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1 TECHNICKÝ POPIS 

1.1  Technický popis zařízení 

1.1.1 Centrální jednotka 

Vstup 

• 2 x termočlánek typu „K“ - T1, T2 (do 1 100°C) 

• 5 x teplotní čidlo PT1000 – T3, T4, T5, T6, T7  (do 110°C) 

• 1 x vstup na připojení externího záložního zdroje (24 V, DC) 

• 1 x dveřní spínač - INP 

Výstup 

• 4 x servopohon – standardní (max 3 x) /S1 -  S3/  nebo s vratnou pružinou (max 2 x) /S1, S4/ 

• 4 x relé 230V/2A - R1, R2, R3 

• 1 x relé 230V/10A - R4 

• UTP - propojení centrální jednotky s displejem  

• 1 x beeper (zvukový výstup) 

• modul GSM nebo WIFI /zvláštní příslušenství/ 

1.1.2 Zobrazovací jednotka (terminál) 

Typ displeje: VGA displej (dotykový) 

Rozlišení: 320 x 240 px 

Uhlopříčka: 3,2” 

Rozměry: 65 x 49 mm (š x v) 

 

Vstup 

• UTP – propojení displeje s centrální jednotkou 
Výstup 

• mikro SD karta – nahrávání vybraných dat 

1.1.3 Blokové schéma 

 

 
 

  - nutná konfigurace pro činnost automatické regulace hoření 

  - volitelná konfigurace 
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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) 
 
Délky kabelů 

• Teplotní čidla 
o teplotní čidlo typ „K“ (1 100 °C)  2,5 m; 4 m 
o teplotní čidlo PTC   3 m 

• Propojovací 
o servopohon -> centrální jednotka 4 m 
o centrální jednotka -> terminál  5 m 
o dveřní spínač -> centrální jednotka 3 m, 4 m   

1.2.2 Servopohony 

Parametry 

• Přívodní napětí:    24 V / AC, DC 

• Moment síly:     2 Nm 

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 55 °C. 

Elektrické napájení   

• 24 V 

• 24 V / DC (v případě využití externího záložního zdroje) 
 
Připojení externího záložního zdroje pomocí napájecího kabelu 
průřez kabelu: 0,75 mm2 

typ kabelu:  H05VV-F nebo H05RR-F 
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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 T1 
o do místa připraveného výrobcem topeniště 

nebo 
o do kouřovodu topeniště 

- čidlo T1 se připevní na kouřovod pomocí nerezové objímky s matkou, 
kdy hrot čidla bude ve 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 s displejem 

o detailní postup instalace je uveden v dokumentu „Postup instalace“ 
o maximální teplota v okolí zobrazovací jednotky nesmí přesáhnout 50 °C. 

e. 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 displejem pomocí přiloženého UTP kabelu 
b. propojení centrální jednotky s příslušenstvím dle přiloženého elektrického zapojení 

(teplotní čidla, servopohony, výstupní relé, zvláštní příslušenství, dveřní spínač) 
c. připojení vstupního napětí pomocí přiloženého trafa, popř. externího napájení 24 DC na 

označenou svorkovnici 

• Kabely, vedoucí z jednotky do příslušenství, nesmí být vedeny souběžně 
s napájecím kabelem 230V. 

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

2.1.3 Krok 3 – Nastavení režimu 

a. výběr typu ohniště ze seznamu předinstalovaných topenišť, nebo dle požadavku 
maximální teploty (viz. kapitola 4.2.1) 

b. nastavíme systém a režim vytápění - konfiguruje příslušenství: servopohony, relé, 
teplotní čidla  (viz. kapitola 4.2.9) 
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2.2 Schéma zapojení základního zapojení regulace hoření 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Centrální jednotka 

2. Zobrazovací jednotka (displej) 

3. Spalinové teplotní čidlo 

4. Dveřní spínač 

5. Servopohon 

6. Klapka EPV 

7. Napájení 230 V 
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2.3 Schéma zapojení řídící jednotky 

 

Teplotní snímače 

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

• T2  - termočlánek  typu "K" 

• T3, T4, T5, T6  - teplotní čidlo PT1000 do vody 

Výstupy relé 

• R1 – R3  - výstupní relé 230V/2A 

• R4  - výstupní relé 230V/10A 

Servopohony 

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

• S1*, S4* - servopohon s vratnou pružinou  

Dveřní spínač 

• DS  - vstup pro připojení dveřního spínače 
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Připojení terminálu 

• UTP   - výstup pro připojení ovládacího grafického displeje pomocí počítačového 
  UTP kabelu 
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3 POPIS OBRAZOVEK 

3.1 Obrazovky hoření 

3.1.1 Hlavní obrazovka hoření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota spalin v topeništi 

Zobrazení aktuální teploty spalin v topeništi (v místě instalace teplotního čidla). 

