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1 Bezpečnost  
 

 

Požadavky spojené s bezpečností jsou také specifikovány v jednotlivých částech tohoto 
návodu.  

 
• Před p řistoupením k montáži, oprav ě nebo konzervaci, a také b ěhem provád ění veškerých 

připojovacích prací je t řeba bezpodmíne čně odpojit sí ťové napájení a ujistit se, zda všechny 
svorky a vedení nejsou pod nap ětím.  

• Regulátor nem ůže být používán v nesouladu s jeho ur čením.  
• Je třeba zvolit hodnotu programovaných parametr ů k danému typu kotle a paliva, a rovn ěž mít 

na zřeteli všechny podmínky práce této instalace. Chybné  nastavení parametr ů může způsobit 
havarijní stav kotle (nap říklad jeho p řehřívání, atd.).  

• Úpravu nastavených parametr ů může provád ět pouze osoba obeznámená s tímto návodem.  
• Používat jen v topných systémech, které byly vytvo řeny v souladu s platnými p ředpisy.  
• Regulátor nem ůže být používán s poškozeným krytem nebo elektrický m vedením. Nutno 

kontrolovat stav kabel ů a v případě jejich poškození vy řadit regulátor z provozu.  
• Elektrické kabely, obzvláš ť síťové, se nemohou dotýkat ani být poblíž horkých p ředmětů. Nesmí 

být také mechanicky zatížené.  
• Regulátor nem ůže podléhat vibracím nebo být vystaven bezprost řednímu p ůsobení slune čních 

paprsk ů.  
• Je zakázáno demontovat kryt a vytahovat t ělo regulátoru – nebezpe čí úrazu elektrickým 

proudem.  
• Nevkládat žádné cizí p ředměty do regulátoru.  
• Chránit regulátor p řed vodou a prachem.  
• Regulátor je ur čen výhradn ě pro vnit řní použití.  
• Během zapojovaní veškerých periferních za řízení nutno vypnout sí ťové napájení.  
• V žádném p řípadě se nesmí provád ět jakékoliv zásahy do konstrukce regulátoru.  
• Regulátor m ůže být používaný v domácnostech i v lehkých pr ůmyslových objektech.  
• Je nutno zabránit p řístupu d ětí k regulátoru a jeho p říslušenství.  
• Za škody vzniklé nedodržováním tohoto návodu nenese  výrobce žádnou zodpov ědnost.  
 

 

Vzhledem k riziku výbuchu, nebo požáru, se zakazuje používání regulátoru v prostředí 
výbušných plynů, jako rovněž hořlavých prachů (např. uhelný prach). V tom případě je třeba 
použít dodatečné ochranné prostředky, aby byl regulátor chráněn před prostupem plynů a 
hořlavých prachů (jako třeba těsnící kryt) nebo předcházet jejich vzniku s ohledem na bezpečí a 
předcházení úrazů. Regulátor byl navržen k používání v prostředí označeném jako 3 stupeň 
znečištění podle normy EN 60730-1. Dále regulátor nemůže být používán v podmínkách, v nichž 
dochází ke kondenzaci vodní páry, jako rovněž nesmí být vystaven působení vody. 

 
 

2 Všeobecné informace  
 
Regulátor kotle ecoMAX 860 model D1 je elektronické zařízení určené k ovládání provozu kotle na tuhá 
paliva s odtahovým ventilátorem. Regulátor je multifunkčním zařízením: 

- automaticky udržuje nastavenou teplotu kotle formou kontroly spalovacího procesu, 
- automaticky udržuje nastavenou teplotu zásobníku teplé vody (TV), 
- automaticky udržuje nastavenou teplotu ve dvou topných okruzích se servopohony směšovače a po 

vybavení regulátoru rozšiřujícími moduly (celkem) provoz čtyř topných okruhů. 
 
Nastavenou teplotu topných okruhů je možné nastavit na základě údajů z ekvitermního čidla. Možnost 
spolupráce s pokojovými termostaty napomáhá udržování komfortní teploty ve vytápěných místnostech. 
Regulátor spolupracuje s akumulační nádobou. Kromě toho ovládá náhradní zdroj (plynový nebo olejový). 
Obsluha regulátoru je snadná a intuitivní. Regulátor má možnost spolupráce s doplňkovým ovládacím 
panelem ecoSTER200, který je umístěn v obývaných místnostech. Regulátor může být používán 
v domácnostech či v podobných prostorách a lehce průmyslových budovách.  
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3 Informace týkající se dokumentace  
 
Jelikož návod regulátoru je pouze doplněním dokumentace ke kotli, je tedy nutné, kromě pokynů 
nacházejících se v tomto návodu, řídit se i návodem k obsluze kotle.  
Pro snadné použití je návod rozdělen do 2 částí: pro uživatele, pro servisní organizace provádějící instalace. 
Všechny části obsahují d ůležité informace mající vliv na bezpe čnost. Proto uživatel regulátoru, 
technik provád ějící instalace, jako i výrobce kotle by se m ěli seznámit se všemi částmi návodu.  
Za škody vzniklé nedodržováním tohoto návodu výrobc e nenese žádnou zodpov ědnost.  
 
Žádáme o pe člivé uschování tohoto návodu montáže a obsluhy, i v eškeré další dokumentace, aby v 
případě pot řeby bylo možné kdykoliv je použít. V p řípadě stěhování nebo prodeje za řízení je nutné ho 
předat novému uživateli/majiteli s celou dokumentací.   
 
 

4 Používané symboly  
 
V návodu jsou použity následující grafické symboly:  

 
symbol znamená užitečné informace a zprávy,  
 

 

symbol znamená důležité informace, na kterých může záviset poškození majetku, ohrožení 
zdraví a života lidí a domácích zvířat.  

 
POZOR:  pomocí symbolů jsou označeny podstatné informace pro zjednodušení seznámení se s 

návodem. Nicméně uživatele to nezprošťuje od povinnosti seznámit se s pokyny 
neoznačených pomocí grafických symbolů a jejich dodržování!  

 
Použité zkratky:  
TV teplá voda 
ÚT ústřední topení 
 
 

5 Směrnice VEEE 2002/96/EG  
 
Předpis o elekt řině a elektronice  
 

 

• Recyklovat obaly a produkt na konci období užívání v odpovídající recyklační 
firmě,  

• Nevyhazovat výrobek do odpadkového koše společné s běžnými odpadky,  
• Nepálit výrobek.  
 

 
Poznámka:  
V případě kotl ů na zplynování d řeva je doporu čena, pro komfortní a hospodárný provoz, instalace s  
akumula ční nádrží, pro ukládání p řebyte čného tepla!  
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6 Popis ovládacích prvk ů  
  

 

Obr. č. 1 Pohled na panel  
  
Otáčením polohovacího knoflíku, zvyšujete nebo snižujete hodnotu upravovaného parametru. Jedná se o 
prvek rychlého ovládání regulátoru. Stisknutím tohoto knoflíku vyberete parametr, který chcete upravit nebo 
potvrdíte již nastavenou hodnotu.  
 
 

7 Popis displeje  
  

 
1. Provozní režimy regulátoru: Stop, Zátop, 

Provoz, Útlum 
2. Nastavená teplota kotle  
3. Skutečná teplota kotle 
4. Hodnoty, které mají vliv na zadanou teplotu: 

 
Symbol pro snížení zadané teploty 
(kotle nebo směšovačů) rozpojením 
kontaktů pokojového termostatu 

 
Symbol rozpojení kontaktů 
pokojového termostatu (teplota 
v pokoji byla dosažena) 

 
Symbol snížení zadané teploty 
podle aktivních časových období 

 
Symbol zvýšení zadané teploty 
kotle na dobu ohřevu zásobníku TV 

 
Symbol pro navýšení zadané 
teploty kotle z okruhu směšovače 

 

Symbol zapnutého ekvitermního 
ovládání (vypnutí pro směšovací 
okruhy) 

5. Symbol ventilátoru  
6. Symbol oběhového čerpadla TV  
7. Symbol provozu čerpadla ÚT  
8. Symbol provozu čerpadla TV  
9. Naměřená teplota zásobníku TV  
10. Požadovaná teplota TV  
11. Datum a čas  
12. Venkovní teplota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. č. 2 Hlavní displej 
 

1. Tlačítko “MENU”  
2. Polohovací knoflík a tlačítko 

“ENTER”  
3. Tlačítko “EXIT”  
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Okno na pravé straně displeje na hlavní obrazovce je možné změnit na vybraný směšovací okruh (1) nebo 
na ukazatel ohřátí akumulační nádoby (2). K tomuto účelu je nutné otočit kolečkem. Ukazatel nabití 
akumulační nádoby (2) se zobrazuje jen v případě, že jsou zapojena čidla akumulační nádoby. 

 
Obr. č. 3 Pomocné okno 
 
 

8 Aktivace regulátoru  
 
Regulátor se aktivuje stisknutím knoflíku, načež regulátor přejde do režimu STOP.  
 
 

9 Nastavení teploty kotle  
 
Přednastavená teplota kotle lze nastavit změnou následujících parametrů:  

MENU → Nastavení kotle → Teplota kotle zadaná  

POZOR: zadaná teplota kotle může být automaticky upravena, např. pokud je příliš nízká, bude automaticky 
navýšena, aby bylo možné ohřát zásobník TV a také zajistit teplotu směšovacích topných okruhů.  
 
 

10 Režim STOP  
 
Přechod do režimu STOP následuje po stisknutí kolečka v hlavním okně a zvolení provozního režimu STOP. 
V tomto režimu je ventilátor vypnutý, v provozu je jen topná soustava. 
 
 

11 Režim PROVOZ 
 
Vstup do režimu PROVOZ následuje po stisknutí kolečka v hlavním okně a zvolení režimu „PROVOZ“. 
V režimu PROVOZ ventilátor dohlíží na spalovací proces. 
 
 

12 Režim ÚTLUM 
 
Při nedostatečném odběru tepla regulátor přechází do režimu Útlum.  
V režimu Útlum je ventilátor zapínán cyklicky na krátké časové úseky, aby nedošlo k vyhasnutí ohně a aby 
byly odstraněny spaliny nahromaděné ve spalovací komoře a topeništi kotle. Ventilátor je spouštěn na dobu 
přísunu vzduchu po každé době přerušení přísunu vzduchu. Tyto časy musí být zvoleny tak, aby topeniště 
kotle nevyhaslo a současně, aby teplota kotle nenarůstala. 
 

 
Špatný výběr parametru ÚTLUM, může způsobit přehřátí kotle.  

