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1 TECHNICKÝ POPIS 

1.1  Technický popis zařízení 

1.1.1 Centrální jednotka 

Vstup 

• 1 x termočlánek typu „K“ - t1 (do 1 100°C) 

• 1 x dveřní spínač – volitelné příslušenství 

• 1 x interiérové teplotní čidlo - volitelné příslušenství 

Výstup 

• 1 x univerzální servopohon (standardní nebo s vratnou pružinou) 

• 1 x beeper (zvukový výstup) 

1.1.2 Zobrazovací jednotka (terminál) 

Typ displeje: VGA displej 

Rozlišení: 320 x 240 px 

Uhlopříčka: 2,8” 

Rozměry: 47 x 36 mm (š x v) 

1.1.3 Blokové schéma 

 

 
 

  - nutná konfigurace pro činnost automatické regulace hoření 

  - volitelná konfigurace 

1.2 Technický popis komponentů 

1.2.1 Kabely 

Typ izolace kabelů 

• standard  do 55 °C 

• silikon    do 180 °C 

• skelný oplet   do 400 °C (pouze pro dveřní spínač) 
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1.2.2 Servopohony 

Parametry 

• Přívodní napětí: 24 V / DC 

• Moment síly:  2 Nm servopohon standard; 2,5 Nm servopohon s vratnou pružinou  

1.2.3 Dveřní spínač 

Zapojení dveřního spínače TIMPEX:  

• dvířka uzavřena - kontakty spínače rozpojeny 

• dvířka otevřena - kontakty spínače sepnuty 
Pozn.: regulace umožňuje i nastavení inverzního zapojení 

Tepelná odolnost dveřního spínače TIMPEX:  350 °C 

1.2.4 Instalační krabice centrální jednotky 

Instalační krabice centrální jednotky je určena pro volné uložení pod/vedle ohniště nebo 

k nadomítkové instalaci – do teploty max. 50 °C. 

Elektrické napájení   

• Pomocí adaptéru 24 V  

2 INSTALACE 

2.1 Postup instalace 

2.1.1 Krok 1 – Základní instalace 

a. napojení klapky se servopohonem k EPV (externímu přívodu vzduchu) topeniště - 
většinou pomocí flexibilního vzduchovodu  

b. instalace spalinového teplotního čidla – do průtoku spalin. Měří pouze hrot, zbytek je 
teplotně odolný materiál do 1 100°C 

o do místa připraveného výrobcem topeniště 
nebo 

o do kouřovodu topeniště 
- čidlo se připevní na kouřovod pomocí nerezové objímky s matkou a 

do středu toku spalin (180 mm kouřovod = čidlo zasunout 90 mm) 
- Instalace teplotního čidla se provádí cca 10-15 cm nad výstupní 

spalinovou přírubu z topeniště. 
V případě existence komínové klapky se instalace teplotního čidla provede do 
prostoru, který není ovlivněn pohybem komínové klapky. 

Teplotní čidlo nesmí být v přímém kontaktu s plamenem. Pokud přímému 
kontaktu nelze zabránit, použijte ochrannou trubičku pro TČ! 

Pozn.: v případě potřeby zkrácení teplotního čidla v žádném případě nezkracujte 
kovovou část čidla! Uvnitř hrotu je osazeno teplotní čidlo. Poškozením této části se 
čidlo stává nefunkčním.  
Je ale možné zkrátit kabel teplotního čidla. 

 
c. instalace centrální elektronické jednotky v plastové krabici 

o instalujeme v technické místnosti, případně v místě, kde teplota nepřesahuje 
50 °C 

d. instalace podomítkové krabice zobrazovací jednotky (pouze v případě požadavku 
přichycení zobrazovací jednotky na stěnu) 

o instalujeme do místa, kde teplota okolí nepřesahuje 50 °C 
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e. instalace zobrazovací jednotky 

o zobrazovací jednotka je určena k přichycení na podomítkovou elektroinstalační 
krabičku nebo k volnému položení do místa, kde teplota okolí nepřesahuje 50 °C. 

