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1 Všeobecné informácie
1 Všeobecné informácie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok, oceňujeme Vaše
rozhodnutie. Tešíme sa na každú pripomienku k prevádzke tohto zariadenia.
Team
ESTYMA electronics

1.1 Úvod
Regulácia kotla Ignea Compact je moderný mikroprocesorový systém,
ktorý ovláda nielen kotly, ale aj ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody.

Zariadenie riadi spaľovací proces tým, že sa dodá príslušné množstvo
vzduch a paliva.
Použitie polovodičových relé umožnuje plynulo regulované napájanie ventilátora.

Vďaka pokročilým algoritmom a možnosťi regulácie mnohých parametrov, môže byť systém ľahko
prispôsobený potrebám systému kúrenia.

1.2 Výhody

Grafický displej - vďaka použitému veľkému grafickému displeju FSTN je obsluha
zariadenia intuitívna.
Veľké písma a ikony - zvyšuje používateľskú prívetivosť zariadenia pre seniorov.

Dva druhy menu - menu jednoduché a prepracované .
V dennej prevádzke zariadenie môže byť ľahko ovládané zo zjednodušeného menu.
estyma electronics
www.estyma.pl
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1 Všeobecné informácie

Tlačidlo Info - regulátor je vybavený inteligentným systémom pomoc.
Každý parameter je opísaný, vyvolanie informácie sa vykoná stlačením tlačidla Info.
Modulárna konštrukcia radič CAN - s využitím priemyselnej zbernice výmeny dát CAN
(používa sa hlavne v náročnom automobilovom priemysle), môže byť
rozšírený riadiaci systému.
Maximálne rozšírenie je 16 vykurovacích okruhov, dva okruhy pre ohrev vody,
Akumulačná nádrž, solárne panely.
Buffer - pre riadenie celého vykurovacieho systému v kombinácii s akumulačnou nádržou (Buffer).
Solar - reguluje solárny systém v kombinácii s kontrolou kotla.
Výkonný moderný 32-bitový procesor ARM (ARM rodina je široko používaná v mobilných telefónoch) umožňuje pokročilé ovládanie algoritmu Fuzzy Logic II generácie elektroniky Estyma

História alarmov a chýb - regulátor udržuje históriu posledných 20 chýb a
alarmov s popisom, dátumom vytvorenia a dátumom potvrdenia.
Hodiny s kalendárom - hodiny je možné naprogramovať na týždenný cyklus požadovanej teploty
miestnosti, a teplej vody, ktorý prispieva k zníženiu nákladov na palivo
Štatistiky - regulátor ukladá štatistické údaje o systéme, vďaka čomu je možné sledovať prácu a zníženie
spotreby paliva. Napríklad, monitorovanie teploty kotla, horáku a podávača paliva..

Zvuková signalizácia alarmu - vstavaný piezoelektrický reproduktor signalizuje
výskyt alarmu v kotle, čo zvyšuje bezpečnosť zariadenia.
Reset - funkcia umožňuje obnovenie továrenského nastavenia regulátoru.
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1.3 Upozornenia
Pozor - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte celý priložený návod na použitie.



Prosím, majte tento návod na obsluhu a pozerajte sa do neho v prípade akejkoľvek
práce s prístrojom v budúcnosti.



Dodržujte všetky upozornenia a pokyny obsiahnuté v návode k zariadeniu.



Uistite sa, že prístroj nie je poškodený. V prípade, pochýb , nepoužívajte ho a obráťte sa na svojho
dodávateľa/servisného technika.



Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa bezpečnej prevádzky zariadenia, obráťte sa na
dodávateľa/servisného technika.



Venujte zvláštnu pozornosť všetkým varovným štítkom na púzdrach a obaloch.



Zariadenie musí byť používané v súlade so stanoveným účelom..



Prístroj nie je hračka, nedovoľte deťom hrať sa s ním.



Za žiadnych okolností by sa deti nemali hrať s akoukoľvek časťou obalu tohto prístroja.



Uchovávajte malé diely ako sú skrutky alebo kolíkymimo dosahu detí.
Tieto prvky možu byť súčasťou dodanej jednotky a pri požití môžu spôsobiť
nebezpečenstvo udusenia.



Nevykonávajte žiadne mechanické alebo elektrické zmeny v zariadení.
Takéto zmeny môžu mať za následok nesprávne fungovanie jednotky, ktorá nie je v súlade
s normami a negatívny vplyv na prevádzku zariadenia.



Nedávajte cez otvory (napr. vetranie) žiadne predmety do zariadenia, môže dôjsť ku skratu,
úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.



Nedoľte aby sa do prístroja dostala voda, vlhkosť, prach a nečistoty,
môže to spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia.



Zabezpečte riadne chladenie prístroja, nezakrývajte ho ani zakryvajte ventilačne otvory a
zabezpečte voľné prúdenie vzduchu okolo neho.



Prístroj musí byť inštalovaný v interiéri.
 Nedovoľte, aby bolprístroj vystavený nárazom a vibráciám..

estyma electronics
www.estyma.pl
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Pri pripájaní zariadenia sa uistite, že elektrické napájanie odpovedá špecifikácii zariadenia.