  
V režimu Útlum ventilátor pracuje při výkonu – Výkon profukování.  
Výše uvedené parametry naleznete v Menu – Nastavení kotle. 
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13 Přikládání paliva  
 
Při přikládání paliva do kotle během jeho provozu je možné použít funkci Přikládání (Refil). K tomuto účelu je 
nutné stisknout kolečko a zvolit funkci „Přikládání“. V tomto režimu pracuje ventilátor při výkonu 100%, aby 
odváděl spaliny. Po doplnění paliva je nutné opět stisknout kolečko, zvolit a potvrdit funkci Provoz. Ventilátor 
se pak vrátí k běžnému provoznímu režimu.  
Během přikládání paliva je nutné postupovat zvláště opatrně a dodržovat pokyny výrobce kotle.  
 
 

14 Nastavení TV  
14.1 Nastavení zadané teploty TV  

Nastavení zadané teploty TV se provádí přes vstup do MENU → Nastavení TV → Zadaná teplota TV  
Potvrzení nastavení provedete stiskem ovládacího knoflíku.  
 

14.2 Provozní režim čerpadla TV  

Použitím nastavení režimu čerpadla TV uživateli umožňuje:  
• Vypnutí ohřevu TV – výběr Vypnuto  
• Nastavení priority ohřevu TV (uzavřou se topné okruhy a probíhá ohřev TV)  
• Funkci současného ohřevu TV i topného okruhu – výběr Bez přednosti  
• Režim LÉTO  
 

14.3 Hystereze zásobníku TV  

Tento parametr definuje, jaký rozdíl teplot (mezi skutečnou teplotou TV a přednastavenou teplotou TV) 
spustí čerpadlo TV s cílem nahřívání zásobníku.  
 
 

15 Aktivace funkce LÉTO  
 
Aktivace režimu LÉTO umožňuje ohřev TV bez nahřívání topných okruhů.  
Ohřev TV není vypnutý. 
Funkce Léto může být zapnuta ručně nebo automaticky. Pro zapnutí funkce Léto ručním způsobem je nutné 
nastavit v Menu – Léto – Režim Léto – On. 

Je-li zapojeno čidlo venkovní teploty, pak může být funkce Léto zapojena automaticky. K tomuto účelu je 
nutné nastavit parametr režim Léto – Auto. Regulátor bude přecházet mezi režimy Léto – Zima v závislosti 
na venkovní teplotě a nastavení parametrů: teplota zapnutí Léto a teplota vypnutí Léto.  
 
 

16 Nastavení sm ěšovacích okruh ů  
 
Nastavení vybraného směšovače: MENU → nastavení směšovače  

 
Možnosti nastavení směšovače nejsou k dispozici, pokud není zapojeno čidlo směšovače, 
nebo je vypnuta obsluha směšovače. 

 

16.1 Nastavení sm ěšova če bez venkovního čidla teploty (konstantní práce)  

Požadovanou teplotu vody v topném okruhu nastavíme ručně změnou parametru Teplota směšovače, např. 
50 °C. Nastavená hodnota by měla být optimálně nastavena k udržení požadované teploty v místnosti.  
  
Po připojení pokojového termostatu, MENU → Nastavení směšovače → Pokojový termostat → Snížení 
teploty směšovače, teplota nastavená na např. 7 °C. Hodnota by měla být zvolena empiricky. Pro tento účel 
můžeme použít termostat ecoSTER2000, ale je možné i použití běžného pokojového termostatu. Pokud 
termostat pracuje správně, přednastavená teplota směšovače se sníží, což při vhodném nastavení teploty 
směšovače způsobí stabilizaci teploty v místnosti.  
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16.2 Nastavení sm ěšova če s venkovním čidlem teploty, bez pokojového panelu 
ecoSTER 200 

Pro daný směšovací okruh nastavte parametr MENU – Nastavení směšovače – Ekvitermní ovládání – 
ekvitermní ovládání směšovače zapnuto.  
Zvolte ekvitermní topnou křivku a posun rovnoběžné topné křivky podle kap. č. 17. Počáteční hodnota 
rovnoběžného posunu topné křivky by měla být nastavena podle vzorce: 
Rovnoběžné posunutí topné křivky – Zadaná pokojová teplota – 20 °C.  
Příklad:  očekávaná pokojová teplota  25 °C,  

hodnota parametru rovnoběžné posunutí topné křivky = 25 °C – 5 °C = 5 °C. 

Po nalezení správné topné křivky a rovnoběžného posunu topné křivky je možné připojit pokojový termostat. 
Bude vyrovnávat nepřesnosti ve volbě topné křivky v případě, že pokojová teplota bude příliš vysoká. Pak je 
nutné nastavit hodnotu parametru snížení zadané teploty směšovače z termostatu, např. na hodnotu 4 °C. 
Po rozpojení kontaktů termostatu bude zadaná teplota v okruhu směšovače snížena, což při správném 
výběru hodnoty snížení zajistí zastavení nárůstu teploty ve vytápěné místnosti.  
Pro podlahové vytápění nedoporučujeme zapojovat pokojový termostat.  
  

16.3 Nastavení sm ěšova če s venkovním čidlem teploty a s pokojovým panelem 
ecoSTER 200 

Pro daný směšovací okruh nastavte parametr MENU – Nastavení směšovače – Ekvitermní ovládání – 
ekvitermní ovládání směšovače zapnuto.  
 
Zvolte ekvitermní topnou křivku a posun rovnoběžné topné křivky podle kap. č. 17. 
Počáteční hodnota rovnoběžného posunu topné křivky by měla být nastavena podle vzorce: 
Rovnoběžné posunutí topné křivky – Zadaná pokojová teplota – 20°C.  
Příklad:  očekávaná pokojová teplota činí 25 °C,  

hodnota parametru rovnoběžné posunutí topné křivky = 25 °C – 5 °C = 5 °C. 
 
Po připojení pokojového panelu ecoSTER200 může regulátor ecoMAX860D1 automaticky upravovat teplotu 
vody v topném okruhu směšovače v závislosti na údajích z pokojového čidla. Velikost korekce závisí na 
hodnotě parametru: Menu – Nastavení směšovače – Pokojový termostat – součinitel pokojové teploty. 
Automatická korekce pokojové teploty probíhá podle vzorce: 
 
Korekce = (Zadaná pokojová teplota – naměřená pokojová teplota) x součinitel pokojové teploty / 10. 
 
Příklad: 
Zadaná teplota ve vytápěné místnosti (nastavená na ecoSTER200)  = 22 °C.  
Naměřená teplota v místnosti (na ecoSTER200)  = 20°C.  
Součinitel pokojové teploty  = 15.  
Zadaná teplota směšovače bude navýšena o (22 °C – 20 °C) x 20/10 = 4 °C.  

Je nutné nalézt správnou hodnotu parametru součinitel pokojové teploty. Rozsah: 0…50. Čím větší hodnota 
součinitele, tím větší korekce zadané teploty směšovače. Při nastavení na hodnotu „0“ není zadaná teplota 
směšovače korigována. Pozor: nastavení příliš velké hodnoty součinitele pokojové teploty může způsobit 
cyklické kolísání pokojové teploty! 
 
V této konfiguraci je možné namísto automatické korekce teploty v okruhu směšovače tradičně volit snížení 
zadané teploty z pokojového termostatu. Pak nastavte hodnotu parametru součinitel pokojové teploty na 
hodnotu „0“. 
 
Pokojový panel ecoSTER200 (bez ohledu na zadanou hodnotu rovnoběžného posunu křivky) automaticky 
přesunuje topnou křivku v závislosti na nastavené pokojové teplotě. Regulátor vztahuje nastavení k 20 °C, 
např. pro zadanou pokojovou teplotu = 22 °C regulátor posune topnou křivku o 2 °C, u zadané pokojové 
teploty = 18°C regulátor posune topnou křivku o -2 °C. V některých případech uvedených v kap. č. 17 může 
nastat potřeba vyregulování posunu topné křivky pomocí parametru Menu – Nastavení směšovače – 
Ekvitermní ovládání – Rovnoběžné posunutí topné křivky.  
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17 Ekvitermní regulace  
 
Po správném výběru hodnoty topné křivky, je teplota směšovacího okruhu nastavována automaticky, na 
základě venkovní teploty. To umožňuje držet konstantní teplotu v místnosti, bez ohledu na venkovní teplotu. 
Proto je nastavení hodnoty topné křivky rozhodující.  
  
POZOR:  
Při hledání topné k řivky vypn ěte vliv pokojového termostatu na funkci regulátoru (bez ohledu na to, 
zda je pokojový termostat p řipojen či nikoliv) a to nastavením parametru:  
MENU – Nastavení sm ěšovače – Pokojový termostat – Obsluha termostatu = vypnu to. 
Jsou-li nainstalovány termostatické hlavice na topn ých t ělesech, pak je nutné je zcela otev řít.  
  
Nastavení topné k řivky  

Podlahové vytápění: 0,2 – 0,6  
Vytápění radiátorem: 1,0 – 1,6  
Kotel: 1,8 – 4  

 

Obr. č. 4 Teplotní k řivky  
 
Příklad 1: dobře zateplená budova s klasickým panelovým topením k = 1,2 
Příklad 2: nezateplená budova s panelovým topením k = 1,6. 
 
Pokyny pro výb ěr vhodné topné k řivky: 

Pokud se sníží venkovní teplota a teplota v místnosti roste, tak je zvolená hodnota topné křivky příliš vysoká  
− Pokud při snížení venkovní teploty, teplota v místnosti klesá také, je hodnota křivky příliš nízká  
− Pokud venku mrzne, a teplota v místnosti je optimální, ale je příliš nízká, když se otepluje, je 

doporučeno zvýšit Paralelní posun topné křivky a snížení topné křivky  
− Pokud venku mrzne, a teplota v místnosti je nízká, ale je příliš vysoká, když se otepluje, je doporučeno 

zvýšit Paralelní posun topné křivky a zvýšení topné křivky  
 
Špatně izolované budovy vyžadují stanovení vyšší hodnoty topné křivky. U dobře izolovaných budov, by 
křivka měla mít hodnotu nižší. Přednastavená teplota vypočítaná pomocí topné křivky, může být regulátorem 
snížena nebo zvýšena, v případě, že vypadne z rozsahu teplot pro daný okruh.  
 
Regulátor nemění vypočtenou hodnotu z topné křivky, pokud tato přesahuje přípustný rozsah. Rozsah je 
popsán servisními parametry: minimální a maximální teplota okruhu směšovače.  
 
