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Kap. 1   Úvod___________________________________________________________ 
 
Řídící jednotka kotle RKP 12157 slouží pro ruční a automatické ovládání prvků a řízení činností kotlů na tuhá paliva. Jednotka 
zpracovává vstupní údaje od teploměrů, čidel a externích ovládacích prvků. Podle parametrů nastavených výrobcem nebo 
uživatelem řídí automatickou činnost kotle v požadovaných režimech.  
Jednotka umožňuje rovněž ruční režim ovládání výkonových prvků automatického kotle na tuhá paliva, což lze s výhodou 
využívat zejména při uvádění kotle do činnosti nebo při servisní činnosti 
Řídící jednotka je koncipována jako kompaktní celek. Elektrické krytí umožňuje bezpečný a spolehlivý  provoz zařízení v 
provozních a klimatických podmínkách kotelen.   
Při vývoji zařízení byl kladen zvláštní důraz na jednoduchou a uživatelsky srozumitelnou obsluhu a snadný servis. 
Vysoká variabilita při nastavení mezních a provozních parametrů umožní výrobci a uživateli plně a efektivně využít vlastností 
automatických kotlů na tuhá paliva. Tyto vlastnosti řídící jednotky umožňují maximálně hospodárný provoz kotle.  
Řízení procesu spalování znamená minimalizaci škodlivin ve spalinách a tedy ekologicky šetrný provoz.    
 
 
Kap. 2   Technické údaje___________________________________________________ 
 
Rozměry (š, v, h)    195x215x135 mm 
Hmotnost    2,5 kg 
Napájecí napětí    230V AC ±10%  o kmitočtu 50Hz ± 2Hz 
Příkon (vlastní příkon)   max 25 VA 
Indikace     display LCD pro komunikaci s obsluhou 
     třímístný sedmisegmentový indikátor teploty 
     indikační LED diody 
Ovládání     foliová klávesnice  
Řízení     mikroprocesorem 
Vstupy     2x teplotní čidlo 
     3x pasivní  
     2x impulzní čidlo 
Výstupy     5x výstupní kontakt 6A  
     1x řízení ventilátoru  
Komunikační port    RS485 , RS 235 
Krytí      IP 65 
 
 
 
Kap. 3   Popis přístroje___________________________________________________ 
 
3.1   Celkový popis 
 
Řídící jednotka je umístěna v unifikované kompaktní plastové skříni se čtyřmi úchyty pro upevnění. Pod plastovým 
otevíratelným krytem je čelní panel, jež je tvořen hlavním jističem, foliovou klávesnicí s indikačními prvky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Obr. č. 1 - Řídící jednotka- celkový pohled 
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3.2   Zapojení konektorů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propojení s okolím je zajištěno dvěma konektory  X1 a X2.  
Konektorem X1 je přivedeno napájecí napětí a jsou připojeny všechny silové prvky automatického kotle – motory podavačů, 
ventilátor, oběhové čerpadlo, havarijní termostat  apod. 
Konektorem X2 je připojen teploměr provozní, teploměr spalin, pokojový termostat, termostat bojleru a ostatní pasivní a 
nízkonapěťové vstupy.  
Konektor X3 tvoří nulový můstek pro vzájemné propojení ochranných vodičů PEN.  
Konektor X4 slouží kvalifikované obsluze pro programování a nastavování parametrů. 
Konektory jsou rozměrově odlišné a jsou opatřeny mechanickými klíči proti záměně. Tím je vyloučeno propojení silové a 
ovládací soustavy kotle. Ochranné vodiče PEN jsou na konektor X3 připojeny zásuvnými plochými konektory 6,3 x 0,8 mm. 
Systém propojení řídící jednotky s okolím umožňuje snadnou a rychlou výměnu v případě jakékoliv poruchy a zamezuje 
záměně vodičů při případných opravách.  Zapojení jednotlivých konektorů je na obr.2. 
 
 

 
 

obr.č. 2 - Zapojení konektorů řídící jednotky



 
Řídící jednotka automatických kotlů typu KP 

 

 5

 
 
   3.3   Blokové schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

obr. č. 3 - Blokové schema zapojení 
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3.4   Popis ovládacího panelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládací panel obsahuje hlavní jistič 1, alfanumerický displej 2, teploměr 3, vlastní speciální klávesnici s vloženými 
indikačními diodami 4, výraznou rudou kontrolku „ALARM“ 5 a indikační kontrolku „SMS řízení“ 6  . 
 
Hlavní jistič 1 má dvě polohy : 
 
 Vypnuto – zelená páčka je ve spodní poloze a indikační okénko je zelené 
 Zapnuto – zelená páčka je v horní poloze a indikační okénko je červené 
 
Zapnutím jističe se uvádí řídící jednotka do činnosti. Hlavní jistič chrání řídící jednotku a připojená zařízení proti přetížení a 
zkratu. 
 
Alfanumerický displej 2 oskytuje uživateli informace o stavu zařízení,nastavených hodnotách jednotlivých parametrů. Vede 
obsluhu jednotlivými nabídkami v menu při používání editačního režimu. Dialogový způsob komunikace s obsluhou je veden 
ve zvoleném národním jazyce. Pro lepší viditelnost je displej podsvětlován. 
 
Teploměr 3 je tvořen trojmístným sedmisegmentovým zobrazovačem. Trvale zobrazuje okamžitou hodnotu teploty vody na 
výstupu kotle °C. Při stisku klávesy ESC zobrazuje teplotu spalin. Zobrazení teploty spalin je indikováno blikajícími 
desetinnými tečkami 
 
Vlastní foliová klávesnice je speciálně navržena pro snadnou obsluhu a přehledné ovládání automatického kotle na tuhá 
paliva. Klávesnici tvoří 11 tlačítek s mechanickým klikem. U každého tlačítka je indikační svítivá dioda. Diody se rozsvěcují 
v případě použití příslušného tlačítka nebo v případě činnosti zařízení, která je tlačítkem ovládána. 
 

 AUTO/RUČNĚ – přepíná ruční provoz nebo automatický,zvolený režim činnosti 
 MODULACE   – zapíná nebo vypíná režim automatického přepínání výkonu  
 VÝKON   – zapíná nebo vypíná režim ruční volby výkonu 
 START  – ruční start kotle (musí být vybaven el.zapalováním) 
 KOMINÍK  – zapíná nebo vypíná chod kotle v servisní režimu 
 ⇐ ⇑ ⇒ ⇓   – čtyři tlačítka kurzorových šipek slouží k řízení pohybu v menu při použití editačního režimu nebo   

                             k nastavení požadovaných hodnot příslušného parametru 
 ∩   – tlačítko ESC znamená návrat ze zvoleného menu 
 →   – tlačítko ENTER znamená potvrzení zvolených údajů 

 
Kontrolka „ALARM“ 5 výrazné rudé barvy se rozsvítí v případě, že teplota kotlové vody přesáhne teplotu 95°C.  
Kontrolka „SMS řízení“ 6 se rozsvítí v případě, že kotel, který je vybaven GSM modemem, přijal SMS zprávu a pracuje 
v takto nastaveném režimu.  
 
 
 
 
 

 
 

obr.4  Řídící jednotka – ovládací panel 
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 Poznámka: tlačítka mají zabudovanou funkci AUTOREPEAT  -   delší podržení tlačítka nahrazuje opakovaný stisk  
tlačítka.  

 Poznámka: není-li klávesnice obsluhována po dobu cca 30 sec, je aktivována funkce TIME_OUT a řídící  
 jednotka se vrací do základního stavu:   
- nebyla-li provedena změna parametrů v jakémkoli  menu, vrací se do stavu z něhož  do menu přešla (RUČNĚ, AUTOx,  
MODx, BOILER) 
- byla-li provedena změna parametrů v jakémkoli menu, vrací se do stavu RUČNĚ. Do automatického režimu přepneme 
jednotku stiskem tlačítka  AUTO/RUČNĚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPNUTÍ řídící jednotky se provede přeložením páčky hlavního jističe 1 do dolní polohy. 
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Kap. 4   Blokové schéma obsluhy___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                obr.č.5 Blokové schéma obsluhy  
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                                    obr.č.6 Blokové schéma obsluhy - pokračování 
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4.1   Popis základních principů a procesů: 
 
1. V rámci běžného provozu se kotel ovládá tlačítky volby režimu na řídící jednotce kotle:  

AUTO/RUČNĚ, MODULACE, VÝKON, START.  
2. Pro další uživatelské a servisní ovládání a nastavení kotle se používá dialogový režim ovládání prostřednictvím tlačítek  

 → ENTER,   ∩ ESC, kursorová tlačítka ⇐  ⇑  ⇒  ⇓  .  
3. Provozní stavy se zobrazují na alfanumerickém displeji.  
4. Při servisním měření se kotel uvede do měřícího režimu tlačítkem  KOMINÍK. 
 
Automatický režim provozu kotle 
Jedná se o režimy AUTOx, MODx, BOILER, Elektrické zapalování. 
Kotel pracuje s nastavenými  hodnotami:  
        Vliv na: 
P 1 zapnuto  Menu 10.1.  kap.6.  výkon 
P 1 vypnuto   Menu 10.1.  kap.6.  výkon 
Ventilátor  Menu 10.1.  kap.6.  emise, výkon 
Předstih   Menu 10.2.  kap.6.  provozní bezpečnost 
Přesah   Menu 10.3.  kap.6.  provozní bezpečnost 
 

 Poznámka:  Všechny provozní hodnoty kotle jsou pro daný typ kotle nastaveny z výroby ! 
                         Servisní technik může při uvedení kotle do provozu provést pouze optimalizaci parametrů kotle  
                         v konkrétních podmínkách nasazení kotle (přizpůsobení otopnému systému, použitému palivu a  
                          podmínkám pro odvod spalin) 
                          Při výměně řídící jednotky je servisní technik povinen zkontrolovat a nastavit všechny parametry řídící  
                          jednotky  odpovídající danému typu kotle 
 
Ruční režim kotle 
umožňuje v případě potřeby ovládání jednotlivých prvků (dle schematu). Využívá se při uvedení kotle do provozu, popřípadě 
při poruchových  stavech.  
Prvky se ovládají prostřednictvím tlačítek klávesnice řídící jednotky (  → ENTER,   ∩ ESC,  
kursorová tlačítka ⇐  ⇑  ⇒  ⇓  ) a dialogového menu č. 1 Přímé ovládání v rozsahu dle schématu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Režim  pevně nastaveného výkonu  
- nastavuje se tlačítkem  MODULACE – (nastavení Modulace vypnuta) 
- nastavení potřebného výkonu lze provést tlačítkem  VÝKON v následujících úrovních: 

 
Příklad nastavení - nastavení od výrobce: 
 

Program 1 30%  nominálního výkonu 
Program 2 55%  nominálního výkonu 
Program 3 80%  nominálního výkonu 
Program 4 90%  nominálního výkonu 
Program 5 100%  nominální výkon 
Program 6 90%  pro ohřev TUV 

 
- blíže viz Menu 10.1.  - kapitola 6 
- viz příloha: GRAF 1 - REŽIM PEVNĚ NASTAVENÉHO VÝKONU       
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 Poznámka:  Všechny provozní hodnoty kotle jsou pro daný typ kotle nastaveny z výroby ! 
Všechny programy jsou  libovolně nastavitelné v rozsahu 30-100% nominálního výkonu.   
Dodržujte doporučení, že program s vyšším číslem má být nastaven na vyšší výkon.  
Platí pro programy P1-P5. 
 
Režim Modulace výkonu  
- nastavuje se tlačítkem  MODULACE – (nastavení Modulace zapnuta) 
- je-li modulace výkonu zapnuta, řídící jednotka automaticky přepíná 5 stupňů výkonů (Program 1 – 5 – viz výše) podle 

předem nastaveného režimu na základě spotřeby tepla v systému 
- blíže viz  kap. 5. Volba režimu činnosti 

 
 Důležité upozornění:  

Dodržujte nutnou podmínku, že program s vyšším číslem musí být nastaven na vyšší výkon. Platí pro programy P1-P5 
Viz příloha: GRAF 2 - MODULACE VÝKONU 
 
Start kotle 
- kotel se uvede do provozu stiskem tlačítka  START  a potvrzením tlačítkem  → ENTER za podmínek dále uvedených 
- zásobník paliva a dopravní cesty jsou naplněny palivem  
- program Elektrického zapalování je povolen viz MENU 6. (kapitola 5.) 
- blíže viz  kap. 5. Volba režimu činnosti 
 
 
Elektrické zapalování  
Pro elektrické zapalování musí být kotel vybaven konstrukčním uspořádáním hořáku a stanovenou 
elektrickou výstrojí kotle. 
 
-    programově řízený proces, při němž se prostřednictvím horkého vzduchu ohřívaného zapalovacími spirálami v hořáku  
     kotle zapálí palivo na roštu hořáku 
-    proces probíhá v těchto fázích: 

Doba žhavení #  – čas, po který jsou zapalovací spirály zapnuty  
Doba přikládání #  – čas po který jsou v chodu oba podavače P1 i P2 a dávkují palivo do hořáku.  
Doba rozhoření  #  – čas potřebný pro rozhoření paliva po celé ploše hořáku 

-    Ventilátor  #  – hodnota otáček ventilátoru v %, na kterých pracuje ventilátor při elektrickém zapalování.  
-    Kontrolními parametry pro vyhodnocení hoření jsou: 
     Kontrolní teplota #       - rozdíl teploty spalin a teploty vody  
-    Kontrola spalin #   - časový úsek (zpoždění) po kterém se po přechodu ze stavu ÚTLUM provádí vyhodnocení   
                kontrolní teploty 
     Po vyhodnocením uvedených parametrů kotel přejde do některého z provozních režimů nebo ukončí svou činnost.  
- blíže viz  Menu 10.5. kap 6. Parametry elektrického zapalování 
 

 Poznámka:  # =  parametr je programově nastavitelný       
Viz příloha: GRAF 3 - ELEKTRICKÉ  ZAPALOVÁNÍ 
 
Naplnění dopravních cest palivem 
- kotel nemá detekci množství paliva v hořáku  
- činnost kotle je řízena časovými posloupnostmi v řízení podavačů P 1 a P 2 
- pro správnou činnost kotle musí být podavač P 1 před začátkem provozu naplněn palivem natolik, aby palivo začalo 

vypadávat z podavače do spojovací plastové hadice 
- další plnění dopravních cest se děje automaticky za podmínky, že v zásobníku paliva je dostatečné množství pelet 
- Dopravní cesty naplníme ovládáním Podavačů P1 a P2 viz MENU 1.1, 1.2. (kapitola 5. Přímé ovládání) 
 
Kominík 
- režim se zapíná tlačítkem KOMINÍK slouží pro servisní měření při periodických kontrolách spalin. 
- Po stisku tlačítka kotel začne topit na pevně nastaveném výkonu kotle v programu zadaném v MENU 10.1    

(kapitola 6.)  
- tlačítko je možno použít pouze při přechodu z automatických režimů AUTOx, MODx, BOILER, neaktivuje proces 

elektrického zapalování. 
- blíže viz  kap 5. Volba režimu činnosti  
- Viz příloha: GRAF 4 - KOMINÍK 
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Útlum  
- klidový režim kotle, kdy kotel aktivně nehoří, podavače P 1, P 2 a Ventilátor nejsou v činnosti.  
- Kotel je neustále připraven obnovit dodávku tepla (na základě sepnutí pokojového, bojlerového termostatu nebo na 

základě dálkového ovládání GSM) 
- blíže viz kap. 8 
- Viz příloha: GRAF 5 - ÚTLUM (T < DÉLKA ÚTLUMU),  GRAF 6 - ÚTLUM T > DÉLKA ÚTLUMU 

 
Přednostní ohřev TUV 
- režim je aktivován automaticky na základě přivedení signálu sepnutého kontaktu termostatu zásobníku TUV  
- kotel pracuje na nastaveném programu P6 (Menu 10.1, kapitola 6. Programy) 
- signál je akceptován pouze v časových úsecích nastavených v Menu 5. Nastavení času pro ohřev TUV (Bojler aktivní) 
- kotel automaticky nahřeje zásobu TUV na nastavenou teplotu 
- po tuto dobu nedodává teplo do otopného systému s výjimkou časového úseku, kdy kotel přejde do stavu ÚTLUM při 

překročení nastavené hodnoty teploty kotlové vody (Menu 2, Kapitola 5) 
Viz příloha: GRAF 7 - PŘEDNOSTNÍ OHŘEV TÚV,  GRAF 8 - REŽIM BOILER S EL. ZAPALOVÁNÍM 

 
 
4.2   Bezpečnostní prvky a principy provozu kotle 
 
Množství paliva v hořáku 
- za provozu kotle je v každém okamžiku v hořáku definované množství paliva v takovém množství, které vylučuje 

možnost přehřátí kotle a vyvolání nebezpečného stavu (například při výpadku el. napájení) 
 
Havarijní termostat kotle 
- ochrana kotle  proti přehřátí 
- reaguje na havarijní teplotu kotle – 95°C  
- v případě překročení vypíná kotel z provozu (v provozu zůstávají pouze oběhová čerpadla), svítí kontrolka ALARM, 

displej zobrazí          STOP TEPLOTA >95°C 
- blíže viz  kap. 9.1 STOP STAV přetopením, havarijní termostat 
- Viz příloha: GRAF 9 - HAVARIJNÍ TERMOSTAT        

 
Programový havarijní termostat kotle 
- ochrana kotle  proti přehřátí 
- reaguje na havarijní teplotu kotle – 100°C  
- reaguje v případě poruchy havarijního termostatu 
- v případě překročení vypíná kotel z provozu (v provozu zůstávají pouze oběhová čerpadla), displej zobrazí  

             STOP TEPLOTA >100°C 
- blíže viz  kap. 9.2 STOP STAV přetopením, provozní teploměr     
- Viz příloha: GRAF 10 - PROGRAMOVÝ TERMOSTAT         
             
Havarijní termostat hořáku  
- nadstandardní ochrana kotle proti zpětnému zahoření paliva  
- reaguje na havarijní teplotu v místě připojení spojovací hadice na podavač P 2 
- je nastaven na 80°C – v případě překročení vypíná kotel z provozu (v provozu zůstávají pouze oběhová čerpadla), svítí 

kontrolka ALARM displej zobrazí        STOP TEPLOTA >95°C 
- svítí pomocná rudá kontrolka v blízkosti havarijního termostatu hořáku 
- blíže viz  kap.  9.3. STOP STAV – přetopením v palivové cestě 
- Viz příloha: GRAF 11 - HOŘÁKOVÝ TERMOSTAT 