f. případná instalace dveřního spínače 
o dveřní spínač zajišťuje automatický START regulace hoření 
o instaluje se do rámu topeniště (viz návod v balení dveřního spínače) 

2.1.2 Krok 2 – Elektrické propojení 

a. propojení centrální jednotky s příslušenstvím dle přiloženého elektrického zapojení 
(teplotní čidlo, servopohon, dveřní spínač) 

b. připojení adaptéru s napětím 24V do otvoru pro napájení centrální jednotky 
c. připojení adaptéru s napětím 24V do otvoru pro napájení zobrazovací jednotky 

 
Při instalaci v prostředí, kde může být zvýšená úroveň průmyslového rušení, 
použijte síťový filtr a přepěťové ochrany. 

 

2.1.3 Krok 3 – Nastavení topeniště 

a.  nastavení křivky hoření (viz kap. 3.7.2) 

2.2 Schéma základního zapojení regulace hoření 

 
1. Spalinové teplotní čidlo 

2. Centrální jednotka 

3. Zobrazovací jednotka 

4. Dveřní spínač 

5. Servopohon s klapkou EPV 

6. Napájecí adaptér 24V centrální jednotky 

7. Interiérové teplotní čidlo 

8. Napájecí adaptér 24V zobrazovací jednotky 
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2.3 Schéma zapojení řídící jednotky 

 
 

 

• Servo - servopohon s tříbodovým řízením 24V/DC (standardní nebo s vratnou 
  pružinou) 

• DS   - vstup pro připojení dveřního spínače 

• T1  - termočlánek  typu "K" (spalinové teplotní čidlo) 
 

Pozn.: Znázorněné schéma zapojení je pro standardní servopohon se standardním propojovacím 

kabelem. Další schémata zapojení najdete v dokumentu „Postup instalace“.  

2.4 LED indikace 

Na centrální jednotce indikují LED diody tyto stavy: 

• POWER   - centrální jednotka je zapnutá 

• COMMUNICATION - probíhá komunikace mezi centrální a zobrazovací jednotkou 

• SERVO   - probíhá komunikace se servopohonem 

• DOOR SWICH  - dveřní spínač aktivuje nový proces hoření 

• ERROR   - stálý svit (porucha čidla); blikající svit (porucha komunikace) 
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1

 

 

 

  

3 OVLÁDACÍ PRVKY 
 

Popis jednotlivých tlačítek: 

 

 

 

 Šipka dolů 

•  krátký stisk – přepíná mezi obrazovkami nebo slouží jako šipka dolů 

• dlouhý stisk na hlavní obrazovce (3 sec) – změna režimu hoření (viz kap 2.1) 
 
 
  Šipka nahoru 

• krátký stisk – přepíná mezi obrazovkami nebo slouží jako šipka nahoru 

• dlouhý stisk na hlavní obrazovce (3 sec) – zapnutí/vypnutí zvukové signalizace 
 
 
Potvrzení 

•  krátký stisk – potvrzení vybrané volby 

• dlouhý stisk – vrátí uživatele o obrazovku zpět (nahrazuje tlačítko zpět) 

• dlouhý stisk na hlavní obrazovce (2 sec) – restart procesu automatické regulace hoření 

Tlačítko 

Tlačítko 

 
3

  

Tlačítko 

 
2

  
1

 

 

 

  

 
2

 

 
3
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4 POPIS OBRAZOVEK 

4.1 Hlavní obrazovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiérová / požadovaná teplota 

V případě, že je součástí jednotky i interiérové teplotní čidlo, zobrazuje tento údaj teplotu v interiéru. 

Pokud není součástí interiérové čidlo, je zde zobrazena maximální požadovaná teplota v topeništi. 

Aktuálně zobrazovaná obrazovka 

Grafické znázornění obrazovky, na které se momentálně nacházíte. Aktivní obrazovka je znázorněna 

tmavou barvou. 

Stavový řádek 

Stavový řádek informuje o aktuálním stavu průběhu regulace hoření: 

• Restart 
Nový start regulace hoření - při přiložení paliva (viz kap 4.1). 