 

18 Popis nastavení no čního režimu  
 
Regulátor je vybaven schopností nastavení intervalů pro: kotel, topné okruhy, zásobník TV a oběhové 
čerpadlo. Intervaly pro kotel nejsou k dispozici, pokud pracuje s akumulační nádrží.  
Časové intervaly umožní automaticky snížit nastavenou teplotu v daném časovém období, např. v noci, nebo 
když uživatel opustí vytápěný prostor. Toto šetří palivo a zvyšuje uživatelský komfort.  
Interval lze nalézt v MENU daného zařízení, např. TV: MENU → Nastavení TV.  
  
Noční pokles teploty lze definovat zvlášť pro pracovní dny, sobotu a neděli.  
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Obr. č. 5 Okno výb ěru pro časový interval  
  
Zahájení a ukončení daného intervalu, stejně jako požadovanou teplota je třeba nastavit. Maximální počet 
intervalů na den je 3.  
  

 
  
Definování intervalů vysvětlíme na příkladu. Níže je definován pokles teploty v noci od 22 hod. do 6 hod. 
ráno (doba spánku) a od 9 hodin ráno do 3 hodin odpoledne (uživatelé nejsou v domě – odchod do 
práce/školy).  
 

 
Definice intervalů začíná od času 00:00 

 
Pokud je zapnutá funkce ohřívání akumulační nádoby, intervaly kotle nebudou dostupné. 

 

 

Obr. č. 6 Příklad definování časových interval ů  
  
Jak je vidět na výše uvedeném příkladu: 00:00 – 06:00 regulátor snižuje teplotu o 3°C, od 06:00 do 09:00 
bude regulátor udržovat nastavenou teplotu. Od 09:00 do 15:00 regulátor snižuje teplotu o 5°C. 15:00 – 
22:00 udržuje nastavenou teplotu. A od 22:00 do 23:59 regulátor snižuje teplotu o 3°C.  
 

 
Časový interval je ignorován při nastavení snížení intervalu na hodnotu "0”, a to i tehdy, jestli 
je nastaven rozsah hodin. 

 
Snížení zadané teploty kotle v časovém intervalu není aktivní během nahřívání zásobníku TV 
(během práce čerpadla TV). 

1 - První interval  
2 – Druhý interval  
3 – Třetí interval  
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19 Ovládání ob ěhového čerpadla  
 
Oběhové čerpadlo TV umožňuje získání teplé užitkové vody z vodovodního kohoutku bez nutnosti 
odpouštění studené vody. Nastavení se nachází v: 
Menu – Oběhové čerpadlo TV 
 

Obsluhu oběhového čerpadla je nutné zapnout v servisním nastavení, v opačném případě není funkce 
dostupná.  
 

Nastavení časového ovládání oběhového čerpadla jsou obdobná, jako je tomu u nastavení nočního snížení. 
V definovaných intervalech je oběhové čerpadlo vypnuté. Ve vynechaných intervalech je čerpadlo zapnuté 
na dobu provozu oběhového čerpadla po každé době prostoje cirkulace. 
Pokud teplota zásobníku TV klesne pod teplotu startu oběhového čerpadla, pak je oběhové čerpadlo 
vypnuté.  
 
 

20 Informace  
 
Informační menu umožňuje kontrolu teploty kotle a současně nám zobrazuje, která zařízení v současné 
době pracují. Otáčením knoflíku se zobrazí další informace.  
 

 
Po připojení přídavných modulů B se zobrazí doplňující informační ikony. 

 
 

21 Ruční ovládán  
 
Regulátor umožňuje ruční ovládání zařízení, jako např. čerpadlo nebo ventilátor. Díky této funkci je snadné 
zkontrolovat, zda jsou uvedené zařízení připojené a pracují správně 
  

 

Pozor:  
Dlouhodobé zapnutí/vypnutí ventilátoru, nebo jiného  zařízení, může vést k nebezpe čí. 

 
 

22 Obnovení nastavení  
 
S cílem obnovit uživatelské nastavení, přepněte knoflíkem na položku „ANO“ a stiskem knoflíku potvrďte.  
  

 

Obr. č. 7 Výrobní nastavení servisní  
 

 
Jen ty výrobní hodnoty, které jsou k dispozici v hlavním menu, se obnoví. Servisní parametry 
obnoveny nebudou. 

 
  

23 Kalibrace lambda sondy 
 
Níže uvedený popis se týká výhradně regulátorů vybavených lambda sondou. Používání lambda sondy po 
delší dobu může způsobit vznik nevýznamné chyby v měření naměřené hodnoty kyslíku ve spalinách. Pro 
úpravu této chyby je nutné vyhasit kotel, počkat na jeho vystydnutí a následně spustit kalibraci lambda 
sondy: 
MENU – Nastavení kotle – Kalibrace lambda sondy 
Kalibrace trvá cca 20 minut a po tuto dobu nesmí být odpojeno elektrické napájení.  
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24 Hydraulické zapojení  
 

 
1  kotel,  
2  regulátor ecoMAX,  
3  čerpadlo kotle,  
4  akumulační nádoba (Master),  
5  pomocná akumulační nádoba (Slave),  
6  pomocná akumulační nádoba (Slave),  
7  nabíjecí čerpadlo pomocné akumulační nádoby,  
8  vybíjecí čerpadlo pomocné akumulační nádoby,  
9  čidlo teploty kotle typ CT4,  
10  čidlo teploty (horní) hlavní akumulační nádrže typ CT4 (TBH),  
11  čidlo teploty (dolní) hlavní akumulační nádrže typ CT4 (TBL),  
12  čidlo teploty topného okruhu typ CT4,  
13  čidlo teploty topného okruhu typ CT4,  
14  čerpadlo topného okruhu TO1,  
15  servopohon topného okruhu,  
16  čerpadlo topného okruhu TO2 
18  venkovní čidlo teploty typ CT6-P,  
19  pokojový panel ecoSTER200 s funkcí pokojového termostatu nebo tradiční pokojový termostat připojený 

k regulátoru ecoMA X,  
20  čidlo pokojové teploty typ CT7 napojený na ecosTER200 (pozor: používání čidla typu CT7 není nezbytné, je-li 

nastavena pokojová teplota jednotná pro celou budovu),  
21  čidlo teploty pomocné akumulační nádoby typ CT4,  
22  čidlo teploty (střední) hlavní akumulační nádoby typ CT4 (TBM),  
23  přepínací ventil pro pásmový ohřev hlavní akumulační nádoby,  
24  náhradní zdroj,  
25  oběhové čerpadlo TV. 

Obr. č. 8 Schéma s akumula ční nádrží – bez dodatkových modul ů,  
 



Servis 

14 

Navrhované nastavení: 
 Parametr Nastavení MENU 

 

Obsluha směšovače Zapnuto ÚT Servisní nastavení – nastavení 
směšovače 

Max. zadaná teplota 75°C Servisní nastavení – nastavení 
směšovače 

Topná křivka 0,8 – 1,5 Servisní nastavení – nastavení 
směšovače 

Ekvitermní ovládání zapnuto Menu – nastavení směšovače 

 

Obsluha směšovače Zapnutá 
podlaha 

Servisní nastavení – nastavení 
směšovače 

Max. zadaná teplota 50°C Servisní nastavení – nastavení 
směšovače 

Topná křivka 0,2 – 0,6 Servisní nastavení – nastavení 
směšovače 

Ekvitermní ovládání Zapnuto Menu – nastavení směšovače 

 

Obsluha zásobníku Systém 2 
(TBH) 

Servisní nastavení – akumulační nádoba 

Max. teplota zásobníku 65°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 
Min. teplota zásobníku 40°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 
Delta T start 7°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 
Delta T stop 3°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 

 

Režim náhradního zdroje ON Servisní nastavení – nastavení kotle 
Max. teplota zásobníku 65°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 
Min. teplota zásobníku 40°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 

 

Výstup 20-21 Přepínací 
ventil 

Servisní nastavení – Out 20-21 

Přepínací teplota 40°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 
Hystereze přepnutí 5°C Servisní nastavení – akumulační nádoba 

 
Je-li připojen pokojový panel ecoSTER200 s funkcí pokojového termostatu a je nutné udržovat 
odlišné teploty ve vytápěných místnostech: 

 

Výběr termostatu ecoSTER1 Servisní nastavení – směšovač 1 
Režim pokojového 
termostatu 

On Menu – směšovač 1 

Index pokojové teploty 20 Menu – směšovač 1 

 

Výběr termostatu ecosTER2 Servisní nastavení – směšovač 2 
Režim pokojového 
termostatu 

On Menu – směšovač 2 

Index pokojové teploty 20 Menu – směšovač 2 

(ecoSTER200 plní funkci termostatu pro okruh 1, kdežto pro okruh 2 je pokojovým termostatem 
čidlo CT7). 
 
Je-li připojen pokojový panel ecoSTER200 s funkcí pokojového termostatu a není nutné udržovat 
různé pokojové teploty v budově: 

 

Výběr termostatu ecoSTER1 Servisní nastavení – směšovač 1 
Režim pokojového 
termostatu 

On Menu – směšovač 1 

Index pokojové teploty 20 Menu – směšovač 1 
Výběr termostatu ecosTER2 Servisní nastavení – směšovač 2 
Režim pokojového 
termostatu 

On Menu – směšovač 2 

Index pokojové teploty 20 Menu – směšovač 2 
(ecoSTER200 plní funkci termostatu jak pro okruh 1, tak i 2). 
 
