovce displeje se objeví nápis STAV NOUZE (str. 28) a místo naměřené teploty vratné
vody symbol ? Porucha čidla bude signalizována akustickým signálem a nápisem PORUCHA
TEPLOMERU VV na obrazovce. Akustický signál a textový nápis zrušíme stisknutím tlačítka
ENTER. Po odstranění závady se regulátor automaticky vrátí do původně zvoleného provozu
regulace teploty VV. V případě krátkodobého nebo občasného výpadku měření se po obnovení
měření regulátor vrátí do původně nastaveného provozu, ale na obrazovce se objeví nápis
PORUCHA TEPLOMERU VV a tento výpadek hlásí akustický signál. Toto upozornění zrušíme
tlačítkem ENTER.

VV - STAV NOUZE
TEPLOTA VV ? °C
Obrazovka č. 9 : ŽÁDANÁ TEPLOTA VRATNÉ VODY
V této obrazovce volíme pomocí nastavovacího klíče požadovanou spodní hranici teploty vratné
vody pro provoz AUTOMAT. Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na nabídce
žádané teploty vratné vody. Šipkou (dolů / nahoru) nastavíme požadovanou teplotu a potvrdíme
tlačítkem ENTER. Pokud nechceme potvrdit změnu nastavení, stiskneme tlačítko ESC.
UPOZORNĚNÍ: K žádané teplotě vratné vody se automaticky připočte nezobrazovaná

pevně nastavená hystereze, která posune zadanou hodnotu teploty o +7 °C a vytvoří
tak skutečnou horní hranici teploty vratné vody. Případný pokles teploty vratné
vody bude signalizován v obrazovkách 10, 33 - DRUH PROVOZU nápisem NIZKA
TEPLOTA VV, a to v automatickém i poloautomatickém provozu. Vypnou se
čerpadla a uzavřou směšovače. Po dosažení nastavené hranice teploty vratné vody
se regulace vrátí zpět do původně nastavených provozních režimů.
ZADANA TEPLOTA
VRATNE VODY 55°C
Konec obrazovek regulace vratné vody VV - návrat do obrazovky č. 3 je z každé
obrazovky tlačítkem ESC.
UPOZORNĚNÍ: Následující popis obrazovek ekvitermní regulace je proveden pro
topnou zónu 1 označenou EQ1. Obrazovky zóny 2 jsou úplně shodné, liší se pouze
svými pořadovými čísly obrazovek. Tato čísla jsou uvedena v závorce za čísly pro
zónu 1 (viz přehled obrazovek).
Obrazovka č. 10 : (33) začátek prohlížení MENU TOPNÉHO OKRUHU ekvitermního
regulátoru EQ1, (EQ2).
K prohlížení použijeme tlačítka - šipka (nahoru / dolů).
V této obrazovce volíme pomocí nastavovacího klíče druh provozu ekvitermního regulátoru EQ1.
Po stisknutí klíče se rozbliká kurzor na nabídce druhu provozu ekvitermního regulátoru EQ1.
Šipkou (dolů / nahoru) zvolíme požadovaný provoz. Z nabídky můžeme vybrat provoz
AUTOMATICKÝ nebo POLOAUTOMATICKÝ s topnými režimy TR1 až TR3, LETNÍ 9.

PROVOZ, LETNÍ PROVOZ *, SERVIS nebo VYPNUTO. Nastavení potvrdíme tlačítkem
ENTER. Pokud změnu nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC.
V provozu AUTOMAT se vedle textu automaticky zobrazí aktuální topný režim zadaný
v týdenním časovém programátoru.

DRUH PROVOZU EQ1
AUTOMAT TR1
Po nastavení poloautomatického provozu tlačítkem ENTER se blikající kurzor přesune na
nabídku topných režimů TR1, TR2, TR3, ze kterých tlačítky - šipka (dolů / nahoru) vybereme a
nastavení potvrdíme tlačítkem ENTER.
Příklad:

DRUH PROVOZU EQ1
POLOAUTOMAT TR3
Letní provoz - volíme mimo topnou sezónu.

DRUH PROVOZU EQ1
LETNÍ PROVOZ
Letní provoz s *- volíme také mimo topnou sezónu, ale * znamená nastavení tohoto provozu
s ochranou proti mrazu, která při poklesu venkovní teploty pod 2 °C automaticky zapne kotel a
čerpadlo a topnou vodu trvale reguluje na 30 °C.
V tomto provozu regulátor nebude reagovat na případný povel k vypnutí regulace podle vypočtené
teploty topné vody (viz nastavení v obrazovce č. 30 (53)).

DRUH PROVOZU EQ1
LETNÍ PROVOZ *
Režim SERVIS využijeme v případě oprav nebo kontroly výstupů regulátoru, které v tomto
režimu můžeme ručně ovládat. Režim SERVIS umožňuje nastavovat hodnoty v obrazovkách č. 13,
14, 15 (36, 37, 38).

DRUH PROVOZU EQ1
SERVIS
Při poklesu teploty vratné vody pod stanovenou mez bude tento stav ohlášen v automatickém a
poloautomatickém provozu nápisem NÍZKÁ TEPLOTA VV. Po překročení nastavené teploty VV
přejde regulátor do původně nastaveného provozu.

DRUH PROVOZU EQ1
NIZKA TEPLOTA VV
Dálkové ovládání
Pokud je k regulátoru EQ1, (EQ2) připojeno dálkové ovládání a je aktivováno, bude ve všech
automatických a poloautomatických provozech toto ohlášeno nápisem DÁL.OVLÁDÁNÍ
s aktuálně nastaveným topným režimem TR1, TR2 nebo TR3. Změnu nastavení topného režimu
pro dálkové ovládání provedeme v obrazovce č. 31 (54). Po vypnutí dálkového ovládání přejde
regulátor do původně nastaveného provozu.
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Příklad:

DRUH PROVOZU EQ1
DÁL.OVLÁDÁNÍ TR1
Obrazovka č. 23 : (46) Prázdninový program (zvláštní programátor).
Toto hlášení nám signalizuje, že byl aktivován zvláštní programátor (prázdninový program), a to
nápisem ZVL.PROGRAM. V tomto provozu se vedle textu automaticky zobrazí aktuální topný
režim zadaný ve zvláštním programátoru v obrazovce č.23 (46). Tento provoz se může využít
v době dovolených, při delší nepřítomnosti apod. Aktivuje se datumovým zadáním v obrazovce č.
26 (49). Počet datumových zadání zobrazuje obrazovka č. 25 (48).
Příklad:

DRUH PROVOZU EQ1
ZVL.PROGRAM TR1
Nouzový provoz
V případě poruchy venkovního čidla TA nebo čidla topné vody TV1, (TV2) dojde v době, kdy je
nastaven automatický nebo poloautomatický provoz, k přepnutí do nouzového provozu. Tento stav
bude na obrazovce displeje ohlášen nápisem STAV NOUZE (str. 28). Kontrolu čidel můžeme
provést v obrazovkách č. 11 (34), 12 (35) nebo 4.

DRUH PROVOZU EQ1
STAV NOUZE
Obrazovka č. 11 : (34) INFORMACE O NAMĚŘENÉ VENKOVNÍ TEPLOTĚ
Tato obrazovka nás informuje o venkovní teplotě naměřené čidlem TA ve °C.
Příklad :

VENKOVNI TEPLOTA
TA
-13°C
V případě poruchy čidla se místo naměřené teploty zobrazí ?

VENKOVNI TEPLOTA
TA
? °C
Obrazovka č. 12 :(35) INFORMACE O NAMĚŘENÉ TEPLOTĚ TOPNÉ VODY
Tato obrazovka nás informuje o naměřené teplotě topné vody čidlem TV1 ve °C.
Příklad :

TOPNA
TV

VODA EQ1
62°C

V případě poruchy čidla se místo naměřené teploty zobrazí ?

TOPNA VODA EQ1
TV
? °C
Pokud zvolíme provozní režim VYPNUTO, zobrazí se místo naměřené teploty #.
Příklad :

TOPNA VODA EQ1
TV
# °C
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Obrazovka č. 13 :(36) POŽADAVEK NA PROVOZ KOTLE
Zde zjistíme, zda tento ekvitermní regulátor požaduje zapnutí kotle. V případě vzniku žádosti o
topení bude zapnutí kotle automaticky ohlášeno nápisem ANO, v opačném případě nápisem NE.
Stav výstupu kotle je možno sledovat v obrazovce č. 32 (55).
UPOZORNĚNÍ: Pokud je regulátor použit v topném systému vybaveném kotlem na

pevná paliva, nebude připojen z regulátoru výstup pro zapnutí / vypnutí kotle. Použití
tohoto regulátoru je možné u takových typů kotlů, které jsou vybaveny vlastní automatikou řízení provozu, která by měla fungovat nezávisle na provozu regulátoru.
Vypínání kotle by bylo možné využít pouze u kotlů, vybavených automatickým
zapálením pevného paliva po jeho vyhasnutí. Je třeba vždy konzultovat tuto možnost
s výrobcem kotle nebo jeho odborným servisem.
Při opravách nebo servisu můžeme žádost o topení ručně ovládat tlačítky klávesnice. Je však
nutné v obrazovce č.10 (33) - DRUH PROVOZU nastavit provoz SERVIS. Po zvolení provozu
SERVIS je možno nastavovacím klíčem změnit žádost o topení. Po stisknutí nastavovacího klíče
se kurzor rozbliká na nabídce změny žádosti o topení . Změnu provedeme tlačítky - šipka (dolů /
nahoru). Pokud chceme ponechat zvolenou změnu v provozu, potvrdíme nastavení tlačítkem
ENTER. Pokud změnu nastavení nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ! V případě, že zvolíme ANO tlačítky dolů / nahoru, je

výstup kotle napájený 230 V AC okamžitě připojen bez stisknutí tlačítka ENTER.
POZOR – po ukončení ručního ovládání je nutné v obrazovce č. 10 (33) - DRUH
PROVOZU nastavit místo provozu SERVIS původně použitý druh provozu.
Příklad :

ZADOST O TOPENI
EQ1
ANO
Pokud regulace nevyžaduje provoz kotle, bude toto ohlášeno nápisem NE. Kotel bude vypnut.
Příklad :

ZADOST O TOPENI
EQ1
NE
Obrazovka č. 14 :(37) PROVOZ ČERPADLA
Zde zjistíme, zda tento ekvitermní regulátor požaduje provoz čerpadla topné vody. V případě
potřeby provozu čerpadla bude toto automaticky ohlášeno nápisem ZAPNUTO, v opačném
případě nápisem VYPNUTO. Stav výstupu čerpadla je také možno sledovat v obrazovce č.32 (55).
Při opravách nebo seřizování můžeme zapnutí / vypnutí čerpadla ručně ovládat tlačítky. Je však
nutné v obrazovce č.10 (33) - DRUH PROVOZU nastavit provoz SERVIS. Po nastavení provozu
SERVIS je možno nastavovacím klíčem změnit provoz čerpadla. Po stisknutí nastavovacího klíče
se kurzor rozbliká na nabídce změny provozu čerpadla.
Změnu provedeme tlačítky - šipka (dolů / nahoru) . Pokud chceme ponechat zvolenou změnu v
provozu, potvrdíme nastavení tlačítkem ENTER. Pokud změnu nastavení nechceme potvrdit,
stiskneme tlačítko ESC.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ! V případě, že zvolíme ZAPNUTO tlačítky dolů /

nahoru, je výstup čerpadla, napájený 230 V AC okamžitě připojen bez stisknutí
tlačítka ENTER.
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UPOZORNĚNÍ: Po ukončení ručního ovládání je nutné v obrazovce č. 10 (33) -

DRUH PROVOZU nastavit místo provozu SERVIS původně použitý druh provozu.
Příklad :

CERPADLO TV EQ1
ZAPNUTO
Pokud regulace nevyžaduje provoz čerpadla topné vody, bude toto ohlášeno nápisem VYPNUTO.