Všetky spoje musia byť v súlade s montážnou schémou elektrických inštalácií a s národnými alebo
miestnymi predpismi elektrických spojov.



Táto jednotka nemá časti, ktoré môžu byť vymenená užívateľom. Všetky servisné činnosti okrem
čistenia, musía byť vykonané autorizovaným servisom.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, należy bezwzględnie
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.



Do czyszczenia obudowy urządzenia nie wolno stosować benzyn, rozpuszczalników ani
innych środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę urządzenia. Zaleca się
stosowanie delikatnej szmatki.

1.4 Likvidácia starého zariadenia
Toto elektronické zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré sú čiastočne recyklovateľné.
Z tohto dôvodu, keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, odovzdajte ho recyklačnému
stredisku na pre elektronické zariadenia alebo výrobcovi. Zariadenie nesmie byť
likvidované spoločne s ostatným domovým odpadom.
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2 Pripojenie k systému
2.1 Elektrické zapojenie
Prečítajte si tento návod na obsluhu starostlivo a dôkladne, než začnete prístroj používať.

Osoba pre inštaláciu prístroja musí mať dostatočné technické skúsenosti.
Pripojenia realizujte medenými vodičmi tak, aby izolácia vodičov bola použiteľná pri
teplotách až do 75 ° C.

Všetky vykonané pripojenia musia byť, ako je znázornené na výkresoch elektrického vedenia.
Montáž a inštalácia musia byť v súlade s národnými a miestnymi predpisy pre elektrické pripojenia.

POZOR! Prístroj musí byť pripojený na samostatný elektrický obvod vybavený vhodným ističom a prúdovým
chráničom.

2.2 Umiestnenie
Prístroj je určený len pre vnútornú inštaláciu. Po výbere umiestnenia, uistite sa,
že spĺňa nasledujúce požiadavky:

1. Umiestnenie musí byť bez nadmernej vlhkosti a od nesmú sa v ňom nachádzať horľavé
alebo korozívne výpary.

2. Prístroj nesmie byť inštalovaný v blízkosti vysoko-výkonových elektrických zariadení, elektrických
stroje alebo zváracích zariadení.

3. Teplota v mieste inštalácie nesmie presiahnuť 60 ° C a nesmie byť nižšia ako 0 ° C.
Vlhkosť by mala byť v rozmedzí od 5% do 95%, bez kondenzácie pár.

estyma electronics
www.estyma.pl
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2.3 Montáž
Regulátor je určený pre montáž do steny alebo na montážnu lištu. Hrúbka lišty
by nemala prekročiť 3 mm. Minimálna hĺbka montážneho otvoru je 100 mm.
Rozmery pre otvor a inštaláciu sú uvedené na obrázku nižšie.

Po umiestnení panelu do otvoru, je potreba nainštalovať zabezpečovací montážny rám.
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2.4 Pripojenie
Prístroj je určený pre napájacie napätie 230V/50Hz. Pripojte napájací kábel k regulátoru v
súlade s vyznačenými značkami.
Pri prevádzke kotla musia byť k regulátoru pripojené senzory a funkčné zariadenia podľa potreby.
Výkres ukazuje schému zapojenia zariadení. V tabuľkách, popis pre vstupy a výstupy

Varovanie! Za žiadnych okolností nepripájajte ochranný vodič (PE) ne kontakt neutrálny (N).
Pozor! Zapojenie musí byť vykonané pri zariadení odpojenom od siete.
Pripojenie by mala vykonať osoba, ktoré má dostatočné oprávnenia v oblasti elektroinštalácii.

2.4.1 Priame pripojenie zariadení

estyma electronics
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Vstupy
Popis

Vysvetlenie

Tk

Snímač teploty kotla

Tsp

Snímač teploty spalín alebo fotobunka

Tpal

Snímač teploty horáku

Tcwu

Snímač teploty TUV

Tpok

Priestorové teplotné čidlo / regulátor (CTP)

Tco

Snímač teploty ústredné kúrenie

Tzew

Snímač vonkajšej teploty (CTZ)

12V

Výstup +12 V pre napájanie voliteľného príslušenstva

5V

+5 V výstup napájania voliteľného príslušenstva

GND

Uzemnenie

Výstupy
Popis

Vysvetlenie

1 (CO)

Ústredné kúrenie - obehové čerpadlo

2 (CWU)

Obehové čerpadlo TUV

3 (Zap)

Horáka - zapaľovač

4 (Mo)

Otvorenie ústredné kúrenie mix

5 (Mz)

Uzavretie ústredné kúrenie mix

6 (Dm)

Ventilátor horáku

7 (Pzas)

Podávač zásobníka, alebo pri spaľovaní dreva ventilátor

8 (Ppal)

Podávač horáku

STB

Ochrana STB

N

Neutrál pevný

N1

Neutrál spínaný – napríklad pomocou STB

PE

Ochranný
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2.4.2 Pripojenie pomocou vodiča horáku

estyma electronics
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VSTUPY
Popis

Vysvetlenie

Tk

Snímač teploty kotla

5 (Tsp)

Fotobunka

6 (Tpal)