Je-li namísto pokojového panelu připojen standardní pokojový termostat: 

 

Režim pokojového termostatu On Menu – směšovač 1 
Snížení teploty 10 Menu – směšovač 1 
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25 Technická data  
  
Technická data  
Napájení 230 V~, 50 Hz 
Proud odebíraný regulátorem I = 0,04 A2 
Maximální jmenovitý proud 6 (6) A 
Stupeň ochrany regulátoru IP20 
Okolní teplota 0…50°C 
Skladovací teplota  0…65°C 
Relativní vlhkost 5 - 85% bez kondenzace vodní páry 
Měřící rozsah teplotních čidel CT4 0…100°C 
Měřící rozsah teplotních čidel CT4-P -35…40°C 
Přesnost měření teploty 2°C 
Svorky - síťové Závitové, průřez vodiče od 0,75 mm2 do 1,5 mm2 utahovací 

moment 0,4 Nm, délka úseku bez izolace 6 mm 
Svorky - signální Závitové, průřez vodiče do 0,75 mm2 utahovací moment 0,3 Nm, 

délka úseku bez izolace 6 mm 
Displej Grafický 128x64 
Vnější rozměry 210x115x60 mm 
Hmotnost 1,4 kg 
Normy PN-EN 60730-2-9 

PN-EN 60730-1 
Třída software A 
Třída ochrany Pro montáž do zařízení třídy I 
Stupeň znečištění 2. stupeň 

podle PN-EN 60730-1 
 
2  To je proud odebíraný regulátorem. Celková spotřeba elektrické energie závisí na zařízení připojených k regulátoru.  
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26 Schéma elektrické instalace  

 

 
TB  čidlo teploty kotle typ CT4,  
SL  čidlo teploty TV typ CT4,  
TBS  čidlo teploty pomocné akumulační nádoby (SLAVE) typ CT4,  
TBH  čidlo teploty (horní) hlavní akumulační nádoby (MASTER),  
TBL  čidlo teploty (dolní) hlavní akumulační nádoby (MASTER),  
TBM  čidlo teploty (střední) hlavní akumulační nádoby (MASTER),  
RB  výstup 12 Vss,  
RELAY  pomocné relé,  
RT1  pokojový termostat topného okruhu TO1  
RT2  pokojový termostat topného okruhu TO2,  
MS1  čidlo teploty topného okruhu TO1 typ CT4,  
MS2  čidlo teploty topného okruhu TO2 typ CT4,  
WS  venkovní čidlo teploty typ CT6-P,  
TF  čidlo teploty spalin typ CT2S,  
P  ovládací panel regulátoru,  
B  rozšiřující modul B,  
λ  modul Lambda sondy 2B,  
E  pokojový panel ecoSTER200,  
L N PE  síťové napájení 230V~,  
STB  bezpečnostní termostat,  
FA  odtahový ventilátor,  
BP  čerpadlo kotle,  
DH  čerpadlo TV,  
RBP  cirkulační čerpadlo TV 
PM1/2  čerpadlo topného okruhu TO1/TO2,  
SM1/2  směšovací ventil topného okruhu TO1/TO2,  
BP1  vybíjecí čerpadlo pomocné akumulační nádoby,  
BP2  nabíjecí čerpadlo pomocné akumulační nádoby,  
CPU  řídicí jednotka (regulátor).  

Obr. č. 9 Schéma elektrického zapojení s externími za řízeními (poznámka: standardní sada se 
skládá z modulu A a z panelu P)  
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U regulátoru ecoMAX jsou ostatní zařízení a čidla zapojované výrobcem kotle od vnitřní strany regulátoru.   
Regulátor je napájen napětím 230 V~, 50 Hz. Instalace by měla být:  
• třívodičová (s ochranným vodičem)  
• v souladu s platnými normami a předpisy  
 
Kabeláž regulátoru by se neměla dotýkat povrchů o teplotě přesahující nominální teplotu jejich použitelnosti. 
Svorky 1–14 jsou určené pro zapojení se zařízeními o bezpečném napětí nižším než 15 V. Svorky 17–22 a 
také zásuvky (2,3,7,8) jsou určené pro zapojení se zařízeními o napětí 230 V~.  
  

 

Zapojení síťového napětí 230V~ ke svorkám 1-14 způsobí poškození regulátoru a hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.   

 

 

Za účelem připojení čidla nebo el. vedení je třeba sundat kryt svorek 
a přišroubovat žíly vedení ke svorkám. Kabel čidla (1) vmáčknout do 
prohloubení (2). Na kabelu se otiskne žlábek (3). Je zakázáno 
vkládat dovnitř regulátoru kovové předměty nebo kabely s ocelovým 
pláštěm. Maximální délka kabelu vedeného dovnitř regulátoru by 
neměla přesáhnout 60 mm. Při sundávaní krytu svorek stačí povolit 
vrut (4).  

  

 

Elektrická kabeláž nesmí být poblíž nebo se dotýkat horkých předmětů, jejichž teplota je vyšší 
než 70 °C. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzdálenosti kabelů od kouřovodu kotle. 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!   

 

26.1 Připojení venkovního čidla CT6-P 

Regulátor spolupracuje pouze s čidlem typu CT6-P. Čidlo montujte na nejchladnější části domu, zpravidla je 
toto severní stěna domu, pod střechou. Snímač by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření a dešti. 
Snímač musí být namontována nejméně 2 m nad zemí, daleko od oken, komínů a jiných zdrojů tepla, které 
by mohly narušit měření teploty (minimálně 1,5 m).  
Připojte snímač pomocí kabelu o průřezu min. 0,5 mm2, maximálně 25 m dlouhého. Polarita vodičů není 
důležitá. Připojte druhý konec kabelu do regulátoru, jak je znázorněno na obr. 18. Připevněte senzor na 
stěnu pomocí šroubů. Pro přístup k otvorům pro šrouby, odšroubujte víko snímače.  

 

Obr. č. 10 Připojení venkovního čidla CT6-P, čidlo není sou částí standardního vybavení  
  

26.2 Hodnoty odporu čidel teploty 

Čidla teploty je možné zkontrolovat pomocí měření jejich odporu při dané teplotě. V případě zjištění 
značných rozdílů mezi změřenou hodnotou odporu a hodnotami z následující tabulky je třeba čidlo vyměnit.  
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Tab. č. 1 Tabulka odpor ů teplotních čidel  
teplotní čidlo CT4  

Teplota 
prostředí 

°C 

Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Max. 
Ω 

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 

25 990 1000 1010 

30 1029 1040 1051 

40 1108 1122 1136 

50 1192 1209 1225 

60 1278 1299 1319 

70 1369 1392 1416 

80 1462 1490 1518 

90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 
 

spalinové čidlo CT2S-2, venkovní čidlo CT6-P  
Tepl. 
°C 

Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Max. 
Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 
25 1096,9 1097,3 1097,7 
50 1193,4 1194,0 1194,6 
100 1384,2 1385,0 1385,8 
125 1478,5 1479,4 1480,3 
150 1572,0 1573,1 1574,2 

 

26.3 Připojení pokojového termostatu kotle  

 
Pokojový termostat pro kotel není dostupný, při spolupráci s akumulační nádrží. 

 
Pokojový termostat by měl být povolen, pokud celý topný systém budovy funguje se 
směšovači. 

 

Regulátor pracuje s mechanickým nebo elektronickým termostatem, který po zaregistrování nastavené 
teploty otevírá své svorky. Termostat by měl být připojen, jak je znázorněno na Obr. 18.  
  

Po namontování termostatu by měl být povolen takto:  
MENU → Nastavení kotle → Prostorový termostat → Obsluha termostatu → Povoleno  
  

 
Když pokojový termostat zaregistruje přednastavenou teplotu místnosti, otevře svorky a na 

displeji se zobrazí tento symbol . 
 

Když se v místnosti, kde je termostat, dosáhne nastavené teploty, regulátor začne automaticky snižovat 
přednastavenou teplotu kotle, snižováním teploty směšovacího okruhu na hodnotu nastavenou na 
termostatu. To způsobuje delší intervaly provozu kotle (aktivací režimu „ÚTLUM“) a snižování teploty ve 
vytápěné místnosti.  
Kromě toho, abychom nastavili požadovanou teplotu ve vytápěné místnosti, může uživatel nastavit 
automatické zastavení čerpadla kotle ÚT při otevření svorek. Povolení této funkce, provedete následovně:  
MENU → Nastavení kotle → Pokojový termostat → Čas zastavení čerpadla UT a nastavením parametru na 
hodnotu větší než 0. Nastavení parametru na hodnotu „5“, způsobí pozastavení čerpadla termostatem na 5 
minut. Poté regulátor aktivuje čerpadlo na určitou dobu. Nastavení parametru na hodnotu „0“, neprovede 
pozastavení čerpadla termostatem.  
  

 

Automatické pozastavení čerpadla může být poveleno až po zabezpečení a ujištění, že se 
kotel nemůže přehřívat. 

 

V případě přehřátí kotle nastavte parametr na hodnotu „0“.  
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26.4 Připojení náhradního zdroje  

Regulátor může ovládat provoz náhradního zdroje. Tento kotel může být plynový, olejový nebo na peletky. 
Náhradní zdroj bude zapnut v případě poklesu teploty kotle na tuhá paliva. Je-li zapnuta obsluha akumulační 
nádoby, bude náhradní zdroj zapojen v případě nedostatku paliva v dřevozplynujícím kotli a při poklesu 
teploty akumulační nádoby pod parametr Minimální teplota akumulační nádoby. Náhradní zdroj bude napájet 
zásobník do teploty Maximální teplota akumulační nádoby. Parametry spojené s náhradním zdrojem se 
nacházejí v: 
Menu – Servisní nastavení – Nastavení kotle – Náhradní zdroj 
Menu – Servisní nastavení – Nastavení akumulační nádoby 
 
Je-li náhradním zdrojem kotel plynový nebo olejový, pak přepínací ventil pásmového napájení akumulační 
nádoby bude trvale nastaven na napájení horní části akumulační nádoby. Je-li náhradním zdrojem kotel na 
peletky, pak přepínací ventil pracuje tak, aby byl napájen celý akumulační nádoba.  
Náhradní zdroj musí být připojen prostřednictvím relé ke svorkám podle obr. 16. 

 

Obr. č. 11 Příklad zapojení náhradního zdroje k regulátoru ecoMA X800  
  
Standardně není regulátor vybaven modulem U3. Komponenty pro sestavení modulu U3 jsou nabízeny 
výrobcem regulátoru ecoMAX. 
  

 
Instalace relé musí být prováděna kvalifikovanou osobou, v souladu s místními předpisy. 

 
Napojení náhradního zdroje probíhá po odpojení napětí ze svorek 46-47. Zapnutí náhradního zdroje 
následuje po přivedení napětí na svorky 46-47. 
 
Přepnutí regulátoru ecoMAX do stavu STOP nebo STANDBY (vypnutý) má za následek zapojení 
náhradního zdroje. 
 
Po zapnutí náhradního zdroje je čerpadlo UT vypnuto, když poklesne teplota kotle pod teplotu startu 
čerpadla UT. Čerpadlo TV, nebo i směšovače, pracuje po zapnutí náhradního zdroje, nezávisle na teplotě 
kotle, nebo teplotě akumulace.  
 

26.5 Připojení signalizace alarm ů  

Regulátor může signalizovat poruchové stavy po připojení externího zařízení, jako např. zvonek, nebo 
zařízení GSM pro posílání SMS – krátkých textových zpráv. Signalizace alarmů, jako i řízení náhradního 
zdroje, je na společné svorce, takže aktivace alarmů řeší i ovládání náhradního zdroje.  
Signalizace musí být připojena, jak je znázorněno na obr. 24, s použitím modulu U3.  