• Přiložit 
Doporučení o přiložení dalšího paliva. 

• Přetopeno 
Informace o přetopení topeniště (klapka EPV je automaticky nastavena na 
přetopovou hodnotu) 

• Žárový proces 
Regulace je v režimu žárového procesu – palivo je vyhořelé, jsou z něj žhavé uhlíky. 

• Nezatopeno 
Upozornění na zhasnutí plamene při zatápění (nedochází k pohybu klapky EPV). 

• Odesláno 
Informace o odeslání nového nastavení uživatelem do centrální jednotky. 

• Potvrzeno / Nepotvrzeno 
Informace o zapsání / nezapsání nového nastavení do centrální jednotky. 

 

Indikace úrovně bezdrátového 

signálu 

Aktuální čas 

Aktuálně zobrazovaná 

obrazovka 

Symbol aktivní 

zvukové signalizace 

Aktuální teplota 

spalin v topeništi Poloha klapky EPV 

Interiérová / 

požadovaná 

teplota 

Režim hoření + 

indikace časové 

prodlevy 

Indikace aktivního 

SDS 

Stavový řádek 
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Indikace úrovně bezdrátového signálu 

Indikuje sílu signálu propojení zobrazovací jednotky s centrální jednotkou. V případě nedostatečného 

signálu bude uživatel upozorněn zvukovou signalizací a červeným nápisem „HLEDÁM SIGNÁL“. Dále 

bude regulátor nastaven do bezpečnostního stavu (klapka EPV = 100%). 

Symbol aktivní zvukové signalizace  

Zvuková signalizace oznámí uživateli start regulace, upozorní ho na vhodnost přiložení paliva, 

informuje ho o přechodu regulace do klidového stavu nebo upozorňuje o ztrátě signálu propojení 

s centrální jednotkou. 

Aktivace / deaktivace zvukové signalizace se provede tlačítkem „2“ (viz kap 2). Neaktivní reproduktor 

je indikován ikonou  

Indikace aktivního SDS (Softwarového dveřního spínače) 

Zobrazuje aktivitu SDS – v tomto režimu SDS kontroluje teplotní změny spalin.  

SDS je vestavěný program, který na základě změny (útlumu nebo navýšení) teploty spalin v topeništi 

pozná přiložení paliva nebo otevření dvířek topeniště. Na základě změny teploty SDS automaticky 

provede nový start procesu regulace hoření (viz kap 4.1). 

• SDS je funkční při zatápění i při přikládání 
o SDS je aktivní v době zobrazení příznaku na hlavní obrazovce 

• Zapnutí/vypnutí SDS je možné v nastavení (viz kap. 3.4) 
 
SDS není plnohodnotná náhrada za mechanický dveřní spínač - nedoporučuje se aktivovat 
u instalací, kde je spalinové teplotní čidlo ovlivněno teplovodním nebo akumulačním 
výměníkem. 

Poloha klapky EPV (Externího přívodu vzduchu) 

Indikace polohy klapky EPV do topeniště. Klapka EPV nabývá hodnot od 0 % do 100 % (100 % = klapka 

EPV je plně otevřená a do topeniště jde největší množství vzduchu, 0 % = klapka je plně zavřená a do 

topeniště nejde vzduch). 

Režim hoření  

Zobrazuje aktuální režim hoření, ve kterém se regulace momentálně nachází. 
Režimem hoření se mění produkovaný výkon topeniště. 
Režim hoření nabývá hodnot: 

• FM1 útlumový režim (klapka EPV je vzhledem k optimálnímu režimu více zavřená) 
o Volí se v případě požadavku hoření s menším výkonem např. v době již vyhřátého 

vytápěného prostoru. 

• FM2 optimální režim (klapka EPV je řízena dle zvoleného programu, který odpovídá 
danému topeništi) 

o Volí se v případě, když není požadován větší výkon topeniště na rozhoření paliva a 
zároveň není požadováno útlumové hoření. 