Snímač teploty - horák

Tcwu

Snímač teploty - TUV

Tpok

Priestorové teplotné čidlo / regulátor (CTP)

Tco

Snímač teploty ústredné kúrenie

Tzew

Snímač vonkajšej teploty (CTZ)

12V

Výstup +12 V pre napájanie voliteľné príslušenstvo

5V

+5 V výstup napájania voliteľné príslušenstvo

7 (GND)

Uzemnenie

VÝSTUPY
Popis

Vysvetlenie

A (CO)

Ústredné kúrenie - obehové čerpadlo

B (CWU)

Obehové čerpadlo na ohrev teplej vody

4 (Zap)

Horák - zapaľovač

C (Mo)

Otvorenie ústredné kúrenie mix

D (Mz)

Uzavretie ústredné kúrenie mix

3 (Dm)

Horák - ventilátor

E (Pzas)

Podávač zásobníka, alebo pri spaľovaní dreva ventilátor

2 (Ppal)

Horák - podávač

1 (N1)

Neutrál spínaný – napríklad pomocou STB

STB

Ochrana STB

N

Neutrál pevný

PE

Ochranný
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3 Prehľad základných funkcií
3.1 Ovládací panel

3.1.1 Stavová LED dióda (Dioda statusowa)

Popis svietenia

Vysvetlenie

Zelené svetlo trvalo

Regulátor OFF

Zelená bliká

Regulátor ON, Horák OFF

Oranžové svetlo trvalo

Regulátor ON, Horák ON

Oranžová bliká

Horák - Práca

Červené svetlo trvalo

Chybové hlásenie na potvrdenie

Červená bliká

Aktívny alarm

estyma electronics
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3.1.2 Tlačidlá

Tlačidlo

Funkcia
Dlhé stlačenie na hlavnej obrazovke (> 3 sekundy) sa zmení stav
z ON / OFF (zapnuté / vypnuté)

ON / OFF
Rýchly prístup k plnej konfigurácii nastavení pre ústredné
kúrenie.

UK
Rýchly prístup k plnej konfigurácii nastavení pre TUV

TUV
Zobrazí navigačné informácie a popis pre regulované parametre.

INFO
Späť o úroveň vyššie v menu, zrušenie zmeny parametra.

ESC
Navigácia v menu, zvýšenie hodnoty upravovaného parametru.
Na hlavnej obrazovke, vstup do zjednodušeného menu.
Šípka hore
Navigácia v menu, zníženie hodnoty upravovaného parametru.
Na hlavnej obrazovke, vstup do zjednodušeného menu.
Šípka dole
Prístup do menu.
Prijatie zmien hodnoty upravovaného parametru.
Potvrdenie alarmu.
ENTER
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3.1.3 Grafické zobrazenie

3.2 Stavy ohniska

Status

Opis

Vypnutý

Horák nepracuje. Povolenie k práci vypnuté.

Čistenie

Čistenie horáka silným prúdom vzduchu.

Rozpaľovanie

Rozpaľovanie paliva.
Podáva počiatočnú dávku paliva k prevádzke, zapaľovač a ventilátor ON.

Rozpálenie

Keď sa objavil plameň vo fáze rozpaľovanie, podávanie ďalšej dávky paliva
a zvýšenie výkonu ventilátora pre rozhorenie horáku.

Výkon 1

Horák pracuje s výkonom I. (1.stupeň)

Výkon 2

Horák pracuje s výkonom II. (2.stupeň)

Modulacia

Horák pracuje s modulovaným výkonom.

Vyhasínanie

Vyhasínanie ohniska. Pracuje podávač horáku a ventilátor, až do
úplného vyhasnutia plameňa.

Stop

Horák nepracuje ale je pripravený prejsť do prevádzkového režimu.
Dosiahnutá nastavená teplota kotla.

estyma electronics
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4 Obsluha
4.1 Navigácia v menu
Prístroj má dva typy menu: jednoduché a hlavné menu.
Jednoduché menu - umožňuje rýchly prístup k základným funkciám regulátora.
Vstup do menu je jednoduchým stlačením tlačidla "šípka hore" alebo "šípka dole" na hlavnej obrazovke.
Popis jednoduchého menu v kapitole 5.

Hlavné menu - umožňuje prístup k všetkým funkciám regulátora (monitorovanie, úpravy a servisné nastavenie.) Prístup
do hlavného menu sa vykonáva stlačením tlačidla ENTER
Opis hlavného menu v kapitole 6.

Návrat na hlavnú obrazovku je možný z ľubovoľnej obrazovky stlačením tlačidla "ESC" viac krát po sebe.

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť zlyhanie systému/ poškodenie regulácie.

4.2 Spustenie regulátora - ON
Ak chcete spustiť ovládač (ON) po dobu 3 sekúnd stlačte tlačidlo "ON / OFF" na obrazovke
keď je regulácia v pohotovostnom režime.

4.3 Vypnutie regulátora - OFF
Ak chcete vypnúť regulátor (OFF) po dobu 3 sekúnd stlačte tlačidlo "ON / OFF" na
obrazovky, keď je v režime ON.