CERPADLO TV EQ1
VYPNUTO
Obrazovka č. 15 :(38) PROVOZ SERVO-POHONU
V této obrazovce zjistíme, zda ekvitermní regulátor dává pokyn k otvírání / zavírání nebo
k zastavení směšovače, který je ovládán servo-pohonem. V případě pokynu regulace k otevírání
směšovače je toto prováděno servo-pohonem a automaticky ohlášeno nápisem OTVIRA,
v případě potřeby zavírání směšovače nápisem ZAVIRA, pro klidový stav nápisem VYPNUTO.
Hlášení o provozu servo-pohonu OTVIRA / ZAVIRA se na obrazovce zobrazí jen po dobu
skutečného regulačního zásahu servo-pohonu. Stav výstupu servo-pohonu je možno sledovat
v obrazovce č. 32 (55).
Při opravách nebo seřizování můžeme servo-pohon ručně ovládat pomocí tlačítek. Je však nutné
v obrazovce č.10 (33) - DRUH PROVOZU nastavit provoz SERVIS. Po jeho zvolení je možno
nastavovacím klíčem změnit provoz servo-pohonu. Po stisknutí klíče se kurzor rozbliká na
nabídce změny provozu servo-pohonu. Změnu provedeme tlačítky - šipka (dolů / nahoru). Pokud
chceme ponechat zvolenou změnu v provozu, potvrdíme nastavení tlačítkem ENTER. Pokud
změnu nastavení nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!: V případě, že zvolíme OTVIRA / ZAVIRA tlačítky

dolů/nahoru, je výstup servopohonu napájený 230 V AC okamžitě připojen bez
stisknutí tlačítka ENTER.
UPOZORNĚNÍ: Po ukončení ručního ovládání je nutné v obrazovce č. 10 (33) DRUH PROVOZU nastavit místo provozu SERVIS původně použitý druh provozu.
Příklad :

SERVOPOHON EQ1
OTVIRA
SERVOPOHON EQ1
ZAVIRA
SERVOPOHON EQ1
VYPNUTO
Obrazovka č. 16 :(39) AKTUÁLNÍ VYPOČET TEPLOTY TOPNÉ VODY
Tato obrazovka nám poskytuje důležitou informaci o skutečném aktuálním požadavku na teplotu
topné vody pro topné režimy TR1, TR2, TR3 ekvitermního regulátoru. Výpočet se provádí
automaticky z nastavené topné křivky, paralelních posunů a naměřené venkovní teploty čidlem
TA. Regulátor nastavuje šoupátko směšovače příslušné zóny tak, aby teplota topné vody v
příslušné zóně dosáhla této vypočtené hodnoty.
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Zde můžeme sledovat aktuální výpočty teploty topné vody pro topné režimy TR1, TR2, TR3 tak,
jak jsou zařazovány do regulace.
Příklad :

VYPOCTENA TEP.
TV EQ1
73 °C
Výpočet teploty topné vody je omezen na 99 °C. Pokud by byl výpočet vyšší něž 99 °C zobrazí se
>99 °C.

VYPOCTENA TEP.
TV EQ1
> 99 °C
V provozních režimech, kde se výpočet nevyužívá pro regulaci teploty topné vody,
např. LETNÍ PROVOZ bude zadána 0.
VYPOCTENA TEP.
TV EQ1
0 °C
Obrazovka č. 17 :(40) TOPNÁ KŘIVKA
Zde najdeme informaci o čísle zařazené topné křivky pro automatický a poloautomatický provoz.
Volba topné křivky je jedno z důležitých nastavení ekvitermního regulátoru. Před změnou topné
křivky nejdříve prostudujeme diagram topných křivek v návodu regulátoru, kde si můžeme
vybrat - 27 topných křivek.
Změnu topné křivky provedeme nastavovacím klíčem. Stisknutím nastavovacího klíče se rozbliká
kurzor na nabídce volby topné křivky. Tlačítky - šipka (dolů / nahoru) zvolíme požadované číslo
topné křivky. Nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka ENTER. Pokud změnu nechceme potvrdit,
stiskneme tlačítko ESC. V obrazovce č.16 (39) můžeme sledovat, jak změna topné křivky zasáhla
do výpočtu teploty topné vody.
Při uvádění regulačního systému do provozu nastavíme křivku střední hodnoty a k ní příslušné
paralelní posuny (viz. dále) a teprve po nějaké době provozu vytápění kontrolujeme výslednou
teplotu v objektu. Seřízení topné křivky, respektive její vyhledání pro daný objekt vyžaduje větší
poklesy venkovních teplot, aby bylo možné správnou křivku vyhledat.
Platí tato zásada : Při všech venkovních teplotách je dosahováno stejné vnitřní teploty. Pokud je
toho dosaženo, je nalezena optimální křivka pro daný objekt. Potom už by neměla být měněna a
vyšší nebo nižší teplota v objektu se seřídí paralelním posunem této křivky. Údaj VYPOČTENÁ
TEPLOTA nám při seřizování pomáhá tím, že máme okamžitou informaci o teplotě topné vody
při zadaných parametrech.
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Obr. 4 – Diagram topných
křivek

TEPLOTA TOPNÉ VODY (°C)

ČÍSLA
TOPNÝCH
KŘIVEK

VENKOVNÍ TEPLOTA (ºC)

Příklad :

TOPNA KRIVKA EQ1
TK 12
Obrazovka č. 18 (41) PARALELNÍ POSUN PRO TOPNÝ REŽIM TR1
Paralelní posun je jedno z důležitých nastavení ekvitermního regulátoru. Zde volíme kladný
posun topné křivky zadané v obrazovce č.17 (40), který se provádí ve °C. Před změnou paralelního
posunu nejdříve prostudujeme diagram topných křivek v návodu regulátoru a schematické
znázornění posunu. Tímto nastavením dosáhneme posunu topné křivky bez změny jejího tvaru.
Regulace bude řízena podle zvolené topné křivky, ale k výpočtu teploty topné vody bude
připočteno nastavení v paralelním posunu. Tento výpočet bude vždy platný pro topný režim TR1,
pokud bude zařazen regulátorem v automatickém nebo poloautomatickém provozu. Výpočet

teploty topné vody pro topný režim TR1 je základní a všechny ostatní výpočty
jsou od něj odvozeny. Změna nastavení se automaticky promítne i do ostatních
výpočtů teploty topné vody v topných režimech TR2, TR3.
Změnu paralelního posunu provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče se
rozbliká kurzor na nabídce změny paralelního posunu. Tlačítky - šipka (dolů / nahoru) zvolíme
požadovaný kladný posun zadané topné křivky. Nastavení potvrdíme tlačítkem ENTER. Pokud
změnu nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC.
V obrazovce č.16 (39) můžeme sledovat, jak změna paralelního posunu topné křivky zasáhla do
výpočtu teploty topné vody.
Příklad :

PARALELNI POSUN
PRO TR1=TK+ 20 °C
V případě, že nastavíme paralelní posun 0 °C, bude regulace v topném režimu TR1 probíhat bez
posunu, pouze podle tvaru zvolené křivky.
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PARALELNI POSUN
PRO TR1=TK+ 0 °C
Obrazovka č. 19 :(42) PARALELNÍ POSUN PRO TOPNÝ REŽIM TR2
Paralelní posun pro TR2 je další z důležitých nastavení ekvitermního regulátoru. Zde volíme
záporný posun topné křivky zvolené v obrazovce č.17 (40), který se provádí ve °C. Před změnou
paralelního posunu nejdříve prostudujeme diagram topných křivek v návodu regulátoru. Tímto
zadáním provedeme posun zvolené topné křivky směrem dolů bez změny jejího tvaru v
PARALELNÍM POSUNU. Teplota topné vody bude řízena podle průběhu zvolené topné křivky,
ale od výpočtu teploty topné vody pro topný režim TR1 bude odečteno nastavení v paralelním
posunu pro TR2. Výsledek bude vždy platný pro topný režim TR2, pokud bude zařazen regulátorem v automatickém nebo poloautomatickém provozu. Změna nastavení se automaticky

promítne jen do výpočtu teploty topné vody pro topný režim TR2.
Změnu paralelního posunu TR2 provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče
se rozbliká kurzor na nabídce změny paralelního posunu pro TR2. Tlačítky - šipka (dolů /
nahoru) zvolíme požadovaný záporný posun zadané topné křivky. Nastavení potvrdíme tlačítkem
ENTER. Pokud změnu nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC.
V obrazovce č.16 (39) můžeme sledovat, jak změna paralelního posunu TR2 topné křivky zasáhla
do výpočtu teploty topné vody, pokud je regulátorem aktivován topný režim TR2.
Příklad :

PARALELNI POSUN
PRO TR2=TR1 - 10 °C
V případě, že zvolíme paralelní posun 0 °C, bude regulace v topném režimu TR2 probíhat bez
záporného posunu křivky, to znamená podle nastavení a výpočtu pro topný režim TR1.
Příklad :

PARALELNI POSUN
PRO TR2=TR1 - 0 °C
Obrazovka č. 20 :(43) PARALELNÍ POSUN PRO TOPNÝ REŽIM TR3
Paralelní posun pro TR3 je další z důležitých nastavení ekvitermního regulátoru. Zde volíme
záporný posun topné křivky zvolené v obrazovce č.17 (40), který se provádí ve °C. Před změnou
paralelního posunu nejdříve prostudujeme diagram topných křivek v návodu regulátoru. Tímto
zadáním provedeme posun zvolené topné křivky směrem dolů bez změny jejího tvaru v
PARALELNÍM POSUNU. Teplota topné vody bude řízena podle průběhu zvolené topné
křivky, ale od výpočtu teploty topné vody pro topný režim TR1 bude odečteno nastavení v
paralelním posunu pro TR3. Výsledek bude vždy platný pro topný režim TR3, pokud bude
zařazen regulátorem v automatickém nebo poloautomatickém provozu. Změna nastavení se

automaticky promítne jen do výpočtu teploty topné vody pro topný režim TR3.
Změnu paralelního posunu TR3 provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče
se rozbliká kurzor na nabídce změny paralelního posunu pro TR3. Tlačítky - šipka (dolů /
nahoru) zvolíme požadovaný záporný posun zadané topné křivky. Nastavení potvrdíme tlačítkem
ENTER. Pokud změnu nechceme potvrdit, stiskneme tlačítko ESC.
V obrazovce č.16 (39) můžeme sledovat, jak změna paralelního posunu TR3 topné křivky zasáhla
do výpočtu teploty topné vody, pokud je regulátorem aktivován topný režim TR3.

16.

Příklad :
PARALELNI POSUN
PRO TR3=TR1 - 15 °C
V případě, že zvolíme paralelní posun 0 °C, bude regulace v topném režimu TR3 probíhat bez
záporného posunu křivky, to znamená podle nastavení a výpočtu pro topný režim TR1.
PARALELNI POSUN
PRO TR3=TR1 - 0 °C

UPOZORNĚNÍ:
Možný rozsah pro všechny
paralelní posuny je 0-50 °C.
Obr. 5 – Příklad nastavení topných režimů
TR1, TR2, TR3

Příklad : vypočet teplot topné vody pro TR1,TR2 a TR3 při venkovní teplotě –12 °C
KŘIVKA č. 10
TR3
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TR2
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PONDĚLÍ – 1. den
HODINA
TR 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘

1

‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘

2
3

‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘

¨‘ ‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘

‚‘‘ ‚‘‘ ‚‘‘

Jinak řečeno :

00:00 – 05:00 - Topný režim TR3 ;
14:00 – 18:00 - Topný režim TR2 ;
18:00 – 22:00 - Topný režim TR1

05:00 – 14:00 - Topný režim TR1 ;
22:00 – 24:00 - Topný režim TR3

Obr. 6 – Grafický a číselný příklad nastavení časových úseků vytápění pro jeden den s použitím
všech nabízených topných režimů TR1, TR2, TR3 (úseky topných režimů lze nastavovat
v intervalu 15 minut).