             
Kotlový provozní  teploměr 
- provozní ochrana kotle proti přehřátí kotle  
- kotel přejde do stavu ÚTLUM při dosažení nastavené teploty výstupní vody  
- blíže viz  kap. MENU 2 Teplota (kapitola 5.2. Nastavení teploty výstupní vody) 
 
Funkce – Předstih + Přesah 
- důležitý bezpečnostní prvek zajišťující bezpečnost proti zpětnému zahoření paliva 
- podavač P 2 (hořákový) pracuje vždy v závislosti na funkci podavače P 1 
- P2 pracuje vždy déle než P1 
- výsledkem funkce systému je volný prostor ve spojovací hadici mezi P 1 a P 2, volný šnek P2 a tím rozdělený tok paliva 

ze zásobníku do hořáku  
- blíže viz  kap.6. Předstih(Menu 10.2) a kap.6. Předstih (Menu 10.3) 
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Spojovací hadice P1 – P2 
- bezpečnostní prvek – součást dopravních cest paliva 
- v kombinaci s podavači P 1, P 2 a rotačními snímači je místem, kde se odděluje palivo v hořáku od paliva  

v podavači P 1 
- hadice musí splňovat následující podmínku: montáž nejlépe ve svislé poloze, odchylka od svislé polohy je dovolena max. 

v rozsahu 20° 
- hadice je vyrobena z nehořlavého materiálu 
 
Rotační snímače 
- bezpečnostní prvek – součást dopravních cest paliva  
- zajišťují kontrolu bezpečné funkce podavačů P 1, P 2 - oddělení paliva v hořáku od paliva v podavači P 1 
- v případě zablokování jednoho z podavačů je z důvodu bezpečnosti provozu zablokována činnost kotle a na displeji se 

objeví hlášení          ZABLOK.POD x 
- blíže viz  kap. 7. Rotační snímače (Menu 11.8) 

 
Absolutní meze teploty  
- bezpečnostní prvek a prvek zajišťující provozní spolehlivost zakomponovaný do programového řešení řízení kotle  
- zajišťují fungování oběhových čerpadel bez ohledu na další provozní podmínky v případě potřeby vychlazení kotle  
- výrobcem jsou nastaveny na 85°C 
- blíže viz  kap. 7. Meze oběhového čerpadla (Menu 11.4),  Meze oběhového čerpadla boileru (Menu 11.5) 
- Viz příloha: GRAF 12 - ABSOLUTNÍ MEZE SPUŠTĚNÍ ČERPADLA 
 
Teploměr spalin 
- sledováním teploty spalin na výstupu z kotle se kontroluje hoření paliva v topeništi  
- kontrola se provádí po ukončení procesu elektrického zapalování kotle a po přechodu ze stavu ÚTLUM do některého 

z provozních stavů (AUTO, MODULACE, BOILER) 
- v případě, že nedojde k dostatečnému nárůstu teploty spalin, zastaví řídící jednotka provoz kotle do doby odstranění 

závady (nedostatek paliva, chybné nastavení provozních parametrů) a na displeji se objeví hlášení  
           STOP-NEZAPALENO 

- blíže viz  kap. 6. Parametry elektrického zapalování (Menu 10.5.5) 
 
GSM modem 
- doplňková výbava kotle na přání zákazníka 
- umožňuje přenos informací o provozních a poruchových stavech kotle na zadaná mobilní čísla prostřednictvím  

SMS zpráv 
- umožňuje provoz kotle dálkově řídit rovněž prostřednictvím odeslaných SMS zpráv 
- blíže viz   kap.5. GSM Modem (Menu 8.) ,  kap.7. GSM Master (Menu 11.9) 
 
Komínový tah 
- je zásadním „vnějším“ parametrem potřebným pro optimální provoz kotle 
- nedostatečný tah komína (malý průměr průduchu, špatný stav komína, malá výška) omezuje možnosti využití kotle, 

v extrémních případech může způsobit nebezpečný stav (shromažďování spalin v kotelně) 
- nadměrný tah komína má vliv na nemožnost dosažení optimálních provozních parametrů kotle  
- nadměrný komínový tah lze omezit použitím regulátorů tahu komína 
- blíže viz  Návod k obsluze kotlů KPxx   „Doporučený komínový tah“ 
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4.3   Provozní stavy - základní zobrazení na displeji řídící jednotky 
 
AUTO1  (2-5)  - kotel pracuje v automatickém režimu podle hodnot parametrů zvoleného  programu  
              (v MENU 2, 5, 6, 10.1 až 10.7). 
 
"AUTO"            - (blikající) kotel pracuje v  režimu elektrického zapalování  podle hodnot parametrů   
                nastavených v MENU 6, 10.5. 
 
MOD1 (2-5)     - kotel pracuje v automatickém modulovaném režimu podle hodnot parametrů  
               uložených  v pamětech ŘJ (v MENU 2,5,6, 10.1 až 10.7, 11.7). 
 
BOILER             - kotel pracuje v automatickém režimu přednostního ohřevu TUV podle hodnot  
              parametrů uložených v programu P6 (MENU 5.5, 10.6., 10.7.) 
 
RUČNĚ               - kotel nepracuje automaticky. V Menu 1 – Přímé ovládání lze ovládat jednotlivé prvky kotle a kontrolovat             
                         stavy vstupů.  
 
ÚTLUM               - klidový režim kotle, kdy kotel aktivně nehoří. Kotel je připraven na základě impulsu  
               od okolních zařízení (termostaty, GSM Modem) obnovit dodávku tepelné energie  
 
"AUTO!" - (blikající) signalizuje probíhající proces nuceného přiložení a rozhoření paliva  
               v režimu ÚTLUM  kotle bez automatického zapalování. 
 
"B"  - signalizuje stav, kdy je bojlerový termostat sepnutý – aktivní.  
   Blikající písmeno B se na displeji zobrazí mimo časové úseky nastavené v Menu 5. Bojler aktivní  
                          - viz kapitola 5. Nastavení času pro ohřev TÚV  
 
 
Kap. 5   Ovládání řídící jednotky – uživatelská nastavení_________     _Hlavní nabídka              
Řídící jednotku zapneme přeložením páčky hlavního jističe 1 do horní polohy. Na alfanumerickém displeji 2 se objeví: 
 
A)   nápis RUCNE  a čas ve formátu hh mm. Ukazatel teploty 3 zobrazuje okamžitou teplotu kotlové vody. 
B)   nápis MODx, AUTOx, BOILER nebo ÚTLUM v případě, že byla řídící jednotka vypnuta v některém z těchto režimů a 
není programově povoleno automatické zapalování (AZ) 
C)    blikání nápisu  AUTO, je-li jednotka vybavena elektrickým zapalováním a je programově povoleno automatické 
zapalování.  
 
5.1   Volba režimu činnosti 
Obsluha může ovládáním tlačítek klávesnice - 4- v tlačítkovém poli REŽIM vybrat požadovaný režim činnosti kotle a případně 
kurzorovými šipkami ⇐  ⇑  ⇒  ⇓  přímo ovládat jednotlivé parametry. 
 

 AUTO/RUČNĚ   - přepínání mezi ručním a automatickým provozem provádíme tímto tlačítkem 
 

 MODULACE – stiskem tlačítka  se na displeji objeví nápis ZAPNUTO nebo VYPNUTO dle aktuálního stavu nastavení. 
Kurzorovou šipkou  ⇑  ⇓ lze provést změnu aktuálního nastavení. Je-li modulace povolena, řídící jednotka automaticky, 
přepíná 5 stupňů výkonů podle předem nastaveného režimu. Při automatickém provozu kotle svítí na displeji MODx 
kde x ke číslo aktuálního výkonu. Žlutá LED u tlačítka svítí. 
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 VÝKON – ruční nastavení výkonového stupně provedeme následovně:  
Vypneme režim modulace (viz režim MODULACE). Přepneme kotel do režimu RUČNĚ stiskem tlačítka  AUTO/RUČNĚ.  
Stiskneme tlačítko  VÝKON –  kurzorovými šipkami ⇑  ⇓ lze provést změnu aktuálního nastavení výkonu.   
Nové nastavení potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. 
                                            

 Poznámka: Pracuje-li řídící jednotka v automatickém režimu (AUTOx,MODx,BOILER), po stisku tlačítka  VÝKON 
se na displeji zobrazí aktuální výkon 
             AUTOx  PP kW, nn %              
- x číslo aktuálně nastaveného programu 
- PP je výkon kotle, odpovídající nastavenému programu 
- nn poměrné číslo udávající procento ve vztahu k nominálnímu výkonu kotle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 START  
– Je-li automatické zapalování programově povoleno (Hlavní nabídka MENU 6), 
stiskem tlačítka se postupně objeví oznamy       > ZAPNUTO < 
                                                                             -El.zatapeni- 
                                                                                > START! < 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrdíme-li tuto nabídku stiskem tlačítka ENTER, kotel zahájí řežim automatického zapalování, což je signalizováno 
blikajícím nápisem AUTO. 
 
- Je-li AZ programově zakázáno (Hlavní nabídka MENU 6), stiskem tlačítka se postupně objeví oznam   
              >  VYPNUTO <                          
a řídící jednotka se vrátí do režimu RUČNĚ. 
 

 Poznámka: Programová rutina Automatického Zapalování má absolutní prioritu pro své vykonání v plném rozsahu. 
Pokud je aktivována, nelze ji samočinně žádným způsobem přerušit nebo zastavit. Tato skutečnost je důležitou podmínkou 
pro spolehlivý provoz kotle, neboť zda kotel hoří nebo nehoří se dále zjišťuje jen nepřímo z dalšího chování kotle. 
Ukončení běžící rutiny AZ může provést pouze obsluha přepnutím do režimu RUČNĚ. 

 Poznámka: Pracuje-li kotel v režimu AUTOx, MODx nebo BOILER a dojde k přerušení napájení, kotel po obnově 
napájen zahájí provoz rutinou elektrického zapalování. 
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 KOMINÍK  –  tlačítko slouží pro servisní měření při periodických kontrolách spalin. Po stisku tlačítka kotel začne topit  
na nastaveném výkonu kotle  na program zadaný v MENU 10.1.7 . Programy, jako program kominík. (kapitola 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opětovným stiskem se uvede do původního stavu  (AUTO/RUČNĚ). 
 

 Poznámka:  Řídící jednotka pracuje v tomto režimu za podmínky, že kotel není ve stavu ÚTLUM  (kapitola 8.). Pro 
správnou činnost je nutno sepnout kontakt pokojového termostatu nebo vychladit kotel - například zapnutím oběhového 
čerpadla (kapitola 5.1. přímé ovládání) pod hodnotu teploty výstupní vody Menu 2, kap. 5 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________          _ MENU 1__PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ  
Stiskem  → ENTER  – po krátkém probliknutí „Hlavní nabídka“ přejde RJ do MENU 1  Přímé ovládání                                           
           > 1. Prime ovladani< 
 
V MENU 1 Přímé ovládání lze velmi jednoduše ovládat všechny výstupy a kontrolovat stav vstupních signálů. S výhodou se 
používá při uvádění kotle do provozu nebo při servisním zásahu.   
 

 Poznámka: Přímého ovládání podavačů je nutno použít v okamžiku, kdy dojde palivo a jsou prázdné podavače paliva 
(viz kapitola 10.1. Nedostatek pelet v zásobníku) 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓ můžeme přecházet k dalšímu nebo předcházejícímu  MENU Opakovaným stiskem tlačítka  

 ∩ ESC se můžeme vrátit do předcházejícího menu nebo menu opustit 
 
_____________________________________________     Menu 1.1_ Ovládání podavače P1   
Po dalším stisku tlačítka  → ENTER se zobrazí      Podavac1   xxx VYP 
 
- xxx je doba chodu podavače v sec. 
kurzorovými šipkami můžeme měnit dobu chodu Podavače 1 

 ⇒  - zvyšuje dobu chodu o +10sec 
 ⇐ - snižuje dobu chodu  o –10sec 

Po stisku tlačítka  → ENTER Podavač1 zapneme. Na displeji se zobrazí         Podavac1   xxx ZAP 
 
Řídící jednotka odečítá z nastaveného časového údaje chodu Podavače1.  
Při dosažení hodnoty 000 se Podavač 1 zastaví. 
Hodnotu doby chodu Podavače 1 lze v průběhu chodu zvyšovat  ⇒ nebo snižovat   ⇐ . 
Vypnutí chodu Podavače 1 se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
______________________________________________________       Menu 1.2_Ovládání podavače P2   
Na displeji se zobrazí          Podavac2   VYP 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER Podavač 2 zapneme. Na displeji se zobrazí   Podavac2  ZAP 
 
Vypnutí chodu Podavače 2 se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
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_____________________________________________________        _ Menu 1.3 _Ovládání ventilátoru   
Na displeji se zobrazí         Ventil.  vv%  VYP 
 
- vv je aktuálně nastavená hodnota otáček Ventilátoru. 
Kurzorovými šipkami můžeme měnit hodnotu otáček Ventilátoru. 

 ⇒ - zvyšuje otáčky ventilátoru o +1% 
 ⇐ - snižuje otáčky ventilátoru o  –1% 

Po stisku tlačítka  → ENTER Ventilátor zapneme. Na displeji se zobrazí   Ventil.  vv%  ZAP 
 
Hodnotu otáček ventilátoru lze v průběhu chodu zvyšovat  ⇒ nebo snižovat   ⇐ . 
Vypnutí chodu ventilátoru se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
__________________________                  _______ _____Menu 1.4   Ovládání čerpadla topného systému  
Na displeji se zobrazí         Cerpadlo VYP 
 
Po stisku tlačítka  → ENTER Čerpadlo zapneme. Na displeji se zobrazí   Cerpadlo ZAP 
 
Vypnutí chodu Čerpadla se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
_________________________________________________ _ __Menu 1.5    Ovládání čerpadla boileru 
Na displeji se zobrazí         Cerpadlo bo. VYP 
 
Po stisku tlačítka  → ENTER Čerp. bojleru zapneme. Na displeji se zobrazí   Cerpadlo bo. ZAP 
 
Vypnutí chodu Čerpadla bojleru se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
 
___________________________________________       _Menu 1.6  _Ovládání elektrického zapalování 
Na displeji se zobrazí         Zapalovani    VYP 
 
Po stisku tlačítka  → ENTER Zapalování  zapneme. Na displeji se zobrazí   Zapalovani    ZAP 
 
Vypnutí chodu Zapalování se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
 

 Poznámka: Aby nedošlo při opomenutí k poškození žhavících spirál, dojde po uplynutí 60 sec k samočinnému vypnutí. 
 
______________________________________________________     ___Menu 1.7__Ovládání dotápění 
Na displeji se zobrazí         Dotapeni  VYP 
 
Po stisku tlačítka  → ENTER Dotápění zapneme. Na displeji se zobrazí   Dotapeni  ZAP 
 
Vypnutí chodu Dotápění se provede stiskem tlačítka  → ENTER. 
 

 Poznámka: Aby nedošlo při opomenutí k poškození topných spirál,  
dojde po uplynutí 60 sec k samočinnému vypnutí. 

 Poznámka: Funkce El zapalování a Dotápění  ovládá stejný  výstup na svorkách X1.7, X1.8 
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓ přejdeme k dalšímu MENU přímého ovládání Zapalování. 
 
_________________________________________________________    _ Menu 1.8__Zobrazení vstupů   
Na displeji se zobrazí         PT:x  BT:x  RS:x  x 
 
- hodnota x může nabývat hodnoty 0 nebo 1 
- hodnota 1 znamená sepnutý aktivní stav  
- hodnota 0 znamená rozepnutý neaktivní stav   
 
PT – pokojový termostat, BT- termostat boileru, RS – rotační snímače podavače P1 a P2 
 

 Poznámka:  Po návratu z menu „Přímé ovládání“ obsluhou, stiskem tlačítka  ∩ESC nebo na „TIME OUT“ (po uplynutí 
cca 30 sec bez obsluhy klávesnice) se všechny výstupy uvedou do základního stavu OFF a kotel přejde do stavu RUČNĚ. 

 Poznámka: Ručního ovládání podavačů je nutno použít v okamžiku, kdy dojde palivo a vyprázdní se dopravní cesty (Viz 
kapitola 10.1  NEDOSTATEK PELET V ZÁSOBNÍKU). 
 



 
Řídící jednotka automatických kotlů typu KP 

 

 18

 
_____________________________ ____________     _ MENU 2 _NASTAVENÍ TEPLOTY VÝSTUPNÍ VODY  
MENU 2. Teplota se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu  kurzorovými 
šipkami  ⇑    ⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis     >  2. Teplota < 
                                                                         
Po stisku tlačítka  → ENTER  přejdeme do menu v němž můžeme měnit teplotu výstupní vody kotle.  
                                                                          T[°C]    tt   TT 
kde tt  je stávající hodnota nastavení, TT  je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑  ⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu teploty výstupní vody automatického kotle. Tato teplota je 
významným parametrem pro řízení činnosti kotle. Jestliže teplota výstupní vody dosáhne nastavené hodnoty, kotel přejde  
do tzv. ÚTLUMOVÉHO REŽIMU (viz. kapitola 6. menu 10.4. a kapitola 8.) 

  ⇑   - zvyšuje požadovanou hodnotu teploty výstupní vody s krokem  +1°C 
  ⇓ - snižuje požadovanou hodnotu teploty výstupní vody s krokem   -1°C  

 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota TT  přestane blikat a je uložena v pracovním 
registru pro provoz kotle v některém z automatických režimů.  
Hodnoty tt  a TT  jsou nyní  identické.  
Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota TT opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩ ESC se provede 
návrat do hlavní nabídky. 
 
Hodnota TT je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota TT 
nebliká). Jestliže hodnota TT  bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní 
hodnota nastavení tt. 
  

 Poznámka: Minimální a maximální hodnota TT je omezena výrobcem. 
 