• FM3 navýšený režim (klapka EPV je vzhledem k optimálnímu režimu více otevřená) 
o Volí se v případě potřeby většího výkonu v topeništi. Např. při rozhoření paliva ve 

studeném topeništi, tzv. studený start. 
o Režim FM3 je automaticky nastavován regulací při každém rozhořívání paliva ve 

studeném topeništi. Při dalším přiložení paliva je automaticky nastaven předchozí 
režim. 
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V případě potřeby je možná manuální změna režimu uživatelem. Manuální změna režimu hoření se 
provádí na hlavní obrazovce dlouhým stisknutím tlačítka „1“, následným výběrem režimu pomocí 
tlačítek „1“ a „2“ a potvrzením tlačítkem „3“ (viz kap. 2). 

Indikace časové prodlevy 

Časová prodleva probíhá, pokud bliká indikace režimu hoření. 

4.2 Obrazovka se statistikou 

Do obrazovky se dostaneme pomocí ovládacích tlačítek 1 nebo 2 (viz kap 2). 

Tato obrazovka podává informace o posledním průběhu hoření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální teplota posledního hoření 

Zobrazuje maximální teplotu spalin v topeništi z průběhu poslední hoření. 

Fáze hoření 

Grafické znázornění fáze hoření, ve které se proces hoření momentálně nachází (tmavě podbarvené 

pole = doposud nezapočatá fáze hoření). 

Celkový čas hoření 

Doba posledního procesu hoření (doba od posledního přiložení /startu regulace hoření/ viz kap. 4.1). 

Počet přiložení 

Statistika počtu přiložení za den (D), týden (W), měsíc (M) a rok (Y). Přepínání mezi jednotlivými 

časovými obdobími je možné pomocí tlačítka „3“. 

4.3 Obrazovka se základním nastavením 

Do obrazovky s nastavením se dostaneme pomocí ovládacích tlačítek „1“ nebo „2“ (viz kap. 2). 

Obrazovka obsahuje nastavení času, zapnutí/vypnutí softwarového dveřního spínače a přechod do 

uživatelského nastavení. 

Celkový čas hoření 

Počet přiložení 
Maximální teplota 

posledního hoření 

 

Fáze hoření 
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Přechod do uživatelského nastavení 

Zvolením této nabídky se otevře obrazovka s uživatelským nastavením (viz kap 4.4). 

Nastavení technika 

Pod touto volbou se nachází technické nastavení. Z důvodu bezpečnosti je přístup umožněn pouze 

technikovi. 

Nastavení data a času 

Slouží pro nastavení data a času, který se zobrazuje na hlavní obrazovce. 

Zapnutí / vypnutí SDS (Softwarového dveřního spínače) 

Umožňuje aktivovat / deaktivovat softwarový dveřní spínač (ON = zapnuto), viz kap 3.1. 

 

4.4 Obrazovka s uživatelským nastavením 

Do obrazovky je možné přistoupit z obrazovky se základním nastavením (viz kap. 3.3) výběrem volby 

„UŽIVATEL“ (pomocí tlačítka „3“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechod do 

uživatelského 

nastavení 

Nastavení data a 

času 

Nastavení technika 

Zapnutí/vypnutí 

SDS 
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KOMF. TEPL. 

Umožňuje zvolit komfortní teplotu v interiéru. Regulace poté využívá režimů hoření (viz kap 3.1) 

k tomu, aby bylo dosaženo zvolené interiérové teploty. 

V případě, že je teplota interiéru nižší než zvolená teplota, je zvolen navýšený režim FM3, aby byl 

výkon topeniště vyšší. 

Pokud je teplota interiéru vyšší než zvolená teplota, je vybrán útlumový režim FM1, aby byl výkon 

topeniště nižší. 

MANUÁL 

V režimu manuální regulace je možné manuálně nastavit přesnou polohu klapky EPV – nastavení 

polohy pomocí tlačítek „1“ a „2“ a následným potvrzením zvolené polohy tlačítkem „3“. 

 

Přechodem z automatického do manuálního režimu na sebe bere uživatel zodpovědnost za 

případné škody vzniklé manuálním zásahem. 