SEŘÍZENÍ EKVITERMNÍ FUNKCE REGULÁTORU:
a. Předběžné nastavení :
Provádí se v obrazovkách č. 17 (40), 18 (41), 19 (42), 20 (43), ve kterých volíme topnou křivku a
paralelní posuny (viz obr.4, 5, 6 ), to je diagram topných křivek, zobrazení topné křivky a jejích
paralelních posunů, tabulka vypočtených teplot. Tato vyobrazení pomohou uživateli při seřizování
regulátoru. Diagram topných křivek vyjadřuje vztah mezi venkovní teplotou a …..
17.

teplotou topné vody, tak jak bude regulátorem udržována v jednotlivých topných režimech. Od
výrobce je provedeno v obou zónách toto nastavení : křivka č.8, paralel. posun pro TR1 = +20
°C, paralel. posun pro TR2 = -10 °C a paralel. posun pro TR3 = -15 °C.
Při zahájení
provozu regulačního systému můžeme použít parametry nastavené od výrobce, provedeme
kontrolu vypočtených teplot v pří-slušných obrazovkách pro obě zóny. Tento regulátor umožňuje
Zde je
okamžitou kontrolu nastavených parametrů v obrazovce VYPOCTENA TEP.
možné kontrolovat jakou teplotou do příslušné zóny bude regulátor topit vzhledem k nastaveným
parametrům a venkovní teplotě. Potřeba této teploty bude různá podle použitého topného systému.
Například topný systém, který je navržen na vyšší teploty topné vody (radiátory s menší
výhřevnou plochou), může vyžadovat vyšší paralelní posun pro TR1. Naopak u podlahového
systému nastavíme nižší křivku a para-lelní posun, protože teplota topné vody je potřeba
podstatně nižší. Počet topných křivek poskytuje každému uživateli dostatečný výběr pro nalezení
optimálních parametrů.
Protože bude regulátor ve většině případů poprvé uváděn do provozu na začátku topné sezóny,
kdy se venkovní teploty pohybují nad nulou, je nutné počítat s tím, že konečné nastavení
(vyhledání) topné křivky bude možné provést až v dalším průběhu topné sezóny. Po předběžném
nastavení topné křivky zjistíme, jaká teplota je regulátorem udržována v objektu. Předpokladem
pro dobré nastavení parametrů je osazení teploměru v jedné místnosti (nejlépe obývací pokoj).
Teploměr by měl být umístěn ve výšce asi 150 cm nad podlahou na některé vnitřní stěně a
neměl by být v blízkosti zdroje tepla. Na tomto teploměru po několika hodinách zjistíme, jaká je
teplota v měřené místnosti. Pokud je nižší než požadujeme, zvýšíme teplotu paralelním posunem TR1. Pokud se po několika dalších hodinách teplota stabilizuje na žádané úrovni (např.22°C)
je předběžné nastavení regulátoru hotovo. Tento popis se vztahuje k nastavení nejvyššího topného
režimu, tj. TR1. Příslušné útlumy v režimech TR2 a TR3 provedeme stejným způsobem. Režim
TR3 je možné výhodně použít pro úplné vypnutí regulace pomocí nastavení v obrazovce č.29
(52), kde určíme venkovní teplotu, při které se regulace vypne.

Každý seřizovací zásah je třeba provádět po malých krocích a jeho účinek
kontrolovat až po uplynutí dostatečného času.
b. Konečné nastavení topné křivky :
Teprve v průběhu topné sezóny, kdy dojde k poklesu venkovních teplot pod bod mrazu, je možné
vyhledat topnou křivku vhodnou pro daný objekt, a to raději postupně několika menšími úpravami
nastavených parametrů. Např., pokud při poklesu venkovních teplot dochází k přetápění objektu
(teplota v měřené místnosti je vyšší, než bylo žádaných 22 °C), je nastavená křivka příliš vysoká.
Proto je třeba snížit zvolenou křivku, ale zároveň zvýšit paralelní posun pro topný režim TR1.
Zároveň můžeme v obrazovce VYPOČTENÁ TEPLOTA zkontrolovat, jak se změnila teplota
topné vody. Potom budeme sledovat změnu teploty ve vytápěném objektu. Změna se plně projeví
až po několika hodinách. Změny nastavení je třeba provádět po malých krocích, vyhodnotit, jak
odpovídá dosažená teplota našemu požadavku a buď ještě přidat nebo parametry snížit. Vyhledání
křivky pro daný objekt v první topné sezóně bude nějakou dobu trvat, ale pokud se podaří, aby při
různých venkovních teplotách byla teplota v místnostech stejná, znamená to, že zvolená křivka je
správná a už by se neměla měnit. Podle potřeby se potom mění pouze paralelní posuny pro 3. topné
režimy. Nejvyšší topný režim - TR1 by měl být využit v čase, kdy nevykonáváme žádnou větší
fyzickou činnost, pouze sedíme – např. při četbě nebo sledování televize.
Nižší topný režim - TR2 by měl být nastaven v čase, kdy se provádí např.domácí práce a
podobně a pro dobrou tepelnou pohodu nám stačí o něco nižší teplota. Nejnižší topný režim - TR3
nastavíme na dobu, kdy v objektu nejsme nebo na noc. Jeho nastavením můžeme podstatně utlumit
vytápění nebo ho úplně zastavit. Tím dosáhneme optimální tepelné pohody a zároveň výrazně
snížíme spotřebu paliva. Časové nastavení jednotlivých topných režimů je třeba provádět tak, 18.

aby přechod na vyšší režim nebo naopak snížení bylo v časovém programu vždy posunuto dopředu, to znamená, pokud například chceme mít v 6 hod. ráno vytopené místnosti podle nejvyšší
teploty, přechod z nižšího topného režimu nastavíme o 1/4hod nebo o 1/2 hod. dříve a o stejný čas
dříve přepneme zpět na nižší režim. Tento časový posun bude u o každého objektu jiný a je nutné
optimální čas vyzkoušet.

c. Nastavení snížené teploty a režimu vypnuto :
Oproti nastavené hlavní (nejvyšší) teplotě v režimu TR1 můžeme nastavit ještě další dva stupně
snížení teploty TR2 a TR3. Režim TR2 můžeme nastavit pro dobu, kdy v objektu vykonáváme
nějakou činnost, při které nám stačí nižší teplota, než je nastavena v režimu TR1. Tato teplota
může být snížena jen o několik stupňů a přesto i toto snížení znamená významnou úsporu paliva.
Třetí režim TR3 je dobré nastavit tak, aby došlo k výraznému poklesu teploty topné vody pro noc
nebo dobu, kdy v objektu nikdo není. Pokud je regulátor v tomto režimu, je možno nastavit
venkovní teplotu, při které se regulace příslušné zóny úplně vypne.
Tato teplota se nastavuje v obrazovce č. 29 (52). Toto nastavení je potřeba pro každý objekt
posoudit samostatně s úvahou, jakou hranici venkovní teploty zvolit pro úplné vypnutí. Do
objektu, který je dobře tepelně izolován, můžeme na určitou dobu úplně zastavit dodávku tepla,
aniž bychom riskovali příliš velký pokles teploty, který by musel být nákladně vyrovnáván.

Obrazovka č. 21 :(44) ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Tato obrazovka umožňuje vstup do týdenního programu potřebného pro provoz AUTOMAT,
vstup do zvláštního programátoru potřebný pro provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAM a vstup do
kopírování dní v týdenním programátoru. Po vstupu do této obrazovky je vždy v nabídce zobrazen
aktuální den. Výběr jiného dne v týdnu, zvláštního programátoru nebo kopírování dní provedeme
tlačítky - šipka (vpravo / vlevo) – PONDELI – UTERY – STREDA – CTVRTEK – PATEK –
SOBOTA - ZVL.PROG – KOPIE - NEDELE.

Pokud nechceme týdenní ani zvláštní programátor prohlížet, můžeme přejít do
ostatních obrazovek tlačítky – dolů / nahoru.
Příklad :
CAS PROGRAMATOR
EQ1 < CTVRTEK >
CAS PROGRAMATOR
EQ1 < ZVL.PROG >
CAS PROGRAMATOR
EQ1 < KOPIE >
Vstup do obrazovky časového programátoru vybraného dne potvrdíme stisknutím tlačítka ENTER
- obrazovka č. 22 (45).
Vstup do obrazovky časového programu zvláštního programátoru potvrdíme stisknutím tlačítka
ENTER - obrazovka č. 23 (46).
Vstup do obrazovky kopie dní časového programátoru potvrdíme stisknutím tlačítka ENTER obrazovka č. 24 (47).

Obrazovky č. 22 :(45) VYBRANÝ DEN ČASOVÉHO PROGRAMÁTORU
Zde se zobrazí první časové údaje programátoru vybraného dne. Ten může tvořit podle délky
zadání i několik dalších obrazovek. Každý řádek časového programátoru znázorňuje změnu
některého topného režimu v nastaveném časovém úseku pro vybraný den. Začátek časového 19.

programátoru vybraného dne je značen časovým údajem 00:00, konec 24:00, a tím vytvořeno 24.tihodinové členění dne, do kterého můžeme dle potřeby zadávat po ¼ hodinách topné režimy TR1,
TR2 a TR3.
Změnu nastavení provádíme v nastavovacím řádku, který nám umožní vkládání nových časových
úseků programátoru nebo jejich úpravu. Nastavovací řádek se objeví v jakékoli obrazovce
programátoru po použití nastavovacího klíče a bude vždy zobrazován na spodní řádce obrazovky.
POZOR: Při změně nastavení časového programátoru musíme dbát na to, aby nedošlo

k časovému překrývání již zadaných časových úseků, které měnit nechceme a nebo
k zadání stejného topného režimu u dvou navazujících časových úseků, pokud
nechceme, aby došlo k jejich sloučení.
ZADÁNÍ NOVÉHO ČASOVÉHO PROGRAMU
Pokud chceme vytvořit nový časový program vybraného dne, můžeme upravit původní zadání
nebo vytvořit úplně nový program.
Nejprve si na papír sestavíme program na celý den, např.:
topný režim
TR3
TR1
TR2
TR1
TR3

začátek / konec
00:00 - 05:00
05:00 - 07:00
07:00 - 16:00
16:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Tím jsme si připravili časový program na celých 24 hodin pro vybraný den a můžeme jej vkládat
do časového programátoru. Pokud je v programátoru již zadán nějaký program,
zrušíme ho zadáním topného režimu TR3 po celých 24 hod.. Po stisknutí nastavovacího klíče se
kurzor v řádku rozbliká nejprve na nabídce změny topného režimu a tlačítky - šipka (dolů / nahoru) provedeme změnu topného režimu z TR0 na požadovaný TR3. Nastavení odsouhlasíme stisknutím tlačítka ENTER, a tím se kurzor přesune na nabídku změny času. Po použití nastavovacího
klíče se vždy zobrazí nastavovací řádek v této podobě :
TR3 – 00:00 - 07:00
TR0 – 01:00 - 02:00
Nyní nastavíme tlačítky - šipka (dolů / nahoru) 00:00 a každé zadání odsouhlasíme tlačítkem
ENTER, tím zadáme začátek sepnutí topného režimu TR3 v 00:00 hod.
TR3 – 00:00 - 07:00
TR3 – 00:00 - 02:00
Vypnutí topného režimu nastavíme pomocí tlačítek - šipka (dolů / nahoru) na 24:00 hod a každé
zadání (hodiny, čtvrthodiny) odsouhlasíme tlačítkem ENTER, tím nastavíme topný režim TR3 po
celých 24 hodin.
TR1 – 00:00 - 07:00
TR3 – 00:00 - 24:00
Zobrazí se toto:
TR3 – 00:00 - 24:00
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A nyní můžeme začít nastavovat sestavený program. Budeme vkládat pouze úseky pro topné
režimy TR1 a TR2, protože topný režim TR3 máme zatím zadaný na celých 24 hod. Po stisknutí
nastavovacího klíče se v dolní části obrazovky opět zobrazí nastavovací řádek, do kterého
tlačítky - šipka (dolů / nahoru) zadáme místo TR0 - 01:00-02:00 časový úsek TR1 - 05:00-07:00
a každé jednotlivé zadání odsouhlasíme tlačítkem - ENTER - TR1 ENTER - 05 ENTER - 00
ENTER - 07 ENTER - 00 ENTER.
Na obrazovce bude:
TR3 – 00:00 - 24:00
TR1 – 01:00 - 02:00
TR3 – 00:00 - 24:00
TR1 – 05:00 - 02:00
ENTER
TR3 – 00:00 - 24:00
TR1 – 05:00 - 02:00
nulové zadání nebudeme měnit – ENTER
TR3 – 00:00 - 24:00
TR1 – 05:00 - 07:00
TR1 – 00:00 - 24:00
TR1 – 05:00 - 07:00
nulové zadání nebudeme měnit – ENTER – tím jsme uložili časový úsek do paměti regulátoru.
Stejným způsobem pomocí nastavovacího řádku zadáme postupně další časové úseky TR2 07:00-16:00, TR1 - 16:00-22:00.
Tím jsme vytvořili časový program na celý den a můžeme ho zkontrolovat postupným prohlížením
pomocí tlačítek - šipka (dolů / nahoru). Po stisknutí tlačítek - šipka (dolů / nahoru) se údaje
v časovém programátoru posunou pouze o jeden řádek.
TR3 – 00:00 - 05:00
TR1 – 05:00 - 07:00
TR1 – 05:00 - 07:00
TR2 – 07:00 - 16:00
TR2 – 07:00 - 16:00
TR1 – 16:00 - 22:00
TR1 – 16:00 - 22:00
TR3 – 22:00 - 24:00
Zjistíme také, že se nám automaticky vytvořily řádky s topným režimem TR3 - 00:00-05:00 a
TR3 - 22:00-24:00.

