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POSTUP INSTALACE REG300 

1 INSTALACE PODOMÍTKOVÉ KRABIČKY 
 

1. Do předem připraveného otvoru umístěte instalační krabičku tak, aby její venkovní hrana byla  

v rovině s omítkou a zafixujte vhodným tmelem, sádrou apod. Poté začistěte otvor až po hranu 

krabičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Před instalací řídící jednotky připojte kabel UTP. Jednotku s čelním panelem zasuňte do 

rámečku na doraz. 
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2 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
 

 

Teplotní snímače 

• T1  - teplotní čidlo typu "K" (do 1 100 °C) – teplotní snímač spalin v topeništi 

• T2, T3  - teplotní čidlo typu "K" (do 1 100 °C) 

• T4,T5,T6  - teplotní čidlo PT1000 (do 180 °C) – pro snímání teploty vody 

Výstupy relé 

• R1 – R3 - výstupní relé 230V/2A 

• R4  - výstupní relé 230V/10A 

Servopohony 

• S1 - servopohon klapky EPV s tříbodovým řízením 24V/DC 

• S1 – S3 - servopohon s tříbodovým řízením 24V/DC 

• S1*, S4* - servopohon s vratnou pružinou  

Dveřní spínač 

• DS  - vstup pro připojení dveřního spínače 

Připojení terminálu 

• UTP   - výstup pro připojení ovládacího displeje pomocí počítačového 

  UTP kabelu 
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3 NASTAVENÍ TOPENIŠTĚ 

Topeniště je možné nastavit v „nastavení technika“. Nastavení technika se nachází v obrazovce s 

nastavením (viz. Servisní manuál) pod volbou „Technik“. Pro zpřístupnění nastavení bude 

vyžadováno heslo. Defaultní heslo výrobce je „1234“. Zadané heslo potvrďte tlačítkem  . 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Výběr topeniště“. Zde je nutné zadat maximální 

teplotu v topeništi krbu/kamen (stisknutím tlačítka „DLE TEPLOTY“) nebo zvolit jeden z 

přednastavených programů výrobcem (stisknutím tlačítka „DLE ČÍS. VLOŽKY“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NASTAVENÍ SYSTÉMU A REŽIMU VYTÁPĚNÍ 
Systémem a režimem definujeme topnou soustavu. Zvolte systém a režim, který co nejvíce odpovídá 

konkrétní topné soustavě. 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Nastavení vytápění“.  

Na této obrazovce je možné zvolit systém a režim vytápění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Předdefinované systémy vytápění 

Systém 1 

 

Systém vytápění se spalinovým výměníkem s akumulačními 

prstenci. 

• zobrazení teploty na vstupu do komína je volitelné 
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Systém 2 

 

Systém 3 

 
 

Systém 4 

 

Systém 5 

 

Systém vytápění se spalinovým výměníkem bez roztápěcí klapky. 

• zobrazení teplot na vstupu do komína, v tahovém 

systému, na plášti obestavby apod. je volitelné 

Systém vytápění se spalinovým výměníkem a s ovládáním 

roztápěcí klapky ve výměníku. 

• klapka se pohybuje automaticky dle nastavení technika 

• zobrazení teplot na vstupu do komína, v tahovém 

systému, na plášti obestavby apod. je volitelné 

 

Systém vytápění se spalinovým výměníkem a s ovládáním 

roztápěcí Moritzovy klapky v kouřovodu pomocí servopohonu. 

• klapka se pohybuje automaticky dle nastavení technika 

• zobrazení teplot na vstupu do komína, v tahovém 

systému, na plášti obestavby apod. je volitelné 

 

Systém vytápění se spalinovým a teplovodním výměníkem. 

• ovládání toku spalin klapkou v kouřovodu -Moritzova 

klapka 

• zobrazení teplot na vstupu do komína, v tahovém 

systému, na plášti obestavby apod. je volitelné 
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Systém 6 

 
 

4.2 Předdefinované režimy vytápění 

Režim 1 

 

Režim 2 

 
 

 

 

 

Pozn.: Nastavení ostatních komponentů (servopohony, relé…) je sepsáno v servisním manuálu. 

 

Systém vytápění se spalinovým a teplovodním výměníkem. 