1 - regulátor ecoMAX800D modul A / B,  
2 - náhradní zdroj (plynový)  
3 - U3 modul skládající se z RM 84-

2012-35-1006 a patice GZT80 
Relpol.  
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Obr. č. 12 Zapojení externího alarmu 
  

 
Aby regulátor ovládal externí signalizaci alarmů, musí být teplota vypnutí náhradního zdroje 
nastavena na,, 0 ".  
MENU → SERVISNÍ NASTAVENÍ → NASTAVENÍ KOTLE → Teplota vypnutí náhradního 
zdroje 

 
Pro zajištění správné funkce, je potřeba nastavit hodnotu parametru Kód signalizace aktivních alarmů v:  
MENU → SERVISNÍ NASTAVENÍ → Alarmy → Kód signalizace aktivních alarmů  
  
Výběr hodnoty 31 poskytne napětí na svorky 30-31, při vzniku jakéhokoliv alarmu. Nastavíte-li tento 
parametr na 0 ", nebude regulátor dávat napětí na žádném alarmu.  
Kontakt na svorkách 30-31 může být nakonfigurován tak, aby dával napětí při výskytu jednoho nebo více 
alarmů. Hodnota, na kterou je možné nastavit parametr pro alarm, je v tabulce níže:  
 

Poškození čidla 
teploty kotle 

Překročena 
maximální 

teplota kotle 

Poškození čidla 
spalin 

Překročení 
teploty spalin 

Nedostatek 
paliva 

a b c d e 

1 2 4 8 16 
 
Například: nastavením parametru na hodnotu „8", bude napět na svorce pouze při vzniku alarmu d. 
Nastavením na „1”,, bude signalizován pouze alarm a.  
V případě, že má kontakt signalizovat více alarmů, např. alarmy b+d , je potřeba sečíst hodnotu z tabulky, 
odpovídající jednotlivým alarmům, čili nastavit součet ve výši 2 + 8 = 10. Pokud mají být signalizovány 
alarmy a,b,c , je potřeba nastavit na „7 ", jako součet 1 + 2 + 4 = 7. 
 

26.6 Připojení sm ěšova če  

 

Během instalace pohonu směšovače dbejte na to, aby nedošlo k přehřátí kotle, které může 
nastat při sníženém průtoku topné vody z kotle. Doporučuje se, aby před zahájením práce, 
byl nastaven ventil na hodnotu maximálního otevření, aby byl zajištěn odběr tepla z kotle. 

 
Regulátor spolupracuje pouze s míchacími pohony, které jsou vybaveny koncovými spínači. Použití jiných 
pohonů je zakázáno. Mohou být použity pohony s rozsahem času v plném rozsahu 30 až 255 s.  
Popis zapojení směšovače: 
− zapojit čidlo teploty směšovače,  
− zapnout regulátor a vybrat v servisním menu možnost obsluhy směšovače  

MENU → SERVISNÍ NASTAVENÍ → HESLO → Nastavení směšovače 1, shodně s kap. 1  
− zadejte v servisním nastavení směšovače odpovídající čas otevření směšovače (čas musí být uveden 

na typovém štítku pohonu, např. 120 s).  
− odpojit napájení regulátoru, určete směr, ve kterém se pohon otevírá/zavírá. Za tímto účelem přepněte 

tlačítko na ruční ovládání a najděte polohu, kde je teplota ve směšovacím oběhu maximální (v 
regulátoru to odpovídá pozici 100% ON) a také polohu, kde je teplota minimální (v regulátoru to 
odpovídá pozici 0% OFF). Uložte pozice.  

− připojte čerpadlo směšovače,  
− elektricky zapojte pohon směšovače s regulátorem, dle obr. č. 18, nebo dle dokumentace výrobce 

1 - regulátor ecoMAX,  
2 - externí alarm  
3 - modul U3 skládající se z relé RM 84-

2012-35-1006 RELPOL a podstavce 
GZT80 RELPOL 
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pohonu. Připojte napájení regulátoru,  
− zkontrolujte, zda nejsou zaměněny vodiče zavírání a otvírání pohonu směšovače. Vstupte do MENU 

Ruční řízení a otevřete směšovač výběrem M1 Otevření = ON. Při otvírání ventilu by se měla teplota na 
čidle směšovače zvyšovat. Pokud je tomu jinak, vypněte napájení regulátoru a zaměňte napájecí dráty. 
Poznámka: další příčinou může být špatně zapojený ventil mechanicky! Zkontrolujte v dokumentaci 
výrobce, jestli je správně zapojen.  

− zkalibrujte ukazatel % otevření ventilu směšovače č. 1. Odpojte elektrické napájení regulátoru, přepněte 
tlačítko na ruční ovládání. Otočte hlavici ventilu do plně uzavřené polohy, pak přepněte ventil zpět do 
polohy AUTO. Zapojte napájení regulátoru – ukazatel % otevření ventilu je tímto zkalibrovaný.  

− Poznámka: u směšovačů 2,3,4,5 je kalibrace automatická, po zapojení síťového napájení. V případě 
těchto směšovačů počkejte na čas do kalibrace % otevření ventilu. Během kalibrace je pohon uzavírán 
přes čas otevření ventilu. Kalibrace je signalizovaná v MENU, Informace v položce směšovače – info 
nápisem „KAL”.  

− nastavit další parametry směšovače dle kap. č. 30  
  

26.7 Připojení bezpe čnostního termostatu  

Bezpečnostní termostat je umístěn v ovládací skříňce řídicí jednotky a slouží k zajištění otopného systému 
proti přehřátí. Výrobcem je nastaven na teplotu 95 °C, tj. na vyšší teplotu, než je možno nastavit 
požadovanou teplotu na kotli. Při vypnutí bezpečnostního termostatu se deblokace musí provést manuálně. 
Bezpečnostní termostat lze zapnout až po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu. Vyšroubujeme černou 
krytku bezpečnostního termostatu a vhodným předmětem stlačíme tlačítko. Vypnutí bezpečnostního 
termostatu je signalizováno rozsvícením oranžové kontrolky na přední části ovládacího panelu. 
V případě opakovaného vypnutí bezpečnostního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu 
opakovaného přehřátí kotle. 
  

26.8 Zapojení dálkového ovládání ecoSTER 200  

Hlavní funkce panelu ecoSTER 200:  
- pokojového termostatu (obsluhuje až 3 termostaty pro tři samostatné topné okruhy), 
- funkce ovládacího panelu kotle, 
- funkce signalizace alarmů. 

Maximální délka vodičů k panelu nesmí přesáhnout 30 m a průřez nesmí být menší než 0,5 mm2. Nastanou-
li poruchy v provozu pokojového panelu, je nutné použít kabel s kovovým stíněním, jehož jeden konec musí 
být uzemněn (neuzemňujte dva konce stínění!). Pokojový panel je možné zapojit pomocí dvou nebo čtyř 
vodičů. 
 
4-vodi čové zapojení:  

 

Obr. č. 13 Napojení pokojového panelu ecoSTER200 pomocí čtyř vodi čů 
 

1 – pokojový panel ecoSTER200,  
2 – regulátor ecoMAX,  
3 – spojovací vodič ecoMAX s ecosTER200,  
4 – pokojové čidlo termostatu 2 typ CT7. 
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2-vodi čové zapojení: 

Zapojení dvěma vodiči vyžaduje použití zdroje 5V, stejnosměrného napětí se jmenovitým proudem 
minimálně 200 mA. Vodiče GND a +5V vycházející z ecoSTER200 zapojit do externího zdroje. Zdroj není 
součástí výbavy regulátoru.  

 

Obr. č. 14 Zapojení pokojového panelu ecoSTER200 pomocí d vou vodi čů, kde:  
 
 

27 Servisní nastavení kotle - kód 2003 
27.1 Minimální výkon ventilátoru  

Toto je důležitý parametr, ovlivňující správné řízení spalovacího procesu. Měl by být nastaven tak, aby 
ventilátor s tímto výkonem snižoval teplotu spalin a kotle. Neschopnost udržet tento stav bude mít za 
následek překročení nastavené teploty kotle. Nízký výkon ventilátoru by měl být stanoven pozorováním 
chování ventilátoru. Chcete-li tento parametr změnit, zadejte režim Zátop. Změna výkon ventilátoru v:  
MENU → zapalování → Výk.vent.zapalování  
  

Najděte hodnotu, při které se ventilátor otáčí velmi pomalu, ale musí se volně otáčet, bez „bzučení". 
Pamatujte na požadavek, že teplota kotle při této hodnotě výkonu musí klesat. Zjištěnou hodnotu zadejte do 
servisního parametru Min.výkon ventilátoru. Příliš vysoká hodnota může způsobit překročení nastavené 
teploty kotle, zejména při malém odběru tepla. Příliš nízká hodnota může způsobit předčasné opotřebení 
ventilátoru a předčasné vyhasnutí kotle.  
 

27.2 Maximální výkon ventilátoru  

Tento parametr má vliv na dosažení výkonu kotle a rychlost dosažení zadané teploty kotle, nebo spalin. 
Max. výkon ventilátoru by měl být stanoven na základě požadovaného výkonu kotle a sledováním chování 
ventilátoru. Příliš nízká hodnota může způsobit, že kotel nedosáhne jmenovitý výkon kotle. Příliš vysoká 
hodnota může způsobit překročení nastavené teploty kotle a nadměrné ochlazování kotle ihned po spotřebě 
paliva (před hlášením alarmu „Nedostatek paliva”). 
  

27.3 Výkon ventilátoru p ři zátopu 

Jedná se o výkon ventilátoru v režimu Zátop. Musí být větší, než Max. výkon ventilátoru. 
 

27.4 Výkon ventilátoru p ři přikládání paliva 

Během přikládání paliva (funkce REFIL) je výkon ventilátoru nastaven podle rovnice: 
Přísun REFIL = Výkon přísunu vzduchu během provozu + Navýšení přísunu REFIL. 
 

27.5 Delta teploty spalin 

Regulátor stabilizuje zadanou teplotu spalin. Je určena podle rovnice: zadaná teplota spalin = zadaná teplota 
kotle + delta teploty spalin. Čím větší je delta teploty spalin, tím větší je výkon kotle.  
 