 

˄ (plamen) ˅ 

Nastavení je možné použít v případě, že v topeništi vzniká příliš intenzivní hoření nebo pokud se 

naopak oheň v topeništi „dusí“. 

Pokud požadujete intenzivnější průběh hoření (oheň se „dusí“) a chcete, aby šlo do topeniště více 

vzduchu, zvolte vyšší hodnotu (10 až 30). Klapka EPV (viz kap 3.1) bude během procesu hoření více 

otevřená. 

V případě, že požadujete naopak zmírnit příliš intenzivní hoření, zvolte nižší hodnotu (-10 až -30). 

Klapka EPV bude během procesu hoření více zavřená. 

< (plamen) > 

Nastavení konečné fáze dohořívání paliva. 

V případě nedohořívání paliva zvolte nižší hodnotu. Klapka EPV (viz kap 3.1) bude déle otevřená a 

zároveň budete později informováni o vhodnosti přiložení paliva. 

Pokud palivo dohořívá předčasně a v době upozornění na přiložení je již „vyvětralé“, zvolte vyšší 

hodnotu. Klapka EPV se uzavře dříve. Zároveň budete dříve vyzváni k přiložení paliva.  

JAZYK 

Nastavení jazyku rozhraní automatické regulace hoření. Je možné vybrat mezi češtinou, angličtinou a 

němčinou. 

SCREEN SAV. 

Zapnutí / vypnutí spořiče obrazovky (ON = zapnuto).  

V případě zapnutí je spořič obrazovky automaticky aktivován po době nečinnosti 1 min. Na spořiči 

obrazovky se zobrazuje aktuální čas, fáze hoření, interiérová teplota a poloha klapky EPV. 

JAS 

Nastavení hodnoty jasu displeje – je možné nastavit hodnotu od 1 do 5 (5 = nejjasnější) nebo zvolit 

režim AUTO. V režimu AUTO je jas automaticky měněn na základě aktuálního osvětlení v místnosti.  

4.5 Nastavení času  

Do obrazovky je možné přistoupit z obrazovky se základním nastavením (viz kap. 3.3) výběrem volby 

„ČAS“. Obrazovka slouží pro nastavení času a data.  

Čas je poté zobrazen na hlavní obrazovce a na spořiči obrazovky. 
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4.6 Nastavení Softwarového dveřního spínače 

Do obrazovky je možné přistoupit z obrazovky se základním nastavením (viz kap. 3.3) výběrem volby 

„SDS“. 

Umožňuje zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) softwarový dveřní spínač (viz kap 3.1)  
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5 NASTAVENÍ TECHNIKA 
Do obrazovky s nastavením technika je možné přistoupit z obrazovky se základním nastavením 

(viz kap. 3.3) výběrem volby „TECHNIK“ (pomocí tlačítka „3“). Pro přístup do nastavení bude 

vyžadováno heslo. Heslo předdefinované výrobcem je  „-2“. Potvrďte tlačítkem „3“. 

Technik může spustit inteligentní test, nastavit program pro dané topeniště, upravit nastavení pro 

teplotní čidla a upřesnit parametry topeniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Inteligentní test 

Do obrazovky s inteligentním testem se dostanete zvolením volby „TEST“ v nastavení technika 

(viz kap. 4.7). 

Inteligentní test umožní technikovi otestovat základní zapojení a funkce regulace hoření. 

 

 

 

 

 

 

 

Postup při inteligentním testu: 

1) Zadejte, zda máte na vložce připevněn mechanický dveřní spínač 

(tlačítko 1 = NE, tlačítko 3 = ANO). 

2) Zadejte, zda máte na klapce EPV servopohon s vratnou pružinou 

(tlačítko „1“ = servopohon s vratnou pružinou, tlačítko „2“ = servopohon Standard). 

3) Proběhne test kvality signálu. Kvalita signálu je indikovaná ikonou (4 obloučky = plný signál). 

Pokud je signál v pořádku, klikněte na tlačítko „2 - Dále“. 