Při sestavování celého týdenního programu můžeme pro dny v týdnu, které
budou mít shodný program, využít kopírování dnů v obrazovce č. 24 (47).
Pokud je nutné vymazat některý časový úsek programátoru, provedeme to sloučením dvou časově
navazujících úseků v časovém programátoru. Pomocí nastavovacího řádku vložíme do programátoru požadovaný časový údaj, a tím vytvoříme jeden časový úsek se stejným topným režimem.
Např. sloučení řádku TR1 - 7:00-16:00 a řádku TR2 16:00-22:00 na topný režim TR2 provedeme
přepsáním TR1 na TR2. Nově vytvořený řádek bude vypadat takto : TR2 - 07:00-22:00.
21.

Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor v nastavovacím řádku nejprve rozbliká na nabídce
změny topného režimu TR0.
TR1 – 07:00 - 16:00
TR0 – 01:00 - 02:00
Tlačítky dolů / nahoru vybereme požadovaný topný režim TR2 a nastavení potvrdíme tlačítkem
ENTER.
TR1 – 07:00 - 16:00
TR2 – 01:00 - 02:00
Tím se kurzor přesune na nastavení změny času. Pomocí tlačítek šipka dolů/nahoru provádíme
postupné nastavení časového rozpětí, ve kterém chceme využívat zvolený topný režim a každé
nastavení odsouhlasíme stisknutím tlačítka ENTER - 07 ENTER - 00 ENTER - 22 ENTER - 00
ENTER.
TR2 – 07:00 - 16:00
TR2 – 07:00 - 22:00
Tím sloučíme a umažeme jeden časový úsek programátoru.
TR3 – 00:00 - 05:00
TR1 – 05:00 - 07:00
TR1 – 05:00 - 07:00
TR2 – 07:00 - 22:00
TR2 – 07:00 - 22:00
TR3 – 22:00 - 24:00
Tímto způsobem můžeme sloučit všechny časové úseky programátoru. Tak bude opět vytvořen jeden řádek časového programátoru, kde bude zadán jeden vybraný topný režim, po celých 24 hod.
TR2 – 00:00 - 24:00
V případě potřeby úpravy časového úseku v programátoru použijeme opět nastavovací klíč a
pomocí nastavovacího řádku vložíme požadovanou úpravu např.: Potřebujeme TR1-05:00-10:00.
Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na nabídce topného režimu TR0, ten změníme
pomocí tlačítek dolů/nahoru na TR1 a nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka ENTER.
TR1 – 05:00 - 07:00
TR0 – 01:00 - 02:00
TR1 – 05:00 - 07:00
TR1 – 01:00 - 02:00
Kurzor se přesune na nabídku změny času. Tlačítky šipka dolů/nahoru provádíme postupně
nastavení časového rozpětí, ve kterém chceme využívat topný režim TR1. Každé dílčí nastavení
odsouhlasíme tlačítkem ENTER - 05 ENTER- 00 ENTER - 10 ENTER - 00 ENTER.
TR1 – 05:00 - 07:00
TR1 – 05:00 - 10:00
Tím se vytvořil nový řádek časového programátoru.
TR3 – 00:00 - 05:00
TR1 – 05:00 - 10:00
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TR1 – 05:00 - 10:00
TR2 – 10:00 - 22:00
TR2 –10:00 - 22:00
TR3 –22:00 - 24:00
Úpravu můžeme také provést vložením změny v časovém programu. Pomocí nastavovacího řádku
pak zapíšeme a uložíme toto nastavení : TR1 - 07:00-10:00. Tím dojde ke sloučení dvou řádků :
TR1 - 05:00-07:00 a TR1 - 07:00-10:00 v řádek TR1 - 05:00-10:00.
Pokud chceme program upravit zkrácením časového úseku např.: TR2 - 10:00-20:00, provedeme
to zapsáním v nastavovacím řádku : TR3-20:00-24:00 - (zapsání TR2 - 10:00-20:00 by bylo
chybné, protože TR2 je zatím naprogramován až do 22:00, a proto se tato změna nezapíše do
paměti regulátoru), nebo provedením změny časového úseku : TR3 - 20:00-22:00.
Nový časový úsek můžeme vytvořit zapsáním v nastavovacím řádku např. : TR1 - 11:00-13:00.

Obrazovka č. 23 :(46) ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR ("Prázdninový program")
Tato obrazovka slouží k vytvoření zvláštního ("prázdninového") programu, který bude použit
v případě aktivace provozu ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR. Tento provoz se využívá v době dovolených apod. a aktivuje se datumovým zadáním v obrazovce č. 26 (49). Po dobu vymezenou datumovým zadáním bude provoz regulace řízen dle nastavení zvláštního programátoru. Po uplynutí
nastavené doby bude regulace opět řízena týdenním časovým programem v provozu AUTOMAT.
Změna a postup nastavení jsou shodné s týdenním časovým programátorem s tím rozdílem, že zde
vytváříme program pouze pro jeden den, který bude využit po celou dobu provozu ZVLÁŠTNÍ
PROGRAMÁTOR.
TR3 –00:00 - 24:00

Obrazovka č. 24 (47) KOPÍROVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DNŮ
Nastavování v této obrazovce můžeme využít při tvorbě týdenního časového programu pro
kopírování jednotlivých dnů v týdnu.
KOPIE DNU
PONDELI > UTERY
Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na nabídce dne, ze kterého chceme kopírovat.
Nastavení provedeme tlačítky - šipka (dolů / nahoru) a potvrdíme tlačítkem ENTER. Kurzor se
přesune na nabídku dne, do kterého chceme kopírovat. Nastavení provedeme tlačítky - šipka
(dolů / nahoru) a potvrdíme stisknutím ENTER. Tímto způsobem můžeme mezi sebou kopírovat
libovolně vybrané dny.
KOPIE DNU
PONDELI > UTERY

KOPIE DNU
PONDELI > ČTVRTEK
Obrazovka č. 25 :(48) VOLNÉ DNY
Tato obrazovka nám umožňuje vstup do obrazovky č. 26 (49) a zároveň nás informuje, jaký je počet datumových zadání v obrazovce č. 26 (49) pro volné dny, svátky, dovolené apod., kdy chceme
využít provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR (prázdninový program). Pokud je na obrazovce
signalizován POCET ZADANI 0, znamená to, že v obrazovce č. 26 (49) není nastaveno žádné
datumové zadání a provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR nevyužíváme.
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VOLNE DNY
POCET ZADANI 0
V případě, že obrazovka č. 26 (49) obsahuje datumové zadání, bude počet zadání signalizován
číselným údajem na obrazovce POČET ZADANI, např. 1. Maximální počet datumových zadání
jsou dvě.
VOLNE DNY
POCET ZADANI

1

Kontrolu zadání provedeme tlačítkem ENTER, a tím potvrdíme vstup do obrazovky č. 26 (49).
Pokud žádné zadání nemáme nebo nechceme obrazovku č. 26 (49) prohlížet, pokračujeme dál do
ostatních obrazovek tlačítky - šipka (dolů / nahoru).

Obrazovka č. 26 :(49) DATUMOVÉ ZADÁNÍ
Zde vytváříme datumové zadání pro volné dny, dovolené, svátky apod., to je časový úsek, ve kterém vyřadíme provoz AUTOMAT a uvedeme do provozu ZVLASTNI PROGRAMÁTOR. Ten
je při aktivaci datumovým zadáním signalizován v obrazovce č.10 (33) - DRUH PROVOZU
zkrat. ZVL.PROGRAM. Pokud není nastaveno žádné datumové zadání, provoz ZVLÁŠTNÍ
PROGRAMÁTOR není využíván a toto je signalizováno v obrazovce č. 25 (48) POČET
ZADANI 0.
Obrazovka č. 26 :(49) bez zadaných údajů:

.
.

. až
. až

.
.

.
.

V případě, že jsou provedena datumová zadání, bude jejich počet signalizován číselným údajem na
obrazovce POČET ZADANI - např.1. Maximální počet datumových zadání jsou 2. Datumové
zadání provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká nejprve na nabídce nastavení dne, od kterého chceme spustit provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR
a v obrazovce se místo prázdného zadání zobrazí nuly.
00.00. až 00.00.
00.00. až 00.00.
Nastavení dne, od kterého chceme spustit provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR, provedeme
tlačítky - šipka (dolů / nahoru) a potvrdíme stisknutím ENTER. Tím se kurzor přesune na nastavení měsíce, od kterého chceme spustit provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR. Nastavení
potvrdíme tlačítkem ENTER.
25.00. až 00.00.
00.00. až 00.00.
25.10. až 00.00.
00.00. až 00.00.
Kurzor se přesune na nastavení dne, od kterého chceme provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR
vypnout. Nastavení provedeme tlačítky - šipka (dolů / nahoru) a potvrdíme tlačítkem ENTER.
25.10. až 30.00.
00.00. až 00.00.
Tím kurzor přesuneme na nastavení měsíce, od kterého chceme provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR vypnout. Nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka ENTER.
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25.10. až 30.10.
00.00. až 00.00.
Pokud nevyužíváme možnost druhého datumového zadání, postupně odsouhlasíme nulové nastavení druhého řádku tlačítkem ENTER. Po posledním stisknutí tlačítka ENTER zmizí nulové
zadání ve druhém řádku a datumové zadání z prvního řádku se uloží v paměti regulátoru. To bude
signalizováno v obrazovce č. 25 (48) VOLNÉ DNY – POČET ZADÁNÍ 1.
25.10. až 30.10.
. .
až
. .
Tímto datumovým zadáním volíme počet dnů, po které bude aktivní provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR. Po uplynutí této doby přejde regulace zpět do provozu AUTOMAT. První datumové zadání aktivuje provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR přechodem přes půlnoc před
nastaveným dnem (v našem případě půlnoc z 24.10. na 25.10.). Druhé datumové zadání vypne provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR také přechodem přes první půlnoc na konci nastaveného dne
(v našem případě půlnoc z 29.10. na 30.10.). To znamená že provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR bude aktivní po dobu od 25.10. do 29.10. Proto druhé datumové zadání volíme jako den
návratu, protože již od půlnoci z 29.10. na 30.10. bude spuštěn provoz AUTOMAT. V případě
zadání jednoho volného dne např. 1.1. zadáme toto datumové zadání 01.01. až 02.01. Tím
spustíme provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR na jediný den 1.1. Zapnutí proběhne přechodem
z 31.12. na 1.1., vypnutí pak přechodem z 1.1. na 2.1. Nejdelší datumové zadání je omezeno
počtem dnů v roce 365/366.
UPOZORNĚNÍ: Při chybném datumovém zadání (např. 30.2. nebo 31.6. atd.) nedojde k zapnutí
nebo vypnutí provozu ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR. Také v případě výpadku elektrické sítě
v den vypnutí nebo zapnutí po celých 24 h nedojde k vypnutí nebo zapnutí ZVLÁŠTNÍHO PROGRAMÁTORU. V případě výpadku el. sítě v den vypnutí nebo zapnutí přes půlnoc nebo pokud
je v této době regulátor ve stavu nastavování parametrů, dojde k vypnutí nebo zapnutí ZVLÁŠTNÍHO PROGRAMÁTORU až v následující celou hodinu!
Pokud datumové zadání vytváříme v aktuální den (např. v den odjezdu apod.), přejde regulátor do
provozu ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR v následující celou hodinu.
V případě potřeby zrušení provozu ZVLÁŠTNÍ PROGRAM musíme datumové nastavení zrušit
nebo změnit. To provedeme pomocí nastavovacího klíče. Pokud chceme nastavení vymazat,
zvolíme po stisknutí nastavovacího klíče tlačítky dolů / nahoru v prvním zadání 00 a potvrdíme
tlačítkem ENTER.
Příklad :
00.10. až 30.10.
00.00. až 00.00.
Tím se nám vynuluje celý řádek datumového nastavení
00.00. až 00.00.
00.00. až 00.00.
Tlačítkem ENTER potvrdíme všechny nulové pozice datumového zadání v obou řádcích. Tím
vymažeme datumové zadání a zrušíme provoz ZVLÁŠTNÍ PROGRAM. To bude signalizováno
v obrazovce č. 25 (48) VOLNÉ DNY – POČET ZADÁNÍ 0.
Zobrazí se :
. . až . .
. . až . .
Můžeme to také provést postupným vynulováním datumových zadání v příslušném řádku nebo
změnou datumového nastavení.
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Obrazovka č. 27 :(50) PROPORCIONÁLNÍ KONSTANTA
V této obrazovce volíme stupeň nastavení proporcionální konstanty. Základní nastavení je provedeno již z výroby na střední stupeň 5. Toto nastavení slouží k zrychlení a zpřesnění reakce regulačního systému na změny v regulované soustavě. Nastavení z výroby by mělo vyhovovat většině
regulovaných soustav a jeho změnu by měl zásadně provádět výrobcem školený servis. Změnu
provedeme pomocí nastavovacího klíče. Je možno nastavit 9 stupňů proporcionální konstanty. Po
stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na nabídce změny nastavení. Tlačítky dolů /
nahoru provedeme změnu a nastavení potvrdíme tlačítkem ENTER.
Příklad :
PROPORCIONALNI
KONSTANTA
5