Signalizace datového spojení 

Signalizace funkčnosti datového spojení mezi základní deskou regulace a displejem. 

Signalizace nabývá třech hodnot. Správnou funkčnost datového spojení signalizuje blikající zelená 

„fajfka“:   

Zobrazení aktuálního času 

Zobrazení aktuálního času ve formátu 24h. 

Navigační tlačítko dolů / nahoru 

Navigační tlačítka slouží pro přechod mezi jednotlivými obrazovkami, pro přepínání hodnot a pro 

navigaci v seznamech. 

Poloha klapky EPV / Manuální režim 

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

EPV je plně otevřená, 0 % = klapka je plně zavřená). 

 

Režim hoření 

Teplota spalin 

v topeništi 

Druhá volitelná 

teplota 

Zhasnutí 

displeje 

Signalizace 

datového spojení 

Zobrazení 

aktuálního času 

Zapnutí / vypnutí 

zvukové signalizace 

Start automatické 

regulace hoření 

Přechod do 

zobrazení vytápění 

Stavový řádek 

Poloha klapky 

EPV / Manuální 

režim 

Navigační 

tlačítko-dolů 

Navigační 

tlačítko-nahoru 

Indikace SDS 

Hlavní nabídka 

SDS 
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Kliknutím na tuto ikonu je možné přejít do manuálního režimu ovládání klapky EPV. Manuální 

otevírání/zavírání klapky je možné pomocí šipek (navigačních tlačítek). Manuální režim se poté opustí 

kliknutím na tlačítko   . 

 

Přechodem z automatického do manuálního režimu na sebe bere uživatel zodpovědnost 

za případné škody vzniklé manuálním zásahem. 

 

Stavový řádek režimu hoření 

Stavový řádek informuje o aktuálním stavu průběhu regulace hoření: 

• Reset 
Restart regulace v případě výpadku elektrického napětí (poté automaticky přejde do 
režimu Start regulace nebo Klidového stavu 0%). 

• Klidový stav 0% 
Regulace je v klidovém režimu, klapka EPV je plně zavřená (otevření klapky proběhne 
startem regulace). 

• Zatápění 
Regulace je v režimu zatápění. 

• Start regulace 
Regulace kontroluje a kalibruje zapojené komponenty. 

• Hoření  
Regulace je v režimu hoření, kde dochází ke zvyšování teploty. 

• Hoření  
Regulace je v režimu hoření, kde dochází ke snižování teploty. 

• Přiložit 
Doporučení o přiložení dalšího paliva. 

• Žárový proces 
Regulace je v režimu žárového procesu. 

• Alarm 
Upozornění na překročení teplotního limitu u některé z měřených teplot. 

• Odvětrání 
Probíhá odvětrání spalin po dohoření paliva (povolení odvětrání určuje technik). 

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

• „číselná hodnota“ (nad ikonou měsíce) 
Zobrazuje aktuálně probíhající časovou prodlevu v sec. Během této doby nedochází 
k pohybu klapky. 

Přechod do zobrazení vytápění 

Kliknutím se dostaneme do obrazovky vytápění (viz. kap. 3.2) 

Start automatické regulace hoření 

Po kliknutí na tlačítko START proběhne manuální start automatické regulace. 

Zapnutí / vypnutí zvukové signalizace 

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

informuje ho o přechodu regulace do klidového stavu nebo ho upozorní na chybový stav.  
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Zhasnutí displeje 

Stisknutím tlačítka obrazovka zhasne. Na obrazovce bude zobrazen pouze aktuální čas a datum. 

Po opětovném kliknutí na jakékoliv místo displeje přejde obrazovka do původního režimu. 