____________________________________________ ________________        _ MENU 3   VOLBA JAZYKA  
MENU 3 Volba jazyka se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu  kurzorovými 
šipkami  ⇑   ⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis     > 3. Volba jazyka< 
                                                                      
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > Cestina <                               
 
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓  vybere uživatel příslušnou jazykovou verzi pro komunikaci s obsluhou a to z možností  
                                                                          > English< 
                                                                               > Deutsch< 
                                                                           > Polski< 
                                                                               > Italiano< 

            > Espanol< 
Volbu potvrdí stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se vracíme do menu > 3. Volba jazyka<  
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze pokračovat kurzorovými šipkami 

 ⇑    ⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_________________________ ____________________________ _____      _ MENU 4   NASTAVENÍ ČASU  
MENU 4  Nastavení času se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu 
kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis     >  4. Nast. casu < 
                                                                       
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       Cas :  HH : MM : SS  
                                                                  
Přičemž údaj HH bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑     ⇓  lze změnit aktuální stav hodin. 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu čísla s krokem  +1h 
  ⇓ - snižuje hodnotu čísla s krokem   -1h 

 
Je-li údaj v hodinách nastaven stiskem kurzorových šipek  ⇒, přejdeme na nastavení minut nebo stiskem tlačítka  

 → ENTER  potvrdíme  celkově nastavení času a vracíme se do menu    >  4. Nast. casu  <                     
 ⇒ - posouvá se na sousední číslici doprava 
 ⇐  - posouvá se na sousední číslici doleva 

 
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓  lze změnit aktuální stav minut. 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu čísla s krokem  +1min 
  ⇓ - snižuje hodnotu čísla s krokem   -1min 
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Je-li údaj v minutách nastaven stiskem kurzorových šipek, přejdeme na nastavení sekund nebo se vrátíme k opakovanému 
nastavení hodin nebo stiskem tlačítka  → ENTER potvrdíme  celkově nastavení času a vracíme se do menu > 4.Nast.casu < 
 

 ⇒  - posouvá se na sousední číslici doprava 
 ⇐  - posouvá se na sousední číslici doleva 

 
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓  lze změnit aktuální stav sekund. 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu čísla s krokem  +1s 
  ⇓ - snižuje hodnotu čísla s krokem   -1s 

Je-li údaj v sekundách nastaven stiskem kurzorových šipek, přejdeme na nastavení hodin nebo se vrátíme k opakovanému 
nastavení minut. 
 
Nastavení času potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Program se vrátí do menu >4. Nast. casu < 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze pokračovat kurzorovými šipkami 

 ⇑   ⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ ______________ _________________                                  __ MENU 5   BOILER AKTIVNÍ 
V tomto MENU lze stanovit až tři časová pásma pro ohřev teplé užitkové vody.  
 

 Poznámka: V nastaveném časovém pásmu bude RJ akceptovat signál z bojlerového termostatu a kotel pracuje v režimu 
BOJLER. Mimo tato časová pásma bude signál z bojleru ignorován. Na displeji je tento stav indikován blikajícím písmenem 
„B“ před časovým údajem. 
 
MENU 5. Boiler aktivní se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu  kurzorovými 
šipkami  ⇑   ⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis      > 5. Boiler akt. < 
                                                                            
se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA- a nastavení na toto menu  kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓ . 
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis         Cas.pasmo 1 
                                                                               
Opakovaným stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis      > hh:mm, HH:MM < 
                                                                   
přičemž hh bliká. 
- hh je časový údaj v hodinách dolní hranice časového pásma 1 
- mm je časový údaj v minutách dolní hranice časového pásma 1 
- HH je časový údaj v hodinách horní hranice časového pásma 1 
- MM je časový údaj v minutách horní hranice časového pásma 1 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓  lze změnit aktuální stav hodin nebo minut: 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu hodin s krokem     +1h 
  ⇓ - snižuje hodnotu hodin s krokem      -1h 

Je-li údaj v hodinách dolní hranice nastaven, stiskem kurzorové šipky  ⇒ nebo stiskem tlačítka  → ENTER, přejdeme na 
nastavení minut: 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu minut s krokem      +1min 
  ⇓ - snižuje hodnotu minut s krokem       -1min 

Je-li údaj v minutách dolní hranice nastaven, stiskem kurzorové šipky  ⇒ nebo stiskem tlačítka  → ENTER, přejdeme na 
nastavení hodin horní hranice časového pásma. 
 
Nastavení hodin a minut horní hranice časového pásma se provede stejným způsobem. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do MENU 5. Boiler akt. popřípadě do režimu RUČNĚ , AUTOx , MODx 
nebo BOILER 
 
Pro nastavení dolní a horní hranice časového pásma 2 a časového pásma 3 platí stejná ustanovení. 
Čas.pásmo 2           > hh:mm, HH:MM < 
                                                                         
Čas.pásmo 3           > hh:mm, HH:MM < 
                                                                         
 
_______________ ____________________ _____________________ MENU 6_  ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ  
Povoluje a zakazuje funkci žhavících spirál el.zapalování a použití programových rutin pro automatický start vyhaslého kotle.  
 
MENU 6. Elektrické zapalování se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓ .         > 6. El.zatapeni < 
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Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > ZAPNUTO < 

> 2.VYPNOUT? <                      
 
nebo podle aktuálního nastavení         > VYPNUTO< 

> 1.ZAPNOUT? <                        
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓  můžeme tuto nabídku měnit .  
 
Aktuálně vybraný režim zda elektrické zapalování povolíme nebo zakážeme, potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Na 
displeji se krátce objeví nápis  
                                                                >  ZAPNUTO <     nebo   > VYPNUTO< 
podle právě vybraného režimu. 
 

 Poznámka: Servisní technik nebo výrobce nastaví tuto hodnotu podle technického vybavení kotle. Pro využití funkce 
elektrického zapalování je nutno vybavit kotel hořákovým topeništěm se speciální úpravou pro dopravu horkého vzduchu do 
prostoru topeniště nebo vybaveného žhavící spirálou sloužící k zapálení pelet. 

 Poznámka: Průběh elektrického zapalování probíhá podle časových parametrů, které nastavuje servisní technik při 
spouštění kotle. (Viz  kapitola 6. MENU 10.5. Parametry el. zapalování) 

 Poznámka: Je-li AZ zakázáno , je neaktivní rutina přímého režimu START. 
 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ, AUTOx , MODx, BOILER nebo lze pokračovat kurzorovými 
šipkami  ⇑   ⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
 
 
_______________ ____________________________________ _____ MENU 7_   ELEKTRICKÉ DOTÁPĚNÍ  
Slouží jako  ochrana proti zamrznutí otopného systému např. u neobsluhovaných objektů. 
 
MENU 7. Elektrické dotápění  se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓ .         > 7. El.dotapeni < 
                                                                                                                    
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > ZAPNUTO < 

> 2.VYPNOUT? <                      
 
nebo podle aktuálního nastavení          > VYPNUTO<                            

> 1.ZAPNOUT? <                      
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓  můžeme tuto nabídku měnit.   
 
Aktuálně vybraný režim zda elektrické dotápění povolíme nebo zakážeme, potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. 
 Na displeji se krátce objeví nápis  
                                                            > ZAPNUTO <     nebo   >VYPNUTO< 
podle právě vybraného režimu. 
 

 Poznámka: Servisní technik nebo výrobce nastaví tuto hodnotu podle technického vybavení kotle. Pro využití funkce 
elektrického dotápění je nutno vybavit kotel topnými spirálami zabudovanými do kotlového tělesa. 

 Poznámka: Funkce El.zapalování a El.dotápění se vzájemně vylučují a nelze je použít současně. V případě požadavku 
na současné použití obou funkcí má el. zapalování přednost a funkce el.dotápění se řeší zvláštním zapojením el.obvodů. 
 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOx , MODx,BOILER nebo lze pokračovat kurzorovými 
šipkami  ⇑    ⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ _______________________________________ _    ________ MENU 8   GSM MODEM  
V menu nastavujeme činnost řídící jednotky pro spolupráci s GSM Modemem. Definování telefonních čísel pro komunikaci 
stanoví oprávněné účastníky pro obsluhu kotle. Systém umožňuje dálkové řízení a monitoring jednotlivých kotlů i sítě 
kotelen. Funkce příkazu aktivovaného přes GSM Modem je aktivní do okamžiku nejbližší obsluhy řídící jednotky 
prostřednictvím klávesnice. 
 
MENU 8. GSM modem se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA- a nastavení na toto menu  kurzorovými 
šipkami  ⇑   ⇓ . 8. GSM modem         > GSM modem < 
                                                                   
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > 1.zap./vyp. < 
                                                                         
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > VYPNUTO < 

>  1.ZAPNOUT? <                      
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nebo podle aktuálního nastavení         > ZAPNUTO < 

> 2.VYPNOUT? <                       
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓  můžeme tuto nabídku měnit. 
Výběr potvrdíme tlačítkem  → ENTER. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓ můžeme pokračovat ve výběru dalšího menu.    > 2.Mobil cislo1 < 
                                                                    
V tomto MENU nastavíme číslo se kterým bude řídící jednotka komunikovat. Na toto číslo budou odesílány poruchové SMS 
zprávy. Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví dvanáctimístné číslo včetně národní předvolby, např 

420123456789 
Kurzorovými šipkami nastavíme námi požadované číslo: 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu čísla s krokem   +1 
  ⇓ - snižuje hodnotu čísla s krokem    -1 
 ⇒  - posouvá se na sousední číslici doprava 
 ⇐  - posouvá se na sousední číslici doleva 

Nastavené číslo potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
Na displeji se objeví oznam         > prozvonit? < 
                                                                        
Potvrzením tohoto stiskem tlačítka   → ENTER řídící jednotka ve spolupráci s modemem uskuteční kontrolní volání  
na telefon vybraného čísla. Po dobu vytáčení čísla a vyzvánění je tento stav indikován oznamem 

> vytacim… <                           
Ukončení kontrolního volání provedeme stiskem tlačítka   → ENTER. 
 

 Poznámka: Funkci prozvonění lze využít pouze po připojení a iniciaci modemu. 
 Poznámka: Iniciaci modemu provede řídící jednotka při zapnutí napájení a v případě, že je povolena funkce GSM 

modem ZAPNUTO. Modem musí být připojen k napájení před zapnutím řídící jednotky. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓ můžeme pokračovat ve výběru dalšího menu.    > 3.Mobil cislo2 < 
                                                                         
V tomto MENU nastavíme druhé číslo se kterým bude řídící jednotka komunikovat. Na rozdíl od Mobilního čísla 1 na toto číslo 
nebudou přicházet poruchová hlášení. 
 
Nastavení Mobilního čísla 2 se provede stejným způsobem jako je uvedeno u MENU 8.2. Mobilní číslo 1 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑     ⇓ můžeme pokračovat ve výběru dalšího menu.    > 4.Kredit cislo < 
                                                                           
V tomto MENU lze nastavit  číslo operátora se kterým bude řídící jednotka komunikovat v případě dotazu na zůstatek kreditu 
na placené telefonní kartě.  
 

 Poznámka: Informace o aktuální výši kreditu je uživateli odesílána s každou SMS odeslanou řídící jednotkou. 
 Poznámka:  Číslo pro sdělení kreditu je možno zjistit u operátora. Příklad : Tmobile *101# 

 
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓ můžeme pokračovat ve výběru dalšího menu.    > 5.SMS porucha < 
                                                                           
Tato funkce povolí nebo zakáže odesílání zprávy při případné poruše zařízení. Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis 
                                                                                  > ZAPNUTO < 
                                                                                 > 2.VYPNOUT? < 
 
nebo podle aktuálního nastavení         > VYPNUTO <                            
                                                                                      > 1.ZAPNOUT? < 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑   ⇓  můžeme tuto nabídku měnit. Výběr potvrdíme tlačítkem  → ENTER. 
 

 Poznámka: Výstražná SMS informující o případné poruše nebo provozním stavu zamezujícímu normální provoz kotle se 
odesílá na Mobilní číslo1. a číslo servisu pokud zadáno jako GSM Master v menu Výrobce. 

 Poznámka: řídící jednotka odesílá následující poruchové stavy:  
STOP, STOP-NEZAPALEN, STOP-TEPL>95C, STOP-TEPL>100C, ZABLOK.PODAVAC1, ZABLOK.PODAVAC2 
 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOx , MODx,BOILER nebo lze pokračovat kurzorovými šipkami 
  ⇑   ⇓ ve výběru dalšího menu. 
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_______________ ______________________ _____________________MENU 9_  PROGRAMOVÁ VERZE 
Toto MENU složí pro snadnou identifikaci programové verze. 
 
MENU 9 verze SW objeví se na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA- a nastavení na toto menu  kurzorovými 
šipkami  ⇑     ⇓ .          > 9.verze SW < 
                                                                          
 Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví krátký oznam na alfanumerickém displeji   REG6_4   ddmmrr 
                                                                         
kde ddmmrr je datum vytvoření programu ve formátu den, měsíc, rok. 
 
 
Kap. 6   Servisní nastavení__________________________                   Menu 10__Servis   
 
Menu je zakódované PINem. Obsahuje soubor příkazů a nastavení přístupných servisním technikům. V jednotlivých menu  
se nastavují výkonové stupně, odpovídající množství vzduchu při hoření a parametry zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz 
kotle. 
Je zakázáno PIN sdělovat uživateli nebo nekvalifikované obsluze. Neodborným zásahem do nastavených 
parametrů může dojít k provozu kotle mimo povolené provozní podmínky. 
 
Principy řízení pohybu v menu a nastavování hodnot: 
 
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme uživatelské číslo PIN (kódovou kombinaci) nebo hodnotu konkrétního parametru  

  ⇑   - zvyšuje hodnotu čísla s krokem   +1 
  ⇓ - snižuje hodnotu čísla s krokem    -1 
 ⇒  - posouvá se na sousední číslici doprava 
 ⇐  - posouvá se na sousední číslici doleva 

Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.  
Stiskem tlačítka  ∩  ESC není nastavená hodnota akceptována nebo se vrátíme do předcházejícího menu  
Blikající hodnotu nebo číslici je možno měnit.  
Hodnota parametru potvrzená tlačítkem  → ENTER přestane kmitat a je akceptována k činnosti řídící jednotky. 
 
MENU 10 Servis se objeví po stisku tlačítka na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA -a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami   ⇑  ⇓ .         > 10. Servis< 
      
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis ve formátu       PIN:  ×××× 
                                                                       
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme uživatelské číslo PIN (kódovou kombinaci) jež umožní přístup do servisního 
menu. Je-li zadaná správná hodnota PIN,  na alfanumerickém displeji se krátce objeví nápis  PIN O.K. SERVIS 
                                                                             
Je-li zadána nesprávná hodnota PIN, na alfanumerickém displeji se krátce objeví nápis    - Spatny PIN !!! - 
                                                                              
 Přístup do menu pro SERVIS  není povolen. 
 

 Poznámka:   Od výrobce je servisní PIN nastaven na hodnotu 1111  
 Poznámka:   Při změně PIN servisním technikem je nutno tento kód uschovat. Při ztrátě PIN je  nutný zásah servisního 

pracovníka výrobce. 
 
 
_______________ _________________________ ___________  __                 MENU 10.1 __PROGRAMY   
V tomto menu se nastavuje časování podavačů a otáčky ventilátoru pro nastavení výkonů a optimální spalování. 
 
MENU 10.1  Programy se objeví na displeji po zadání správného PIN v menu Servis   > 1. Programy< 
     
Stiskem tlačítka  → ENTER se dostáváme do menu nastavení provozních hodnot kotle u jednotlivých programů. 

>1. Program c.1< 
kurzorovými šipkami  ⇑     ⇓  lze zvolit program  č.1 – 5, Boiler program, Kominík program. 
 

 Poznámka:   Boiler program je aktivován při požadavku na dodávku tepla do zásobníku na TÚV. 
 Poznámka:   Kominík program je aktivován při režimu KOMINÍK, nastaveným stiskem tlačítka na klávesnicí. 

 
Stiskem tlačítka  → ENTER se dostáváme ke změně parametrů vybraného programu   z05    v20   V067       
kdy hodnota 05 bliká. 
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z -  je hodnota chodu podavače 1 v sec 
v -  je hodnota nečinnosti podavače 1 v sec 
V -  je hodnota otáček ventilátoru v % 
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme nové hodnoty chodu podavače 1 a ventilátoru.  
 

 Poznámka:   Vhodným nastavením hodnot „z“ a „v“ se nastavuje výkon kotle. Doporučuje se , aby nastavení výkonu 
v jednotlivých programech bylo uspořádáno vzestupně – nejnižší výkon v Programu č.1, nejvyšší v Programu č.5 

 Důležité upozornění:   V režimu Modulace je vzestupné uspořádání výkonů povinné!!! 
Příklad: 
Menu 10.1.1   Program č.1 z05 v90 V30   minimální výkon 7,5kW 

10.1.2   Program č.2 z05 v45 V45   13,5 kW 
10.1.3   Program č.3 z05 v29 V53   20,0 kW 
10.1.4.   Program č.4 z05 v25 V64   22,5kW 
10.1.5   Program č.5 z05 v22 V75   Nominální výkon 25 kW 
10.0.6.   BOILER Prg  z05 v25 V64   20,0kW 
10.1.7   KOMINIK Prg z05 v22 V75   Nominální výkon 25 kW 

  
 Důležité upozornění:   hodnoty „z“ a „v“ lze měnit jen v mezích nastavených výrobcem zařízení. Hodnotu „V“ lze 

měnit v rozsahu 30-100% 
 
 
__________________________________ _______________________          _ __ MENU 10.2    PŘEDSTIH  
Stanoví časový úsek o který začne pracovat podavač P2(podavač hořákový) dříve než podavač P1. Palivo padá do 
pracujícího šneku. Předstih má význam pro zajištění požární bezpečnosti kotle.  
 
MENU 10.2 Předstih se objeví na displeji po vstupu do menu -SERVIS-  a nastavení na toto menu  kurzorovými šipkami  

 ⇑   ⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis      >2. Predstih.< 
                                                                        
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis ve formátu      Predstih [s]  aa  AA 
 
Kde aa  je stávající hodnota nastavení, AA je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑    ⇓  lze ovládat nastavení požadované hodnoty doby předstihu chodu hořákového podavače 
automatického kotle na tuhá paliva. Tato vlastnost řídící jednotky se uplatní u kotlů s dvoustupňovým řešením dopravních 
cest paliva. Doba předstihu stanoví časový úsek, ve kterém začne hořákový podavač P2 pracovat dříve než podavač P1. Tato 
vlastnost regulátoru usnadňuje průchod paliva a udržuje dopravní cesty bez paliva. Toto má vliv na bezpečný provoz kotle a 
zamezuje zahoření paliva v dopravních cestách. 

  ⇑   - zvyšuje požadovanou hodnotu doby předstihu podavače  s krokem  +1s 
  ⇓ - snižuje požadovanou hodnotu doby předstihu podavače  s krokem  -1s  

Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.  Hodnota AA  přestane blikat a je uložena do pracovního 
registru pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty aa  a AA jsou nyní  identické.  
Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota AA opět rozbliká a je možno ji měnit. 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do předchozího menu.  
 
Hodnota AA je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota AA 
nebliká). Jestliže hodnota AA bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní 
hodnota nastavení aa.  
 

 Poznámka: Rozsah hodnot AA je stanoven v intervalu {0, xx}s, přičemž xx musí být hodnota menší než součet hodnot 
podavač vypnuto - podavač zapnuto + přesah. Programové vybavení tuto hodnotu kontroluje a neumožní její nastavení 
mimo uvedený rozsah.           