4) Následuje test teploty spalin. Na displeji se zobrazí aktuální teplota spalin v topeništi. Pro 

pokračování testu opět potvrďte tlačítkem „2-Dále“. 
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5) Zobrazí se test servopohonu. Stisknutím tlačítka „3“ je možné otevřít / zavřít servopohon. 

Aktuální stav servopohonu je zobrazen na displeji. Pokud bude vše v pořádku, pokračujte 

opět tlačítkem „2“ na další obrazovku. 

6) Na této obrazovce je možné otestovat zvukovou signalizaci. Spuštění testu proběhne 

tlačítkem „3“. Kliknutím na tlačítko „2“ přejdete dále. 

7) V případě, že jste zvolili na začátku testu, že máte instalován mechanický dveřní spínač, spustí 

se test dveřního spínače. Otevřete/zavřete dvířka krbové vložky. V případě otevření dvířek se 

na displeji zobrazí hodnota „OPEN“, v případě zavření „CLOSE“. Tímto testem ověříte 

nastavení dveřního spínače.  

Tlačítkem „2“ ukončíte test. 

5.1.2 Nastavení topeniště 

Obrazovka slouží pro nastavení křivky hoření na dané topeniště. 

Je zde na výběr ze tří možností: 

1) Automatický režim 

Automatický samoučící režim umožní automaticky nastavit optimální hodnotu daného 

topeniště na základě „naučených“ hodnot z posledních topení. 

Samoučící režim nastaví křivku topení na základě průměrovaných maximálních teplot 

předchozích hoření. Tím se docílí nejpřesnější možnost nastavení křivky hoření daného 

topeniště. 

Režim je možné aktivovat výběrem možnosti „AUTO“ u pole „KRB“ nebo „KAMNA“ (podle 

typu topeniště). 

2) Zadání programu od výrobce 

Pokud znáte program od výrobce pro danou krbovou vložku, zadejte ho do pole „VÝROBCE“. 

Programy pro jednotlivé krbové vložky najdete v dokumentu „Tabulka topenišť“. 

3) Zadání maximální požadované teploty v topeništi 

V případě, že nechcete zvolit automatický samoučící režim a neznáte program pro danou 

krbovou vložku, zvolte program dle maximální požadované teploty v topeništi. Do pole „KRB“ 

nebo „KAMNA“ (podle typu topeniště) zadejte požadovanou maximální teplotu. 

5.1.3 Ostatní nastavení 

Do obrazovky je možné přistoupit zvolením volby „NASTAVENÍ“ (v obrazovce s „Nastavení technika“). 
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Nastavení dveřního spínače 

Pro dveřní spínač je dostupné toto nastavení: 

• „---“ - dveřní spínač je neaktivní 

• ON8 - po otevření dvířek do topeniště DS neprovede restart regulace  
                 v případě, že dvířka nejsou otevřena déle než 8 sec  

• ON6 - po otevření dvířek do topeniště DS neprovede restart regulace  
                 v případě, že dvířka nejsou otevřena déle než 6 sec  

• ON4 - po otevření dvířek do topeniště DS neprovede restart regulace  
                 v případě, že dvířka nejsou otevřena déle než 4 sec  

• ONC - použití u DS, kde při otevření dvířek dojde k sepnutí el. kontaktu 
- při otevření dvířek do topeniště se klapka EPV plně zavře 

• ON - standardní nastavení pro dveřní spínač Timpex 
- použití u DS, kde při otevření dvířek dojde k sepnutí el. kontaktu 
- při otevření dvířek do topeniště se klapka EPV plně otevře 

• OFF - použití u DS, kde při otevření dvířek dojde k rozepnutí el. kontaktu 
- při otevření dvířek do topeniště se klapka EPV plně otevře 

Korekce teplotních čidel 

V případě potřeby je možné provést korekci spalinového (KOR. T1) a interiérového čidla (KOR. INT). 

Korekcí čidel se odstraní případné odchylky čidel. 