Druhá volitelná teplota 

Zobrazení aktuální teploty v místě instalace druhého teplotního čidla. 

Indikace Softwarového dveřního spínače  - SDS 

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 spalin SDS 

automaticky provede nový start/restart procesu regulace hoření. 

• SDS je aktivní pouze v době zobrazení indikace na hlavní obrazovce 

• Zapnutí/vypnutí SDS je možné v nastavení (viz kap. 4.1) 
 
SDS není plnohodnotná náhrada za mechanický dveřní spínač - nedoporučuje se aktivovat 
u instalací, kde je spalinové teplotní čidlo ovlivněno teplovodním nebo akumulačním 
výměníkem. 

Režim hoření 

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

• 1 - 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. 

• 2 - 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. 

• 3 - 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 3 je automaticky nastavován regulací při každém rozhořívání paliva ve 

studeném topeništi. Při dalším přiložení paliva je automaticky nastaven předchozí 
režim. 

 

Obrazovka s režimy Hlavní nabídka 

Kliknutím na “MENU“ je zobrazena obrazovka s hlavní nabídkou. 

Nabídka slouží pro přepínání obrazovky mezi režimem hoření (viz. kap. 3.1), režimem vytápění 

(viz. kap. 3.2) a pro vstup do nastavení zařízení (viz. kap. 4). 
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3.1.2 Obrazovka s režimem hoření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim hoření (viz. kap. 3.1.1.) lze změnit stisknutím požadované hodnoty. 

3.1.3 Obrazovka vstupních hodnot 

Obrazovka obsahuje seznam aktuálních vstupních hodnot regulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tx  - aktuálně naměřená teplota na čidle „x“ 

• tk - teplota na základní desce regulace 

• teAV - zprůměrovaná venkovní teplota pro ekvitermní křivku 

• tREG  - regulační teplota (pevně nastavená nebo vypočtená dle ekvitermní křivky) 

• Inp - indikace zanutí/vypnutí dveřního spínače (on=zapnuto) 

• - - - - indikace nezapojení teplotního snímače nebo dveřního spínače 

 

Nastavení 

režimu hoření 
Návrat na 

hlavní 

obrazovku 

režimu hoření 
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3.1.4 Obrazovka výstupních hodnot 

Obrazovka obsahuje seznam aktuálních výstupních hodnot regulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  S1 – S4   - aktuální polohy natočení instalovaných servopohonů 

•  R1 – R4  - aktuálních stavy instalovaných relé (ON=zapnuto; OFF=vypnuto) 

• - - -  - indikace nezapojení servopohonu nebo relé 

3.1.5 Obrazovka se statistikou posledního hoření 

Obrazovka poskytuje informace o stavu posledního procesu hoření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Aktuální program - hodnota nastaveného programu (dle nastavení technikem) 

•  tmax doporučená - maximální doporučená teplota v topeništi (dle nastaveného 

  programu) 

• tmax dosažená  - maximální dosažená teplota v topeništi 

• celková doba hoření - celková doba procesu hoření od startu regulace do doby dosažení 

   žárového procesu 
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3.1.6 Obrazovka trouba 

Zobrazí se pouze v případě, že je tato funkce nastavena servisním technikem. 

Tato funkce slouží pro nastavení regulace teploty v pečící troubě.  

V případě, že je tato funkce aktivována, je dostupná pouze v režimu hoření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty je možné změnit kliknutím na stávající hodnotu, vybráním nové hodnoty pomocí šipek a 

následným potvrzením tlačítkem „POTVRDIT“. 

3.2 Obrazovky vytápění 

3.2.1 Hlavní obrazovka vytápění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní nabídka 

Kliknutím na “MENU“ je zobrazena obrazovka s hlavní nabídkou. 

Nabídka slouží pro přepínání obrazovky mezi režimem hoření (viz. kap. 3.1), režimem vytápění 

(viz. kap. 3.2) a pro vstup do nastavení zařízení (viz. kap. 4). 