VAROVANIE! Keď vypnete regulátor v závislosti od predchádzajúceho stavu, horák môže stále pracovať
(vyhasínanie),tento stav by sa nemal prerušovať.
Pokiaľ má byť zariadenie odpojené z napájania, počkajte pokiaľ sa vyhasínací proces nedokončí,a stav horáka
nebude"Off".
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4.4 Časové plánovanie
Regulátor je vybavený hodinami a kalendárom. Vďaka tomu je možné naprogramovať
prevádzku jednotlivých obvodových prvkov pre vykurovanie v závislosti na čase a dni v týždni.
Dátum a čas sa nevynuluje pri výpadku napájania, pretože regulátor je vybavený
batériou, tá by však mala byť vymenená každé dva roky.
Programovanie sa vykonáva v menu obvodu (napr. teplá voda, kúrenie, buffer) a
pre každú položku sa vykonáva rovnakým spôsobom.
Voľba dňa v týždni. Po vstupe do položky "Časový program" deň v týždni bliká.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte deň, ktorý chcete nastaviť, alebo len skontrolovať nastavenie
Programu.

Programovanie. Po zvolení dňa v týždni a potvrdenia "ENTER", indikátor
naprogramovania hodín bliká. Zároveň tiež zobrazuje čas a vedľa neho je ikona, ktorá
predstavuje aktuálne vybrané nastavenie času (symbol slnka znamená komfort
teplotu, Mesiac je symbolom ekonomickej teploty.)
Ak chcete prejsť na ďalšiu hodinu, stlačte tlačidlo so šípkou nadol (útlmová teplota) alebo
šípku nahor (komfortná teplota).
V prípade, že deň je naprogramovaný v súlade s naším prianím, stlačte "ENTER".
Po schválení zmeny (alebo zrušení) bude blikať deň v týždni.

Obrázok ukazuje príklad nastavený deň v týždni.

Temp. ekonomicka 0:00-06:00
Temp. komfortná 6:00-09:00
Temp. ekonomická od 09:00 do 18:00
Temp. komfortná od 18:00 do 24:00

VAROVANIE! Hodnoty teplôt komfortná a úsporná sú stanovené v menu "Nastavenie" a môžu sa líšiť pre každý
z okruhov.
Ak chcete s časovým programom pracovať, musíte tiež povoliť funkciu “ časový program“ v menu "nastavenie"
.

estyma electronics
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4.5 Servisné heslo
Prístup k servisným parametrom je chránený heslom. Po zadaní správneho hesla, je povolený prístup
do menu.
Prístup k servisným parametrom je zablokovaný po 10 minútach bez stláčania tlačidiel.
Servisný kód je teplota kotla v menu KOTOL / nastavenia a 3 písmená "EST"

Príklad: Ak teplota kotla v menu KOTOL / nastavenie je 60 ° C, heslo je "60EST".

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie.
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5 Zjednodušené menu

5.1 zobrazenia – zjednodušené menu

Zobrazenie

Popis
Zobrazuje aktuálnu teplotu kotla (veľké písmená)
a požadovanú teplotu (malé písmo). Po stlačení
"ENTER" prejdete do nastavenia požadovanej
teploty kotla.

Zobrazuje aktuálnu teplotu TUV (veľké písmena) a
požadovanú teplotu (malé písmo). Po stlačení "ENTER"
prejdete do nastavenia požadovanej teploty TUV.
Ponuka sa vzťahuje na obvod č. 1.

Jednorázový ohrev TUV na komfortnú
teplotu bez ohľadu na program.
Ponuka sa vzťahuje na obvod č. 1.

estyma electronics
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Program TUV 1:
a) časový – na základe naprogramovaných časových
intervalov
b) konštantný - nezávisle na časovom intervale udržiava
komfortnú teplotu TUV
c) off - vypnutie ohrevu TUV
Ponuka sa vzťahuje na obvod č 1.

Zobrazuje aktuálnu teplotu v kúrenia v miestnosti č
1(Veľké písmo) a zadanú teplotu (malé písmo).
Po stlačení tlačidla "ENTER", prejdete na
nastavenie požadovanej teploty v kúrenia v miestnosti.
Ponuka sa vzťahuje na obvod č 1.

Vykurovací okruh 1:
a) čas - v závislosti od naprogramovaných úsekov
b) konštantná - nezávisle na časovom intervale sa udržiava
teplota na komfortnom nastavení
c) off - vypnutie vykurovania
Ponuka sa vzťahuje na obvod č 1.

Súhlas s aktiváciou horáku. Ak je vypnuté (NIE) reguluje sa
vykurovací systém, ale nespustí sa horák.

Ručný štart podávača paliva zo sásobníka.
Užitočné po vyčerpaní paliva v zásobníku:
Po vyčerpaní paliva zo zásobníka a opätovnom naplnení
zásobníka musí byť spustené podávanie až do naplnenia
podávača a okamžiku než sa začne plniť palivo do horáku.
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6 Hlavné menu
6.1 Ohrievanie

6.1.1 Výber okruhu
Umožňuje vybrať čísla vykurovacieho okruhu. Voľba obvodu pomocou šípky.

6.1.2 Stav

Umožňuje sledovať stav systému ústredného kúrenia.
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6.1.3 Nastawy

NASTAVENIA
Funkcia
Teplota komfortná

Program

Popis
Teplota v miestnosti v čase ohrevu.
Programy:
a) Časový – zhodne s nastavenými intervalmi
b) Konštantná - nezávisle na časovom intervale
Teplota sa udržiava na komfortnej hodnote.
c) off - vypnutie vykurovania
d) ekonomické – po celú dobu je udržiavaná
ekonomická teplota v miestnostiach

Teplota - ekonomická

Teplota nastavená v miestnosti mimo času
vykurovania.