Obrazovka č. 28 :(51) INTEGRAČNÍ KONSTANTA
V této obrazovce volíme stupeň nastavení integrační konstanty. Hodnota je již nastavena z výroby
na střední stupeň 5. Nastavený stupeň slouží k vyhlazení regulačního zásahu v závislosti na
změnách v regulované soustavě. Nastavení z výroby by mělo vyhovovat většině regulovaných
soustav a jeho změnu by měl vždy provádět školený pracovník z odbornému servisu. Změnu
nastavení provedeme nastavovacím klíčem. Je možno nastavit 9 stupňů integrační konstanty.
Nastavovacím klíčem se kurzor rozbliká na nabídce změny stupně nastavení. Tlačítky dolů /
nahoru provedeme změnu a nastavení potvrdíme tlačítkem ENTER.
Příklad :
INTEGRACNI
KONSTANTA
5

Obrazovka č. 29 :(52) VYPNUTÍ REGULACE PŘI PROVOZU TOPNÉHO REŽIMU TR3
Tato obrazovka umožňuje zadání venkovní teploty měřené čidlem TA, při které se vypne regulace
v době, kdy bude zařazen topný režim TR3 v poloautomatickém nebo automatickém provozu.
Tímto nastavením určujeme, při jaké venkovní teplotě již nechceme regulaci provozovat. Vypne
se regulace až do doby poklesu venkovní teploty pod tuto mez. Vypne se čerpadlo, žádost o topení
a směšovač se zavře. V případě, že venkovní teplota klesne pod nastavenou mez a nebo pokud
časový program přepne na vyšší topný režim, regulace se opět zapne.
Změnu provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na
nabídce nastavení hranice venkovní teploty. Tlačítky dolů / nahoru provedeme změnu a nastavení
potvrdíme tlačítkem ENTER.
Rozsah nastavení je 0 až +20 °C.
Příklad :
VYPNUTI REGULACE
PRI TR3 + 10 °C

Obrazovka č. 30 :(53) VYPNUTÍ REGULACE ODVOZENÉ OD VYPOČTENÉ
TEPLOTY TOPNÉ VODY
Tato funkce zabraňuje nežádoucímu pronikání topné vody do zóny, která má podle požadavku
uživatele přestat na určitý časový úsek topit. Zároveň snižuje počet provozních hodin běhu čerpadel a prodlužuje jejich životnost. Zde můžeme zadat hranici vypočtené teploty topné vody TV, při
které vypne čerpadlo, žádost o topení a uzavře se směšovač. Tímto nastavením určujeme, při jaké
vypočtené teplotě topné vody TV chceme regulaci vypnout. Pokud vypočtená teplota poklesne
pod nastavenou mez, dojde k vypnutí čerpadla, žádosti o topení a uzavře se směšovač. Po překročení této nastavené hranice se regulátor automaticky vrátí do původního režimu.
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UPOZORNĚNÍ: V případě použití regulátoru v systému s kotlem na pevná paliva je

nutné spínání čerpadel zapojit přímo z kotle. Tyto typy kotlů není možné vypnout bez
ohledu na jejich momentální provozní stav. Naopak tento typ regulátoru zabrání
nízkoteplotnímu provozu kotle, a tím ho bude chránit před nízkoteplotní korozí a
dehtováním. To znamená se správně nastavenými parametry bude dobře řídit
takovýto topný systém. Parametry vypočtené v režimu TR3 by měly být nastaveny tak,
aby nedocházelo k úplnému zavření směšovače!
Změnu provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na
nabídce nastavení vypočtené teploty topné vody. Tlačítky dolů/nahoru provedeme změnu a
nastavení potvrdíme tlačítkem ENTER.
Příklad :
TEPLOTA VYPNUTI
REGULACE + 20 °C

Obrazovka č. 31 :(54) VOLBA TOPNÉHO REŽIMU PRO PROVOZ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
V této obrazovce volíme topný režim pro provoz DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Při přepnutí dálkového ovládání dojde ke změně topného režimu podle nastavení, které jsme provedli v této obrazovce č. 31 (54). Dálkové ovládání pracuje při nastavení regulátoru do automatického a poloautomatického provozu. V obrazovce č. 31 (54) můžeme nastavit některý ze tří topných režimů : TR1,
TR2, TR3. Nastavení topného režimu provedeme nastavovacím klíčem. Po stisknutí nastavovacího klíče se kurzor rozbliká na nabídce nastavení topného režimu. Tlačítky dolů / nahoru
provedeme změnu a nastavení potvrdíme tlačítkem ENTER.
Pokud po tomto nastavení dálkové ovládání přepneme v řídící místnosti, přepne se topný režim
podle těchto možných variant :
Nastavený topný režim v ekvitermní regulaci
podle časového programu
TR 1
TR 2
TR 3

Bude přepnuto podle nastavení v obrazovce
č. 31(54) dálkovým ovládáním
TR 2
pokles
nebo TR 3
pokles
TR 1 zvýšení
nebo TR 3 pokles
TR 1 zvýšení
nebo TR 2 zvýšení

Využití dálkového ovládání zvyšuje komfort provozování regulačního systému pro uživatele.
Může kdykoli z řídící místnosti provést potřebný zásah do regulace při zachování ekvitermního
režimu regulace. Vhodnou volbou topného režimu, do kterého má být regulace dálkovým ovládáním přepnuta, zvýšíme pohodlí a zároveň šetříme palivo. Dálkové ovládání je možno využít mimo
topnou sezónu v režimu LETNÍ PROVOZ i v době, kdy je venkovní teplota vyšší než +20 °C a
přesto potřebujeme topit. Postup je popsán ve stati č.5 AUTOMATICKY ZOBRAZOVANÉ
PROVOZNÍ STAVY.
DALKOVE OVLADANI
EQ1 PROVOZ V TR1

Obrazovka č. 32 :(55) STAVOVÁ OBRAZOVKA VÝSTUPŮ
Stavová obrazovka umožňuje sledovat okamžitý stav všech výstupů regulátoru. Informuje o
aktuálním zapnutí a vypnutí kotle, zapnutí a vypnutí čerpadla topné vody a .....
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provozu servo-pohonu. Zapnutí je na obrazovce signalizováno zkratkou ZAP, vypnutí zkratkou
VYP. Provoz servo-po-honu je signalizován znaménkem + otvírá, - zavírá. U provozu servopohonu jsou znaménka zobrazována po skutečnou dobu příslušného regulačního zásahu.
UPOZORNĚNÍ: Provoz kotle je signalizován na stavových obrazovkách pro obě topné

zóny, to je na č. 32 a 55 i přesto, že jedna z topných zón nepožaduje topení, protože
provoz kotle je společný pro obě zóny.
Příklad :
KOTEL CER SERVO
ZAP ZAP
+

Zde končí obrazovky EKVITERMNÍHO REGULÁTORU EQ1 - (EQ2). Stisknutím
tlačítka - šipka dolů přejdeme zpět do výchozí obrazovky č. 10 (33) DRUH PROVOZU.
Návrat do obrazovky č. 3 je umožněn z každé obrazovky stisknutím tlačítka ESC. Regulace pracuje v níže popsaných provozních režimech, které jsou shodné pro obě topné zóny - EQ1, EQ2.
Provozní režimy jsou zobrazovány v obrazovce 10 a 33 DRUH PROVOZU a informují o
zvoleném aktuálním provozním režimu, který je možno měnit – nastavovat pomocí nastavovacího
klíče:
VYPNUTO - zónový regulátor je vyřazen z provozu.
AUTOMAT TR1; TR2; TR3 - automatický provoz ekvitermní regulace dle časového programu
s vyznačením aktuálního topného režimu. Regulátor střídá topné režimy tak, jak jsou nastaveny
v příslušných dnech týdnu v časovém programátoru. Provádí optimální regulaci teploty topné vody
v závislosti na venkovní teplotě, zvolené ekvitermní křivce a přiřazených paralelních posunech, a
to ve třech topných režimech TR1 - komfortní, TR2 - pracovní, TR3 - tlumený. Topné režimy
lze zadat do časového programátoru dle potřeb uživatele, a to po 15.ti-min. krocích. Změnu topného režimu lze provést z místnosti pomocí dálkového ovládání.
POLOAUTOMAT TR1; TR2; TR3 - poloautomatický provoz ekvitermní regulace z vyznačením
topného režimu. Regulátor trvale pracuje v jednom z vybraných topných režimů TR1; TR2; TR3
bez ohledu na nastavení časového programátoru. Změnu topného režimu lze provést pomocí dálkového ovládání.
LETNÍ PROVOZ - regulátor automaticky vypne regulaci, všechny výstupy a je připraven akceptovat požadavky od dálkového ovládání. To znamená, že po přepnutí dálkového ovládání příslušné zóny se spustí regulace podle režimu, který je zvolen pro dálkové ovládání (viz popis obrazovek č.31, 54). Po přepnutí dálkového ovládání do původní polohy se vrátí regulátor do režimu
LETNÍ PROVOZ. Pouze 1x týdně automaticky provede cvičné zapnutí čerpadla a servo-pohonu,
aby nedocházelo k uváznutí nebo zadření nepoužívaných dílů.
LETNÍ PROVOZ * - k letnímu provozu výše popsanému je přidána ochrana proti mrazu,
regulátor automaticky vypne regulaci, všechny výstupy a je připraven akceptovat požadavky od
dálkového ovládání. Pouze 1x týdně automaticky provede cvičné zapnutí čerpadla a servo-pohonu,
aby nedocházelo k uváznutí nebo zadření nepoužívaných dílů. Při poklesu venkovní teploty pod
+2 °C se aktivuje proti mrazová ochrana, zapne se kotel, čerpadlo a teplota topné vody bude trvale
regulována na + 30 °C.
SERVIS - funkce umožňuje ručně ovládat výstupy regulátoru pomocí nastavovacího klíče a
dalších tlačítek klávesnice.