Čítače překročení teplot 

Čítače slouží pro informaci, kolikrát („CH“) bylo překročeno navýšení teploty „TH“.  

Údaj „TH“ je editovatelný a udává navýšení maximální teploty spalin ve °C. 

Tovární nastavení 

Zvolením možnosti „ON“ se vrátí přístroj do továrního nastavení (stav při koupení od výrobce). 

Změna hesla 

Umožňuje zadat heslo pro přístup do Nastavení technika. Standardní heslo předdefinované výrobcem 

je „-2“. 

5.1.4 Parametry topeniště 

Do obrazovky s parametry topeniště se dostanete zvolením volby „PARAMETRY“ (v obrazovce 

s „Nastavení technika“). 

Parametry topeniště slouží k detailnímu nastavení křivky hoření. Editace parametrů způsobí změnu 

v procesu regulace hoření. 
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5.1.4.1 Tabulka parametrů 

 

Poz. Parametr Popis Rozsah Přednast. Nast. 

1. t-1 Teplota omezovací - klapka se nastaví na polohu k-1 0 …1200 202 °C  

2. t10 Teplota omezovací - klapka se nastaví na pol. k-10 0 … 1200 430 °C  

3. tE1 Teplota ukončovací min.  0 … 1200 135 °C  

4. tE2 Teplota ukončovací max. 0 … 1200  222 °C  

5. kk- Konstanta k + (k11 až k18) 0 … 100 45 %  

6. Fm1 Režim hoření 0 … 25 20 %  

7. Fm3 Režim hoření 0 … 25 20 %  

8. CS1 Prodleva startu regulace při teplotě menší než t-S 1 …  1800 300 sec  

9. CS2 Prodleva startu regulace při teplotě větší než t-S 1 … 1800 120 sec  

10. tSb oFF = 0 % On = 100 % v režimu STANDBY oFF - On oFF  

11. k-0 Nastavení serva - 0. poloha /t-S až k-1/ 10 … 100 100 %  

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

13. k-2 Nastavení serva - 2. poloha 0 … 1200 90 %  

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

15. k-4 Nastavení serva - 4. poloha 0 … 1200 70 %  

16. k-5 Nastavení serva - 5. poloha 0 … 100 70 %  

17. k-6 Nastavení serva - 6. poloha 0 … 1200 65 %  

18. k-7 Nastavení serva - 7. poloha 0 … 100 60 %  

19. k-8 Nastavení serva - 8. poloha 0 … 1200 55 %  

20. k-9 Nastavení serva - 9. poloha 0 … 100 50 %  

21. k10 Nastavení serva - 10. poloha 0 … 100 45 %  

22. td1 Teplotní diference od max. teploty pro sestup. křivku 10 … 500 32 °C  

23. td2 Teplotní diference pro překročení max. teploty 10... 300 43 °C  

24. Ktd Poloha klapky při přetopení 20 … 100 40 %  

25. k11 Nastavení serva - 11. poloha 0 … 100 40 %  

26. k12 Nastavení serva - 12. poloha 0 … 100 35 %  

27. k13 Nastavení serva - 13. poloha 0 … 100 35 %  

28. k14 Nastavení serva - 14. poloha 0 … 100 30 %  

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

30. k16 Nastavení serva - 16. poloha 0 … 100 25 %  

31. k17 Nastavení serva - 17. poloha 0 … 100 20 %  

32. k18 Nastavení serva - 18. poloha 0 … 100 15 %  

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

34. k-E Nastavení serva po ukončení prodlevy E-C 0 … 100 5 %  

35. EEC Prodleva přechodu do STANDBY 0 … 1440 5 min  

36. E-o Povolení odvětrání - oFF = NE  On = ANO oFF - On oFF  

37. S1C Doba chodu 1. serva /EPV/  10 … 600 36 s  

38. C-S Prodleva startu regulace 1 … 1800 900 s  

39. t-S Teplota pro start regulace 1 … 1200 70 °C  

40. tdr Teplotní diference pro SDS 1 … 20 2 °C  

41. t-r Časová prodleva pro SDS 1 … 20 8 s  

 