 Poznámka: Nastavená hodnota předstihu je platná pro všechny programy 
 
 
______________ _________________________ _______________________      __ MENU 10.3_  PŘESAH 
Stanoví časový úsek o který přestane pracovat podavač P2( hořákový) později než podavač P1. Palivo je vysunuto bezpečně 
do hořáku. Předstih má význam pro zajištění požární bezpečnosti kotle.  
 
MENU 10.3.Přesah se objeví na displeji po vstupu do menu -SERVIS- a nastavení na toto menu  kurzorovými šipkami  ⇑   
⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       >3. Presah<   
                                                                         
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis ve formátu      Presah [s]  rr  RR 
                                                                         
kde rr  je stávající hodnota nastavení, RR je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
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Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓  lze ovládat požadovanou hodnotu doby doběhu hořákového podavače P2 automatického kotle 
na tuhá paliva. Tato vlastnost řídící jednotky se uplatní u kotlů s dvoustupňovým řešením dopravních cest paliva. Doba 
přesahu stanoví časový úsek, ve kterém běží hořákový podavač déle než podavač primární P1. Tato vlastnost regulátoru 
usnadňuje průchod paliva a udržuje dopravní cesty bez paliva. Toto má vliv na bezpečný provoz kotle a zamezuje zahoření 
paliva v dopravních cestách.   
 
Postup nastavení je stejný jako v předešlé  kapitole. 
 

 Poznámka:  Rozsah hodnot RR je stanoven v intervalu {0, xx}s, přičemž xx musí být hodnota menší než součet hodnot  
podavač vypnuto - podavač zapnuto + předstih. Programové vybavení tuto hodnotu kontroluje a neumožní její nastavení 
mimo uvedený rozsah. 

 Poznámka: Nastavená hodnota přesahu je platná pro všechny programy 
 
 
_____________ _________________________ _________________________    __ MENU 10.4_   ÚTLUM  
Je provozní stav kotle, kdy není požadavek na dodávku tepelné energie. Viz kapitola 8.Automatický provoz. 
 
MENU 10.4 Délka útlumu se objeví na displeji po vstupu do menu -SERVIS- a nastavení na toto menu  kurzorovými šipkami 
⇑ ⇓ .            >4. Delka utlumu<                   

 
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       tmax [min]  uu  UU 
                  
kde uu  je stávající hodnota nastavení, UU je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ lze ovládat nastavení požadované hodnoty doby útlumu automatického kotle na tuhá paliva. 
Doba útlumu stanoví časový úsek, ve kterém automatický kotel aktivně nehoří. Tento režim umožňuje udržovat automatický 
kotel na tuhá paliva v pohotovostním stavu za minimálních nákladů a spotřeby paliva. V hořákovém prostoru se udržuje jen 
minimální množství žhavého paliva a v případě potřeby lze kdykoli obnovit plný chod kotle. V případě překročení nastavené 
doby útlumu, kotel na dobu 2 min obnoví automatický chod a opět přejde do stavu útlumu.   
 

 Poznámka: Rozsah hodnot UU je stanoven výrobcem v intervalu {20, 70}min. 
 Poznámka: Nastavená hodnota útlumu je platná pro všechny programy 

 
 
______________ ___________ ___________________          _ MENU 10.5_   PARAMETRY EL. ZAPALOVÁNÍ 
Nastavuje parametry pro automatický režim zapálení kotle. Časové parametry nastavené v tomto programu musí zajišťovat 
spolehlivé zapálení pelet při studeném startu kotle.  
 
MENU 10.5 Parametry elektrického zapalování se objeví na displeji po vstupu do menu -SERVIS-  a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami   ⇑  ⇓ .          > 5.Par.el.zata< 
 
_____________ ____________________________________ _______           menu 10.5.1     Doba žhavení             
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme do menu       > 1. Doba zhaveni < 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na volbu časové hodnoty doby žhavení (dobu činnosti žhavící spirály). 

Zhav[min]  zzz  ZZZ  
Kde zzz  je stávající hodnota nastavení, ZZZ je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu dolní doby žhavení el.spirál. 

  ⇑   - zvyšuje požadovanou hodnotu doby žhavení s krokem  +1min 
  ⇓ - snižuje požadovanou hodnotu doby žhavení s krokem - 1min 

Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota ZZZ přestane blikat a je uložena v paměti pro 
provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty zzz  a ZZZ jsou nyní  identické. 
  
Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota ZZZ opět rozbliká a je možno ji měnit. 
 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do menu >1. Doba zhaveni <. Hodnota ZZZ je akceptována pro další používání, 
byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota ZZZ nebliká). 
Jestliže hodnota ZZZ bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní hodnota 
nastavení zzz.  
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_____________ __________________________________ _______          menu 10.5.2      Doba přikládání  
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       >2. Doba prikla.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení doby chodu podavačů P1 a P2. Tím zajistíme nasunutí optimálního 
množství paliva do hořákového topeniště pro zapálení.       Prik.[sec]   pp  PP 
                                                                              
Nastavení doby chodu podavačů P1 a P2 se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO,MODX nebo lze po stisku tlačítka  

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑ ⇓ ve výběru dalšího menu. 
 

 Poznámka:  Chod podavače P2 je plynulý, chod podavače P1 je taktován v rytmu 10 s zapnuto, 10 s vypnuto. Docílí se 
tím snadnější chod podavače P2. Chod podavače P2 o 15 s přesahuje chod podavače P1 pro vyčištění dopravní cesty od 
paliva.     
                                                                                   
_______________ ____________________________________ _______           menu 10.5.3    Ventilátor 

>3. ventilator< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení množství vzduchu potřebného při rozhoření kotle 

Vent[%]   vv  VV 
 
Nastavení potřebného množství vzduchu se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole  
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTOX, nebo lze po stisku tlačítka  

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑ ⇓ ve výběru dalšího menu.     
 
_______________ ____________________________________ ____      menu 10.5.4      Doba rozhoření 
                                   >4. Doba rozhor.<                    
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení doby v minutách, kterou je  nutno poskytnou palivu v hořákovém 
topeništi pro dokonalé prohoření. Pro další automatický chod je nezbytné, aby palivo hořelo po celé ploše topeniště. 

Rozh.[min]    rr  RR 
 

Nastavení doby pro rozhoření automatického kotle se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 

 Poznámka:  Nastavená doba pro rozhoření se opakuje dvakrát. Po uplynutí prvního časového intervalu RR kotel krátce 
přiloží (5s) a následuje další interval RR.  

 Poznámka:  Je-li povolena modulace výkonu kotle, po ukončení programové rutiny automatického zapalování začne 
kotel topit na startovacím programu nastaveném v menu modulace (kapitola 7. MENU 11.7.)  
 

 Důležité upozornění: Nastavení parametrů el.zapalování je částečně závislé na použitém palivu. Servisní technik je 
odpovědný za správné nastavení těchto parametrů a je povinen opakovaně vyzkoušet funkčnost zařízení. Časová náročnost 
vyplývá z potřeby startovat kotel ze stavu úplného vyhasnutí a vychladnutí.  
 
_______________ ____________________________________ ___     menu 10.5.5       Kontrolní teplota 

>5. Kontr.teplota< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení hodnoty ∆T Kontrolní teplota ve oC, o kterou je  nutno mít vyšší teplotu 
spalin než teplotu kotlové vody.         KTepl.[oC]  kk  KK 
(Rozsah KK 0-99) 
Nastavení nárůstu teploty kotlové vody  se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 

 Poznámka: Rutina EZ je doplněna o interval v délce trvání 3 min, v němž kotel topí na výkonové úrovni odpovídající 
startovacímu programu po iniciaci režimu MODULACE. 
Po ukončení tohoto intervalu přechází kotel do režimu AUTO, AUTOx nebo BOILER. 
 
V tomto okamžiku řídící jednotka vyhodnocuje, zda teplota spalin je vyšší než teplota vody o hodnotu ∆t (= teplota spalin  
- teplota vody).  Z výroby je tato hodnota nastavena na 15oC. 
 
Je-li hodnota teplota spalin vyšší než nastavená hodnota ∆t  – Kontrolní teplota, kotel pokračuje v činnosti.  
Je-li hodnota nižší než ∆t - Kontrolní teplota, řídící jednotka provede opakovaný pokus o zapálení bez přísunu nového 
paliva, poté se opět se vyhodnocuje průběh zapalování dalším měřením. 
Je-li překročena ∆t - Kontrolní teplota, kotel pokračuje v činnosti, je-li hodnota nižší nebo rovna, řídící jednotka zastaví 
činnost kotle a na displeji se objeví STOP – nezapáleno. 
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______________ ____________________________________ __    _         menu 10.5.6     Kontrola spalin  

>6. Kontr.spal.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení časové prodlevy v min, po které provede řídící jednotka porovnání mezi 
teplotou kotlové vody a teplotou spalin.        K.t.sp.[min]  tt  TT   
(Rozsah TT 0-99) 
Nastavení časové prodlevy se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 

 Poznámka:  Při přechodu ze stavu ÚTLUM: 
Hodnota ∆t - Kontrolní teplota se vyhodnocuje vždy po přechodu kotle ze stavu ÚTLUM do režimu AUTO, AUTOx při 
pracovním režimu MODULACE nebo BOILER v naprogramovaném časovém okamžiku.   
 
Je-li překročena ∆t - Kontrolní teplota, kotel pokračuje v činnosti, je-li hodnota nižší nebo rovna, řídící jednotka zastaví 
činnost kotle a na displeji se objeví STOP – nezapáleno. 
 

 Poznámka: Měření teploty spalin je funkční pouze je-li nastavena hodnota kontrolní teploty > 0 (MENU 10.5.6.) 
Je-li nastavena hodnota kontrolní teploty = 0, jsou kontrolní rutiny jsou vyřazeny z činnosti (vypnuty). 

 Poznámka: Změny v nastavení hodnot jsou řídící jednotkou akceptovány až po RESETu zařízení - je nutno řídící 
jednotku vypnout a zapnout ! 
 

 Důležité upozornění: Uživatel nebo obsluha nesmí mít přístup do tohoto menu a nesmí měnit nastavené parametry. 
 
 
_______________________ _______________  _ ______ MENU 10.6_   ZAPNUTÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA 
 
Stanoví hodnotu teploty kotlové vody, při níž začne pracovat oběhové čerpadlo systému 
 
MENU 10.6  Zapnutí oběhového čerpadla se objeví na displeji po správném zadání pinu pro menu -SERVIS-   a nastavení na 
toto menu  kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .        > 6. Zap.cerpadla< 
                                                                              
Stiskem tlačítka  → ENTER vyberte toto menu a objeví se nápis  
                                                                                        T[°C]    cc   CC 
 
Kde cc  je stávající hodnota nastavení, CC je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
Kurzorovými šipkami  ⇑⇓  lze změnit aktuální teploty výstupní vody, která zapne oběhové čerpadlo.  
 

 Poznámka: Minimální a maximální hodnota CC je omezena výrobcem. 
 Poznámka: Rozběh čerpadla od teploty vyšší než je tzv. kondenzační teplota (cca 55oC) významně  ovlivňuje životnost 

kotlů.      
 
_______________________ _____________________        __ MENU 10.7__  ZAPNUTÍ ČERPADLA BOILER 
Stanoví hodnotu teploty kotlové vody, při níž začne pracovat oběhové čerpadlo systému pro ohřev TÚV 
 
MENU 10.7 Zapnutí čerpadla bojler se objeví na displeji po správném zadání pinu pro menu -SERVIS-   a nastavení na toto 
menu  kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .         >7. Zap.cerpadla bo< 
                                                                    
Stiskem tlačítka  → ENTER vyberte toto menu a objeví se nápis     T[°C]    cc   CC 
                                                                                    
Kde cc  je stávající hodnota nastavení, CC je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká 
Kurzorovými šipkami   ⇑⇓  lze změnit aktuální teploty výstupní vody, která zapne oběhové čerpadlo boileru  
 

 Poznámka: Minimální a maximální hodnota CC je omezena výrobcem.  
 Poznámka: Doporučená teplota sepnutí čerpadla boileru je 60oC.  Na tuto teplotu se převážně nahřívá TÚV. Bude-li 

čerpadlo spínáno při teplotě nižší, bude se zahřátá voda v boileru vychlazovat přes  kotel.   
 
 
______________________________ ______________________ MENU 10.8 _   ZMĚNA SERVISNÍHO PIN 
Servisnímu techniku je dána možnost u konkrétního kotle používat vlastní PIN. Získává jistotu, že uživatel nezmění jím 
nastavené parametry 
 
MENU 10.8  Změna servisního PIN se objeví na displeji po správném zadání pinu pro menu -SERVIS-   a nastavení na toto 
menu  kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .         >  8. Zmena PIN < 
                                                                            
Stiskem tlačítka  → ENTER vyberte toto menu a objeví se nápis     Novy PIN 0***      
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Přičemž 0 bliká. 
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme uživatelské číslo PIN (kódovou kombinaci) jež umožní přístup do servisního 
menu. Nastavenou hodnotu PIN potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
Nyní se na displeji objeví nápis         Kontrola : 0***             
Přičemž 0 bliká 
Obsluha musí zadat znovu identický PIN. Nastavenou hodnotu PIN opět potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.  
 
PIN je porovnán s PIN dříve zadaným a jsou-li oba PIN shodné je zadaná nová hodnota PIN akceptována, na 
alfanumerickém displeji se krátce objeví nápis       - PIN O.K.   nnnn - 
                                                                         
Stiskem tlačítka  ∩  ESC před prvním nebo druhým potvrzením PIN se tento neakceptuje a provede se návrat do hlavní 
nabídky. V platnosti zůstává PIN původní. 
 

 Poznámka:  Od výrobce je servisní PIN nastaven na hodnotu 1111  
 Poznámka:  Při změně PIN uživatelem je nutno tento kód uschovat. Při ztrátě PIN je nutný zásah pracovníka výrobce. 
 Poznámka:  PIN může obsahovat číslice 0-9, malá písmena abecedy a-z  a velká písmena abecedy A-Z. PIN zadaný 

touto kombinací se nedá metodou pokus /omyl prolomit. 
 
______________________________ ___________________________ MENU 10.9_   TYP VENTILÁTORU  
V tomto menu nastaví výrobce nebo servisní technik typ použitého ventilátoru . Uživatel s tímto parametrem nepracuje. 
 
MENU 10.9  Typ ventilátoru  objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce  
                                                                              > 9.Typ ventilatoru< 
Stiskem tlačítka  → ENTER se krátce objeví nápis        
                                                                                        ES 30-98 
(nebo ES20-108, nebo RGL – 97, nebo  RGL-108) jako informace o aktuálně nastaveném typu ventilátoru. 
 
Dále se na displeji zobrazí nabídka         > ES 30-98 < 
                                                                                   
Kurzorovými šipkami   ⇑⇓  můžeme tuto nabídku změnit na jiný typ. 
Výrobce může dodat jeden z těchto typů ventilátorů: 

ES 30-98 výrobce REGULUS 
ES 20-108 výrobce REGULUS 
RGL 97  výrobce EBM – Papst 
RGL 108 výrobce EBM – Papst 

Vybraný režim na jaký bude řídící jednotka ventilátor využívat, potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.   Na displeji se 
krátce objeví nápis  
                                                             ES xx -xxx      nebo      RGL xx 
podle právě vybraného typu ventilátoru. 
 

 Důležité upozornění: Volba správného typu ventilátoru je důležitá pro soulad nastaveného množství vzduchu na 
displeji a skutečnými otáčkami ventilátoru. Pokud je zvolen nesprávný typ, není tato závislost lineární a může dojít 
k nesprávnému vzduchování a chybné činnosti kotle při hoření. 

 Poznámka:  Kontrolu správné volby ventilátoru lze provést i poslechem. V ručním režimu měníme otáčky ventilátoru po 
10% ( viz kapitola 5) a kontrolujeme, zda se lineárně mění podle nastavení řídící jednotky.  Při nesprávném nastavení typu 
ventilátoru dochází při určitém nastavení ke skokové změně otáček. 
 
_____________________________ ______________________________ MENU 10.10    VÝKON  KOTLE  
V tomto menu se zadávají údaje o nominálním výkonu kotle a parametry podavačů paliva. Z takto zadaných hodnot řídící 
jednotka vypočítává okamžitý výkon kotle pro dané nastavení chodu podavačů a na vyžádání obsluhy tyto údaje zobrazí 
 
MENU 10.10  Výkon kotle se objeví na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .         >10. Vykon kotle< 
                                                                     
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení nominálního výkonu kotle , na němž je řídící jednotka použita  
                                                                                >1. Vykon [kW] < 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení nominálního výkonu kotle 
                                                                                 Vykon [kW]  xx XX 
kde xx  je stávající hodnota nastavení, XX je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme novou hodnotu nominálního výkonu kotle. 
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Nově nastavenou hodnotu výkonu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota XX přestane blikat a je uložena 
v paměti pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty xx  a XX jsou nyní  identické. Opětovným stiskem  → ENTER 
se hodnota XX opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do menu >1. Vykon kotle< . 
Hodnota XX je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota XX 
nebliká). Jestliže hodnota XX bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní 
hodnota nastavení xx.  
 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu        >2. K1[mg/sec] <                    
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení koeficientu podavače P1. Tento koeficient uvádí průměrnou dávku 
paliva dodanou do kotle za 1 sec.  
                                                                                  K1[mg/sec]   O123 
Nastavení koeficientu se provede kurzorovými šipkami obvyklým způsobem. 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ,  AUTOX, MODX nebo BOILER. 
 

 Poznámka:  Zadané hodnoty výkonu kotle a koeficientu podavače P1 využívá řídící jednotka pro nepřímý výpočet 
výkonu.  Udaná hodnota je pouze orientační a závisí na přesnosti dávkování paliva. 

 Poznámka: Přepočet se neprovede po pouhé změně výkonu nebo koeficientu podavače P1. Přepočet výkonů se 
provede vždy po změně dávkování paliva nebo po provedení RESETu  řídící jednotky. 

 Poznámka: 
 Konstanty podavače P1 pro některé typy podavačů: 
    šnek D60mm  převod 1:100   K1 = 0860 
    šnek D38mm  převod 1:100  K1 = 0346 

šnek D38mm   převod 1:  56  K1 = 0600 
 

Konstantu K1 lze snadno zjistit vážením definovaného množství dávek paliva přepočteného na 1sec. 
Při použití paliva, jež se svou výhřevností podstatně liší od výhřevnosti dřevních pelet upravte koeficient K1 dle následujícího 
vzorce: 

K1upr = K1 * xx MJ / 17 MJ 
 
kde xx je výhřevnost náhradního paliva v MJ , 17 MJ je výhřevnost dřeva 
Do řídící jednotky zadejte hodnotu K1upr. 
 