5. AUTOMATICKY ZOBRAZOVANÉ PROVOZNÍ STAVY A REŽIMY
NÍZKÁ TEPLOTA VRATNÉ VODY - tento provozní stav nastává při poklesu teploty vratné
vody pod nastavenou hodnotu. Regulátor vypne čerpadla topné vody a zavře směšovače pro
topné okruhy EQ1, EQ2.
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Po zvýšení teploty vratné vody nad nastavenou mez přechází regulátor automaticky do původně
zvoleného topného režimu.
POZOR: K žádané teplotě vratné vody se automaticky připočte nezobrazovaná, pevně

nastavená hystereze, která posune zadanou hodnotu teploty o +7 °C a vytvoří tak
skrytou horní hranici teploty vratné vody. V případě poklesu teploty vratné vody
bude toto signalizováno v obrazovkách 10, 33 - DRUH PROVOZU nápisem NIZKA
TEPLOTA VV, a to ve všech automatických i poloautomatických režimech. Vypnou
se čerpadla a uzavřou směšovače. Po dosažení nastavené hranice teploty vratné vody
se regulace vrátí zpět do původně nastavených topných režimů.
ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR TR1; TR2; TR3 - zvláštní ("prázdninový") program nahrazující
provoz automat na určitý počet dnů (svátky, dovolená apod.). Jedná se o automatický provoz ekvitermní regulace dle zvláštního programátoru s vyznačením topného režimu. Regulátor střídá topné
režimy tak, jak jsou nastaveny ve zvláštním programu časového programátoru. Zvláštní programátor umožňuje volbu samostatného časového programu, do kterého se zařadí teplotní režimy, TR1,
TR2, TR3. Nastavený program času a teplotních režimů se opakuje ve všech dnech trvání prázdninového programu. Provádí regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě, zvolené ekvitermní křivce a přiřazených paralelních posunech, a to ve třech topných režimech TR1 komfortní, TR2 - pracovní, TR3 - tlumený. Topné režimy lze zadat do zvláštního programátoru
dle potřeb uživatele, a to po 15.ti-min. krocích. Změnu topného režimu lze provést pomocí dálkového ovládání (viz popis obrazovky č.31, 54). Nastavení doby, po kterou bude zvláštní programátor zařazen do regulace, se provádí v režimu volné dny (obrazovka 25, 48). Po uplynutí nastavené
doby - počtu dnů se regulátor vrací zpět do režimu automat.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TR1; TR3 - regulace pracuje trvale v předem nastaveném topném
režimu (možno zadat topný režim TR1-TR3), z výroby nastaven topný režim TR1 (obrazovky č.
31, 54) a po přepnutí je aktivní v letních provozech a ve všech automatických i poloautomatických
provozech bez ohledu na překročení venkovní teploty nad +20 °C. Tím je dána možnost spustit
vytápění i při venkovní teplotě vyšší než + 20 °C. Tuto funkci je možno využít v letních měsících
při instalaci nebo servisu jak k přezkoušení regulátoru, tak celého teplovodního systému.
POZOR: Regulátor nemá pro venkovní teplotu nad 20 °C již stanoven výpočet teploty

topné vody od nastavené topné křivky, proto bude provádět regulaci podle zadaného
paralelního posunu pro topný režim TR1. Nastavení topného režimu pro dálkové
ovládání je nutno v tomto případě změnit na topný režim TR1 a změnit nastavení paralelního posunu pro topný režim TR1 na požadovanou hodnotu topné vody ( obrazovky 16, 39).
NOUZOVÝ PROVOZ - nastane při poruše některého z čidel - na obrazovce regulátoru se
zobrazí nápis PORUCHA TEPLOMERU s vyznačeným nefunkčním čidlem a POKUD JE NAVOLEN AUTOMATICKÝ NEBO POLOAUTOMATICKÝ PROVOZ, v příslušném režimu
„DRUH PROVOZU“ se zobrazí STAV NOUZE. V případě poruchy dalšího čidla se zobrazí
pouze nápis PORUCHA TEPLOMERU bez označení pozice. Stav funkčních a nefunkčních čidel
zkontrolujeme v obrazovce č. 4 v INFO SERVISU.

PO ODSTRANĚNÍ PORUCHY ČIDLA SE REGULÁTOR AUTOMATICKY
VRÁTÍ DO PŮVODNĚ NAVOLENÉHO DRUHU PROVOZU.
V případě poruchy čidla teploty topné vody TV1 (?) se v topném okruhu EQ1 přeruší všechny regulační funkce, vypne se ovládání servo-pohonu - zůstane v poslední poloze a zapne se chod čerpadla a žádost o topení, pokud již nejsou v provozu.
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Nedojde k přerušení nastavených funkcí v zóně EQ2 a v regulaci vratné vody. Pokud je venkovní
teplota nad 20 °C, navolí se nouzový pro-voz až po pod-kročení této teploty.
V případě poruchy čidla teploty topné vody TV2 (?) se v topném okruhu EQ2 přeruší všechny
regulační funkce, vypne se ovládání servo-pohonu - zůstane v poslední poloze a zapne se chod
čerpadla a žádost o topení, pokud již nejsou v provozu. Nedojde k přerušení nastavených funkcí v
zóně EQ1 a v regulaci vratné vody. Pokud je venkovní teplota nad 20 °C, navolí se nouzový
provoz až po pod-kročení této teploty.
V případě poruchy čidla venkovní teploty TA (?) se v topném okruhu EQ1-EQ2 přeruší všechny
regulační funkce, vypne se ovládání servo-pohonů - zůstanou v poslední poloze a zapne se chod
čerpadel a žádosti o topení, pokud již nejsou v provozu. Nedojde k přerušení regulace vratné
vody.
V případě poruchy čidla teploty vratné vody TVV(?) nedojde k přerušení nastavených funkcí v
topném okruhu EQ1-EQ2. Odpojí se funkce regulace vratné vody a regulátor nebude reagovat na
pokles teploty vratné vody.
Při poruše všech čidel se přeruší všechny regulační funkce v zónách EQ1, EQ2, vypne se ovládání
servo-pohonů - zůstanou v poslední poloze a zapne se chod čerpadel a žádosti o topení, pokud již
nejsou v provozu - topný systém pracuje.

Každý zónový regulátor umožňuje prohlížení a nastavování provozních parametrů.
Jejich přehledná tabulka a rozsahy jsou uvedeny v přehledu obrazovek displeje
ekvitermního regulátoru RVT 07 DUO.
Obě topné zóny automaticky vypínají regulaci při překročení 20 °C venkovní teploty - mimo
funkce dálkového ovládání. Při poklesu venkovní teploty pod +20 °C obě zóny automaticky přecházejí do původně nastavených režimů.
Vždy po ukončení žádosti o topení regulace automaticky prodlouží chod čerpadla topné vody o 5
minut a servo-pohon zavře směšovač.
Pevně nastavené provozní parametry:
- Vypnutí regulace při překročení venkovní teploty TA nad + 20 °C
- 5minutový doběh čerpadla při vypnutí regulace
- Zapnutí proti mrazové ochrany při poklesu venkovní teploty TA pod +2 °C
- Udržování teploty topné vody TV při proti mrazové ochraně na +30 °C
- Hystereze žádané teploty vratné vody +7 °C
- Cvičné zapnutí čerpadel a servo-pohonů 1 týdně (sobota 12:00 - 12:16).
6. ZOBRAZOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY- shodné pro oba topné okruhy -EQ1, EQ2
(obrazovka EQ1, EQ2)
DRUH PROVOZU - (obrazovka 10, 33) info. o zvoleném aktuálním režimu - možno nastavovat.
VENKOVNÍ TEPLOTA (TA) - (obrazovka 11, 34) informace o venkovní teplotě.
TOPNÁ VODA (TV) - (obrazovka 12, 35) informace o teplotě topné vody.
ŽÁDOST O TOPENÍ - (obrazovka 13, 36) indikace stavu, zda regulátor požaduje zapnutí kotle,
při režimu servis možno zapnout a vypnout - pomocí tlačítek ručně ovládat. Výstupní signál lze
sledovat ve stavové obrazovce 32, 55.
ČERPADLO - (obrazovka 14, 37) informace o stavu čerpadla, při režimu servis možno zapínat a
vypínat - tlačítky ručně ovládat. Výstupní signál lze sledovat ve stavové obrazovce 32, 55.
SERVO-POHON - (obrazovka 15, 38) informace o skutečném stavu servo-pohonu. Při režimu
servis možno ovládat ručně - pomocí tlačítek. Výstupní signál lze také sledovat ve stavové obrazovce 32, 55.
VYPOCTENA TEP.TV - (obrazovka 16, 39) informace o skutečném aktuálním požadavku na
teplotu topné vody.
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TOPNA KRIVKA - (obrazovka 17, 40) informace o čísle zvolené topné křivky pro automatický a
poloautomatický provoz - možno nastavovat pro každou zónu samostatně.
PARALELNÍ POSUN TR1 - (obrazovka 18, 41) informace o kladném teplotním posunu zadané
topné křivky pro automatický, nebo poloautomatický provoz v režimu TR1 - možno nastavovat výpočet : zvolená topná křivka + paralelní posun = teplota topné vody pro topný režim TR1.
PARALELNÍ POSUN TR2 - (obrazovka 19, 42) informace o záporném teplotním posunu zadané
topné křivky pro automatický, nebo poloautomatický provoz v režimu TR2 - možno nastavovat výpočet : výsledná teplota topné vody pro topný režim TR1 – paralelní posun = teplota topné vody
pro topný režim TR2.
PARALELNÍ POSUN TR3 - (obrazovka 20,43) informace o záporném teplotním posunu zadané
topné křivky pro automatický, nebo poloautomatický provoz v režimu TR3 - možno nastavovat výpočet : výsledná teplota topné vody pro topný režim TR1 – paralelní posun = výsledná teplota
topné vody pro topný režim TR3.
CAS. PROGRAMATOR - (obrazovka 21,44) komplexní informace o sestaveném topném programu. Umožňuje sestavit časový program pro jednotlivé dny v týdnu po čtvrt hod. krocích (obrazovky 22,45) s tím, že ke každé čtvrt hodině příslušného dne můžeme přiřadit jeden ze tří topných
režimů TR1; TR2; TR3, s možností kopírování dnů (obrazovka 24,47). Je zde uložen i zvláštní
programátor -"prázdninový program" (obrazovka 23,46) pro volné dny - vše možno nastavovat.
ZVLÁŠTNÍ PROGRAMÁTOR - "prázdninový program" (obrazovka 23,46) komplexní info. o
zvláštním topném programu určeném pro volné dny. Zde je možno sestavit program pro jeden den
po čtvrthodinových krocích s tím, že ke každé čtvrthodině můžeme přiřadit jeden ze tří topných
režimů TR1; TR2; TR3 . Dobu - počet dnů, po kterou se tento den bude opakovat, volíme v
obrazovce volné dny (obrazovka 25,48) zadáním datumového termínu -- až -- (obrazovka 26,49).
Po uplynutí požadovaného počtu dnů nastaveného v režimu volné dny přejde regulátor do
automatického provozu. Vypnutí zvláštního programátoru je možno provést zrušením, vynulováním datumového termínu v zadání volné dny. Ve zvláštním programátoru je možno použít dálkové
ovládání .
VOLNÉ DNY – (obrazovka 25,48) volba volných dnů (svátky, dovolená atd.), po kterou požadujeme zařadit do regulace zvláštní programátor ("prázdninový program"). Počet dnů se zvolí zadáním datum ( -- až -- ) s možností zadat dva datumové termíny s předstihem (obrazovka 26,49). K
aktivování zvláštního programátoru dojde v půlnoci před prvním zvoleným dnem (24:00 - 00:01).
K přepnutí zpět do automatického režimu podle časového programátoru dojde o půlnoci před
posledním zvoleným dnem. (24:00 – 00:01). Příklad : nastavíme : 02.10 - 08.10, zapnutí proběhne
o půlnoci z 1.10. na 2.10., vypnutí proběhne o půlnoci ze 7.10. na 8.10. Vypnutí zvlášt-ního
programátoru se provede zrušením - vynulováním datumového termínu - možno nastavovat.
PROPORCIONÁLNÍ KONSTATA -(obrazovka 27,50) informace o nastaveném stupni proporcionální konstanty - možno nastavovat.
INTEGRAČNÍ KONSTANTA -(obrazovka 28,51) informace o nastaveném stupni integrační
konstanty - možno nastavovat.
VYPNUTI REGULACE PRI TR3 -(obrazovka 29,52) informace o nastavené hranici venkovní
teploty, při které regulátor v topném režimu TR3 přechází do klidového stavu, servo-pohon se
uzavře, čerpadlo a žádost o topení vypne - možno nastavovat.
TEPLOTA VYPNUTI REGULACE - (obrazovka 30,53) informace o nastavené hranici pro
vypočtenou teplotu topné vody, při které se vypíná regulace příslušné zóny - možno nastavovat.
DALKOVE OVLADANI EQ1 PROVOZ V TR1 - (obrazovka 31,54) informace o nastaveném
topném režimu pro provoz dálkového ovládání - možno nastavit topný režim TR1-TR3.
STAVOVÁ OBRAZOVKA - informace o aktuálním stavu výstupů regulátoru - kotel, čerpadlo,
servo-pohon (obrazovka 32, 55).
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7. REGULACE TEPLOTY VRATNÉ VODY
Regulátor hlídá teplotu vratné vody - VV a při poklesu teploty vratné vody pod nastavenou mez
zavírá servo-pohony, vypne čerpadla zóny č.1 a č.2 a po zvýšení teploty vratné vody nad tuto mez
opět přechází do původně nastaveného režimu. K zadané hodnotě se připočítává pevně nastavená
hystereze + 7 °C. Regulace pracuje v níže popsaných režimech VV (obrazovka 8) - informace o
zvoleném aktuálním režimu – možno nastavovat.
VYPNUTO - regulace teploty vratné vody vyřazena z provozu.
AUTOMAT - automatický provoz regulace teploty vratné vody.
STAV NOUZE - nastane při poruše čidla TVV - na obrazovce regulátoru se zobrazí tabulka
PORUCHA TEPLOMERU VV a jako aktuální režim se zobrazí STAV NOUZE.
V případě poruchy čidla teploty vratné vody TVV nedojde k přerušení nastavených funkcí v
zónách EQ1, EQ2. Regulace nebude reagovat na pokles teploty vratné vody .
ZOBRAZOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY PRO REGULACI VRATNÉ VODY.
TEPLOTA VV - (obrazovka 8) informace o teplotě vratné vody měřené čidlem TVV.
ZADANA TEPLOTA VV - (obrazovka 9) informace o požadavku na teplotu vratné vody možno nastavovat.