1 – pokojový panel ecoSTER200,  
2 – regulátor ecoMAX,  
3 – spojovací vodič ecoMAX a ecoSTER200,  
4 – pokojové čidlo termostatu 2 typ CT7,  
5 – pokojové čidlo termostatu 3 typ CT7,  
6 – zdroj 5 V. 
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27.6 Maximální teplota spalin  

Tento parametr se používá pouze pro režim regulace PID-C a PID-S. Pro jiné režimy není funkce k dispozici. 
Má vliv na výkon kotle a na jeho účinnosti. Příliš nízká teplota spalin může způsobit kondenzaci vodní páry v 
komínu a znečištění komína a také korozi v kotli. Vysoké hodnoty parametru zvyšují výkon kotle, ale mohou 
vést ke zvýšení spotřeby paliva vyplývající z vysoké komínové ztráty. Tento parametr není k dispozici, pokud 
není zapojeno čidlo spalin, n nebo pokud je kotel v režimu regulace PID a STANDARD. Obvykle se hodnota 
tohoto parametru pohybuje v rozmezí 160 až 230 ° C.  
 

27.7 Minimální teplota kotle  

Jedná se o parametr, za pomoci kterého může být uživateli zabráněno nastavení příliš nízké zadané teploty 
kotle. Kotel, který pracuje s příliš nízkou teplotou, může způsobit jeho rychlé poškození korozí, znečištění 
atd. Doporučená teplota 55-65 °C.  
 

27.8 Maximální teplota kotle  

Jedná se o parametr, za pomoci kterého může být uživateli zabráněno nastavení příliš vysoké zadané 
teploty kotle.  
 

27.9 Metody detekce nedostatku paliva 

Voda – na základě údajů teploty čidla kotle T1. Po poklesu teploty kotle pod hodnotu vyplývající z rozdílu 
(Zadaná teplota kotle – Delta T zatápění / nedostatku paliva) následuje odečet doby detekce nedostatku 
paliva. Pokud po této době nevzroste teplota kotle, dojde ke spuštění alarmu „Nedostatek paliva“ a ventilátor 
bude vypnutý.  
 
Spaliny – na základě údajů o teplotě čidla spalin. Metoda umožňuje rychlé zjištění nedostatku paliva. Může 
být použita pouze v případě, že bylo připojeno čidlo spalin umístěné v kouřovodu kotle. Po poklesu teploty 
spalin pod parametr Teplota detekce nedostatku paliva následuje odměření doby detekce nedostatku paliva. 
Pokud po této době nevzroste teplota spalin, bude spuštěn alarm „Nedostatek paliva“. 
Pozor: není-li připojeno čidlo spalin, není funkce dostupná.  
 
Voda/spaliny – regulátor přechází na nedostatek paliva, budou-li splněny podmínky voda a spaliny.  
 

27.10 Čas detekce nedostatku paliva  

Je to čas, po kterém regulátor upozorní alarmem na nedostatek paliva.  
 

 
Pokud regulátor signalizuje alarmem „Nedostatek paliva” příliš brzy, je potřeba zvýšit hodnotu 
tohoto parametru.  
 

 

Doporučená hodnota: 10-40 min.  
 

27.11 Teplota detekce nedostatku paliva  

Hodnota parametru určuje teplotu spalin, poníže které následuje detekce nedostatku paliva, založené na 
základě měření spalinového čidla. Pokud regulátor nespaluje palivo, s velmi častou detekcí nedostatku 
paliva, měla by se snížit hodnota tohoto parametru. Vyšší hodnoty podporují úsporu tepelné energie, 
vyplývající z dřívějšího vypnutí ventilátoru v situaci, kdy palivo dohořívá.  
Pokud není instalováno čidlo spalin, není tato funkce dostupná  
 

27.12 Teplota redukce ventilátoru  

Parametr se používá pouze tehdy, když má kotel aktivní režim ovládání = Standard. Pro ostatní režimy není 
funkce dostupná. Po dosažení nastavené teploty kotle začne ventilátor snižovat svou rychlost, dokud 
nedosáhne požadované teploty kotle.  
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Obr. č. 15 Redukce otá ček ventilátoru p ři klasické regulaci 
 

27.13 Delta T zapálení/nedostatek paliva  

Tento parametr určuje, při jakém rozdílu mezi teplotou kotle zadanou a změřenou teplotou kotle nastane 
automatický přechod ze ZAPÁLENÍ do PRÁCE. Kromě toho pro metodu detekce nedostatku paliva = teplota 
vody pod hodnotu Zadaná teplota kotle – Delta T zapálení ú nedostatek paliva, následuje odpočítávání času 
detekce nedostatku paliva.  
 

27.14 Výběr termostatu  

Tato volba umožňuje změnit pokojový termostat pro oběh na kotli, pokud je pokojový panel ecoSTER200 
připojen.  
Možnosti jsou následující:  
− universální – standardní termostat, zapojený do svorek 28-29,  
− ecoSTER1 – termostat 1 v ecoSTER 200,  
− ecoSTER2 – termostat 2 v ecoSTER 200,  
− ecoSTER3 – termostat 3 v ecoSTER 200. Pokud není zapojený ecoSTER 200, tak regulátor 

spolupracuje se standardním termostatem a vstup do tohoto parametru je zablokovaný.  
 

 
Při aktivaci funkce akumulace, není tento parametr dostupný. 

 

27.15 Teplota alarmu kotle  

Teplota, při které se aktivuje alarm přehřátí kotle.  
 

 
Doporučuje se nastavit teplotu alarmu kotle pod hodnotu aktivace bezpečnostního termostatu, 
aby se zabránilo přerušení provozu kotle před přehřátím. 

27.16 Doba zah řívání  

Parametr se používá pouze tehdy, je-li aktivována funkce zapalování, viz kap. 28.19. Definuje čas zapnutí 
zapalování v režimu ZÁPAL.  
 

27.17 Teplota spalin na konci zátopu  

Parametr se používá jen tehdy, je-li aktivováno zapalování. Definuje teplotu spalin v přechodu z režimu 
ZÁPAL do režimu PRÁCE.  
 

27.18 Delta spalin  

Parametr se používá jen tehdy, je-li aktivováno zapalování. Definuje rozdíl teplot spalin v přechodu z režimu 
ZÁPAL do režimu PRÁCE. 
 

27.19 Alarmy – konfigurace signalizace 

Volba dostupná výhradně po připojení modulu B. Podrobné informace v bodu 27.13. 

Ta = zadaná teplota kotle – Tepl. redukce otáček ventilátoru,  
Tb = Zadaná teplota kotle,  
Tk = teplota kotle, [%] = výkon ventilátoru  
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27.20 Režim náhradního zdroje 

OFF Vypíná provoz náhradního zdroje 
Plynový kotel Pokud náhradní zdroj je v provozu, pak přepínací 

ventil pro pásmové napájení akumulační nádoby 
napájí pouze horní část zásobníku. 

Olejový kotel 

Kotel na peletky Je-li náhradní zdroj v provozu, pak přepínací 
ventil pro pásmové napájení akumulační nádoby 
napájí horní část zásobníku a později i spodní 
část zásobníku. 

 

27.21 Lambda 

Režim lambda Zapíná nebo vypíná provoz s lambda sondou 
Nastavený kyslík Nastavený obsah kyslíku ve spalinách.  
Maximální obsah kyslíku Během Zátopu pod hodnotu následuje přechod 

od Zátopu na Provoz. Během Provozu způsobuje 
nárůst teploty nad hodnotu přechod do režimu 
Vyhašení.  

Maximální doba roztápění Pokud se Roztápění prodlužuje, pak po 
překročení doby následuje oznámení alarmu 
„nezdařilý pokus o zátop“. 

Minimální otevření PAV Škrticí klapka primárního vzduchu se uzavírá 
maximálně do hodnoty parametru 

Maximální otevření PAV Škrticí klapka primárního vzduchu se otevře 
maximálně do hodnoty parametru. Pro suché, 
tvrdé dřevo, vlhké tvrdé dřevo, suché měkké 
dřevo a vlhké měkké dřevo je možné nastavit 
různé hodnoty. 

Kp PAV, Ti PAV, Kp SAV, Ti SAV Parametry zodpovědné za stabilitu udržování 
hodnoty zadané teploty spalin (pro škrtící klapku 
PAV) a zadané hodnoty kyslíku (pro škrtící 
klapku SAV). 

Minimální otevření SAV po REFIL Stupeň otevření škrtící klapky SAV po přiložení 
paliva 

Doba otevření SAV po REFIL Doba udržování stupně otevření škrtící klapky 
SAV po přiložení paliva 

T100 zablokování SAV Parametr chránící proti zablokování škrtící klapky 
SAV v krajní otevřené poloze. Pokud je škrtící 
klapka SAV plně otevřena, pak se po čase 
začíná škrtící klapka PAV uzavírat.  

T100 krok Škrtící klapka PAV se uzavírá na hodnotu 
parametru, kdy škrtící klapka SAV bude zcela 
otevřena. 

T100 Mez SAV Parametr určuje krajní otevření škrtící klapky 
SAV, při němž regulátor usoudí, že škrtící klapka 
SAV je zablokovaná.  

 

27.22 Náhradní zdroj  

 
Za pomoci tohoto parametru se definuje teplota kotle na tuhá paliva, při které zůstane náhradní zdroj 
vypnutý. Podrobné informace jsou v kap. 28.14.  
 

 
Jestliže je zapojeno zapalování v modulu A a chybí modul B, tak je tato funkce nedostupná. 

 

27.23 Alarmy – konfigurace signalizace  

Podrobné informace jsou v kap. 28.15.  
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28 Servisní nastavení čerpadla UT  
28.1 Teplota zapnutí čerpadla UT  

Hodnota parametru by měla být na takové úrovni, aby zapnula čerpadlo UT teprve tehdy, kdy je kotel 
dostatečně zahřátý. Zabrání se tak korozi kotle, vyplývající z kondenzace vody ve spalovací komoře kotle při 
jeho roztápění a chlazení (doporučená hodnota je 55 - 65 °C).  
 

28.2 Provoz čerpadla UT, když probíhá nah řívání zásobníku TV  

Delší nahřívání zásobníku TV, při aktivaci funkce priorita TV, může způsobit nadměrné vychlazení 
ústředního vytápění UT, když je při tomto nastavení čerpadlo UT vypnuto. Parametr čas provozu čerpadla 
UT během nahřívání TV zabrání tomu, že umožní zapnutí čerpadla UT i v čase nahřívání zásobníku TV. 
Čerpadlo UT se po tomto čase zapne na naprogramovaný čas 30 s.  
 

 
Pokud je aktivována obsluha akumulace, není parametr dostupný.  

 

28.3 Obsluha čerpadla UT  

 
Vypnuto  
Vypne čerpadlo kotle. Tato možnost se používá v hydraulických systémech bez akumulační nádoby, kde 
není čerpadlo přímo do centrálního vytápění.  