Signalizace 

datového spojení 

Zhasnutí 

displeje 

Zobrazení 

aktuálního času 

Zapnutí / vypnutí 

zvukové signalizace 

Přechod do 

zobrazení hoření 

Nastavená 

interiérová 

teplota 

Navigační 

tlačítko-nahoru 

Automatický 

režim 

Hlavní nabídka 

Manuální 

režim 

Venkovní 

teplota 

Tlačítko pro 

potvrzení 

Interiérová 

teplota 

Navigační 

tlačítko-dolů 

Stavový řádek 

Zapnutí/vypnutí 

regulace trouby 

(ON=zapnuto) 

Aktuální teplota v 

troubě 

Nastavení 

požadované 

teploty v troubě 

/50 – 300 °C/ 
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Signalizace datového spojení 

Signalizace funkčnosti datového spojení mezi základní deskou regulace a displejem. 

Signalizace nabývá třech hodnot. Správnou funkčnost datového spojení signalizuje blikající zelená 

„fajfka“:   

Zobrazení aktuálního času 

Zobrazení aktuálního času ve formátu 24h. 

Navigační tlačítko dolů / nahoru 

Navigační tlačítka slouží pro přechod mezi jednotlivými obrazovkami, pro přepínání hodnot a pro 

navigaci v seznamech. 

Nastavená interiérová teplota 

Zobrazení nastavené teploty v interiéru. Teplota je nastavena buď automaticky dle týdenního 

termostatu (nutno aktivovat automatický režim viz. níže) nebo manuálně uživatelem. 

Pokud nastavujeme teplotu manuálně je nutné: 

1) Aktivovat manuální režim (tlačítko ) 

2) Dlouze kliknout na aktuálně nastavenou interiérovou tepltou a navolit šipkami nově 

požadovanou teplotu 

3) Potvrdit novou teplotu tlačítkem „POTVRDIT“ 

Interiérová teplota 

Aktuálně naměřená teplota v interiéru. 

Přechod do zobrazení hoření 

Kliknutím na ikonu se dostaneme na obrazovku hoření (viz. kap. 3.1.1) 

Tlačítko pro potvrzení 

Slouží pro potvrzení manuálně nastavené interiérové teploty 

Zapnutí / vypnutí zvukové signalizace 

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

informuje ho o přechodu regulace do klidového stavu nebo ho upozorní na chybový stav.  

Zhasnutí displeje 

Stisknutím tlačítka obrazovka zhasne. Na obrazovce bude zobrazen pouze aktuální čas a datum. 

Po opětovném kliknutí na jakékoliv místo displeje přejde obrazovka do původního režimu. 

Stavový řádek 

Stavový řádek informuje o aktuálním stavu průběhu regulace vytápění: 

• Topení 
Režim topení – termostatem byl dál povel topit 

• AKU 80% 
Upozornění, že je akumulační nádrž nabitá na 80%. 

• AKU 90% 
Upozornění, že je akumulační nádrž nabitá na 90%. 

• AKU 100% 
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Varování, že je akumulační nádrž nabitá na 100% (100% = 80°C). 

• Alarm 
Upozornění na překročení teplotního limitu u některé z měřených teplot. 

• Vysoká venk. teplota 
Upozornění na vysokou venkovní teplotu – není třeba topit. 

• Porucha teploty 
Upozornění na poruchu některého z teplotních čidel. 

• Letní provoz 

Regulace je v nečinnosti – aktivuje se dvojitým stisknutím tlačítka  . 

• „bez zobrazení“ 
Místnost je natopena – termostat nedává povel k topení. 

Venkovní teplota 

Zobrazuje aktuálně naměřenou venkovní teplotu. Je aktivní pouze v režimu regulace dle venkovní 

teploty – Ekvitermní regulace. 

Manuální režim 

Manuální režim pro nastavení interiérové teploty. 

Automatický režim 

Automatický režim pro nastavení interiérové teploty. V tomto režimu je interiérová teplota 

automaticky nastavována dle týdenního termostatu. 

 

3.2.2 Obrazovka se zobrazením akumulační nádrže 

Zobrazuje stav akumulační nádrže včetně stavu čerpadel a dalších teplot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teplota vody 

v teplovodním 

výměníku 

Stav čerpadla 

primárního 

okruhu 

(ON=zapnuto) 

Teplota vody 

do topného 

systému 

Procentuální 

úroveň nabití 

AKU nádrže 

Stav čerpadla 

otopné 

soustavy 

Teplota vody 

ve spodní části 

AKU nádrže 

Teplota vody v 

horní části AKU 

nádrže 
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3.2.3 Obrazovka s nastavením teplé užitkové vody (TUV) 

Pokud je součástí otopné soustavy i ohřev užitkové vody „bojler“, je zobrazena obrazovka 

s nastavením TUV. 