8. SERVIS
Režim, při kterém můžeme pomocí klávesnice ručně ovládat jednotlivé výstupy regulátoru při
instalaci, provozních zkouškách, opravách atd.

9. INFO - SERVIS
Informační servis, který obsahuje tabulku čidel (obrazovka 4), umožňuje uživateli zjistit stav
připojených teplotních čidel regulátoru. Můžeme zde sledovat hodnoty naměřené funkčními čidly
ve °C. Nefunkční nebo odpojená čidla jsou označena ?. Nepoužitá čidla jsou označena #.
V případě poruchy některého z čidel je nutno zjistit, která z regulací je v nouzovém provozu a
provést příslušná opatření k provozu vytápění a zajištění odborného servisu, který odstraní
závadu. Informace o odborném servisu nebo řešení problémů s provozem regulátoru získáme v
další obrazovce, kde nalezneme kontakt na výrobce a servis (obrazovka 5). V obrazovce 6 je
možno zadat telefonní číslo vybraného servisu. Toto číslo můžeme v případě potřeby měnit.
V obrazovce 7 je zapsán kód programu, který slouží pouze pro servisní účely.

Přehled obrazovek aktivovaných při nouzovém provozu - stavu nouze.
V případě poruchy některého z čidel se automaticky zobrazí obrazovka s nápisem PORUCHA
TEPLOMERU s vyznačeným nefunkčním čidlem – TA , TV1, TV2, VV. Porucha bude signalizována i přerušovaným akustickým signálem. Obrazovku i akustický signál zrušíme stisknutím
tlačítka ENTER a tím přejdeme do původně navolené obrazovky. Měření čidel můžeme zkontrolovat v INFO SERVISU obrazovka č. 4. K odstranění závady je nutno volat odborný servis.
Telefonní čísla servisů nalezneme v obrazovce č. 5 a 6.
POZOR - Při poruše některého z čidel, pokud je regulátor v automatickém nebo

poloautomatickém provozu, bude aktivován nouzový provoz, který bude ohlášen
v obrazovce DRUH PROVOZU nápisem STAV NOUZE. Pokud je venkovní teplota
nad 20 °C, aktivuje se nouzový provoz až po pod-kročení této teploty .
V případě nouzového provozu zajistíme provoz kotelny. Pokud jsou v provozu
čerpadla a kotel, regulaci topné vody můžeme dočasně zajistit ručním nastavením
směšovačů. U směšovačů KOMEXTHERM rozpojíme mechanické spojení se servopohonem a podle potřeby ručně nastavíme.
32.

Při poruše venkovního čidla :
PORUCHA
TEPLOMERU TA
Při krátkodobém nebo občasném výpadku měření se vždy po obnovení měření čidla regulátor
automaticky vrátí do původně navoleného provozu, ale na obrazovce displeje upozorní na tento
stav také textovým nápisem PORUCHA TEPLOMERU TA a akustickým signálem, který
zrušíme stisknutím tlačítka ENTER.
Při poruše čidla topné vody 1. topného okruhu :
PORUCHA
TEPLOMERU TV1
Při krátkodobém nebo občasném výpadku měření se vždy po obnovení měření čidla regulátor
automaticky vrátí do původně navoleného provozu, ale na obrazovce displeje upozorní na tento
stav také nápisem PORUCHA TEPLOMERU TV 1 a akustickým signálem, který zrušíme
stisknutím tlačítka ENTER.
Při poruše čidla topné vody 2. topného okruhu :
PORUCHA
TEPLOMERU TV2
Při krátkodobém nebo občasném výpadku měření se vždy po obnovení měření čidla regulátor
automaticky vrátí do původně navoleného provozu, ale na obrazovce displeje upozorní na tento
stav také nápisem PORUCHA TEPLOMERU TV 2 a akustickým signálem, který zrušíme
stisknutím tlačítka ENTER.
Při poruše čidla vratné vody :
PORUCHA
TEPLOMERU VV
Při krátkodobém nebo občasném výpadku měření se vždy po obnovení měření čidla regulátor
automaticky vrátí do původně navoleného provozu, ale na obrazovce displeje upozorní na tento
stav také nápisem PORUCHA TEPLOMERU TVV a akustickým signálem, který zrušíme
stisknutím tlačítka ENTER.
Pokud dojde k poruše více čidel, bude zobrazeno čidlo zobrazené na displeji v první pozici.
V případě, že je již v poruše jedno z čidel a dojde k poruše dalšího, bude tento stav ohlášen
obrazovkou PORUCHA TEPLOMERU bez označení pozice.
PORUCHA
TEPLOMERU
Stav čidel zkontrolujeme v INFO SERVISU obrazovka č. 4. Může též nastat vnitřní porucha
regulátoru, která vyvolá nouzové provozy, znemožní měření všech čidel a bude ohlášena na obrazovce displeje nápisem PORUCHA SYSTÉMU a přerušovaným akustickým signálem.
Zobrazení i akustický signál zrušíme stisknutím tlačítka ENTER, a tím přejdeme do původně
navolené obrazovky. K odstranění závady je nutno volat odborný servis. Telefonní čísla servisů
nalezneme v obrazovce č.5 a 6.
POZOR: Při poruše SYSTÉMU bude aktivován ve všech provozech v obrazovce DRUH
PROVOZU - STAV NOUZE, pokud byl regulátor v automatickém nebo poloautomatickém
provozu. V případě aktivace nouzového provozu zajistíme provoz kotelny. Pokud jsou v provozu
čerpadla a kotel, regulaci topné vody můžeme dočasně zajistit ručním nastavením směšovačů. U
směšovačů KOMEXTHERM rozpojíme mechanické spojení se servo-pohonem a podle potřeby
ručně nastavíme.
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PORUCHA
SYSTEMU
Naprogramování výrobních dat regulátoru
V případě potřeby je možno regulátor přeprogramovat na původně nastavené parametry z výroby –
výrobní data. Toto se provádí v úvodní obrazovce č.1. Po navolení této obrazovky stiskneme
tlačítka - & a šipka doprava.
POZOR: Původní nastavení regulátoru bude přeprogramováno parametry z výroby.
REGULATOR
RVT 07
DUO
Tím vyvoláme obrazovku s nabídkou přeprogramovat nastavení regulátoru na výrobní data.
Přeprogramování odsouhlasíme stisknutím tlačítka ENTER.
VYROBNI DATA
< AKTIVOVAT >
Po stisknutí tlačítka ENTER se objeví obrazovka s nápisem ČEKEJTE PROSÍM a po přeprogramování se vrátí automaticky do obrazovky č.1.
VYROBNI DATA
CEKEJTE PROSIM
Tím došlo ke smazání původního nastavení regulátoru a nahrání dat z výroby. Regulátor je
naprogramován na tyto parametry:
TOPNÝ OKRUH EQ1 – EQ2
Druh provozu
:
AUTOMAT
Topná křivka
:
TK 8
Paralelní posun 1
:
+20 °C
Paralelní posun 2
:
-10 °C
Paralelní posun 3
:
-15 °C
Časový programátor
:
TR3 - 00:00-06:00
; TR1 - 00:06-09:00
TR2 - 00:09-16:00
; TR1 - 16:00-21:00
TR3 - 21:00-24:00
Zvláštní programátor
:
TR3 - 00:00-24:00
Volné dny počet zadání
0
Proporcionální konstanta
5
Integrační konstanta
5
Vypnutí regulace v TR3 při
10 °C
Teplota vypnutí regulace
20 °C
Dálkové ovládání provoz v
TR1
REGULACE VRATNÉ VODY
Druh provozu VV
:
AUTOMAT
Žádaná teplota VV
:
45 °C

Servisní telefonní číslo se automaticky přepíše takto: 312 273 008.
V případě, že nechceme přeprogramovat nastavení regulátoru výrobními daty stiskneme tlačítko
ESC. Tím navolíme tzv. RESET regulátoru a nastavení úvodní obrazovky bez změny provozních
dat.
POZOR: Pokud výrobní nastavení parametrů nevyhovuje, je nutné nastavení para-

metrů upravit dle potřeb uživatele. V případě, že nejsou využity všechny regulace,
dojde při naprogramování výrobních dat v těchto nevyužitých regulacích ….
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k přepsání původního nastavení VYPNUTO na AUTOMAT, a tím k ohlášení PORUCHY TEPLOMERU a nastavení NOUZOVÝCH PROVOZŮ v důsledku nepřipojených čidel. Proto je nutné tyto nevyužité regulace opět VYPNOUT v příslušném
DRUHU PROVOZU, aby nedocházelo při výpadku el. sítě k bezdůvodnému hlášení
PORUCHA TEPLOMERU.
Nouzové automatické přeprogramování
Ke změně nastavení regulátoru může dojít i v případě, že dojde ke smazání části provozních dat
nebo jejich přepsání z důvodů silného rušení nebo jiných vnějších vlivů. V tomto případě bude
tento stav signalizován přerušovaným akustickým signálem a na obrazovce displeje nápisem
BYLA ZAVEDENA VYROBNI DATA.
BYLA ZAVEDENA
VYROBNI DATA
Obrazovku i akustický signál zrušíme stisknutím tlačítka ENTER, tím přejdeme do obrazovky č.1.
REGULATOR
RVT 07
DUO

10. MONTÁŽ
10.1 Montáž mechanická :
Regulátor je možno montovat několika způsoby :
A. Přímo do ovládacího panelu kotle - viz obr. 6. Upevnění do panelu se provede otočením
západek o 90° doprava. Západky je třeba zatlačit před jejich otočením asi o 3 mm do přístroje.
B. Stejným postupem je možno přístroj osadit do panelu rozváděče v případě, že použitý kotel
nedává možnost vestavby do jeho panelu - viz obr. 7.
C. Regulátor je možno osadit do rozváděče také pomocí typizované lišty pro upevnění jističů a
podobných prvků. Zadní strana soklu regulátoru je tvarována pro tento způsob upevnění bez
dalších spojovacích prvků. Část potřebných vodičů bude třeba vyvést zadní stranou soklu - zde
jsou připravené předlisované otvory. Toto osazení je na obr. 8.
D. Další možností, jak instalovat regulátor, je upevnění soklu pomocí vrutů a na stěnu kotelny
nebo přilehlé místnosti. V tomto případě je nutné dodržet pravidlo,
že přístroj se nesmí upevnit na hořlavé materiály! Vodiče přivedeme do soklu buď otvory v
zadní stěně nebo horní a spodní stranou soklu. Toto upevnění je na obr. 9.
1)
2)
3)
4)
5)