 
Kap. 7   Nastavení výrobce___________________________        __ menu 11__ Výrobce  
V tomto Menu nastavuje výrobce nebo pověřený servisní technik typy přípojných zařízení, hranice jednotlivých parametrů 
tak, aby odpovídaly danému  výrobku a nešly obsluhou nastavit parametry, jež by poškodily výrobek např. výkonovým 
přetížením. 
 
MENU 11  Výrobce se objeví na displeji po krátkém oznamu -HLAVNÍ NABÍDKA-  a nastavení na toto menu  kurzorovými 
šipkami   ⇑⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > 11. Vyrobce < 
                                                                       
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis ve formátu       Pin  0*** 
                                                                       
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme číslo PIN výrobce (kódovou kombinaci) jež umožní přístup do uživatelského 
menu. Nastavenou hodnotu PIN potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.  
Je-li zadána chybná hodnota PIN objeví se krátce nápis       - Spatny PIN - 
                                                                                    - Nastaveni vyr. -                    
Program se vrací do úrovně 
                                                    > 11. Vyrobce <                       
Postup zadání PINu je nutno opakovat. 
Je-li zadaná správná hodnota PIN,  na alfanumerickém displeji se krátce objeví nápis   - PIN O.K. - 
                                                                                         - Nastaveni vyr. - 

 Poznámka:   PIN může obsahovat číslice 0-9, malá písmena abecedy a-z  a velká písmena abecedy A-Z.  
 
 
_____________________________ ____________      ___________________ MENU 11.1_   BLOKOVÁNÍ  
Funkce v tomto menu zajišťují časově omezený provoz kotle, vyžaduje-li si to zájem výrobce. Zobrazuje-li řídící jednotka 
Menu 12. Zadání kódu, je kotel uveden do provozu s aktivací časového zámku na omezenou dobu. Časový zámek lze 
zrušit před uplynutím nastavení doby po zadání 6-místného alfanumerického kódu (rozlišuje velká a malá písmena) v menu 
11.1., po uplynutí doby si zadání ŘJ vyžádá vložení automaticky.   
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_____________________________ ____________      ___________ MENU 11.2    MEZE TEPLOTY VODY 
V tomto menu nastaví výrobce dolní a horní hranici teplotního rozsahu pro provoz kotle. Uživateli bude umožněno měnit  
v Menu 2  nastavení pouze v těchto mezích.  
 
MENU 11.2  Meze teploty objeví se na displeji po správném zadání pinu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .          > 2.Meze teploty< 
 
_____________ ____________________________________ __ _       menu 11. 2.1      Teplota dolní mez   
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       > 1. Tepl.dol.mez< 
                                                                         
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na volbu dolní hranice teploty výstupní vody   T[°C]dol   dd   DD 
                                                                        
Kde dd  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
Kurzorovými šipkami  ⇑⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu dolní meze teploty výstupní vody automatického kotle. 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota DD přestane blikat a je uložena v pracovním 
registru pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty dd  a DD jsou nyní  identické.  
Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota DD opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede 
návrat do menu >1. Tepl.dol.mez<. Hodnota DD je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena  
tlačítkem  → ENTER. (hodnota DD nebliká). Jestliže hodnota DD bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY 
akceptována a nadále bude používána původní hodnota nastavení dd.  
 
_______________ ____________________________________ _        menu 11. 2.2     Teplota horní mez 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       > 2. Tepl.hor.mez< 
                                                                            
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na volbu horní hranice teploty výstupní vody    T[°C]  dol   hh   HH                   
 
Nastavení horní hranice teploty výstupní vody se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩ ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 

 Poznámka:  Maximální hodnota teploty kotlové vody je omezena na 90oC. 
 Poznámka:  Není-li žádoucí, aby uživatel měl možnost měnit pracovní teplotu kotle, nastavte dolní i horní mez teploty 

na požadovanou, stejnou  hodnotu. 
 
 
______________________________ ___________     _____________ MENU 11. 3_   MEZE PODAVAČE P1  
Časové hranice a omezení nastavená v tomto programu musí zajišťovat provoz kotle v potřebných výkonových úrovních. 
Výkon kotle je dán jednoznačně množstvím paliva přivedeného do topeniště za jednotku času. 
 
MENU 11.3  Meze podavače P1 objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .          >  3.Meze podav.1< 
 
_______________ __________________________________ menu 11.3.1     Podavač zapnuto dolní mez 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme do menu       > 1. P.zap.dol.m.< 
                                                                            
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na volbu dolní časové hodnoty chodu podavače P1  P.z.dol.m   dd   DD 
                                                                                
Kde dd  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu dolní meze chodu  podavače P1. 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota DD přestane blikat a je uložena v pracovním 
registru pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty dd  a DD jsou nyní  identické.  
Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota DD opět rozbliká a je možno ji měnit. 
 
Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do menu >1. P.zap.dol.m.< 
Hodnota DD je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota DD 
nebliká). Jestliže hodnota DD bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní 
hodnota nastavení dd.  
 
_______________ _________________________________  menu 11.3.2     Podavač zapnuto horní mez 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       >2. P.zap.hor.m.< 
                                                                                
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení horní hranice doby chodu podavače P1   P.z.hor.m   hh   HH 
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Nastavení horní hranice doby chodu podavače P1 se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu      
 
_______________ _________________________________ menu 11.3.3_     Podavač vypnuto dolní mez 

>3. P.vyp.dol.m.<  
                                                             

Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení dolní hranice doby nečinnosti podavače P1  P.v.dol.m   dd  DD 
                                                                                
Nastavení dolní hranice doby nečinnosti podavače P1 se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑  ⇓ ve výběru dalšího menu      
 
_______________ _________________________________ menu 11.3.4_     Podavač vypnuto horní mez 

>4. P.vyp.hor.m.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na nastavení horní hranice doby nečinnosti podavače P1  P.v.hor.m   hh    HH 
 
Nastavení horní hranice doby nečinnosti podavače P1 se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 

 Poznámka:  Nedoporučuje se zkracovat dolní hranici doby zapnutí pod 5 s. 
 Důležité upozornění:  Nastavení horní hranice doby sepnutí spolu s nastavenou dolní hranicí doby nečinnosti podavač 

P1 musí zajistit, že nebude překročeno dávkování odpovídající maximálnímu výkonu kotle!  
 
 
 
_____________________________ ____________      ____ MENU 11.4__   MEZE OBĚHOVÉHO ČERPADLA 
V tomto menu nastaví výrobce dolní a horní hranici teplotního rozsahu, v němž zapíná oběhové čerpadlo topné soustavy. 
Servisnímu technikovi bude umožněno měnit  v kapitole 6 Menu 10.6 .nastavení pouze v těchto mezích.  
 
Výrobce nastavuje i absolutní teplotu při níž vždy zapne čerpadlo bez ohledu na okolní podmínky. Tento režim ovládání 
čerpadla zvyšuje provozní spolehlivost kotle a zamezuje přetopení kotle v případě jeho špatného nastavení (např. krátká 
doba útlumu)  
 
MENU 11.4 Meze čerpadla objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .          > 4.Meze cerpadla< 
                                                                                
______________ _______________________________                                 __ menu 11.4.1_    Dolní mez 
Stiskem tlačítka  → ENTER se objeví nápis       >1. Dolni mez< 
                                                                                
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na volbu dolní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla 
topného systému 
                                                                                     T[°C]dol   dd  DD 
Kde dd  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu dolní meze teploty výstupní vody automatického kotle, 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota DD přestane blikat a je uložena v pracovním 
registru pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty dd  a DD jsou nyní  identické.  
Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota DD opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede 
návrat do menu >1. Dolní mez<. Hodnota DD je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  

 → ENTER. (hodnota DD nebliká).  Jestliže hodnota DD bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a 
nadále bude používána původní hodnota nastavení dd.  
 
_______________ _______________________________                                 __ menu 11.4.2_   Horní mez 
Kurzorovými šipkami  ⇑⇓ přejdeme do menu       >2. Horni mez< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na volbu horní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla 
topného systému 
                                                                                     T[°C]hor   hh   HH 
Kde hh  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
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Nastavení horní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla topného systému  se provede stejným 
postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ _______________________________                            menu 11.4.3       Absolutní mez 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       >3. Absol.  mez< 
                                                                                   
Stiskem tlačítka  → ENTER přejdeme na volbu horní absolutní teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla 
topného systému  
                                                                                       T[°C]abs   aa   AA 
Kde aa  je stávající hodnota nastavení, AA je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Nastavení horní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla topného systému  se provede stejným 
postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku tlačítka 

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 

 Poznámka: Maximální hodnota teploty kotlové vody pro spuštění čerpadla je omezena na 70oC, aby nedocházelo 
k přetápění kotle. Minimální teplotu je nutno udržovat nad hodnotou kondenzační teploty (55oC). 
 
_______________ _______________________________                        menu 11. 4.4     Doběh čerpadla 
                                                                                     >4. Dobeh cerp< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na volbu doby v minutách pro doběh oběhového čerpadla systému po přechodu 
kotle do stavu útlum  (default hodnota 4 min) 
                                                                                    Dobeh[min]   dd    DD 
Kde dd  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Nastavení doby doběhu oběhového čerpadla systému  se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku tlačítka 

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
 
_____________________________ ____________      _____       MENU 11.5    MEZE ČERPADLA BOILERU 
V tomto menu nastaví výrobce dolní a horní hranici teplotního rozsahu, v němž zapíná oběhové čerpadlo pro ohřev TÚV. 
Servisnímu technikovi bude umožněno v kapitole 6. Menu 10.7  měnit nastavení pouze v těchto mezích . 
 
MENU 11.5 Meze čerpadla bojleru objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto 
menu  kurzorovými šipkami   ⇑⇓ .         >5.Cerp. boiler< 
 
______________ ______________________                                                       _ menu 11.5.1_   Dolní mez 
 Stiskem tlačítka  → ENTER  se objeví nápis       >1. Dolni mez< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na volbu dolní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla 
topného systému 
                                                                                 T[°C]dol   dd   DD 
Kde dd  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu dolní meze teploty výstupní vody automatického kotle na tuhá 
paliva.  
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota DD přestane blikat a je uložena v pracovním 
registru pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty dd  a DD jsou nyní  identické. Opětovným stiskem  → ENTER 
se hodnota DD opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do menu >1. Dolní mez< 
Hodnota DD je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota DD 
nebliká). Jestliže hodnota DD bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní 
hodnota nastavení dd.  
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_______________ _______________________________                                   menu 11.5.2  __Horní mez 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       >2. Horni mez< 
                                                                              
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na volbu horní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla 
topného systému 
                                                                                   T[°C]hor   hh   HH 
Kde hh  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Nastavení horní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla topného systému  se provede stejným 
postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku tlačítka 

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ _______________________________                             menu 11.5.3      Absolutní mez 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       >3. Absol.  mez< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na volbu horní absolutní teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla 
topného systému  
                                                                               T[°C]abs   aa   AA 
Kde aa  je stávající hodnota nastavení, AA je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Nastavení horní hranice teploty výstupní vody pro zapnutí oběhového čerpadla topného systému  se provede stejným 
postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku tlačítka 

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami   ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 

 Poznámka: Maximální hodnota teploty kotlové vody pro spuštění čerpadla je omezena na 70oC, aby nedocházelo 
k přetápění kotle. 

 Poznámka: Doporučená teplota sepnutí čerpadla boileru je 60oC.  Na tuto teplotu se převážně nahřívá TÚV. Bude-li 
čerpadlo spínáno při teplotě nižší, bude se zahřátá voda v boileru vychlazovat přes  kotel.   
 
 
 
_______     ________________ _______           _____      ____    _       MENU 11.6__  DOBĚH VENTILÁTORU 
Doběh ventilátoru je parametr, který definuje dobu práce ventilátoru po přechodu kotle do stavu ÚTLUM. Nastavení 
umožňuje zlepšit emisní parametry při zastavení kotle a optimalizuje dohoření paliva. 
 
MENU 11.6  Doběh ventilátoru objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .          >6.Dobeh vent.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na volbu časového parametru pro doběh ventilátoru  Dobeh[min]   dd   DD  
Kde dd  je stávající hodnota nastavení, DD je nově požadovaná hodnota nastavení a bliká. 
 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ lze nastavit požadovanou hodnotu doběhu ventilátoru. 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota DD přestane blikat a je uložena v pracovním 
registru pro provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty dd  a DD jsou nyní  identické.  
Opětovným stiskem  → ENTER  se hodnota DD opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede 
návrat do menu >6.Dobeh vent.<. Hodnota DD je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena   
tlačítkem  → ENTER. (hodnota DD nebliká). Jestliže hodnota DD bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY 
akceptována a nadále bude používána původní hodnota nastavení dd.  
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ , AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku tlačítka 

 ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
 
 
____________________________ _______           _____      _____                       MENU 11.7  _  MODULACE 
Modulace výkonu je automatický režim kotle, při němž řídící jednotka automaticky mění výkon a ostatní parametry provozu 
kotle podle aktuální tepelné potřeby objektu. Cílem tohoto režimu provozu je dosáhnout rovnováhy mezi tepelnou potřebou 
objektu a množstvím tepla vyrobeného kotlem.   
Program automaticky využívá hodnot výkonů nastavených v pamětech 1-5 tak, aby byla minimalizována četnost 
nežádoucích stavů Útlum. 
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MENU 11.7  Modulace objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .                    -Modulace vykonu- 
 
______________ ______________  _______________                            menu 11.7.1     Startovací program             
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu výběru startovacího programu    >1. Start.progr.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení programu, na kterém začne kotel topit po spuštění modulace  
                                                                                  start. prog.  nn  NN 
 
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme nové číslo startovacího programu jež bude platné po jeho potvrzení. 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota NN přestane blikat a je uložena v paměti pro 
provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty nn  a NN jsou nyní  identické. Opětovným stiskem  → ENTER se hodnota 
NN opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do menu >1. Start.progr.< . Hodnota NN 
je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota NN nebliká).  Jestliže 
hodnota NN bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní hodnota 
nastavení nn.  
 
_______________ ______________  _______________                                 menu 11. 7.2     Gradient dolní 
Kurzorovými šipkami  ⇑ ⇓ přejdeme do menu       >2. Grad.dolni< 
                                                                            
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení dolního teplotního gradientu   grad.spod.  gg  GG 
                                                                                  
Nastavení dolního gradientu teploty se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ ______________  _____                                                    menu 11.7.3        Gradient  horní  
                                                                                 >3. Grad.horni < 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení horního teplotního gradientu   grad.hor.  hh  HH 
                                                                             
Nastavení horního gradientu teploty se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ ______________  _______________                                          menu 11.7.4       Pásmo I 
                                                                                   >4. Pasmo I.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení první teplotní odchylky od nastavené teploty výstupní kotlové vody, při 
níž bude provedena automatická změna výkonu kotle  
                                                                                PasmoI.    pp   PP 
Nastavení první teplotní odchylky se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ ______________  _______________                                       menu 11.7.5      Pásmo II 
                                                                                    >5. Pasmo II.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení druhé teplotní odchylky od nastavené teploty výstupní kotlové vody, 
při níž bude provedena automatická změna výkonu kotle  
                                                                                  PasmoII.    pp   PP 
Nastavení druhé teplotní odchylky se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku 
tlačítka  ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
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_______________ ______________  _______________                        menu 11.7.6       Perioda regulace 
                                                                                     >6. Perioda reg.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení periody v minutách. S touto periodou provádí řídící jednotka 
vyhodnocení nastavených a dosažených parametrů a provádí případný regulační zásah. 
                                                                                    P.reg[min]   rr   RR 
Nastavení periody regulace se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 

 Poznámka:  Princip činnosti kotle v režimu modulace je zřejmý z přiloženého grafu. 
 Důležité upozornění: Změníme-li periodu regulace (např. u malých nebo naopak rozsáhlých otopných soustav) pro 

zachování dynamiky regulace je nutno v příslušném poměru změnit i hodnoty teplotních gradientů. 
 
 
______________________________ _______           _____      ____       MENU 11.8__ ROTAČNÍ SNÍMAČE 
Pro spolehlivý a hlavně bezpečný provoz automatických kotlů je bezpodmínečně nutné zabezpečit chod podavačů a vědět 
zda jsou skutečně funkční. Rotační snímače zajišťují vysoký stupeň této kontroly. 
V tomto menu lze pro každý snímač samostatně definovat časové okno pro počítání impulsů a počet impulsů, který se 
v tomto definovaném čase odehrává. 
 
MENU 11.8  Rotační snímače objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓          > 8.Rotacni sn.< 
                                                                             
_______________ ______________  _______________                              menu 11.8.1      P1- čas měření 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme do menu       >1.P1 cas mer.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení časového okna v sec, v němž budeme počítat příchozí impulsy u 
podavače P1 
                                                                                 r.s.cas     cc  CC 
Kurzorovými šipkami   ⇑⇓ stanovíme novou hodnotu času, jež bude platná po jeho potvrzení. 
 
Nově nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. Hodnota CC přestane blikat a je uložena v paměti pro 
provoz kotle v automatickém režimu. Hodnoty cc  a CC jsou nyní  identické. Opětovným stiskem  → ENTER  se hodnota 
CC opět rozbliká a je možno ji měnit. Stiskem tlačítka  ∩  ESC se provede návrat do menu >1.P1 cas mer.< .  Hodnota CC 
je akceptována pro další používání, byla–li nová hodnota potvrzena tlačítkem  → ENTER. (hodnota CC nebliká). Jestliže 
hodnota CC bliká, nebude při návratu do HLAVNÍ NABÍDKY akceptována a nadále bude používána původní hodnota 
nastavení cc.  
 
______________ ______________  _______________                           menu 11.8.2       P1- počet impulzů  
Kurzorovými šipkami  ⇑⇓ přejdeme do menu       >2. P1 pocet im. < 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení počtu impulsů od podavače P1, který je očekáván v časovém 
nastaveném okně v předchozím menu    
                                                                                       r.s. imp    ii   II 
 
Nastavení očekávaného počtu impulsů se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTOX, MODX, BOILER nebo lze po stisku 
tlačítka  ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 
_______________ ______________  _______________                              menu 11.8.3      P2- čas měření 
                                                                                      >3.P2 cas mer.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení časového okna pro měření impulsů podavače P2. 
                                                                                        r.s.cad     cc  CC 
 
Nastavení horního gradientu teploty se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTO, nebo lze po stisku tlačítka  ∩  ESC 
pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
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______________ ______________  _______________                           menu 11.8.4      P2- počet impulzů 
                                                                                       >4. P2 pocet im.< 
 
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme na nastavení počtu impulsů od podavače P2, který je očekáván v časovém 
nastaveném okně v předchozím menu    
                                                                                         r.s. imp    ii   II 
 
Nastavení očekávaného počtu impulsů se provede stejným postupem jako je uvedeno výše v této kapitole. 
 