Zde je možné měnit prioritu topení a požadovanou teplotu v bojleru. 

Volba priority topení: 

• T - otopná soustava 

Stisknutím tlačítka "T" se zvolí priorita vytápění na otopnou soustavu. Při tomto 

nastavení se nebere v úvahu nastavená teplota vody v boileru. Aktivní člen (čerpadlo, 

ventil) je vypnutý a veškerá tepelná energie je předávána do otopné soustavy.  

• V - teplá užitková voda 

Stisknutím tlačítka "V" je zvolena priorita vytápění na ohřev teplé užitkové vody. Při 

tomto nastavení je souběžně vytápěna otopná soustava a zásobník TUV - boiler. V 

případě dosažení přednastavené teploty se aktivní člen vypíná a veškerá tepelná 

energie je předávána do otopné soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Obrazovka s nastavením vytápění elektrickou topnou patronou 

Zobrazí se pouze v případě, že je součástí soustavy elektrická topná patrona. 

Obrazovka slouží pro nastavení vytápění akumulační nádrže elektrickou topnou patronou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty je možné změnit kliknutím na stávající hodnotu, vybráním nové hodnoty pomocí šipek a 

následným potvrzením tlačítkem „POTVRDIT“. 

Zapnutí/vypnutí 

ovládání topné 

patrony 

(ON=zapnuto) 

Nastavení 

požadované 

teploty  

/30 – 90 °C/ 

Čas zapnutí 

Aktuální teplota 

vody v bojleru 

Stav aktivního 

členu 

(čerpadlo/ventil) 

Nastavená 

teplota vody v 

bojleru 

Tlačítka pro 

výběr priority 

topení 
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4 NASTAVENÍ 

4.1 Uživatelské nastavení 

Do obrazovky s uživatelským nastavením se dostaneme z hlavní nabídky. Pro přechod do hlavní 

nabídky klikněte na tlačítko MENU (viz. kap. 3.1.1). Poté zvolte možnost „NASTAVENÍ“.  

V nastavení máme na výběr mezi uživatelským nastavením, nastavením technika a zobrazením 

informací o aplikaci, kde najdeme informace o terminálu a jednotce automatické regulace hoření. 

Pro přechod do nastavení zvolte možnost „UŽIVATEL“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde máme na výběr mezi nastavení SDS, displeje, času, jazyku, týdenního termostatu a ekvitermní 

křivky. 

4.1.1 Aktivace softwarového dveřního spínače (SDS) 

K obrazovce se dostaneme, pokud v nastavení zvolíme možnost „SDS“. 

Na této obrazovce je možné aktivovat/deaktivovat softwarový dveřní spínač (viz. kap. 2.1.1 – 

Indikace SDS). Změnu stavu provedeme kliknutím na nápis ON/OFF (ON = zapnuto), zvolením nové 

hodnoty pomocí šipek a následným potvrzením pomocí tlačítka „POTVRDIT“. 
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4.1.2 Nastavení displeje 

Do obrazovky s nastavením displeje je možné přejít, pokud v nastavení zvolíme možnost „DISPLEJ“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jas   - výběr úrovně jasu displeje (5=nejvyšší jas) 

• Pohasnutí  - nastavení pohasnutí displeje (ON=zapnuto pohasnutí displeje, které 
  se aktivuje za 3 minuty neaktivity) 

• Jas při pohasnutí - výběr úrovně jasu při pohasnutí (5=nejvyšší jas) 
 
Změnu stavu provedeme kliknutím na požadovanou hodnotu, zvolením nové hodnoty pomocí šipek a 
následným potvrzením pomocí tlačítka „POTVRDIT“. 

4.1.3 Nastavení času 

Obrazovka sloužící pro nastavení týkající se času a data. 

Je aktivována po kliknutí na možnost „ČAS“ v nastavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Čas   - nastavení aktuálního času ve formátu 24h 

• Datum   - nastavení aktuálního data ve formátu DD/MM/RR 

• Spořič – hodiny  - nastavení spořiče obrazovky (ON=po 3 minutách neaktivity se 
  zobrazí spořič displeje s hodinami) 

 
Změnu stavu provedeme kliknutím na požadovanou hodnotu, zvolením nové hodnoty pomocí šipek a 
následným potvrzením pomocí tlačítka „POTVRDIT“. 