Zapnuto  
Zapne čerpadlo kotle  

Výměník   
Výběr této funkce způsobí, že čerpadlo UT nebude vypnuto přes tuto funkci, jako u režimu LÉTO, nebo 
priorita TV. Funkce není dostupná pro instalaci s akumulací. Pro takovou instalaci vyberte „Zapnuto“.  
Tento parametr je dostupný jen pro instalaci s tepelným výměníkem, kde je instalovaný zásobník TV na 
straně uzavřeného systému a tepelný výměník odděluje otevřený systém kotle od uzavřeného systému UT 
(obr. 22). Díky stálému provozu čerpadla může být teplo z kotle předáváno přes výměník do zásobníku TV i 
směšovacích okruhů.  
 

 
Při aktivní obsluze akumulace, není tato možnost dostupná.  
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29 Servisní nastavení TV  
29.1 Zvýšení teploty teplé vody kotle nad TV  

Parametr určuje, o kolik stupňů bude zvýšena zadaná teplota kotle, aby nahřál zásobník TV a zajistil výkon 
pro směšovací okruh. Nicméně, bude se tak dít pouze v případě potřeby. Pokud je nastavená teplota kotle 
dostatečně vysoká, nebude ji regulátor měnit, vzhledem na nutnost nahřívání zásobníku TV, nebo 
směšovacího oběhu.  
 

29.2 Maximální teplota TV  

Parametr nastavuje maximální teplotu, na kterou je nahříván zásobník TV, během odvodu přebytečného 
tepla z kotle, v poruchových stavech. Je to velmi důležitý parametr, kdy nastavení příliš vysoké teploty může 
vést k opaření uživatelů. Příliš nízká hodnota parametru způsobí, že během přehřátí kotle nebude možnost 
odvodu přebytečného tepla do zásobníku TV.  
 

 

Při návrhu instalace zásobníku TV, je potřeba brát v úvahu, že může dojít k poškození 
regulátoru. V důsledku poruchy regulátoru se může voda v zásobníku TV nahřát na vysokou 
teplotu a to může způsobit opaření uživatelů. Proto je potřeba instalovat dodatečný 
termostatický ventil. 

 

29.3 Prodloužení práce TV   

U systémů bez akumulace, po nahřátí zásobníku TV a vypnutí čerpadla TV, bývá často problém s přehřátím 
kotle. Tento problém nastává zvlášť tehdy, pokud je režim práce čerpadla TV = LÉTO. Tehdy jsou čerpadla 
kotle a směšovacích okruhů vypnuta. Za účelem ochlazení kotle, je možné prodloužit práci čerpadla TV o 
čas Prodloužení práce čerpadla TV.  
 

 
Při aktivní obsluze akumulace, není tato možnost dostupná  

 
 

30 Servisní nastavení sm ěšovače  
 

  
Poznámka: při odpojeném, nebo poškozeném čidle směšovače, jsou servisní funkce 
skryté.  

 

30.1 Obsluha sm ěšova če  

vypnutý  – pohon směšovače a čerpadlo nepracují  

zapnutý UT  – funkce se vybere, pokud směšovací okruh dodává topnou vodu do ústředního vytápění. 
Maximální teplota směšovacího oběhu není ohraničena. Směšovač je otevřen až do případného alarmu, 
např. při přehřátí kotle.  

zapnutý PODLAH. VYTÁP ĚNÍ – funkce se vybere, pokud dodává směšovací okruh do podlahového 
vytápění. Maximální teplota směšovacího oběhu je ohraničena do hodnoty parametru max.tepl.zadaná 
směšovače. Během alarmu při přehřátí kotle není směšovač otevřen, pracuje normálně. Poznámka: při volbě 
tohoto režimu je nutné, aby byla nastavená tahová hodnota parametru max.tepl.zadaná směšovače, aby 
nemohlo dojít k poškození podlahy, nebo opaření uživatelů.  

pouze čerpadlo  – pokud je překročena max.tepl.zadaná směšovače, vypne se napájení čerpadla 
směšovače. Po snížení teploty o 2°C se znovu zapne.Tato možnost se obvykle používá k ovládání čerpadla 
podlahového vytápění, pokud spolupracuje s termostatickým ventilem bez pohonu.  

ochrana zpáte čky  – pohon udržuje teplotu zpátečky na zadané hodnotě. Teplota se nastavuje v: MENU → 
Nastavení směšovač → zadaná teplota směšovače.  
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Je nutné takto elektricky zapojit servopohon (3), aby 
během jeho otevírání (ON) teplota na čidle (1) 
narůstala. Pokud je servopohon v poloze 100% ON, 
voda obíhá krátkým okruhem kotle. Během 
uzavírání (OFF) teplota na čidle směšovače (1) musí 
klesat. Je-li servopohon v poloze OFF 0%, obíhá 
voda v okruhu instalace ústředního topení. Pokud 
obsluha směšovače – ochrana vratné větve kotle, 
během poplachu přehřátí kotle je servopohon 
směšovače přestaven do polohy 0% OFF. 
Nedoporučuje se napojovat servopohon ochrany 
vratné větve k modulům B a C.  

  

 

Poznámka: čidlo (1) musí být instalováno do jímky, která je bezprostředně v cirkulující topné 
vodě. 

 
Doporučené servisní nastavení směšovače:  
Obsluha směšovače = ochrana zpátečky  
Min. tepl. směšovače = 55°C  
Max. tepl. směšovače = 55°C  
  

 

Pozor: kotel musí být chráněn před přehřátím pomocí dalších automatických prvků. Jako např. 
chladicí bezpečnostní smyčka.   

 

30.2 Výběr termostatu  

Tato volba umožňuje změnu termostatu pro směšovací okruh, pokud je připojen pokojový panel 
ecoSTER200: 
− universální – standardní termostat otevřít-zavřít, zapojen do svorek 28-29,  
− ecoSTER1 – termostat 1 v ecoSTER 200,  
− ecoSTER2 – termostat 2 v ecoSTER 200,  
− ecoSTER3 – termostat 3 v ecoSTER 200.  
Pokud není ecoSTRE200 připojen, tak regulátor kontroluje automaticky stav svorek 28-29 a spolupracuje se 
standardním pokojovým termostatem. Pak není tato funkce k dispozici.  
 

30.3 Max. zadaná teplota sm ěšova če  

Parametr plní dvě funkce:  
- je to parametr, za pomoci kterého je možné omezit uživateli nastavení příliš vysoké teploty směšovače. 

Kromě toho přijme regulátor teplotu z venkovního čidla, pro ekvitermní řízení, kdy bude tato teplota vyšší 
od max.tepl.zadaná směšovače.  

- při parametru obsluha směšovače = zapnuto PODL.VYTÁPĚNÍ, je také mezní hodnota teploty čidla 
směšovače, při které zůstane čerpadlo směšovače vypnuto  

 

 

Pro podlahové vytápění nastavit na hodnotu, ne větší, než 45 °C – 50 °C, nebo jinou, pokud 
výrobce materiálů pro podlahové vytápění, nebo projektant, doporučí jinak. 

 

30.4 Min. zadaná teplota sm ěšova če  

Je to parametr, za pomoci kterého je možné omezit uživateli nastavení příliš nízké teploty směšovače.  
Pokud je zadaná teplota směšovače nižší (např. noční provoz) a bude nižší než hodnota Min.tepl.zadaná 
směšovače, tak regulátor přijme Min.tepl.zadaná směšovače, jako teplotu zadanou.  
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30.5 Čas otev ření ventilu  

Zadejte čas plného otevření ventilu, který je uveden na výrobním štítku pohonu ventilu, např.140 s.  
 

30.6 Necitlivost sm ěšova če  

Parametr definuje mrtvé zóny směšovače v °C v blízkosti zadané teploty směšovače (mrtvá zóna). Pokud 
bude naměřená teplota přes čidlo směšovače v tomto rozsahu, tak pohon směšovače nebude upravovat 
nastavení. Parametr má vliv na životnost pohonu, udržení nastavené teploty směšovače i udržení nastavené 
teploty kotle, pokud je v instalaci směšovací ventil.  
 

30.7 Práce LÉTO  

Umožňuje zapnutí směšovače, při zapnutém režimu práce TV = LÉTO  
 

 
Pokud Obsluha směšovače = Ochrana zpátečky kotle, je tato funkce nedostupná 

 

30.8 Vypnutí čerpadla termostatem  

Nastavení parametru na hodnotu ANO, způsobí uzavření pohonu směšovače a vypnutí čerpadla směšovače 
po otevření kontaktů pokojového termostatu (ve vytápěné místnosti). Tato činnost se však nedoporučuje, 
protože vytápěná místnost zůstane ochlazená zbytečně dlouho.  
 

 
Pokud Obsluha směšovače = Ochrana zpátečky kotle, je tato funkce nedostupná. 

 
 

31 Servisní nastavení akumulace  
 

 
Není-li použito horní čidlo akumulační nádoby, nejsou funkce akumulační nádoby dostupné. 

 

31.1 Obsluha akumulace  

OFF – obsluha akumulační nádoby vypnutá.  
Systém 1 – obsluha jednoho standardního akumulační nádoby bez pomocného zásobníku SLAVE, 
Systém 2 – obsluha tepelných zásobníků typu MASTER – SLAVE. Teplota odečtená z horního čidla 
akumulační nádoby TBH má podíl na algoritmu provozu napájecího čerpadla a čerpadla pro odběr 
z akumulační nádoby SLAVE, 
Systém 3 – obsluha tepelných zásobníků typu MASTER – SLAVE. Teplota odečtená z prostředního čidla 
akumulační nádoby TRM se podílí na algoritmu provozu napájecího čerpadla a odběrného čerpadla 
z akumulační nádoby SLAVE. 
 

31.2 Max. teplota akumulace  

Poté, co bude na tepelném zásobníku dosažena teplota: 
Teplota akumulační nádoby = Maximální teplota akumulační nádoby + hystereze akumulační nádoby HB, 
Regulátor povolí zapnutí čerpadla předávajícího teplo z akumulační nádoby MASTER do zásobníku SLAVE.  
Kromě toho náhradní zdroj napájí akumulační nádoba do teploty Maximální teplota akumulační nádoby. 
  

31.3 Min. teplota akumulace  

Náhradní zdroj začíná ohřívat akumulační nádoba, pokud teplota zásobníku klesne pod Minimální teplotu 
zásobníku. 
 