Opakovaným stiskem tlačítka  ∩  ESC se vrátíme do režimu RUČNĚ nebo AUTOX, MODX, BOILER  nebo lze po stisku 
tlačítka  ∩  ESC pokračovat kurzorovými šipkami  ⇑⇓ ve výběru dalšího menu. 
 

 Poznámka:  Je povoleno, aby časové okno bylo delší než je doba chodu podavače v jedné periodě podávacího cyklu. 
Řídící jednotka časy chodů sčítá.  

 Poznámka:  Je – li zaznamenaný počet impulsů v časovém okně větší nebo roven nastavenému počtu, je chod 
podavačů povolen. Je-li menší, řídící jednotka zastaví chod kotle a na alfanumerickém displeji se objeví poruchové hlášení 
Zablok. podavač x. 

 Důležité upozornění: Nastavený počet impulsů na hodnotu 000 vypíná z činnosti snímače otáček podavačů P1 nebo 
P2. To může vést k nebezpečným stavům v provozu kotle. 

 Důležité upozornění: Kotel nesmí být uveden do stavu automatického režimu činnosti AUTOx, MODx, BOILER nebo 
KOMINIK v případě, že počet impulsů pro podavač P2 je nastaven na hodnotu 000, bez trvalé přítomnosti kvalifikované 
obsluhy. 
 
 
_____________________________ ____________      __________             ___ MENU 11.9_   GSM  MASTER 
Řídící jednotka po doplnění o GSM Modem umožňuje řízení, nastavení a monitoring kotle servisním střediskem. V tomto 
menu se zadává telefonní číslo servisního střediska. Z tohoto telefonního čísla mohou být měněny provozní parametry kotle, 
zadávány provozní příkazy. 
 
MENU 11.9  GSM Master objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ . Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme do menu   > 9.GSM master< 
      
Kurzorovými šipkami nastavíme námi požadované číslo          420123456789                        
 

  ⇑   - zvyšuje hodnotu čísla s krokem   +1 
  ⇓ - snižuje hodnotu čísla s krokem    -1 
 ⇒  - posouvá se na sousední číslici doprava 
 ⇐  - posouvá se na sousední číslici doleva 

Nastavené číslo potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER. 
 
Na displeji se objeví oznam           > prozvonit? < 
                                                                          
Potvrzením tohoto stiskem tlačítka   → ENTER  řídící jednotka ve spolupráci s modemem uskuteční kontrolní volání na 
telefon vybraného čísla. Po dobu vytáčení čísla a vyzvánění je tento stav indikován oznamem  > vytacím… < 
                                                                           
Ukončení kontrolního volání provedeme stiskem tlačítka   → ENTER. 
 

 Poznámka:  Funkci prozvonění lze využít pouze po připojení a iniciaci modemu. 
 Poznámka:  Iniciaci modemu provede řídící jednotka při zapnutí napájení a v případě, že je povolena funkce GSM 

modem ZAPNUTO. Modem musí být připojen k napájení před zapnutím řídící jednotky. 
 Poznámka:  Telefonní číslo musí obsahovat národní předvolbu. 

 
 
_____________________________ ____________      _      ___ MENU 11.10_   ZRUŠENÍ SERVISNÍHO PIN 
V případě potřeby vstoupit do menu 10. SERVIS při neznalosti PIN uživatele využijeme tohoto menu. 
 
MENU 11.10  Zrušení servisního PIN objeví se na displeji po správném zadání PINu pro menu Výrobce a nastavení na toto 
menu  kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .         > 10.Zrus s.PIN<   
   
Po stiskem tlačítka  → ENTER  se na alfanumerickém displeji objeví krátký oznam   Servis.PIN: = 1111 
                                                                               
Tímto je nastaven servisní PIN na hodnotu 1111 a je k dispozici pro servisní zásah. 
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____________________________ ____________      _       ___                          MENU 11.11 _   ZMĚNA PIN 
V tomto menu lze změnit PIN nastavený výrobcem. Servisní organizace nebo technik může v případě, že je možnost zneužití 
PIN, který je nastaven výrobcem používat PIN vlastní. Tím získává jistotu, že jím nastavené provozní parametry kotle 
nebudou měněny. 
 
MENU 11.11  Změna PIN objeví se na displeji po správném zadání pinu pro menu Výrobce a nastavení na toto menu  
kurzorovými šipkami  ⇑⇓ .          > 11.Zmena PIN< 
                                                                                  
Stiskem tlačítka  → ENTER  přejdeme do menu       Novy PIN: 0*** 
                                                                                      
Kurzorovými šipkami  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ stanovíme nové číslo PIN (kódovou kombinaci) jež bude platné po jeho potvrzení. 
Nastavenou hodnotu PIN potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.  
 
Řídící jednotka nás vyzve k potvrzení tohoto čísla oznamem      Kontrola: 0*** 
                                                                                   
Postupem výše uvedeným zadáme identickou kombinaci čísel nově zvoleného PIN. Potvrdíme stiskem tlačítka  → ENTER.  
Akceptování tohoto nového PIN potvrdí řídící jednotka krátkým oznamem na alfanumerickém displeji 
                                                                                        PIN OK !! **** 
 
Nebude-li zadána identická kombinace PIN v režimu Kontrola, nebude nový pin přijat a řídící jednotka to sdělí krátkým 
oznamem na alfanumerickém displeji 
                                                                                        SPATNY PIN 2!! 
Pro úspěšnou změnu PIN je nutno celý výše uvedený postup opakovat. 
 

 Důležité upozornění: Existuje možnost, kterou si ponechává výrobce, jak vstoupit do menu Výrobce při neznalosti 
nebo zapomenutí PIN!!  Při využití této nouzové možnosti je však proveden RESET řídící jednotky a do všech registrů jsou 
nastaveny default hodnoty výrobce.  

 Doporučení: Zaznamenat nastavené a vyzkoušené hodnoty provozních parametrů v provozním deníku kotle. 
 Poznámka:   PIN může obsahovat číslice 0-9, malá písmena abecedy a-z  a velká písmena abecedy A-Z.  

PIN zadaný touto kombinací se nedá metodou pokus /omyl prolomit. 
 
 
_              ___________________ ____________      _       ___                            _    MENU 12 – ZADÁNÍ KÓDU 
Zobrazuje-li řídící jednotka Menu 12. Zadání kódu, je kotel uveden do provozu s aktivací časového zámku na omezenou 
dobu. Překročení nastavené doby časového zámku je indikováno na displeji nápisem    KOD : AAA000 
 
Časový zámek lze zrušit zadáním 6-místného alfanumerického kódu (rozlišuje velká a malá písmena).    
 
 
 
Kap. 8  Automatický provoz________________________________________________ 
 
Automatický provoz kotle se zavede stiskem tlačítka AUTO/RUČNĚ v okamžiku, kdy se u tohoto tlačítka rozsvítí kontrolka. 
V tomto režimu pracuje řídící jednotka podle parametrů nastavených výrobcem a uživatelem.dle kapitol  5. a 6. do pamětí 
ŘJ.  
Při své činnosti řídící jednotka automatického kotle spolupracuje s okolními prvky jako je pokojový termostat, termostat 
bojleru nebo periferie na sběrnici RS 485, GSM Modem apod. 
 
V případě výpadku napění a opětovného obnovení dodávky el.energie, pokračuje řídící jednotka ve své činnosti 
v programovém režimu, ve kterém se nacházela před výpadkem. 
 
Je-li povolen režim elektrického zapalování (kapitola 5. MENU 6) . začne po  obnově napájení kotel pracovat v režimu 
automatického zapalování a to bez ohledu na dobu trvání výpadku napětí. 
 
Nastavený reálný čas zůstává zachován. 
 
Před uvedením kotle do automatického provozu zvolte požadovaný režim dle kapitoly 5. VOLBA REŽIMU ČINNOSTI 
 
Automatický ohřev teplé užitkové vody 
V řídící jednotce je zapracován program přednostního ohřevu teplé užitkové vody. Požádá-li zásobník TÚV o dodávku tepla 
sepnutím kontaktu svého termostatu, řídící jednotka: 
 
- zobrazí nápis na alfanumerickém displeji          BOILER   hh : mm  
                                                           
- zastaví dodávku tepelné energie do otopné soustavy vypnutím oběhového čerpadla topného systému. 
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- přesune do pracovních registrů program z paměti „Boiler progr.“ 
- pokud teplota výstupní kotlové vody dosáhne hodnoty nastavené hodnoty (typicky 60oC – viz MENU 11.5) , spustí oběhové    
  čerpadlo bojleru.  
- po nahřátí vody bojleru na požadovanou hodnotu se vrací řídící jednotka do výchozího stavu, který byl před požadavkem    
  na dodávku tepla do zásobníku TÚV. Dosáhne-li kotel nastavené útlumové teploty, a je-li zároveň požadavek na dodávku  
  tepla do otopné soustavy, spustí se rovněž oběhové čerpadlo systému. 
 
Útlum 
Útlumem nazýváme klidový režim kotle, kdy kotel aktivně nehoří, neboť teplota výstupní vody dosáhla hodnoty stanovené 
v MENU 2 nebo teplota  v referenční místnosti vytápěného objektu překročila zvolenou teplotu pokojového termostatu. 
Rozsah doby útlumu je volitelný v intervalu 20 – 70 min.  
 
Při přechodu do útlumového režimu řídící jednotka: 
-  zobrazí nápis ÚTLUM na displeji 
-  zastaví cyklus podávání paliva 
-  po dobu nastavenou v menu 11.6 (kapitola 7) běží ventilátor pro dohoření paliva. Poté se ventilátor zastaví 
-  oběhové čerpadlo běží po nastavenou dobu (Menu 11.4.4  kapitola 7.) 
 
Útlumový režim je ukončen: 
- poklesne-li teplota výstupní vody o min. 3°C pod nastavenou hodnotu v MENU 2  
- teplota v referenční místnosti poklesne pod úroveň nastavení (0,5 až 1°C dle citlivost prostorového termostatu). 
Podle toho, který stav nastane dříve. 
 
Kotel s elektrickým zapalováním 
V  případě, že útlum pomine, kotel ihned obnoví automatický provoz: 
a)  nedosáhla-li doba útlumu hranice nastavení  (MENU 10.4, kapitola 6.)  kotel obnoví automatický provoz bez funkce 
elektrického zapalování 
b)  přesáhla-li doba útlumu hranici nastavení (MENU 10.4.,kapitola 6)  kotel obnoví automatický provoz spuštěním  funkce 
elektrického zapalování 
 
Kotel bez elektrického zapalování 
Při dosažení doby útlumu (např. 45 min.), kotel na 2 minuty obnoví automatický chod (režim AUTO!) a opět přejde do 
klidového režimu. 
Tento režim umožňuje udržovat kotel v pohotovosti za minimální spotřeby paliva. V hořákovém prostoru se udržuje jen 
minimální žhavé jádro, které zajišťuje, že v případě, že útlum pomine, kotel ihned obnoví automatický provoz. 
 
 
 
Kap. 9  Poruchové stavy__________________________________________________ 
 
9.1 STOP STAV – přetopením, havarijní termostat  
Řídící jednotka je vybavena havarijním obvodem pro případ přetopení kotle.  Poruchový stav PŘETOPENÍ nastává,  když 
teplota vody na výstupu z kotle přesáhne hranici 95°C. Při této situaci je havarijní obvod řídící jednotky aktivován a kotel je 
odstaven z provozu. 
 
Tento stav je indikován rozsvícením rudé kontrolky ALARM – pozice 5 na ovládacím panelu a zároveň nápisem na displeji 
                                                                                         STOP TEPL > 95°C 
Do chodu je uvedeno pouze oběhové čerpadlo pro zajištění odvodu tepla z výměníku kotle. 
 
K přetopení kotle za normálních okolností nedochází, proto je tento stav pokládán za havarijní. 
Vyžaduje si zásah obsluhy (servisu), která musí vyhodnotit, proč k tomuto stavu došlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možné příčiny Odstranění 
Teplota kotlové vody nastavená  
na vysokou hodnotu (okolo 90oC) 

Snížit výstupní teplotu kotlové vody (Menu 2) např. na hodnotu 80°C. 

Nedostatečný odvod tepla z kotle  
 - neběží oběhové čerpadlo Kontrola oběhového čerpadla, popř.přepnutí na vyšší výkon. 
 - ucpané čistící sítko Uzavřít příslušné ventily a vyčistit sítko. 
 - špatná hydraulika topného okruhu  
   (uzavřeny všechny termohlavice) 

Provést kontrolu nárůstu teploty v režimu ÚTLUM a nastavit delší časový úsek 
(ÚTLUM, MENU 10.4). 

Příliš krátká doba útlumu 
u kotle bez elektrického zapalovaní 

Prodloužit parametr ÚTLUM, MENU 10.4 

Velké množství nespálených pelet 
ve spalovací komoře 

Opatrně vyčistit hořákovou komoru a provést odborné seřízení spalování 
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Uvedení do provozu: 
Pro uvedení řídící jednotky a tím i kotle do automatického provozu je nutno, aby teplota výstupní vody klesla pod 65°C. 
Není-li tato podmínka splněna, řídící jednotku se nepodaří uvést do provozu. 
 
Při znovu uvádění kotle do normální činnosti postupujeme tak, že: 
      1)   Ponecháme kotel tak dlouho mimo provoz, až teplota výstupní vody (viz display) poklesne pod 65 °C. Pro urychlení 
necháme běžet čerpadlo. 
      2)   Poté zmáčkneme resetovací tlačítko bezpečnostního termostatu, musí se ozvat cvaknutí spouště. (Resetovací 
tlačítko červené barvy je dostupné bez nástroje sejmutím horního víka pláště kotle a odšroubováním jeho černé krytky). 
Řídící jednotku vypneme vypínačem na cca 5 sec. a poté znovu zapneme.  
 
Tímto je řídící jednotka připravena k dalšímu provozu v režimu RUČNĚ. 
 

 Poznámka:    Nezhasne-li po stisku spouště na havarijním termostatu kontrolka ALARM ani při nízké teplotě výstupní 
vody, zkontrolujte hořákový havarijní termostat (viz kapitola 9.3) 
 
 
9.2_STOP STAV – přetopením, provozní teploměr  
Řídící jednotka je vybavena programovou rutinou, zálohující případnou kontrolu havarijního termostatu.  Je-li provozním 
teploměrem indikována teplota vyšší než 100oC, řídící jednotka kotle zajistí odstavení kotle z provozu. 
 
Tento stav je indikován nápisem na displeji        STOP TEPL > 100°C 
                                                                                
Do chodu je uvedeno pouze oběhové čerpadlo pro zajištění odvodu tepla z výměníku kotle. 
K přetopení kotle za normálních okolností nedochází, proto je tento stav pokládán za havarijní. 
Vyžaduje si zásah obsluhy (servisu), která musí vyhodnotit, proč k tomuto stavu došlo. 
 
 
 
 
 
 
Uvedení do provozu: 
Pro uvedení řídící jednotky a tím i kotle do automatického provozu je nutno, aby teplota výstupní vody klesla pod 99°C. 
Není-li tato podmínka splněna, řídící jednotku se nepodaří uvést do provozu. 
Je-li podmínka splněna, lze přepnout kotel do režimu  AUTO/RUČNĚ. 
 
Kotel přejde do stavu ÚTLUM od teploty vody, je-li tato vyšší než nastavená teplota kotlové vody nebo do režimu AUTOx, 
MODx, nebo BOILER, je-li teplota nižší. 
 
 
9.3  STOP STAV – přetopením v palivové cestě  
Doplněním kotlů o termostat umístěný v hořáku v místě vstupu paliva do hořáku se zvyšuje bezpečnost kotle proti zahoření 
nebo zpětnému tahu spalin přes dopravní cesty paliva.  Jedná se o opatření nad rámec požadavků ČSN-EN 303.5 zvyšující 
bezpečnost. 
Zvýší-li se teplota v místě připojení plastové ohebné hadice k hořáku na cca 85oC  rozepne havarijní termostat svůj kontakt a 
řídící jednotka zajistí zastavení provozu kotle.   
 
Tento stav je indikován rozsvícením rudé kontrolky ALARM – pozice 5 na ovládacím panelu a zároveň nápisem na displeji 
                                                                                        STOP TEPL > 95°C 
 
Pro snadnou identifikaci, který z havarijních termostatů tento STOP stav vyvolal, je hořákový havarijní termostat doplněn o 
rudou kontrolku umístěnou na plastové krabici na zadní části kotle. Je-li havarijní termostat aktivován kontrolka svítí. 
 
K nárůstu teploty v kontrolovaném místě hořáku za normálních okolností nesmí dojít. Proto je tento stav pokládán za 
havarijní. 
Vyžaduje si zásah obsluhy (servisu), která musí vyhodnotit, proč k tomuto stavu došlo. 
 
 
 
 
 
 
 

Možné příčiny Odstranění 
vadný havarijní termostat vyměnit havarijní termostat 
přerušený vodič mezi havarijním termostatem a ŘJ vyměnit vadný vodič 
sonda havarijního termostatu není v zasunuta v jímce zasunout a upevnit sondu havarijního termostatu v jímce 

Možné příčiny Odstranění 
ucpané trysky v hořáku vyčistit hořák v rozsahu předepsané roční revize 
zanesené komínové tahy vyčistit komínové tahy kotle 
nedostatečný nebo zpětný tah komína volejte odbornou kominickou firmu, řešení musí navrhnout odborná firma 
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Uvedení do provozu: 
Pro uvedení řídící jednotky a tím i kotle do automatického provozu je nutno, aby teplota na hořáku klesla pod 65°C. Není-li 
tato podmínka splněna, řídící jednotku se nepodaří uvést do provozu. 
 
Při znovu uvádění kotle do normální činnosti postupujeme tak, že: 
Ponecháme kotel tak dlouho mimo provoz, až teplota na hořáku poklesne pod 65 °C.  
Poté zmáčkneme resetovací tlačítko bezpečnostního termostatu, musí se ozvat cvaknutí spouště. (Resetovací tlačítko 
červené barvy je dostupné bez nástroje sejmutím horního víka pláště kotle a odšroubováním jeho černé krytky). 
Musí zhasnout rudá kontrolka na plastové krabici na zadní straně kotle i rudá kontrolka ALARM na řídící jednotce 
Řídící jednotku vypneme vypínačem na cca 5 sec. a poté znovu zapneme.  
 