4.1.4 Nastavení jazyka 

Obrazovka pro výběr jazyka v prostředí automatické regulace. Na výběr máme ze 4 jazyků. 
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4.1.5 Nastavení týdenního termostatu 

V případě nastavení technikem, má uživatel možnost přístupu do týdenního termostatu. 

Pro nastavení termostatu zvolte v nastavení možnost „THERM“. Zde je možné nastavit až 6 změn 

teploty na každý den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup při nastavení týdenního termostatu: 

1. Šipkami si zvolíme požadovaný den 

2. Je označeno tlačítko „1“. K této první změně vybereme na displeji požadovaný čas změny a 

teplotu, kterou chceme k tomuto času přiřadit. Vybraný čas a teplotu potvrdíme stisknutím 

tlačítka „POTVRDIT“. 

3. Podle potřeby přiřaďte další změny teplot na polohy 2 až 6. 

4.1.6 Nastavení ekvitermní křivky 

Pokud je instalováno i exteriérové teplotní čidlo a je provedeno potřebné nastavení ekvitermního 

režimu technikem, je uživateli zpřístupněna možnost nastavení ekvitermní křivky. 

 

Můžeme nastavit 

1) Hraniční teploty ekvitermní křivky 

a) nastavíme nejnižší hraniční venkovní teplotu, k ní poté nastavíme teplotu otopné 

soustavy při námi nastavené nejnižší hraniční venkovní teplotě 

b) nastavíme nejvyšší hraniční venkovní teplotu, k ní poté nastavíme teplotu otopné 

soustavy při námi nastavené nejvyšší hraniční venkovní teplotě.  

Pokud je tato teplota překročena, ohřev vody je z důvodu vysoké venkovní teploty 

deaktivován. 

2) Mód ekvitermní regulace 

Módem ekvitermní regulace se rozumí průměrování venkovní teploty v závislosti na čase. 

o mód 0 - výsledná teplota otop. soustavy se vypočítá dle aktuální venkovní teploty 

o mód 1 - výsledná teplota otop. soustavy se vypočítá dle zprůměrované venkovní 

  teploty za poslední 4 hod. 

o mód 2 - výsledná teplota otop. soustavy se vypočítá dle zprůměrované venkovní 

  teploty za posledních 8 hod. 

o mód 3 - výsledná teplota otop. soustavy se vypočítá dle zprůměrované venkovní 

  teploty za posledních 12 hod. 

o mód 4 - výsledná teplota otop. soustavy se vypočítá dle zprůměrované venkovní 

  teploty za posledních 16 hod. 

3) Posun ekvitermní křivky 

V případě potřeby je možné posunout ekvitermní křivku až o 10 °C (abychom nemuseli 

upravovat maximální i minimální teploty vody /tw t1, tw t2/) 
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4.2 Nastavení technika 

Do obrazovky s nastavením technika se dostaneme z hlavní nabídky. Pro přechod do hlavní nabídky 

klikněte na tlačítko MENU (viz. kap. 3.1.1). Poté zvolte možnost „NASTAVENÍ“.  

Pro přechod do nastavení technika zvolte možnost „TECHNIK“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zpřístupnění nastavení bude vyžadováno heslo, které sdělí výrobce nebo distributor. Defaultní 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mód ekvitermní 

regulace 

Posun ekvitermní 

křivky 

Venkovní teplota 

Teplota otopné 

soustavy 

Nejnižší hraniční 

teplota 

Nejvyšší hraniční 

teplota 
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4.2.1 Výběr topeniště 

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“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Volba instalovaných teplotních čidel 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Volba instalovaných TČ“. 

Na těchto obrazovkách je možno změnit nastavení instalovaných teplotních čidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1 Obrazovka s grafickým znázorněním umístění teplotních čidel 

Umožňuje softwarově nastavit umístění jednotlivých teplotních čidel (TČ). 

Změnu je možné provést kliknutím na požadované TČ a poté vybráním jedné z nabízených hodnot 

(OFF = vypnuto; 1 až 9 = označení TČ v daném umístění). 

