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1 TECHNICKÝ POPIS 

1.1  Technický popis zařízení 

1.1.1 Centrální jednotka 

Vstup 

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

• 1x napájecí adaptér 

• 1x dveřní spínač nebo startovací mechanické tlačítko 

Výstup 

• 1x 3-bodový servopohon (standard nebo vratná pružina) 

1.1.2 Signalizační jednotka 

• 3x dvoubarevná LED dioda: červená a žlutá 

• 1x beeper (zvukový výstup) 

• 4x ovládací přepínač: A, B, C, D 

• 1x regulátor jasu LED diod 

1.1.3 Blokové schéma 
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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) 

1.2.2 Servopohony 

Parametry 

• Přívodní napětí: 24 V/DC 

• Krouticí moment: 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 

Tepelná odolnost dveřního spínače TIMPEX je 350 °C. 

1.2.4 Instalační krabice centrální jednotky 

Instalační krabice řídící jednotky je určena pro volné uložení pod/vedle ohniště nebo k nadomítkové 

instalaci – do teploty max. 50 °C. 

Elektrické napájení: napěťový adaptér 24V/DC  

1.2.5 Izolační krabice signalizační jednotky 

Izolační krabice signalizační jednotky je určena pro instalaci do obestavby krbu či kamen do 

maximální teploty 170 °C.  

 

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. 
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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 řídící elektronické jednotky v plastové krabičce 

o instalujeme v prostoru, kde teplota nepřesahuje 50 °C 
 

d. Instalace izolační nebo plastové podomítkové krabičky panelové jednotky 
o instalace do obestavby krbu – izolační podomítková krabice do 170 °C 
o instalace do stěny – plastová podomítková krabice do 50 °C 

 
e. Instalace panelové jednotky 

o panelová jednotka je určena k přichycení do izolační nebo plastové podomítkové 
krabičky 

 
f. Instalace dveřního spínače 

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

 
g. Instalace mechanického startovacího tlačítka 

o instaluje se v případě, že nemáme nainstalován dveřní spínač 
o startovací tlačítko zajišťuje start regulace 

2.1.2 Krok 2 – Nastavení regulace hoření 

a.  Nastavení topeniště na krb nebo kamna (viz kap. 3) 

2.1.3 Krok 3 – Elektrické propojení 

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

b. Propojení řídící a signalizační jednotky pomocí 2pin kabelu 
c. Připojení adaptéru s napětím 24 V do vstupu pro napájení řídící jednotky 
d. Zapojení adaptéru do napájecí sítě 230V/AC 

 
 
Při instalaci v prostředí, kde může být zvýšená úroveň průmyslového 
rušení, použijte síťový filtr a přepěťové ochrany. 
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2.2 Schéma základního zapojení regulace hoření 

 

 
 

1. Spalinové teplotní čidlo 

2. Řídící jednotka 

3. Panelová jednotka 

4. Dveřní spínač 

5. Servopohon s klapkou EPV 

6. Napájecí adaptér 24 V/DC  

7. Propojovací 2pin kabel 
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2.3 Schéma zapojení se standardním propojovacím kabelem k servu (izolace kabelu 

do 55°C) 

2.3.1 Servopohon Timpex 

 

 
 

• TČ – termočlánek typu "K" (spalinové teplotní čidlo) 

• SERVO – servopohon Timpex s tříbodovým řízením 24 V/DC 

• DS – vstup pro připojení dveřního spínače nebo mechanického tlačítka 

• PK – propojovací 2pin kabel na panelovou jednotku 

2.3.2 Servopohon s vratnou pružinou 

 

 
 

• TČ – termočlánek typu "K" (spalinové teplotní čidlo) 

• SERVO – servopohon Belimo s vratnou pružinou TF24-3 

• DS – vstup pro připojení dveřního spínače nebo mechanického tlačítka 

• PK – propojovací 2pin kabel na panelovou jednotku 
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2.4 Schéma zapojení se silikonovým propojovacím kabelem k servu (izolace kabelu 

do 180°C) 

2.4.1 Servopohon Timpex 

 

 
 

• TČ – termočlánek typu "K" (spalinové teplotní čidlo) 

• SERVO – servopohon Timpex s tříbodovým řízením 24 V/DC 

• DS – vstup pro připojení dveřního spínače 

• PK – propojovací 2pin kabel řídící a signalizační jednotky 

2.4.2 Servopohon s vratnou pružinou 

 

 
 

• TČ – termočlánek typu "K" (spalinové teplotní čidlo) 

• SERVO – servopohon Belimo s vratnou pružinou TF24-3 

• DS – vstup pro připojení dveřního spínače 

• PK – propojovací 2pin kabel řídící a signalizační jednotky 
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3 OVLÁDACÍ PŘEPÍNAČE 

 

 

 
NASTAVENÍ TECHNIKA 
 

Přepínač A (určení typu topeniště) 

• FP1 – nastavení krbu (topeniště napojené přímo na komín) 

• FP2 – nastavení kamen (mezi topeništěm a komínem je instalován jakýkoliv typ výměníku) 
 
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 

 

Přepínač B (změna zvukové signalizace přiložení) 

• 1 – nastavit v případě, že zvuková signalizace přiložení indikuje příliš brzo /palivo není 
dohořelé/ 

• 2 – tovární nastavení 

• 3 – nastavit v případě, že zvuková signalizace přiložení indikuje příliš pozdě /palivo je 
vyhořelé/ 

 

Přepínač C (úprava intenzity hoření podle režimů) 

• 1 – útlumový režim – regulace více přivírá klapku a tím zpomaluje hoření. Nastavit v případě 
vysokého komínového tahu. 