Tímto je řídící jednotka připravena k dalšímu provozu v režimu RUČNĚ. 
 
 
9.4_STOP STAV                                                                    
Řídící jednotka je vybavena programovými rutinami, které kontrolují nestandardní chování kotle. 
 
Nedosáhne-li kotel do doby 20 min. po přechodu do automatického provozu  teplotu 40 °C, řídící jednotka tuto situaci 
vyhodnotí jako nestandardní stav a provoz kotle je zastaven. 
 
Tento stav je indikován na displeji nápisem         STOP STAV 
                                                                                 
Zastavením provozu kotle je zabráněno zbytečnému chodu kotle naprázdno nebo přesypávání nespáleného paliva do hořáku 
a popelníku. 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedení do provozu: 
Po odstranění příčiny STOP stavu obsluhou lze přejít do automatického provozu kotle stiskem tlačítka  AUTO/RUČNĚ. 
 
Tento stav je indikován na displeji nápisem         STOP STAV                  
 
Zastavením provozu kotle je zabráněno zbytečnému chodu kotle naprázdno nebo přesypávání nespáleného paliva do hořáku 
a popelníku. 
 
 
 
 
 
Uvedení do provozu: 
Po odstranění příčiny STOP stavu obsluhou lze přejít do automatického provozu kotle stiskem tlačítka  AUTO/RUČNĚ. 
 
 
9.5 Zablokovaný podavač  
Ochrana motorů podavačů  impulsními čidly zastaví činnost řídící jednotky, nepřijde-li na vstup řídící jednotky očekávaný 
počet impulsů. Obsluha je o tomto stavu informována nápisem na displeji.     ZABLOK. PODAV x. 
 
Jedná se o ochranu motorů před poškozením a významný prvek požární bezpečnosti (v případě zablokování pouze podavače 
P2 by mohlo dojít k zaplnění celé dopravní cesty palivem a případně k prohoření paliva do zásobníku). 
STOP stav zamezí přetížení příslušného motoru podavače a jeho případnému zničení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možné příčiny Odstranění 
nekvalitní palivo zkontrolovat palivo odbornou firmou, v případě potřeby vyměnit 
nedostatek paliva doplnit palivo v zásobníku a zaplnit dopravní cesty ručním ovládáním podavačů 
neprůchodné dopravní cesty apod. zkontrolovat a odstranit překážku, jež brání vstupu paliva do podavače 
nedostatečný výkon kotle zvýšit výkon kotle (max do výše nominálního výkonu) 

Možné příčiny Odstranění 
vyhaslý kotel zapálit kotel za použití rutin el.zapalování 
 zapálit kotel ručně 

Možné příčiny Odstranění 
cizí předmět v palivu vyčistit palivové cesty 
nevhodné palivo (drolící se pelety) zajistit standardizované palivo 
vadný motor nebo el. přívod k němu kontrola funkčnosti motoru, kontrola napájení 
vadná převodovka výměna převodovky 
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Uvedení do provozu: 
Po odstranění příčiny zablokování podavače  obsluhou nebo autorizovaným servisem, lze přejít do automatického provozu 
kotle stiskem tlačítka  AUTO/RUČNĚ. 
 

 Poznámka: Práci, spojenou s vyčistěním  dopravních tras svěříme odbor. servisu. 
 Důležité upozornění:  Při jakékoli manipulaci na dopravní trase je nutno odpojit síťový přívod ze zásuvky nebo 

spolehlivě vypnout  příslušný jistič v rozvaděči.  
 
 
9.6. CHYBA TEPLOTNÍHO ČIDLA  
Činnost kotle je z významné části řízena provozním teploměrem. V případě jeho poškození nemůže probíhat regulérní provoz 
kotle. Je-li zjištěna nesprávná činnost provozního teploměru je provoz kotle zastaven. 
Tento stav je indikován na displeji nápisem                                                                          E.r.r.   CHYBA TEP.CIDLA 
                               
Zastavením provozu kotle je zabráněno nekorektnímu provozu kotle. 
 
 
 
 
Uvedení do provozu: 
Po výměně vadného teplotního čidla  autorizovaným servisem , lze přejít do automatického provozu kotle stiskem tlačítka  

 AUTO/RUČNĚ. 
 

 Poznámka: Práci, spojenou s vyčistěním  dopravních tras svěříme odbor. servisu. 
 Důležité upozornění:  Při jakékoli manipulaci na dopravní trase je nutno odpojit síťový přívod ze zásuvky nebo 

spolehlivě vypnout  příslušný jistič v rozvaděči.   
 
9.7. CHYBA TEPLOTNÍHO ČIDLA SPALIN  
Kontrola hoření kotle je provedena měřením teploty spalin. Porucha teplotního čidla spalin je indikována blikáním chybového 
hlášení. Porucha není nebezpečná a provoz kotle není zastaven 
 
Tento stav je indikován na displeji nápisem        CHYBA CID. SPALIN 
                                                                           
Je-li zaveden režim měření teplota spalin stiskem tlačítka  ∩  ESC stav je indikován nápisem 
                                                                                                                                   E.r.r.   CHYBA CID.SPALIN 
K zastavení provozu kotle nedojde. 
 
 
 
Uvedení do provozu: 
Po výměně vadného teplotního čidla  autorizovaným servisem , indikace poruchy sama zanikne. 
 
 
9.8. STOP – NEZAPÁLENO  
 

Oznámení o nesprávné funkci kotle v případě, kdy při procesu elektrického zapalování nebo přechodu ze stavu 
ÚTLUM nedojde k potřebnému nárůstu teploty spalin 
Blíže viz kap 6 menu 10.5.3., 10.5., 10.5.6 
 
Tento stav je indikován na displeji nápisem        STOP - nezapaleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možné příčiny Odstranění 
vadné teplotní čidlo výměna čidla 

Možné příčiny Odstranění 
vadné teplotní čidlo výměna čidla 

Možné příčiny Odstranění 
Nedostatečné množství paliva v hořáku Kontrola dostatku paliva v zásobníku 

Kontrola funkce podavačů  
Kontrola nastavení parametru Doba přikládání – prodloužit 

Nezapálení pelet v hořáku Krátký čas v parametru Doba žhavení - prodloužit 
Vysoký výkon ventilátoru – snížit 

Indikace poruchy i při zapáleném kotli Snížit hodnotu parametru Kontrolní teplota 
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Kap. 10  Činnost kotle v okrajových podmínkách_______________________________ 
 
10.1  Nedostatek pelet v zásobníku 1 
Přivodí vyhasnutí kotle. Nejedná se o nebezpečný stav.Tento stav není žádným způsobem indikován na řídící jednotce kotle. 
Výjimku tvoří dlouhodobější nedostatek pelet a vyhasnutí kotle,  který je indikován jako  
                                                                                       STOP STAV 
Viz kapitola 9.4. 
 
Odstranění:  
- doplnění pelet v zásobníku 
 
Uvedení do provozu: 
- zaplnění podavače P1 palivem chodem podavače P1(viz MENU1) 
- zapálit kotel za použití rutin el.zapalování 
- zapálit kotel ručně 
 
 
10.2  Přerušení dodávky elektrické energie 
 
- kotel s elektrickým zapalováním - automatický režim činnosti: 
 
Přerušení dodávky elektrické energie nemá vliv na další automatický provoz kotle - každý výpadek elektrické energie způsobí 
spuštění rutiny elektrického zapalování a tím i nastartování dalšího automatického provozu. 
 
- kotel BEZ elektrického zapalování - automatický režim činnosti: 
 
Po přerušení dodávky elektrické energie řídící jednotka po přechodu do jednoho z automatických režimů vyhodnotí zda kotel 
hoří. V případě uhasnutí ohně se kotel zastaví. Obsluha je povinna provést ruční zátop. 
 
 
Kap. 11  Zakázané manipulace_____________________________________________ 
 
Řídící jednotka automatického kotle na tuhá paliva je účelové elektronické zařízení napájené síťovým napětím 230V 50Hz.  
Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu je zakázáno: 
 
- používat zařízení je-li porušena celistvost síťové šňůry 
- používat řídící jednotku k účelům k nimž nebyla schválena 
- připojovat na svorky jiná zařízení než stanoví návod k obsluze 
- provádět jakékoli zásahy do zařízení 
- používat zařízení v jiných podmínkách, než pro které je zařízení konstruováno 
 
 AA5 - teplota  +5 - +40 °C 
 AB5 - teplota  +5 - +40 °C , vlhkost 15 – 100% 
 AC1 - nadmořská výška menší než 2000 m 
 AD1   - voda zanedbatelná  
 AE1   - cizí tělesa zanedbatelná 
 AF1 - koroze zanedbatelná 
 AG1 - ráz malý 
 AH1 - vibrace mírné 
 AK1 - rostlinstvo bez nebezpečí 
 AL1 - živočichové bez nebezpečí 
 AM1 - záření zanedbatelné 
 AN1 - sluneční záření zanedbatelné 
 AP1 - seismicita zanedbatelná 
 AQ1 - bouřková činnost zanedbatelná 
 AR1 - pohyb vzduchu pomalý 
 AS1 - vítr malý 
 BA5 - schopnost lidí - znalí 
 BC3    - dotyk se zemí - častý 
 BD1 - únik snadný 
 BE1 - látky v objektu bez nebezpečí 
 
- skladovat zařízení v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem 
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Kap. 12  Dodací podmínky_________________________________________________ 
 
Řídící jednotku automatického kotle dodává: 
PONAST  spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01  Valašské Meziříčí 
 
V objednávce se uvádí: 
  Řídící jednotka automatického kotle, číslo výrobku 12157. 
 
Termín objednání zákazník projedná s výrobcem (telefon 751 688 111*,fax 751 688 161). 
Přejímka úplnosti dodávky se uskuteční za přítomnosti zástupce odběratele ve firmě PONAST spol. s r.o. Valašské Meziříčí. 
Dopravu od dodavatele k odběrateli zajišťuje odběratel na vlastní náklady. 
 
Řídící jednotku lze skladovat v prostředí AA4, AB4, AC1, AD1, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BE1 dle ČSN 33 2000-3. 
Po zjištění, že skladovací prostor neodpovídá těmto podmínkám, výrobce neručí za jakost výrobku ani v záruční době. 
 
Na výrobek poskytuje výrobce záruku v délce trvání 24 měsíců. 
 
 
 
Kap. 13  Servisní podmínky_________________________________________________ 
 
Servisní činnost zařízení provádí výrobce nebo smluvní servisní organizace.  
 
Opravy zařízení popřípadě úpravy programového vybavení provádí výhradně výrobce.  
 
  PONAST  spol. s r.o. 
  Na Potůčkách 163 
  757 01  Valašské Meziříčí 
 
  telefon 751 688 111* 
  fax 751 688 115 
 
 
 
Kap. 14  Zkoušky a osvědčení_______________________________________________ 
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   SW  6-6-40-100  podavač P 1 prům 40 mm - šnekovnice převodovka 1/100      
REG ISP   Tlačítka přímého ovládání             
adresa  AUTO / RUČNĚ        

   MODULACE        
   VÝKON        
   START         
   KOMINÍK          
  Menu č. Menu - název Menu - popis - význam   NASTAVENÍ - HODNOTY 
    HLAVNÍ NABÍDKA   jedn. KP10 KP20 KP 11 KP 21  
  1. Přímé ovládání menu sloužící k přímému ovládání  připojených zařízení a kontrole vstupních signálů a procesů           
  1.1. Podavač 1 spuštění funkce podavače P1 . vyp vyp vyp vyp 
  1.2. Podavač 2 spuštění funkce podavače P2 . vyp vyp vyp vyp 
  1.3. Ventilátor spuštění funkce ventilátoru spalovacího vzduchu . vyp vyp vyp vyp 
  1.4. Čerpadlo spuštění funkce čerpadle topného systému . vyp vyp vyp vyp 
  1.5. Čerpadlo bioler spuštění funkce čerpadle systému ohřevu TUV . vyp vyp vyp vyp 
  1.6. Zapalování zapnutí systému elektrického zapalování kotle - pouze pro kontrolu funkce systému EZ . vyp vyp vyp vyp 
  1.7. Dotápění zapnutí systému elektrického temperování otopného systému - pouze pro kontrolu funkce systému ED . vyp vyp vyp vyp 
  1.8. Kontrola vstupů kontrola stavu vstupních signálů - pokojový termostat / boilerový termostat / rotační snímače P1 / P2 .         
3 2. Teplota nastavení požadovanou hodnotu maxima teploty výstupní vody kotle °C 80 80 80 80 
62 3. Volba jazyka nastavení jazykové verze SW řídící jednotky (ŘJ) . česky česky česky česky 
  4. Nastavení času nastavení správného času na ŘJ . SEČ SEČ SEČ SEČ 
  5. Boiler aktivní možnost nastavení tři časových pásem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) .         

175 - 178 5.1. Časové pásmo 1 nastavení 1.časového intervalu, ve kterém bude kotel topit pro ohřev TUV .  0- 24  0- 24  0- 24  0- 24 
179 - 182 5.2. Časové pásmo 2 nastavení 2.časového intervalu, ve kterém bude kotel topit pro ohřev TUV . XXX XXX XXX XXX 
183 - 186 5.3. Časové pásmo 3 nastavení 3.časového intervalu, ve kterém bude kotel topit pro ohřev TUV . XXX XXX XXX XXX 

93 6. El.zatápění zapnutí / vypnutí režimu el.zapalování vč. funkci žhavících spirál  . vyp vyp vyp vyp 
59 7. El.dotápění zapnutí / vypnutí režimu el.dotápění  / temperování   . vyp vyp vyp vyp 
  8. GSM modem pro spolupráci s GSM Modemem, vložení tel. čísel pro komunikaci stanoví oprávněné účastníky  .         

108 8.1. zap / vyp zapnutí / vypnutí GSM komunikace uživatele s ŘJ . vyp vyp vyp vyp 
109 8.2. Mob.č. 1 číslo se kterým bude ŘJ komunikovat. Na toto číslo budou odesílány poruchové SMS zprávy. . XXX XXX XXX XXX 
125 8.3. Mob.č. 2 druhé číslo se kterým bude ŘJ komunikovat, na toto číslo nebudou přicházet poruchová hlášení. . XXX XXX XXX XXX 
157 8.4. Kredit číslo číslo operátora pro dotaz na zůstatek kreditu na placené telefonní kartě.  . XXX XXX XXX XXX 
173 8.5. SMS info povolí nebo zakáže odesílání zprávy při případné poruše zařízení. . vyp vyp vyp vyp 

  9. Verze SW informace o verzi software požité v ŘJ . 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 
         
     XXX= nastavit při uvádění do provozu   



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SW  6-6-40-100  podavač P 1 prům 40 mm - šnekovnice převodovka 1/100      
adresa 10. SERVIS menu zakódované PINem, obsahuje soubor příkazů a nastavení přístupných servis. technikům jedn. KP10 KP20 KP 11 KP 21  

  10.1. Programy pro nastavení časování podavačů a otáčky ventilátoru pro nastavení výkonů a optimální spalování .         
7, 8, 10 10.1.1. Program 1 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 30% nominálního výkonu kotle . z7v90V30 z9v55V30 z9v85V30 z9v47V30 

13, 14, 16 10.1.2. Program 2 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 55% nominálního výkonu kotle . z9v48V34 z9v27V38 z9v43V37 z9v22V36 
19, 20,22 10.1.3. Program 3 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 80% nominálního výkonu kotle . z9v31V38 z9v15V53 z9v27V41 z9v12V43 
25, 26, 28 10.1.4. Program 4 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 90% nominálního výkonu kotle . z9v27V42 z9v13V64 z9v22V47 z9v10V51 
31, 32, 34 10.1.5. Program 5 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 100% nominálního výkonu kotle . z9v23V46 z9v10V75 z9v20V51 z9v8V57 
37, 38, 40 10.1.6. Bojler program nastavení parametrů - P1 vyp, P1 zap, Ventilátor - pro 90% nom.výkonu kotle - pro ohřev TUV . z9v27V42 z9v13V64 z9v22V47 z9v10V51 
43, 44, 46 10.1.7. Kominík program nastavení parametrů - P1 vyp, P1 zap, Ventilátor - pro 100% nom.výkonu kotle - pro měření spalin . z9v23V46 z9v10V75 z9v20V51 z9v8V57 

50 10.2. Předstih stanoví časový úsek, o který začne pracovat podavač P2 dříve než podavač P1 sec 1 1 1 1 
51 10.3. Přesah stanoví časový úsek, o který přestane pracovat podavač P2 později než podavač P1 sec 5 5 5 5 
52 10.4. Délka útlumu časový úsek, ve kterém automatický kotel aktivně nehoří min 45 45 45 45 
  10.5. Param.el. zapal. parametry pro automatický režim zapálení kotle .         

88 10.5.1. Doba žhavení doba činnosti žhavících spirál min 8 8 8 8 
89 10.5.2. Doba přikládání zajištuje nasunutí optimálního množství paliva do hořákového topeniště pro zapálení sec 180 180 180 255 
91 10.5.3. Ventilátor nastavení množství vzduchu potřebného při zapálení a rozhoření kotle % 38 38 38 38 
92 10.5.4. Doba rozhoření nastavení doby, kterou je  nutno poskytnou palivu v hořáku pro dokonalé prohoření po celé ploše hořáku min 4 4 4 4 

105 10.5.5. Kontrolní teplota minimum hodnoty rozdílu teploty spalin a teploty kotlové vody na konci procesu zapalování / rozhořívání °C 15 15 15 15 
174 10.5.6. Kontrola spalin časové prodleva po přechodu ze stavu ÚTLUM, po níž provede řídící jednotka měření kontrolní teploty min 7 7 7 7 
57 10.6. Zapnutí oběh.čerp. stanoví hodnotu teploty kotlové vody, při níž začne pracovat oběhové čerpadlo otopného systému °C 60 60 60 60 
58 10.7. Zapnutí čerp.boiler stanoví hodnotu teploty kotlové vody, při níž začne pracovat oběhové čerpadlo systému pro ohřev TUV °C 60 60 60 60 
53 10.8. Změna servis. PIN možnost změny servisního PIN u konkretního kotle .         
67 10.9. Typ ventilátoru nastavení typu použitého ventilátoru  . ES-30-98 ES-30-98 ES-30-98 ES-20-108 
  10.10. Výkon kotle menu pro výpočet výkonových údajů na displeji .         