 

Pozn.:  Umístění TČ na této obrazovce nedoporučujeme měnit. Teplotní čidla jsou přednastavena dle 

zvoleného systému a režimu vytápění (viz. kap. 4.2.9). 
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4.2.2.2 Obrazovka s instalovanými teplotními čidly 

Do této obrazovky se dostaneme kliknutím na tlačítko „2nd“ v Obrazovce s grafickým znázorněním 

umístění teplotních čidel. 

Obsahuje přehled instalovaných teplotních čidel s možností zapnutí/vypnutí čidla (ON = zapnuto; OFF 

= vypnuto). Zapnutí/vypnutí je možné provést kliknutím na „ON/OFF“ a následnou změnou hodnoty 

šipkami. 

4.2.2.3 Obrazovka s kompenzací teplotních čidel 

Do obrazovky lze přejít kliknutím na tlačítko „+ / - “ v Obrazovce s instalovanými teplotními čidly. 

Na této obrazovce je možno nastavit teplotní kompenzaci čidla v případě, že čidlo neměří teplotu 

správně. 

Změnu je možné provést kliknutím na hodnotu čidla a následnou změnou hodnoty šipkami. 

4.2.3 Zobrazení 2. teploty na hlavní obrazovce 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Volba instalovaných TČ“. 

V případě, že jsou instalovány další teplotní čidla, můžeme zde nastavit zobrazení druhé teploty na 

hlavní obrazovce. 

Zobrazení druhé teploty provedeme kliknutím do pole pro hodnotu a následným výběrem číselného 

označení teplotního čidla nebo hodnoty OFF (OFF=vypnuto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Nastavení základních parametrů 

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

Zobrazí se podmenu, kde je možné přenastavit parametry ohniště, změnit nastavení dveřního 

spínače, změnit konfiguraci teplot a dále změnit požadovanou teplotu a prodlevou startu regulace. 
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4.2.4.1 Parametry topeniště 

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

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

 

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

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

automatické regulace! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Popis jednotlivých parametrů najdete v kapitole 6 (Tabulka parametrů). 

4.2.4.2 Nastavení dveřního spínače 

Na obrazovce s nastavením základních parametrů vyberte položku „Zap. dveřního spínače Inp“. 

Zde je možné nastavit polaritu dveřního spínače (řeší způsob spínání dveřního spínače), díky kterému 

dojde k automatickému restartu automatické regulace hoření při každém přiložení paliva.  

 

Vyberte jednu z možností nastavení polarity: 

• 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 

• - - -  - dveřní spínač je neaktivní (nezapojen) 
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4.2.4.3 Sledování překročení maximální požadované teploty 

Na obrazovce s nastavením základních parametrů vyberte položku „Konfigurace teplot“. 

Obrazovky slouží ke sledování/nastavení čítačů překročení maximální požadované teploty. 

Nejdříve si vyberte, pomocí číselného označení, teplotní čidlo, které bude sledováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté se kliknutím na „Konfigurace čítačů“ dostanete do nastavení čítačů teplot. Zde je 

možné, kliknutím na požadovanou položku (t1, t2, t3), změnit hodnoty sledovaných teplot. Údaje 

„Cnt“ poté udávají, kolikrát byla překročena teplota „t“.  

Pozn.: Optimální limitní teploty jsou přednastaveny dle zvoleného výběru ohniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.4 Nastavení teploty a prodlevy při startu 

Na obrazovce s nastavením základních parametrů vyberte položku „tepl. a prodl. statu“. 

Na této obrazovce je možné změnit (kliknutím na požadovanou hodnotu) podmínky pro start 

automatické regulace hoření. Podmínkami rozumíme požadovanou teplotu potřebnou pro start 

regulace a dobu, za kterou má být tato teplota dosažena. 

Pozn.: Pokud nebudou podmínky splněny, regulace přejde do klidového stavu a klapka EPV se uzavře. 
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4.2.5 Test systému 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Test systému“. 

Test umožňuje zjistit funkčnost komponentů – servopohonů a výstupních relé. 

Stiskem na označení testovaného komponentu se změní hodnota nebo stav na opačný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Výpis nastavení 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Výpis nastavení“. 