6.1.4 Časový program

Konfigurácia časového programu pre ústredné kúrenie.
Popis nastavenia časového programu je uvedený v kapitole 4.4.
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6.1.5 Servis

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie.

SERVIS
Funkcia
MAX Tzew pomp komf.

MAX Tzew pomp ekon.

MIN Tco pomp

Popis
Maximálna vonkajšia teplota pri ktorej môže
pracovať čerpadlo UK pri komfortnom móde.

Maximálna vonkajšia teplota pri ktorej môže
pracovať čerpadlo UK pri ekonomickom móde.

Minimálna teplota UK pri ktorej môže
pracovať môže pracovať čerpadlo UK.

Zdroj

Určuje zdroj energie pre obvod UK.

Temp. maksymalna

Maximálna teplota pre UK

Čas otvorenia ventilu

Čas potrebný na plné otvorenie zmieš. ventilu

Priorita TUV

Priorita TUV pre daný obvod UK
Počas práce čerpadla TUV, čerpadlu UK nepracuje.

Test čerpadla

Spustí čerpadlo bez ohľadu na
ďalšie podmienky.

Test zmiešavača

Spustí motora miešadla bez ohľadu na
ďalšie podmienky

Názov okruhu

Umoźnuje zmenu názvu pre daný okruh UK

Tep. UK pre -20°C

Bod ekv. krivky UK pre -20°C.

Tep. UK pre 0°C

Bod ekv. krivky UK pre 0°C.

Tep. UK pre 10°C

Bod ekv. krivky UK pre 10°C.
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SERVIS
Korekčný faktor

Korekcia zadanej teploty UK s väzbou na zadanú
teplotu v miestnosti pre zmenu 1 ° C.
Napríklad, v prípade, že korekčný faktor
je nastavený na 6 ° C, nastavenie teploty v
miestnosti 20 ° C a nameraná teplota v miestnosti
je 20,5 ° C, teplota vypočítaná pre UK bude znížená
o 3 ° C.

Spôsob práce

Určuje režim spôsobu zadávania teploty UK
Manuálny - teplota UK nastavovaná ručne
Počasie - teplota UK vypočítaná podľa ekv.
vykurovacej krivky.

Tco zadaná ručne

Zadaná teplota UK keď je nastavná ručna práca

Priestorové čidlo

Určuje, či systém používa izbove snímače.

Čidlo UK

Určuje, či systém používa snímač UK.

Stále čerpadlo

Áno - čerpadlo pracuje aj po dosiahnutí
nastavenej teploty miestnosti, znižovaná je
teplota UK (iba pri použití senzoru UK a izbového
snímača)
Nie - po dosiahnutí nastavenej teploty v
miestnosti sa čerpadlo vypne
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6.2 TUV

6.2.1 Výber okruhu

Umožňuje vybrať číslo okruhu TUV.

6.2.2 Stav

Umožňuje sledovať stav inštalácie TUV.
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6.2.3 Nastavenia

NASTAVENIA
Funkcia

Popis

Tep. Komfortná

Zadaná teplota TUV počas ohrievania.

Program

Programy:
a) Časový – podľa naprogramovaných úsekov

b) konštantná - nezávisle na časovom intervale
Teplota sa udržiava na komfortnom nastavení
c) vypnutý– vypnuté ohrievanie
Ohrej teraz

Jednorazové nahriatie TUV na komfortnú teplotu
Bez ohľadu na program.

Hysteréza

Hodnota, o ktorú sa môže znížiť teplota TUV než sa
opätovne zapne ohrev TUV.

Tep. ekonomická

Nastavenie teploty TUV v čase deaktivovaného
ohrevu.

6.2.4 Časový program

Používa sa na nastavenie času kedy má byť aktívny ohrev TUV.

Popis nastavenia časového programu je uvedený v kapitole 4.4.
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6.2.5 Servis

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie.

SERVIS
Funkcia
Delta zdroja

Popis
Zvýšte teploty zdroj počas ohrevu TUV s
ohľadom na nastavenú teplotu pri ohreve.

Zdroj

Výber zdroja energie pre ohrev TUV.

Tep. Max

Maximálna teplota TUV.

Delta MIN tep.

Minimálny rozdiel teplôt medzi zdrojom a TUV pri
ktorej môže pracovať čerpadlo.

Test čerpadla

Spustenie čerpadla bez ohľadu na
ďalšie podmienky.

Názov okruhu

Názov okruhu TUV.
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6.3 Aku. nádrž

6.3.1 Stav

6.3.2 Nastawy

NASTAVENIA
Funkcia

Popis

Tep. zadaná vrchná

Pri poklese pod túto teplotu v hornej časti sa
aktivuje nabíjanie nádrže.