Panel (kotel, rozvaděč)
Upevňovací západky
Skříňka regulátoru
Sokl se svorkovnicí
Šroubovák - šíře 6 mm
Obr. 7 - Montáž regulátoru do panelu
1) Panel rozváděče
2) Kryt ovládacího
panelu regulátoru
3) Skříňka regulátoru
4) Sokl regulátoru
5) Lišta
6) Upevnění lišty
7) Zadní stěna rozváděče

Obr. 8 - Montáž regulátoru pomocí lišty
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1)
2)
3)
4)

Skříňka regulátoru
Sokl
Nehořlavá stěna
Hmoždinka a vrut

Obr. 9 - Upevnění regulátoru na stěnu

10.2 Montáž elektro:
Elektrická část montáže spočívá v zapojení všech vstupů a výstupů potřebných pro provoz
regulačního systému. Zapojení všech vodičů se provede do svorek, které jsou umístěny v soklu
skříňky. Některé vodiče je nutné propojit mimo sokl regulátoru. Schéma tohoto zapojení je v
příloze. Jednotlivá místa na svorkovnici jsou označena čísly 1-18, stejně jsou označeny konektory
na zadní straně skříňky. Svorkové schéma je i na zadní straně skříňky.
Zásady pro projektování a instalaci mikroprocesorových regulátorů KOMEXTHERM
Výrobce regulátoru RVT 07 DUO - firma KOMEXTHERM Praha spol. s r.o. může ručit za jeho
bezchybnou funkci pouze v případě, že při instalaci regulátoru do topného systému budou
dodrženy tyto podmínky:
1. Na výstupy pro čerpadla, servo-pohony a kotel vždy použít stíněný kabel z hlediska EMC,
stínění se připojuje na svorku PE.
2. Tam, kde přichází po napájecí síti zdroj rušení, doporučujeme použít odrušovací filtr nebo
přepěťovou ochranu. Přepěťové ochrany se umísťují co nejblíže k chráněnému zařízení.
3. Při návrhu a instalaci síťového vedení je zejména nutné dbát, aby vodiče mezi odrušovacím
prvkem a regulátorem byly vedeny jinou trasou než neodrušený přívod.
4. Ve fázi projektu i při instalaci dbát, aby datová vedení (např. čidla, dálkové ovládání atd.)
nebyla vedena v souběhu se silovými napájecími vedeními nebo ve společných kabelových
žlabech, které nejsou vybaveny stínícími přepážkami.
5. V závislosti na výkonu přenášeném silovými kabely a možnému vzniku přepěťových špiček se
doporučuje dodržet vzdálenost datových vedení od vedení silových minimálně 30cm. Další
možností je použití žlabů se stínícími přepážkami.
6. Maximální délka připojovacího kabelu čidla je 20m.
Výše uvedené zásady je nutno dodržovat při provádění instalací regulačních systémů. Při jejich
nedodržení může v některých případech dojít k indukci přepěťových impulsů do tzv. ochráněného
vedení, a tím ke znehodnocení funkce přepěťových ochran. Může to vést i k nesprávnému názoru
na použití přepěťových ochran a síťových filtrů a k falešným hodnocením závad systému.

Upozornění pro projektanty a elektrotechniky:
Vzhledem k omezenému počtu svorek v soklu regulátoru nebylo možné umístit do nich všechna
potřebná zapojení. Proto je nutné provést některá zapojení (pracovní i ochranné nulové vodiče pro
čerpadla, servo-pohony a kotel ve svorkovnici umístěné mimo přístroj. Malé a nízké napětí
umístit odděleně. Z této svorkové skříňky rozvést kabely pro jednotlivá čerpadla, servo-pohony a
kotel. Napájení celého regulačního systému je nutno provést z jednoho okruhu 230 V AC!
POZOR: Sokl lze od skříňky oddělit po povolení šroubů umístěných v rozích čelního panelu. Pro
povolení těchto šroubů je třeba použít šroubovák 4 mm.
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Obr. 10 - Schéma zapojení
svorek zadní části (soklu)

UPOZORNĚNÍ: Provedení elektrické instalace regulátoru musí provést pouze

odborník s kvalifikací podle vyhláš. č. 50/1978 při dodržení všech dalších platných
předpisů, zvláště norem ČSN EN 60 730-1 a ČSN 33 2000-4-41. Doporučujeme, aby
montáž regulátoru a jeho uvedení do provozu prováděli pracovníci smluvních
servisních firem, kteří absolvovali školení v naší firmě.
Pojistka je umístěna na tištěném spoji uvnitř skříňky regulátoru. Případnou výměnu musí vždy
provést odborník - elektrotechnik!

10.3 Montáž čidla TV1, TV2:
Toto čidlo slouží ke snímání teploty topné vody na výstupech jednotlivých zón do topného
systému. Umísťují se za směšovačem a oběhovým čerpadlem. Pro potrubí do světlosti DN50 se
použije příložný plech a páska se sponou - viz obr. 11.
Před montáží čidla je třeba trubku pečlivě očistit. U potrubí od DN65 doporučujeme použití jímky
čidla "Z-J", která se namontuje do závitového vývodu G1/2", předem navařeného do potrubí - viz
obr. 12. Umístění čidla TV v regulačním systému je na obr. 14 a 15.

Obr. 11 - Čidlo TV - příložné provedení
1) Čidlo TV-I
2) Příložný plech
3) Páska se sponou
4) Potrubí systému

Obr. 12 - Čidlo TV - provedení s jímkou.
1) Čidlo TV-I
2) Jímka Z-J
3) Nátrubek se závitem G 1/2"
4) Potrubí systému

10.4 Montáž čidla TVV-I pro snímání teploty vratné vody:
Toto čidlo montujeme stejným způsobem, jak je popsáno výše, ale umístíme jej na potrubí vratné
vody před vstupem do kotle. Všechna čidla TV-I je třeba po provedení montáže překrýt tepelnou
izolací i s částí potrubí, aby se zabránilo zkreslení měřené teploty ochlazováním.
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10.5 Montáž čidla TA-I :
Čidlo TA-I je určeno pro měření venkovní teploty. Je uloženo v plastové skříňce, která se upevňuje
na fasádu domu pomocí dvou vrutů a hmoždinek. Má být umístěno tak, aby nebylo ovlivňováno
slunečním osvitem nebo únikem tepla z oken nebo dveří. Nejvhodnější pro umístění je severní
fasáda domu. Správné umístění a instalace čidel má vliv na bezchybnou funkci celého regulačního
systému, a proto je nutné instalaci věnovat potřebnou péči!
Vlastní čidlo je osazeno na tištěném spoji spolu se svorkou, do které se připojí vodiče.

Obr. 13 - Čidlo venkovní teploty TA-I
Pro instalaci čidla venkovní teploty TA-I je nutné použít kroucený kabel pro telefonní rozvody se
stíněním. Stínění je nutné připojit na svorku minus (GND) napájení čidla TA-I ve svorkovnici
regulátoru. Tento způsob připojení čidla je nutnou podmínkou pro správnou funkci regulátoru.
Výrobce zaručuje správnou funkci celého regulačního systému při použití kabelu čidla TA-I do
délky 20 m.
Obr. 14 –
Obr. 15 Schéma zapojení regulátoru RVT 07 DUO
Schéma zapojení regulátoru RVT 07 DUO
do otopné soustavy se směšovači typu MIX
do otopné soustavy se směšovači typu DUOMIX

TA-I - Čidlo venkovní teploty
DO1, 2 - Dálkové ovládání
TV-1, 2 - Čidla teploty topné vody
TVV - Čidlo teploty vratné vody
M1, 2 – Servo-pohony zón 1, 2
1, 2 - Trojcestné směšovače zón 1, 2
Č1, Č2 - Čerpadla
V - Ventil

TA-I - Čidlo venkovní teploty
DO1, 2 - Dálkové ovládání
TV 1, 2 - Čidla teploty topné vody
TVV - Čidlo teploty vratné vody
M1, 2 – Servo-pohony zón 1, 2
1, 2 - Čtyřcestné směšovače zón 1, 2
Č1, Č2 - Čerpadla
V - Ventil
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11.

TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU RVT 07 DUO

Napájecí napětí / kmitočet …………….
230 V ± 10 %; 50 Hz
Příkon …………………………………
10 VA bez zatížení výstupů
Výstup pro kotel ………………………
230 V AC / 0,7 A
Výstup pro čerpadla (Č1; Č2) ………… 230 V AC / 0,7 A
Výstup pro servopohon (M1; M2) ……
230 V AC / 2 VA
Krytí …………………………………
IP 40
Vnější rozměry ………………………
96 x 144 x 96mm
Otvor pro montáž do panelu …………
138 x 92mm
Hmotnost ……………………………
0,67kg
Připojovací vodiče čidel…………….
3x 0,5 mm2 Cu
Pracovní prostředí ………… normální, doporučeno ČSN 33 2000-3,čl.320.N4a / N M1 (AA5)
Výstupy jištěny společnou pojistkou …
T 2,5A
Jištění na vstupu síťového napětí ……
4A
Připojovací vodič ……………………
2x 0,75 mm2 Cu

Regulátor není určen pro průmyslové prostředí z hlediska EMC.
12.PŘÍSLUŠENSTVÍ
Základní příslušenství
Čidlo TA-I ………………………….
Čidlo TV-I ………………………….
Přístrojová pojistka T 2,5 A ………
Příložný plech čidla TV ……………
Stahovací páska ………………………
Spona ………………………………..
Návod k montáži……………………
Záruční list …………………………
Klíček k průčelí ……………………

Regulátor byl zkoušen a certifikován :
EZU s.p. Pod Lisem 129,Praha 8 – Troja, 171 02.
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
0,9 m
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Zvláštní příslušenství
Čidlo TV-I (pro vratnou vodu)
Servopohon MK-CS
Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40
Směšovač MIX
Nebo směšovač DUOMIX

- 1 ks
- 2 ks
- 2 ks
- 2 ks
- 2 ks

Obr. 17 - Zapojení dálkových ovládání
Obr. 16 - Zapojení oběhových čerpadel

Obr. 18 - Zapojení servo-pohonů
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Obr. 19 - Příklad
propojení
teplotních čidel

Obr. 20 - Propojení
svorkovnice –
příklad zapojení

Obr. 21 - Kotel-ovládání
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Obr. 22 - Přehled obrazovek
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13. ZÁRUKA
Na regulátor a příslušenství poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje. Na škody způsobné
použitím pro jiný účel, než je určeno, nesprávným připojením a nepřiměřeným zacházením se
záruka nevztahuje. Záruční podmínky dle návodu a záručního listu. A bylo na něj vydáno CE
prohlášení o shodě.

14.

SKLADOVÁNÍ

Přístroje se musejí skladovat jen v suchých místnostech při teplotě + 5 až 35 ºC a max. relativní
vlhkosti 65 %.

15. OPRAVY
Montáž, seřízení regulační soustavy, sezónní prohlídky, záruční a pozáruční servis provádějí naši
smluvní partneři na území České republiky a Slovenské republiky. Informace o nejbližším servisu
poskytne naše obchodní oddělení a pracovníci firemních prodejen.

16. LIKVIDACE OBALŮ
Firma KOMEXTHERM Praha má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného
odběru a využití odpadu z obalů s firmou EKOKOM.
A také smlouvu o zajištění kolektivního plnění při zabezpečení zpětného odběru, odděleného
sběru, zpracování, využití a odstranění elektro zařízení a elektro odpadu s firmou RETELA.

Vyrábí a dodává:
KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.
Augustova 236/1 ,
163 00 Praha 6 – Řepy
Tel.: 235 313 284, 235 315 272, 235 321 748
Mobil: 724 025 428 , Fax: 235 313 286
E-mail: info@komextherm.cz

http://www.komextherm.cz

Prodejna firmy KOMEXTHERM
Augustova 236/1
163 00 Praha 6 – Řepy
Tel.: 235 313 284, 235 315 272 , 235 321 748
Mobil : 724 025 428
Fax : 235 313 286

IX. VYDÁNÍ 03 / 2014
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