49 10.10.1. Výkon jmenovitý výkon kotle kW 15 25 17 29 
219 10.10.2. Konstanta podavače hmotnost paliva poddaného podavačem P1 za 1s 100g/sec 700 700 700 700 

 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SW  6-6-40-100  podavač P 1 prům 40 mm - šnekovnice převodovka 1/100      
adresa 11. VÝROBCE výrobce/servisní technik nastavuje hranice jednotl. parametrů odpovídajících danému  výrobku jedn. KP10 KP20 KP 11 KP 21  

  11.1. Blokování povolení provozu kotle na omezený časový úsek          
221 11.1.1. časový zámek zapnutí / vypnutí funkce časového zámku          
222 11.2.2. Kod klíče kód pro odblokování časového zámku          
228 11.2.3. Čas do zablokování nastavení času do zablokování aut.chodu kotle          
230 11.2.4. Blokování zapnutí / vypnutí blokování časovým zámkem           

  11.2. Meze teploty hranice teplot, ve kterých lze nastavit parametr Zapnutí čerpadla .         
68 11.2.1. Tepl.dolní mez dolní hranice teploty pro parametr Zapnutí čerpadla °C 55 55 55 55 
69 11.2.2. Tepl.horní mez horní hranice teploty pro parametr Zapnutí čerpadla °C 80 80 80 80 
  11.3. Meze podavače 1 časové hranice pro provoz kotle v potřebných výkonových úrovních .         

72 11.3.1. Pod.zap.dolní mez dolní hranice parametru P1 zapnuto sec 3 3 3 5 
73 11.3.2. Pod.zap.horní mez horní hranice parametru P1 zapnuto sec 5 8 5 9 
74 11.3.3. Pod.vyp.dolní mez dolní hranice parametru P1 vypnuto sec 30 26 26 24 
75 11.3.4. Pod.vyp.horní mez horní hranice parametru P1 vypnuto sec 90 65 81 58 
  11.4. Meze čerp.systém dolní a horní hranice teplotního rozsahu, v němž může být nastaven parametr  Zapnutí čerpadla  .         

83 11.4.1. Dolní mez čerp.sys. dolní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla  °C 55 55 55 55 
84 11.4.2. Horní mez čerp.sys. horní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla  °C 70 70 70 70 
85 11.4.3. Absolutní mez čerp.sys. teplota, při níž je vždy oběhové čerpadlo uvedeno do provozu bez ohledu na další okolnosti provozu kotle °C 85 85 85 85 

107 11.4.4. Doběh čerpadla doba, po kterou je v činnosti oběhové čerpadlo po přechodu kotle do stavu útlum  min 4 4 4 4 
  11.5. Meze čerp. boiler dolní a horní hranice teplotního rozsahu, v němž může být nastaven parametr  Zapnutí čerpadla boiler .         

80 11.5.1. Dolní mez čerp.boiler dolní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla boiler °C 55 55 55 55 
81 11.5.2. Horní mez čerp.boiler horní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla boiler °C 70 70 70 70 
82 11.5.3. Absolutní mez čerp.boiler teplota, při níž je vždy oběhové čerpadlo uvedeno do provozu bez ohledu na další okolnosti provozu kotle °C 85 85 85 85 

106 11.6. Doběh ventilátoru dobu činnosti ventilátoru po přechodu kotle do stavu ÚTLUM min 4 4 4 4 
  11.7. Modulace parametry pro automatický režim, při němž ŘJ autom. mění výkon podle aktuální tepelné potřeby objektu .         

98 11.7.1. Startovací program nastavení programu, na kterém začne kotel topit po spuštění modulace  . 3 3 3 3 
100 11.7.2. grad horní  horní mez strmosti regulační křivky °C 12 12 12 12 
99 11.7.3. grad dolní dolní mez strmosti regulační křivky °C 9 9 9 9 

101 11.7.4. pásmo I interval teplot, při jehož dosažení se sníží výkon o další výkonový stupeň °C 3 3 3 3 
102 11.7.5. pásmo II interval teplot, při jehož dosažení se sníží výkon o 1 výkonový stupeň °C 5 5 5 5 
104 11.7.6. perioda reg perioda pro vyhodnocení nastavených a dosažených výkonových parametrů  min 10 10 10 10 

  11.8. Rotační snímače nastavení kontrolních parametrů pro funkci podavačů P1 a P2 .         
94 11.8.1. P I -čas měření nastavení časového intervalu, v němž ŘJ počítá příchozí impulsy u podavače P1 sec 10 10 10 10 
95 11.8.2. P I -počet impulsů nastavení počtu příchozích impulsů podavače P1, který je očekáván v nast. časovém intervalu  ks 6 6 6 6 
96 11.8.3. P 2 -čas měření nastavení časového intervalu, v němž ŘJ počítá příchozí impulsy u podavače P2 sec 10 10 10 10 
97 11.8.4. P 2 -počet impulsů nastavení počtu příchozích impulsů podavače P2, který je očekáván v nast. časovém intervalu  ks 6 6 6 6 

141 11.9. GSM master umožňuje řízení, nastavení a monitoring kotle servisním střediskem .  +420604298xyz 
  11.10. Zruš.serv.PIN nastaví servisní PIN na hodnotu 1111 .         

63 11.11. Změna PIN umožňuje nastaveni originálního pinu výrobce .         
  12. Zadání kódu menu pro odblokování časového zámku           



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SW 6-6-40-56  podavač P 1 prům 40 mm - šnekovnice převodovka 1/56        
REG ISP Tlačítka přímého ovládání                 
adresa  AUTO / RUČNĚ          

   MODULACE          
   VÝKON          
   START           
    KOMINÍK                   
  Menu č. Menu - název Menu - popis - význam   NASTAVENÍ - HODNOTY 
    HLAVNÍ NABÍDKA   jedn. KP10 KP20 KP 50 KP 11 KP 21  KP 51 
  1. Přímé ovládání menu sloužící k přímému ovládání  připojených zařízení a kontrole vstupních signálů a procesů               
  1.1. Podavač 1 spuštění funkce podavače P1 . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.2. Podavač 2 spuštění funkce podavače P2 . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.3. Ventilátor spuštění funkce ventilátoru spalovacího vzduchu . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.4. Čerpadlo spuštění funkce čerpadle topného systému . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.5. Čerpadlo bioler spuštění funkce čerpadle systému ohřevu TUV . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.6. Zapalování zapnutí systému elektrického zapalování kotle - pouze pro kontrolu funkce systému EZ . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.7. Dotápění zapnutí systému elektrického temperování otopného systému - pouze pro kontrolu funkce systému ED . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  1.8. Kontrola vstupů kontrola stavu vstupních signálů - pokojový termostat / boilerový termostat / rotační snímače P1 / P2 .             
3 2. Teplota nastavení požadovanou hodnotu maxima teploty výstupní vody kotle °C 80 80 80 80 80 80 
62 3. Volba jazyka nastavení jazykové verze SW řídící jednotky (ŘJ) . česky česky česky česky česky česky 
  4. Nastavení času nastavení správného času na ŘJ . SEČ SEČ SEČ SEČ SEČ SEČ 
  5. Boiler aktivní možnost nastavení tři časových pásem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) .             

175 - 178 5.1. Časové pásmo 1 nastavení 1.časového intervalu, ve kterém bude kotel topit pro ohřev TUV .  0- 24  0- 24  0- 24  0- 24  0- 24  0- 24 
179 - 182 5.2. Časové pásmo 2 nastavení 2.časového intervalu, ve kterém bude kotel topit pro ohřev TUV . XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
183 - 186 5.3. Časové pásmo 3 nastavení 3.časového intervalu, ve kterém bude kotel topit pro ohřev TUV . XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

93 6. El.zatápění zapnutí / vypnutí režimu el.zapalování vč. funkci žhavících spirál  . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
59 7. El.dotápění zapnutí / vypnutí režimu el.dotápění  / temperování   . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
  8. GSM modem pro spolupráci s GSM Modemem, vložení tel. čísel pro komunikaci stanoví oprávněné účastníky  .             

108 8.1. zap / vyp zapnutí / vypnutí GSM komunikace uživatele s ŘJ . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
109 8.2. Mob.č. 1 číslo se kterým bude ŘJ komunikovat. Na toto číslo budou odesílány poruchové SMS zprávy. . XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
125 8.3. Mob.č. 2 druhé číslo se kterým bude ŘJ komunikovat, na toto číslo nebudou přicházet poruchová hlášení. . XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
157 8.4. Kredit číslo číslo operátora pro dotaz na zůstatek kreditu na placené telefonní kartě.  . XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
173 8.5. SMS info povolí nebo zakáže odesílání zprávy při případné poruše zařízení. . vyp vyp vyp vyp vyp vyp 

  9. Verze SW informace o verzi software požité v ŘJ . 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 
           
     XXX= nastavit při uvádění do provozu 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SW 6-6-40-56  podavač P 1 prům 40 mm - šnekovnice převodovka 1/56        
adresa 10. SERVIS menu zakódované PINem, obsahuje soubor příkazů a nastavení přístupných servis. technikům jedn. KP10 KP20 KP 50 KP 11 KP 21  KP 51 

  10.1. Programy pro nastavení časování podavačů a otáčky ventilátoru pro nastavení výkonů a optimální spalování .             
7, 8, 10 10.1.1. Program 1 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 30% nominálního výkonu kotle . z4v90V30 z5v65V30 z5v33V30 z4v82V30 z5v58V30 z5v30V30 

13, 14, 16 10.1.2. Program 2 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 55% nominálního výkonu kotle . z5v60V34 z8v55V38 z8v20V55 z5v50V37 z9v52V36 z9v20V56 
19, 20,22 10.1.3. Program 3 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 80% nominálního výkonu kotle . z5v40V38 z8v35V53 z12v20V62 z5v34V43 z9v33V43 z12v20V68 
25, 26, 28 10.1.4. Program 4 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 90% nominálního výkonu kotle . z5v35V42 z8v30V64 z14v20V75 z5v30V47 z9v28V51 z16v20V78 
31, 32, 34 10.1.5. Program 5 nastavení parametrů - P1 vypnuto, P1 zapnuto, Ventilátor - pro 100% nominálního výkonu kotle . z5v30V46 z8v26V75 z16v20V90 z5v26V51 z9v24V57 z20v20V100 
37, 38, 40 10.1.6. Bojler program nastavení parametrů - P1 vyp, P1 zap, Ventilátor - pro 90% nom.výkonu kotle - pro ohřev TUV . z5v35V42 z8v30V64 z14v20V75 z5v30V47 z9v28V51 z16v20V78 
43, 44, 46 10.1.7. Kominík program nastavení parametrů - P1 vyp, P1 zap, Ventilátor - pro 100% nom.výkonu kotle - pro měření spalin . z5v30V46 z8v26V75 z16v20V90 z5v26V51 z9v24V57 z20v20V100 

50 10.2. Předstih stanoví časový úsek, o který začne pracovat podavač P2 dříve než podavač P1 sec 1 1 1 1 1 1 
51 10.3. Přesah stanoví časový úsek, o který přestane pracovat podavač P2 později než podavač P1 sec 5 5 5 5 5 5 
52 10.4. Délka útlumu časový úsek, ve kterém automatický kotel aktivně nehoří min 45 45 45 45 45 45 
  10.5. Param.el. zapal. parametry pro automatický režim zapálení kotle .             

88 10.5.1. Doba žhavení doba činnosti žhavících spirál min 8 10 10 8 10 10 
89 10.5.2. Doba přikládání zajištuje nasunutí optimálního množství paliva do hořákového topeniště pro zapálení sec 180 255 255 180 255 255 
91 10.5.3. Ventilátor nastavení množství vzduchu potřebného při zapálení a rozhoření kotle % 38 40 40 38 40 40 
92 10.5.4. Doba rozhoření nastavení doby, kterou je  nutno poskytnou palivu v hořáku pro dokonalé prohoření po celé ploše hořáku min 4 4 4 4 4 4 

105 10.5.5. Kontrolní teplota minimum hodnoty rozdílu teploty spalin a teploty kotlové vody na konci procesu zapalování / rozhořívání °C 15 15 15 15 15 15 
174 10.5.6. Kontrola spalin časové prodleva po přechodu ze stavu ÚTLUM, po níž provede řídící jednotka měření kontrolní teploty min 7 7 7 7 7 7 
57 10.6. Zapnutí oběh.čerp. stanoví hodnotu teploty kotlové vody, při níž začne pracovat oběhové čerpadlo otopného systému °C 60 60 60 60 60 60 
58 10.7. Zapnutí čerp.boiler stanoví hodnotu teploty kotlové vody, při níž začne pracovat oběhové čerpadlo systému pro ohřev TUV °C 60 60 60 60 60 60 
53 10.8. Změna servis. PIN možnost změny servisního PIN u konkretního kotle .             
67 10.9. Typ ventilátoru nastavení typu použitého ventilátoru  . ES-30-98 E-20-108 E-20-108 ES-30-98 E-20-108 E-20-108 
  10.10. Výkon kotle menu pro výpočet výkonových údajů na displeji .             

49 10.10.1. Výkon jmenovitý výkon kotle kW 15 25 48 17 29 45 
219 10.10.2. Konstanta podavače hmotnost paliva poddaného podavačem P1 za 1s 100g/sec 700 700 700 700 700 700 

 



 
  
 

 

 
 
    SW 6-6-40-56  podavač P 1 prům 40 mm - šnekovnice převodovka 1/56        

adresa 11. VÝROBCE výrobce/servisní technik nastavuje hranice jednotl. parametrů odpovídajících danému  výrobku jedn. KP10 KP20 KP 50 KP 11 KP 21  KP 51 
  11.1. Blokování povolení provozu kotle na omezený časový úsek              

221 11.1.1. časový zámek zapnutí / vypnutí funkce časového zámku              
222 11.2.2. Kod klíče kód pro odblokování časového zámku              
228 11.2.3. Čas do zablokování nastavení času do zablokování aut.chodu kotle              
230 11.2.4. Blokování zapnutí / vypnutí blokování časovým zámkem               

  11.2. Meze teploty hranice teplot, ve kterých lze nastavit parametr Zapnutí čerpadla .             
68 11.2.1. Tepl.dolní mez dolní hranice teploty pro parametr Zapnutí čerpadla °C 55 55 55 55 55 55 
69 11.2.2. Tepl.horní mez horní hranice teploty pro parametr Zapnutí čerpadla °C 80 80 80 80 80 80 
  11.3. Meze podavače 1 časové hranice pro provoz kotle v potřebných výkonových úrovních .             

72 11.3.1. Pod.zap.dolní mez dolní hranice parametru P1 zapnuto sec 3 3 5 3 5 5 
73 11.3.2. Pod.zap.horní mez horní hranice parametru P1 zapnuto sec 5 8 16 5 9 20 
74 11.3.3. Pod.vyp.dolní mez dolní hranice parametru P1 vypnuto sec 30 26 20 26 24 20 
75 11.3.4. Pod.vyp.horní mez horní hranice parametru P1 vypnuto sec 90 65 33 81 58 30 
  11.4. Meze čerp.systém dolní a horní hranice teplotního rozsahu, v němž může být nastaven parametr  Zapnutí čerpadla  .             

83 11.4.1. Dolní mez čerp.sys. dolní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla  °C 55 55 55 55 55 55 
84 11.4.2. Horní mez čerp.sys. horní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla  °C 70 70 70 70 70 70 
85 11.4.3. Absolutní mez čerp.sys. teplota, při níž je vždy oběhové čerpadlo uvedeno do provozu bez ohledu na další okolnosti provozu kotle °C 70 70 70 70 70 70 

107 11.4.4. Doběh čerpadla doba, po kterou je v činnosti oběhové čerpadlo po přechodu kotle do stavu útlum  min 4 4 4 4 4 4 
  11.5. Meze čerp. boiler dolní a horní hranice teplotního rozsahu, v němž může být nastaven parametr  Zapnutí čerpadla boiler .             

80 11.5.1. Dolní mez čerp.boiler dolní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla boiler °C 55 55 55 55 55 55 
81 11.5.2. Horní mez čerp.boiler horní hranice teplotního rozsahu pro parametr  Zapnutí čerpadla boiler °C 70 70 70 70 70 70 
82 11.5.3. Absolutní mez čerp.boiler teplota, při níž je vždy oběhové čerpadlo uvedeno do provozu bez ohledu na další okolnosti provozu kotle °C 70 70 70 70 70 70 

106 11.6. Doběh ventilátoru dobu činnosti ventilátoru po přechodu kotle do stavu ÚTLUM min 4 4 4 4 4 4 
  11.7. Modulace parametry pro automatický režim, při němž ŘJ autom. mění výkon podle aktuální tepelné potřeby objektu .             

98 11.7.1. Startovací program nastavení programu, na kterém začne kotel topit po spuštění modulace  . 3 3 3 3 3 3 
100 11.7.2. grad horní  horní mez strmosti regulační křivky °C 12 12 12 12 12 12 
99 11.7.3. grad dolní dolní mez strmosti regulační křivky °C 9 9 9 9 9 9 

101 11.7.4. pásmo I interval teplot, při jehož dosažení se sníží výkon o další výkonový stupeň °C 3 3 3 3 3 3 
102 11.7.5. pásmo II interval teplot, při jehož dosažení se sníží výkon o 1 výkonový stupeň °C 5 5 5 5 5 5 
104 11.7.6. perioda reg perioda pro vyhodnocení nastavených a dosažených výkonových parametrů  min 10 10 10 10 10 10 

  11.8. Rotační snímače nastavení kontrolních parametrů pro funkci podavačů P1 a P2 .             
94 11.8.1. P I -čas měření nastavení časového intervalu, v němž ŘJ počítá příchozí impulsy u podavače P1 sec 10 10 10 10 10 10 
95 11.8.2. P I -počet impulsů nastavení počtu příchozích impulsů podavače P1, který je očekáván v nast. časovém intervalu  ks 6 6 6 6 6 6 
96 11.8.3. P 2 -čas měření nastavení časového intervalu, v němž ŘJ počítá příchozí impulsy u podavače P2 sec 10 10 10 10 10 10 
97 11.8.4. P 2 -počet impulsů nastavení počtu příchozích impulsů podavače P2, který je očekáván v nast. časovém intervalu  ks 6 6 6 6 6 6 

141 11.9. GSM master umožňuje řízení, nastavení a monitoring kotle servisním střediskem .  +420604298xyz 
  11.10. Zruš.serv.PIN nastaví servisní PIN na hodnotu 1111 .             

63 11.11. Změna PIN umožňuje nastaveni originálního pinu výrobce .             
  12. Zadání kódu menu pro odblokování časového zámku               



 
  
 

 

 



 
  
 

 

 



 
  
 

 

 



 
  
 

 
 



 
  
 

 

 
 



 
  
 

 

 



 
  
 

 

 



 
  
 

 

 
 



 
  
 

 

 



 
  
 

 

 



 
  
 

 

 



 
  
 

 
 