Tep. zadaná spodná

Pri náraste nad túto teplotu v dolnej časti nádrže sa
ukončí nabíjanie nádrže.

Program

Stály – Nádrž je nabíjaná bez ohľadu na nastavenie
Časový – Nádrž je nabíjaná iba v nastavených
časových intervaloch.

Vypnuté – Vypnuté nabíjanie nádrže
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6.3.3 Časový program
Slúži na nastavenie časovača riadenie nabíjania nádrže.
Popis nastavenia časového programu je uvedený v kapitole 4.4.

6.3.4 Servis

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie.

SERVIS
Funkcia
Minimalna tep. čerpadla

Automatická tep. vrchná
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Popis
Minimálna teplota v hornej časti nádrže
pri ktorej môžu pracovať obehové čerpadla UK

Určuje, či je horná teplota nádrže
(minimálna) zadávaná ručne alebo
automaticky.
Automaticky znamená na základe potreby od iných
odberných zariadení energie z nádrže.

6 Hlavné menu
6.4 Kotol

6.4.1 Stav

Štatistika kotla v posledných 24 hodinách.
Graf zobrazuje teplotu kotol a horáku. "Hodiny" označujú, koľko hodín staré
sú uložené dátové parametre.
Na obrazovke sa zobrazí štatistika dvoch hodín.
Prepínanie obrazovky pomocou šípky "hore" a "dole".

6.4.2 Nastawy

NASTAVENIA
Funkcia
Tep. zadaná kotla

Popis
Teplota vykurovacej vody v kotly aká bude
udržiavaná regulátorom.
Menu je aktívna iba v režime stálej práce.
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6.4.3 Servis

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie.

SERVIS
Funkcia

Popis

Tep. MIN čerp

Teplota nad ktorou dôjde k aktivácii čerpadla

Režim práce

Režim práce kotla:
a) Auto – Teplota nastavované automaticky

b) Stály – Udržiavaná pevná teplota

Hysteréza

Hodnota o koľko sa musí znížiť teplota kotla
aby došlo k aktivácii horáku.

MIN tep. spiatočky
Čas zmiešavača spiatočka.

Určuje čas úplného otvorenia zmiešavača spiatočky.

Test čerp. kotla

Spustí kotlové čerpadlo bez ohľadu na
ďalšie podmienky.

Test zmiešavača spiatočky

Spustí zmiešavač spiatočky bez ohľadu na
ostatné podmienky.
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6.5 Nastavenia

6.5.1 Dátum a čas

Pomocou tohto menu sa vykonáva nastavenie dátumu a času regulátora.

6.5.2 Jazyk

Pomocou tohto menu sa nastaví jazyk komunikácie regulátora.

6.5.3 všeobecné nastavenia

6.5.3.1 Alarm
Nastavíte, či regulátor informuje o alarme pomocou zvukového signálu.

6.5.4 Servis

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie.
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6.5.4.1 Konfigurácia modulov
Menu sa používa na konfiguráciu systému zbernice CAN.
V menu vyberte moduly, ktoré sú pripojené k zbernici.

Upozornenie! Podrobný opis modulov a ich účel je popísaný v príručke Rozširujúce moduly dodávanej
servisným technikom spoločne s jednotlivými modulmi.

STRUČNÝ POPIS ROZŠIRUJÚCICH MODULOV
Modul
Modul č. 0

Popis
3 obvody UK s číslami 2,3,4.
Ekvitermický senzor (Senzor vonkajšej teploty)

Modul č. 1

3 obvody UK s číslami 5,6,7.

Modul č. 2

3 obvody UK s číslami 8,9,10.

Modul č. 3

3 obvody UK s číslami 11,12,13.

Modul č. 4

3 obvody UK s číslami 14,15,16.

Modul č. 5

Akumulačná nádrž.
Solárny systém.
TUV č 2.
Senzor teploty spiatočky.

Modul č. 6

Nepoužívané.

Modul č. 7

Nepoužívané.

Modul Lambda

Modul sondy Lambda.
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6.5.4.2 Konfigurácia systému

Menu sa používa na nastavenie vykurovacieho systému (hydraulika).
Možnosť nastavenia závisí od počtu zapojených rozširujúcich modulov.

Upozornenie! Najskôr vykonajte konfiguráciu modulov.

KONFIGURÁCIA SYSTEMU
Funkcia

Popis

Počet obvodov UK

Určuje počet okruhov UK vo vykurovacom systéme

Počet obvodov TUV

Určuje počet okruhov TUV vo vykurovacom systéme

Počet nádrží

Určuje množstvo akumulačných nádrží v systéme.

Senzor vonkajšej teploty

Určuje, či je v systém inštalovaný ekvitermický
teplotný snímač (modul 0).

Senzor teploty spiatočky

Určuje, či je v systéme inštalovaný snímač teploty
spiatočky (modul 5).

Solar

Určuje, či je systém vybavený modulom pre
solárne kolektory.

6.5.4.3 Obnovenie nastavení z výroby

Táto funkcia umožňuje obnoviť továrenské nastavenie regulácie.