• 2 – optimální režim – optimální komínový tah 

• 3 – zvýšený režim – regulace více otevírá klapku a tím zintenzivňuje hoření. Nastavit v případě 
nízkého komínového tahu. 

 
Přepínač D (zvuková signalizace) 

• ON – zapne zvukovou signalizaci 

• OFF – vypne zvukovou signalizaci 
 

Ovladač jasu LED diod 

• Otáčením zvýšíte nebo snížíte míru jasu LED diod 

Přepínač 

       A 

Přepínač 

       B 
Přepínač 

       C 

Přepínač 

       D Regulátor 

     jasu 
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4 INDIKACE PROCESŮ AUTOMATICKÉ REGULACE HOŘENÍ 

4.1 Indikace na ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE 

 
• Regulace zapnuta 

o stálý svit zelenou LED diodou 

• Tovární nastavení 

o blikání zelené LED diody v poměru 1s : 1s 

• Porucha nebo nezapojení teplotního čidla 

o blikání zelené LED diody v poměru 0,5s : 0,5s 

4.2 Indikace na SIGNALIZAČNÍ JEDNOTCE 

 
 

INDIKACE REŽIMU REGULACE HOŘENÍ 

• Aktivní automatická regulace hoření 

o stálý svit červené LED diody 

• Od požadavku na přiložení až do doby pohotovostního režimu (neaktivní stav regulace) 

o stálý svit žluté LED diody 

• Pohotovostní režim 

o žádný svit 

 

• Překročení max. teploty z důvodu přiložení většího množství paliva než doporučeného 

o blikání červené LED diody v poměru 4s : 0,5s 

• Porucha teplotního čidla 

o blikání červené LED diody v poměru 0,5s : 0,5s 

• Porucha komunikace 

o blikání žluté LED diody v poměru 0,5s : 0,5s 

LED dioda 
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4.3 Zvuková signalizace 

• Start regulace 

o 2x krátký tón 

• Signalizace pro přiložení 

o 1x dlouhý tón + 4x krátký tón 

• Přechod regulace do pohotovostního režimu 

o 1x dlouhý tón + 4x krátký tón 

• Potvrzení továrního nastavení 

o 3x krátký tón 

 

5 SAMOUČÍCÍ REŽIM NASTAVENÍ – POSTUPNÁ KALIBRACE 

• Přepínačem A nastavit KRB nebo KAMNA 

o KRB – pokud se jedná o teplovzdušnou stavbu. Topeniště, které je připojeno přímo na 

komín bez dodatečného výměníku. 

o KAMNA – pokud se jedná o stavbu, která obsahuje teplovzdušný, teplovodní nebo 

akumulační výměník. 

• Během zátopu 1–3 kalibrace neprobíhá, regulace reguluje dle pevně nastavené hodnoty 

o KRB = 350 °C 

o KAMNA = 500 °C 

• Během zátopu 4–6 probíhá kalibrace. Započítávají se pouze hodnoty, které jsou v toleranci +-

30 % k nastavené regulační teplotě. 

• Od 7. zátopu probíhá pozvolná kalibrace. Zde se započítávají pouze hodnoty, které jsou 

v toleranci +-15 % k nastavené regulační teplotě. 

 

6 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – RESET SYSTÉMU 

Pro opětovné tovární nastavení regulace nastavit přepínač A – KRB/KAMNA 

• KRB do továrního nastavení 
o Nastavit KAMNA 

o Při rozsvícení žluté LED diody přepnout přepínač D 

o Při rozsvícení červené LED diody znovu přepnout přepínač D 

o Vypnout regulaci z napájení 

o Zapnout regulaci  

o Nastavit KRB 

o Při rozsvícení žluté LED diody přepnout přepínač D 

o Při rozsvícení červené LED diody znovu přepnout přepínač D 

o Vypnout regulaci z napájení 

o Zapnout regulaci  
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• KAMNA do továrního nastavení 
o Nastavit KRB 

o Při rozsvícení žluté LED diody přepnout přepínač D 

o Při rozsvícení červené LED diody znovu přepnout přepínač D 

o Vypnout regulaci z napájení 

o Zapnout regulaci  

o Nastavit KAMNA 

o Při rozsvícení žluté LED diody přepnout přepínač D 

o Při rozsvícení červené LED diody znovu přepnout přepínač D 

o Vypnout regulaci z napájení 

o Zapnout regulaci 
 

• Po správném načtení továrního nastavení se rozbliká zelená LED dioda na řídící jednotce 
(bliká v poměru 1s : 1s) a zazní 3x krátký tón. 
 
 
RESET systému se neprovede bez vypnutí a zapnutí regulace z napájení! 