• ovládání toku spalin klapkou v kouřovodu Moritzovou 

klapkou a souběžně klapkou v teplovodním výměníku 

• zobrazení teplot na vstupu do komína, v tahovém 

systému, na plášti obestavby apod. je volitelné 

 

Režim vytápění s teplotou v teplovodním výměníku, 

s informacemi o akumulační nádrži a s ovládáním čerpadla 

primárního okruhu. 

 

 

Režim vytápění s teplotou v teplovodním výměníku a s ovládáním 

čerpadla primárního okruhu. 
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5 TABULKA PARAMETRŮ 
Parametry souží k detailnímu nastavení křivky hoření. Parametry je možné zobrazit v „nastavení 

technika“. 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Základní parametry“. 

Na obrazovce s nastavením základních parametrů vyberte položku „Parametry ohniště“. 

Parametry je možné změnit kliknutím na vybraný parametr a následným zvolením nové hodnoty. 

 

Parametry ohniště definují činnost regulace. Změna parametrů způsobí změnu v ideální 

křivce hoření. Proto smí úpravy v parametrech provádět jen osoba proškolená výrobcem 

automatické regulace! 
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poz. parametr popis rozsah přednast. nast. 

1. t-1 Teplota omezovací - klapka se nastaví na polohu 1. 0 … 1200 150 °C  

2. t-10 Teplota omezovací - klapka se nastaví na polohu 10. 0 … 100 430 °C  

3. tE1 Teplota ukončovací min. 0 … 1200 130 °C  

4. tE2 Teplota ukončovací max. 0 … 1200 225 °C  

5. kk Konstanta k + /k11 až k18/ 0 … 100 0 %  

6. Fm-1 Režim hoření "1" (útlumový) 0 … 20 - 20 %  

7. Fm-3 Režim hoření "3" (navýšený) 0 … 20 + 20 %  

8. CS1 Prodleva startu regulace při zatápění 1 …  1800 45 sec  

9. CS2 Prodleva startu regulace při přikládání 1 …  1800 30 sec  

10. tSb Otevření klapky v režimu „Klidový stav“ (oFF=0 % on=100 %) oFF… on oFF  

11. td2 Teplotní diference od max. teploty pro stav „přetopeno“ 0 … 1200 0 °C  

12. k-0 Nastavení serva-0. poloha 0 … 100 100 %  

13. k-1 Nastavení serva -1. poloha 0 … 100 100 %  

14. k-2 Nastavení serva -2. poloha 0 … 100 90 %  

15. k-3 Nastavení serva -3. poloha 0 … 100 80 %  

16. k-4 Nastavení serva -4. poloha 0 … 100 70 %  

17. k-5 Nastavení serva -5. poloha 0 … 100 65 %  

18. k-6 Nastavení serva -6. poloha 0 … 100 60 %  

19. k-7 Nastavení serva -7. poloha 0 … 100 55 %  

20. k-8 Nastavení serva -8. poloha 0 … 100 50 %  

21. k-9 Nastavení serva -9. poloha 0 … 100 45 %  

22. k-10 Nastavení serva -10. poloha 0 … 100 40 %  

23. td1 Teplotní diference regulace od max. teploty pro sestup. křivku 10 … 300 30 °C  

24. k-11 Nastavení serva -11. poloha 0 … 100 35 %  

25. k-12 Nastavení serva -12. poloha 0 … 100 30 %  

26. k-13 Nastavení serva -13. poloha 0 … 100 30 %  

27. k-14 Nastavení serva -14. poloha 0 … 100 25 %  

28. k15 Nastavení serva -15. poloha 0 … 100 25 %  

29. k16 Nastavení serva- 16. poloha 0 … 100 20 %  

30. k17 Nastavení serva -17. poloha 0 … 100 15 %  

31. k18 Nastavení serva -18. polohy 0 … 100 10 %  

32. E-C Prodleva serva před parametrem k-E 0 …  120 5 min  

33. k-E Nastavení serva při ukončení 0 …  100 0 %  

34. EEC Prodleva přechodu do „Klidového stavu“ 0 …  1440 5 min  

35. E-o oFF=NE a on=ANO – povolení odvětrání oFF… on oFF  

36. t-r Časová prodleva pro SDS 0 … 600 60 sec  

37. tdr Teplotní diference pro SDS 0 … 100 30 °C  

 