Obrazovka obsahuje výpis veškerých komponentů (teplotních čidel, výstupních relé a servopohonů) 

společně s nastavením jednotlivých komponentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• --- - komponent není nainstalovaný 

• R - označení spalinového teplotního čidla 
 

4.2.7 Změna hesla do nastavení technika 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Heslo“. 

Zde je možné zadat nové heslo pro vstup do nastavení technika. Změna se provede zadáním nového 

hesla a následným potvrzením ( ). 
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4.2.8 Přechod do továrního nastavení 

Na obrazovce s nastavením technika vyberte položku „Tovární nastavení“. 

Po kliknutí na tuto položku vyskočí okno s dotazem, zda chcete uvést přístroj do továrního nastavení. 

Pokud zvolíte volbu „Ano“, přejde veškeré softwarové nastavení do původní podoby nastavené 

výrobcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9  Nastavení systému a režimu vytápění 

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

Na této obrazovce je možné zvolit systém a režim vytápění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.1 Systémy vytápění 

Systém 1 

 
 

 

Systém 2 

 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Topná tělesa 
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Systém 3 

 
 

 

Systém 4 

  
 

 

Systém 5 

 
 

 

Systém 6 

 
 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Topná tělesa 

• Boiler 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Topná tělesa 

• Boiler 

• Elektrická topná patrona 

• Uzavírací ventil 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Topná tělesa 

• Záložní kotel 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Topná tělesa 

• Boiler 

• Záložní kotel 

• Uzavírací ventil 
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Systém 7 

 
 

 

Systém 8 

 
 

 

Systém 9 

 
 

 

Systém 10 

 
 

 

 

Pozn.: Detailní popis systémů vytápění najdete po přihlášení na webu www.timpex.cz. 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Uzavírací ventil 

• Topná tělesa 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Uzavírací ventil 

• Topná tělesa 

• Boiler 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Uzavírací ventil 

• Topná tělesa 

• Elektrická topná patrona 

• Krbová vložka 

• Akumulační nádrž 

• Uzavírací ventil 

• Topná tělesa 

• Záložní kotel 



 
Automatická regulace hoření REGEQ 

30 

4.2.9.2 Režimy vytápění 

Režim 0 

• V tomto režimu jsou termostat i ekvitermní regulace deaktivovány. Je nutné místo něj zvolit 

jeden z režimů níže. 

Režim 1  

• Vytápění dle týdenního termostatu systémem start/stop. 

• Pokud dá termostat pokyn k topení, začne se otopná soustava ohřívat (vytápění probíhá bez 

ovládání servopohonu třícestného směšovacího ventilu). Po vytopení na požadovanou 

teplotou dále neprobíhá ohřev otopné soustavy. 

• Ekvitermní regulace je v tomto režimu deaktivovaná. 

Režim 2 

• Vytápění dle venkovní i vnitřní teploty. 

• Vytápění probíhá na základě kombinace týdenního termostatu s ekvitermní regulací. 

Režim 3 

• Vytápění dle týdenního termostatu s útlumovou teplotou. 

• Pokud dá termostat pokyn k topení, otopná soustava se začne nahřívat na požadovanou 

teplotu. Po vytopení na požadovanou teplotou bude probíhat dále ohřev otopné soustavy na 

nižší/útlumovou teplotu. 

• Ekvitermní regulace je v tomto režimu deaktivovaná. 

Režim 4 

• Vytápění dle ekvitermní křivky. 

• Vytápění otopné soustavy se řídí ekvitermní křivkou.  

• Termostat je deaktivovaný. 

Režim 5 

• Vytápění dle týdenního termostatu systémem start/stop. 

• Pokud dá termostat pokyn k topení, otopná soustava se začne nahřívat na požadovanou 

teplotu (vytápění probíhá s ovládáním servopohonu třícestného směšovacího ventilu). Po 

vytopení na požadovanou teplotou dále neprobíhá ohřev otopné soustavy. 

• Ekvitermní regulace je v tomto režimu deaktivovaná. 

4.2.10 Konfigurace serv a relé 

Slouží pro přiřazení funkce k servopohonům a relé. Popis funkcí naleznete v dokumentu „Funkce 

servopohonů a relé“, který je dostupný po přihlášení na adrese www.timpex.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timpex.cz/
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5 TABULKA PARAMETRŮ 

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  

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

 