31.4 Hystereze zásobníku HB 

Viz kap. 31.2. 
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31.5 Delta T start 

Zapnutá čerpadla napájení akumulační nádoby SLAVE proběhne ve chvíli, kdy teplota zásobníku MASTER 
přesáhne o Delta T start vzhledem k teplotě zásobníku SLAVE. 
Sepnutí čerpadla pro odběr tepla ze zásobníku SLAVE proběhne, kdy teplota zásobníku SLAVE bude větší o 
Delta T start než teplota zásobníku MASTER.  
 

31.6 Delta T stop 

K vypnutí čerpadla napájení akumulační nádoby SLAVE dojde, když teplota akumulační nádoby MASTER 
klesne pod Delta T stop vůči teplotě zásobníku SLAVE. 
K vypnutí čerpadla pro odběr tepla ze zásobníku SLAVE dojde, když teplota akumulační nádoby SLAVE 
klesne pod Delta T stop vzhledem k zásobníku MASTER.  
 
 

32 Obnovení servisního nastavení  
 
Chcete-li obnovit výrobní nastavení servisních parametrů, nastavte kurzor na volbu ANO a stiskněte ovládací 
kolečko.  
 

 
Obnovením servisního nastavení, budou také obnovena nastavení pro uživatele. 

 
 

33 Režim regulace kotle kód 2010 (Regulation mode) 
 
Standardní   
Metoda je založena na údajích teploty kotle T1 a spoléhá na zmenšení výkonu ventilátoru od maximálních 
otáček n2 do otáček minimálních n3, během dosažení zadané teploty kotle (obr. č. 25). Otáčky začínají být 
snižovány lineárně na 5°C (servisní parametr) před zadanou teplotu kotle. Po dosažení nastavené teploty 
kotle následuje přechod do režimu ÚTLUM, kde jsou prováděny profouknutí.  

PID  
Metoda je založena na údajích teploty kotle T1, skládá se z nepřetržité, plynulé modulaci výkonu ventilátoru, 
s cílem stabilizovat zadanou teplotu kotle. Regulátor nastavuje výkon ventilátoru takovým způsobem, aby 
kotel vytvářel minimální, nezbytné množství tepla pro pokrytí potřeby tepla dané budovy.  
Po dosažení nastavené teploty kotle následuje přechod do režimu ÚTLUM, kde jsou prováděny profouknutí.  

PID-C  
Metoda je založena na údajích teploty čidla spalin. Skládá se z nepřetržité, plynulé modulace výkonu 
ventilátoru s cílem stabilizovat teplotu spalin. Regulátor sám vybere výkon ventilátoru takovým způsobem, 
aby kotel udržel zadanou teplotu spalin. Po překročení zadané teploty vody v kotli, přejde regulátor do 
režimu ÚTLUM. Doporučená metoda pro zplyňující kotle s akumulační nádrží.  

PID-S  
Algoritmus PID-S reguluje teplotu kotle na nastavené úrovni, přičemž se nesmí překročit maximální teplota 
spalin. Poznámka: regulátor nestabilizuje teplotu spalin, jen ji omezuje. Tato metoda je doporučena pro 
klasické kotle (bez zplynování). Po dosažení zadané teploty kotle +5°C, následuje přechod do režimu 
ÚTLUM, kde jsou prováděny profouknutí.  
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34 Popis alarm ů  
34.1 Nedostatek paliva  

Alarm je aktivován v režimu PRÁCE. Podrobnosti detekce nedostatku paliva jsou popsány v kap.29.7.  
 

 
V případě, že regulátor rozezná chybně nedostatek paliva, je potřeba upravit parametr čas 
detekce chybějícího paliva (kap.29.6). 

 

34.2 Překročení max. teploty kotle  

Pokud teplota kotle překročí hodnotu parametru teplota alarmu kotle, následuje vypnutí napájení ventilátoru 
a zároveň se aktivuje alarm přehřátí kotle. Kromě toho se aktivuje čerpadlo TV, čerpadlo UT a je otevřen 
pohon ventilu.  
Pokud v čase alarmu přehřátí kotle, je změřená teplota v zásobníku TV vyšší než Max.tepl.TV, zůstane 
čerpadlo TV vypnuto.  
Pokud je zvoleno Obsluha směšovače = Podl.vytápění, tak čerpadlo směšovače a pohon směšovače pracují 
normálně, bez ohledu na alarm přehřátí kotle.  
Pokud je zvoleno Oběh směšovače = ochrana zpátečky kotle, poté po vzniku alarmu přehřátí kotle, zůstane 
pohon směšovače zavřený.  
Po snížení teploty kotle je alarm automaticky zrušen.  
 

 

Pozor: umístění čidla teploty za vodním pláštěm kotle, např. na topné trubce, není povoleno. 
Může dojít ke zpožděné detekci přehřátí kotle. 

 

34.3 Poškození čidla teploty kotle  

Alarm nastane. Pokud je poškozeno čidlo kotle, nebo při překročení měřícího rozsahu čidla. Ventilátor, 
směšovače a čerpadla pracují stejně, jako při alarmu přehřátí kotle.  
 

 
Podrobnosti čidla teploty jsou popsány v kap. 28.11. 

 

34.4 Chybějící komunikace  

Ovládací panel je spojen s výkonným modulem pomocí komunikační linky RS485. V případě poškození 
tohoto kabelu, se na displeji zobrazí alarm. Regulátor nevypne regulaci a pracuje normálně na základě 
naprogramovaných parametrů. V případě vzniku alarmu, bude pracovat v souladu s alarmem. Je potřeba 
zkontrolovat komunikační linku a vyměnit ji, nebo opravit.  
 
 

35 Další funkce  
35.1 Výpadek napájení  

V případě výpadku napájení se regulátor vrátí do režimu práce, ve kterém se nacházel před výpadkem 
napájení.  
 

35.2 Ochrana proti zamrznutí  

Pokud klesne teplota kotle pod 5 °C, aktivují se čerpadla a umožní cirkulaci topné vody. Tímto je zajištěno 
zpomalení procesu zamrznutí vody v případě větších mrazů, nebo při výpadku energie. Neochrání však 
instalaci před zamrznutím.  
 

35.3 Funkce ochrana čerpadel proti zablokování  

Regulátor realizuje funkci ochrany čerpadel UT, TV ventilů před zablokováním. Zakládá se na jejich 
pravidelné aktivaci (každých 167 hod. na několik sekund). Zabezpečuje to čerpadla proti zatuhnutí při vzniku 
kotlového kamene. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl regulátor v době přestávky napájen.  
Funkce je realizována při vypnutém regulátoru za pomocí klávesnice v režimu STAND-BY, nebo STOP.  
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36 Výměna náhradních díl ů a komponent ů  
 
Při objednání náhradních dílů a komponentů je potřeba udávat nezbytné informace, které se nacházejí na 
výrobním štítku. Nejlépe, pokud bude dodané výrobní číslo regulátoru. V případě chybějícího výrobního 
čísla, uvádějte model, provedení regulátoru a rok výroby.  
 

 
Výrobní číslo regulátoru je umístěno na výkonném modulu. Číslo ovládacího panelu není 
výrobním číslem. 

 

36.1 Výměna síťové pojistky  

Síťová pojistka se nachází ve výkonném modulu. Chrání regulátor a napájení proti poškození.  
Používejte pomalé, porcelánové pojistky 5x20 mm se jmenovitým proudem 6,3 A.  
 

 

Obr. č. 16 Výměna pojistky 
  
Chcete-li odstranit pojistku, zatlačte držák šroubovákem a otočte proti směru hodinových ručiček. 

1 – pojistka,  
2 – držák pojistky  
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37 Popis možných poruch  
 
Popis  Doporu čení  

1. Displej nic neukazuje, i když je 
zapojen v síti.  

 

Podívejte se na:  
• zda je spálená pojistka, případně vyměňte,  
• kabel pro připojení ovládacího panelu jednotky je řádně připojen, 

a zda není poškozen.  
2. Zadaná teplota kotle na displeji 

je jiná než naprogramovaná  
Podívejte se na:  
• jestli v této době neprobíhá ohřev zásobníku TV a nastavená 

teplota TV je nastavena nad teplotou kotle, a pokud ano, rozdíl v 
označení zmizí po zahřátí vody TV, nebo snížení teploty zadané 
TV.  

• v případě, že je pokojový termostat zapnutý - nastavit servisní 
parametr s útlumem teploty od termostatu na,,0” (je-li k 
dispozici)  

• v případě, že časové intervaly jsou zapnuté – vypnou časové 
intervaly kotle (pokud jsou k dispozici)  

3. Čerpadlo UT nepracuje  
 

Podívejte se na:  
• jestli kotel nepřekročil teplotu nad parametr tepl. zapnutí 

čerpadla UT – počkat, nebo snížit tepl. zapnutí čerpadla UT.  
• jestli pokojový termostat neblokuje čerpadlo UT – parametr čas 

nečinnosti čerpadla UT nastavit na "0"  
• jestli je zapnutá priorita TV, blokující čerpadlo UT - vypnout 

prioritu a nastavit režim práce TV na Bez priority  
• jestli čerpadlo není poškozeno, nebo zablokováno.  

4. Ventilátor nepracuje  
 

• zvýšit výkon ventilátoru (parametr max. výkon ventilátoru)  
• odblokovat bezpečnostní termostat odšroubováním víčka a 

stisknutím tlačítka,  
• zkontrolujte a případně vyměňte ventilátor  

5. Teplota není měřena správně  
 

• ujistěte se, že je dobrý tepelný kontakt mezi teplotním čidlem a 
měřeným povrchem  

• vodič není umístěn příliš blízko k napájecímu kabelu,  
• zda je čidlo připojeno k regulátoru  
• v případě, že snímač poškozen - kontrola v souladu s kap. 28.11 

6. V režimu čerpadla TV LÉTO 
jsou horké radiátory a kotel se 
přehřívá  

• Zvýšit parametr prodloužení času práce čerpadla TV s cílem 
ochladit kotel, nebo vybavit topný systém akumulací. 

7. Čerpadlo TV pracuje přesto, že 
zásobník TV je již nahřátý  

• Nastavit parametr prodloužení času práce čerpadla TV = 0  

8. Kotel se přehřívá i přes vypnutý 
ventilátor  

• Příčinou může být nedostatečný odběr tepla, nebo chybějící 
akumulační nádrž.  

9. V informacích směšovače 1, se 
neshoduje ukazatel v % s 
aktuální pozicí ventilu  

• počkejte na automatickou kalibraci ukazatele polohy, nebo zkalibrujte 
ručně, dle kap. 28.16  
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