Upozornenie!
Všetky nastavenia sa vrátia na továrenské nastavenia, čo môže spôsobiť
zlyhanie systému. Pri obnovení nastavení z výroby je potrebné prekonfigurovať regulátor.
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6.6 Horák

6.6.1 Stav

6.6.2 Nastavenia

NASTAVENIA
Funkcia
Podaj palivo

Popis
Spusti podávač paliva nezávisle od nastavení.

Práca horáku

Povoľuje prácu horáku

Typ paliva

Určuje druh použitého paliva.

strona 38
PL20110628

6 Hlavné menu
6.6.3 Servis

VAROVANIE! Prístup k servisnému menu je určený len pre kvalifikovaný technický personál.
Zmeny môžu spôsobiť chyby v prevádzke, zlyhanie systému/poškodenie regulácie..

SERVIS
Funkcia

Popis

Vzduch MIN (Výkon 20%)

Minimálne množstvo vzduchu s moduláciou výkonu horáku
20% alebo pri výkone 1.

Vzduch MAX (Výkon 100%)

Maximálne množstvo vzduchu s moduláciou výkonu horáku
100%, alebo pri výkone 2.

Podávanie MAX (Výkon 100%)

Maximálna doba dodávky paliva pri modulácii
100% výkon alebo výkon 2, na každých 20 sekúnd.

Výkon MIN

Minimálny výkon horáka pri modulácii.

Výkon MAX

Maximálny výkon horáku počas modulácie.

Typ modulácie

Spôsob práce horáku, modulácia výkonu (Fuzzy Logic2),
alebo dva stupne výkonu (skoková).

Prah fotobunky

Jas horáka nad ktorým regulátorom uznáva, že horák horí.

Test špirála*

Zapína zapalovač za účelom testovania.

Test podávač paliva - horák*

Zapína podávač za účelom testovania.

Test podávač paliva - zásobník*

Zapína podávač za účelom testovania.

Test ventilátoru*

Zapína ventilátor za účelom testovania.

Test množstva paliva

Množstvo paliva dodávané zo zásobníka
pri trvalej prevádzky a po dobu 1 hodiny.

Výhrevnosť paliva

Výhrevnosť paliva ( kWh/kg).

Riadenie LAMBDA

Určuje, či regulátor má vziať do úvahy pri regulácii množstvo
kyslíka zamerané LAMBDA sondou.

O2 výkon MIN(20%)

O2 výkon MAX(100%)

Zadaná hodnota kyslíka pri minimálnom výkone horáku
20%.
Zadaná hodnota kyslíka pri maximálnom výkone horáku
100%.

* testovanie zariadení v menu HORÁK je možná iba, ak je zariadenie v režime OFF.
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6.7 Alarmy

Toto menu obsahuje históriu až dvadsať alarmov, ktoré sa vyskytli počas prevádzky regulátora.
Význam poplachových kódov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

6.7.1 Kody alarmów

KODY ALARMOV I ICH VÝZNAM
KOD

Skrátený popis

Objasnenie

Prehriatie procesora

Procesora regulátora sa prehrial.
Dôvodom môže byť inštalácia v zlom mieste.

2

Chýbajúci plameň/palivo

Ovládač zistil nedostatok plameňa na horáku.
Dôvodom môže byť minutie paliva, zanesený kanál senzoru,
alebo nekvalitné palivo.

3

Prehriatie horáku

Teplota horák dosiahla povolené maximum! Preťaženie!

1

4

Skrat čidla kotla

Ovládač zistil skrat snímača teploty kotla.
To môže byť spôsobené poškodením snímača alebo kábelu
prekúrením kotla alebo zavlhnutím snímača.

Prerušenie snímača kotla

Ovládač zistil poškodenie snímače teploty kotla.
To môže byť spôsobené poškodením snímača alebo
odpojením/poškodením prepojovacieho káblu.

Skrat snímača horáku

Ovládač zistil skrat snímača teploty horáku.
To môže byť spôsobené poškodením snímača alebo kábelu
prekúrením kotla alebo zavlhnutím snímača.

7

Prerušenie snímača horáku

Ovládač zistil poškodenie snímače teploty horáku.
To môže byť spôsobené poškodením snímača alebo
odpojením/poškodením prepojovacieho kablu.

8

Prehriatie kotla

Teplota kotla prekročila maximálnu povolenú hodnotu.

5

6
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9

Reset procesora

10

STB

11

Komunikácia s modulom 0

12

Komunikácia s modulom 1

13

Komunikácia s modulom 2

14

Komunikácia s modulom 3

15

Komunikácia s modulom 4

16

Komunikácia s modulom 5

17

Komunikácia s modulom 6

18

Komunikácia s modulom 7

19

Skrat senzoru TUV

20

Prerušenie senzoru TUV

21

Skrat izbového senzoru

22

Prerušenie izbového senzoru

23

Chyba vyhasínania

24

Možné poškodenie regulátora!
Pravdepodobne výpadok napájania.

Komunikácia s modulom
Lambda

25

Prehriatie soláru

26

Zamrznutie soláru
Kódy z modulov

33

Skrat IN1 Modul 0

34

Skrat IN2 Modul 0

35

Skrat IN3 Modul 0

36

Skrat IN4 Modul 0

37

Skrat IN5 Modul 0

38

Skrat IN6 Modul 0

39

--

40

--

41

--

42

--

43

Skrat IN11 Modul 0

44

--

45

Prerušenie IN1 Modul 0

46

Prerušenie IN2 Modul 0

47

Prerušenie IN3 Modul 0
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48

Prerušenie IN4 Modul 0

49

Prerušenie IN5 Modul 0

50

Prerušenie IN6 Modul 0

51

--

52

--

53

--

54

--

55

Prerušenie IN11 Modul 0

56

--

57

--

58

Prhriatie modulu 0

65

Skrat IN1 modul 1

66

Skrat IN2 modul 1

67

Skrat IN3 Modul 1

68

Skrat IN4 Modul 1

69

Skrat IN5 Modul 1

70

Skrat IN6 Modul 1

71

--

72

--

73

--

74

--

75

--

76

--

77

Prerušenie IN1 Modul 1

78

Prerušenie IN2 Modul 1

79

Prerušenie IN3 Modul 1

80

Prerušenie IN4 Modul 1

81

Prerušenie IN5 Modul 1

82

Prerušenie IN6 Modul 1

83

--

84

--

85

--

86

--

87

--

88

--
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6 Menu główne
89

--

90

Prehriatie modulu 1

97

Skrat IN1 modul 2

98

Skrat IN2 modul 2

99

Skrat IN3 modul 2

100

Skrat IN4 modul 2

101

Skrat IN5 modul 2

102

Skrat IN6 modul 2

103

--

104

--

105

--

106

--

107

--

108

--

109

Prerušenie IN1 modul 2

110

Prerušenie IN2 modul 2

111

Prerušenie IN3 modul 2

112

Prerušenie IN4 modul 2

113

Prerušenie IN5 modul 2

114

Prerušenie IN6 modul 2

115

--

116

--

117

--

118

--

119

--

120

--

121

--

122

Prehriatie modulu 2

129

Skrat IN1 modul 3

130

Skrat IN2 modul 3

131

Skrat IN3 modul 3

132

Skrat IN4 modul 3

133

Skrat IN5 modul 3

134

Skrat IN6 modul 3
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6 Menu główne
135

--

136

--

137

--

138

--

139

--

140

--

141

Prerušenie IN1 modul 3

142

Prerušenie IN2 modul 3

143

Prerušenie IN3 modul 3

144

Prerušenie IN4 modul 3

145

Prerušenie IN5 modul 3

146

Prerušenie IN6 modul 3

147

--

148

--

149

--

150

--

151

--

152

--

153

--

154

Prehriatie modulu 3

161

Skrat IN1 modul 4

162

Skrat IN2 modul 4

163

Skrat IN3 modul 4

164

Skrat IN4 modul 4

165

Skrat IN5 modul 4

166

Skrat IN6 modul 4

167

--

168

--

169

--

170

--

171

--

172

--

173

Prerušenie IN1 modul 4

174

Prerušenie IN2 modul 4

175

Prerušenie IN3 modul 4
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6 Menu główne
176

Prerušenie IN4 modul 4

177

Prerušenie IN5 modul 4

178

Prerušenie IN6 modul 4

179

--

180

--

181

--

182

--

183

--

184

--

185

--

186

Prehriatie modulu 4

193

Skrat IN1 modul 5

194

Skrat IN2 modul 5

195

Skrat IN3 modul 5

196

Skrat IN4 modul 5

197

--

198

Skrat IN6 modul 5

199

Skrat IN7 modul 5

200

Skrat IN8 modul 5

201

Skrat IN9 modul 5

202

--

203

--

204

--

205

--

206

Prehriatie modulu 5
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6 Hlavné menu
6.8 Solary

6.8.1 Stav

6.8.2 Nastawy

NASTAVENIA
Funkcia

Popis

Delta zapnutia

Teplotný rozdiel medzi kolektorom a
zásobníkom potrebný na spustenie
solárneho čerpadla.

Delta vypnutia

Teplotný rozdiel medzi kolektorom a
zásobníkom potrebný na vypnutie solárneho
čerpadla.
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6 Hlavné menu
6.8.3 Servis

SERVIS
Funkcia

Popis

Schéma

Určuje typ solárneho zapojenia.

Prietok [l/min]

Prietok solarnej sústavy počas prevádzky.
Parameter potrebný pre výpočet solárnej energie.

Kapacita kvapaliny

Merné teplo použitej solárnej kvapaliny
uvedené v kJ / (kg * °C)

Tep. max vody

Maximálna teplota ohrievanej vody.

T. alarm kolektorov MAX

Maximálna teplota kolektora, nad touto teplotou je
aktivovaná ochrana a je vygenerovaný alarm.

T. alarm kolektorov MIN

Minimálna teplota kolektorov, pod ktorou je
aktivovaná ochrana a generovaný alarm.

Test solárneho čerpadla

Zopnutie solárneho čerpadla nezávisle na ostatných
nastaveniach.

6.9 Info

Tu nájdeme dodatočne pre používateľov užitočné informácie o zariadení, vrátane verzie
ovládača.
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