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Upozornění: servisní úkony zapsané v tomto dokumentu smí provádět pouze proškolená osoba na 

zapojování automatických regulací hoření Timpex.  

Při manipulaci s napětím 230V musí mít daná osoba odpovídající kvalifikaci – vyhláška 50/1978 Sb.  
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1 TECHNICKÝ POPIS 

1.1  Technický popis zařízení 

1.1.1 Řídící jednotka 

Vstup 

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

• napájení 24 V/DC 

• 1 x spínač pro start regulace hoření 
o startovací tlačítko 
o nebo mechanický dveřní spínač 
o nebo magnetický dveřní spínač 

Výstup 

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

• 1 x beeper (zvukový výstup) 

• * 1 x beznapěťové relé 
 

1.1.2 Zobrazovací jednotka 

• tříbarevná dioda signalizující dosaženou teplotu v topeništi 

 

1.1.3 Blokové schéma 

 

 
   - nutná konfigurace pro činnost automatické regulace hoření 

   - volitelná konfigurace 

 

 Pozn.: SMART 100 je plně autonomní regulace. Řídící jednotka tedy nemusí být nutně  

 připojena na Zobrazovací panel, popř. Mobilní aplikaci. Nepřipojením ale uživatel  

 přichází o možnost nastavení, resp. informaci o průběhu hoření nebo o indikaci  

 přetápění. Doporučujeme tedy připojit jak Zobrazovací panel, tak využívat i Mobilní  

 aplikaci. 

 

__________________________________________________________________________________ 

* jen v případě, že vlastníte typ jednotky, jejíž součástí je relé kontakt 
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1.2 Technické požadavky na mobilní aplikaci 

1.2.1 Android 

• přístroj se systémem android 5 „Lollipop“ a vyšší 

• bluetooth LE 

• polohové služby GPS 
 
Aplikace je ke stažení v obchodě Google Play pod názvem Timpex 

1.2.2 iOS 

• přístroj se systémem iOS s verzí 11 a vyšší 

• bluetooth LE 

• polohové služby GPS 
 

Aplikace je dostupná v App Storu pod názvem Timpex 

1.3 Technický popis komponentů 

1.3.1 Kabely 

Typ izolace kabelů 

• standard  do 55 °C 

• silikon    do 180 °C 

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

1.3.2 Servopohony 

Parametry 

• Přívodní napětí: 24 V/DC 

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

1.3.3 Dveřní spínač 

Zapojení dveřního spínače TIMPEX:  

• dvířka uzavřena - kontakty spínače rozpojeny 

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

Tepelná odolnost dveřního spínače TIMPEX:  350 °C  

1.3.4 Uchycení zobrazovací jednotky 

Kovová část zobrazovací jednotky je určena k podomítkové instalaci – do teploty max. 50 °C. 
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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 – 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 řídící elektronické jednotky v plastové krabičce 

o instalujeme v prostoru, kde teplota nepřesahuje 50 °C 
 

d. Instalace zobrazovací jednotky 
o kovová trubka se formou lepidla či tmelu zafixuje do stěny či pláště obestavby 
o zobrazovací panel se vsune do trubky 
o teplota v místě instalace zobrazovacího panelu nesmí přesáhnout 50 °C 

 
e. 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 – Nastavení regulace hoření 

Nastavení topeniště je popsáno v kapitole 3.3 Servisní menu 

2.1.3 Krok 3 – Elektrické propojení 

a. Propojení řídící jednotky s příslušenstvím se provede dle přiloženého elektrického 
zapojení (teplotní čidlo, servopohon, dveřní spínač/startovací tlačítko) 

b. Propojení řídící jednotky se zobrazovacím panelem se provede pomocí 2-pin kabelu. Na 
zobrazovacím panelu se zapojí modrý vodič do svorky „BU“ a hnědý do svorky „BN“. 

c. Připojení napájecího adaptéru 24 V/DC. 
 

Při instalaci v prostředí, kde může být zvýšená úroveň průmyslového rušení, 
použijte pro napájení napěťový filtr a přepěťovou ochranu. 
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2.1.4 Krok 4 – Stažení a instalace mobilní aplikace 

Aplikaci Timpex stáhnete na Google Play pro systém Android, popř. v Apple Store pro systém iOS. 

Při instalaci aplikace postupujte dle pokynů mobilní aplikace. 

2.1.5 Krok 4 – Propojení regulátoru  s mobilní aplikací 

a. Zapojte regulátor ke zdroji napájení 
b. Na mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth. 
c. Spusťte mobilní aplikaci Timpex 
d. Aplikace bude požadovat přístup k poloze zařízení. Volbu Povolte (nutnost ze strany 

operačního systému, aby vyhledal zařízení). 
e. Aplikace začne prohledávat regulátory v okolí.  Až bude regulátor nalezen, zadejte 

v aplikaci heslo „123456“. Tímto krokem dojde ke spárování mobilní aplikace 
s regulátorem. 

 
Pozn.:  Regulátor může být spárovaný s více mobilními zařízeními.  

V aktivní komunikaci je však umožněno spojení regulátoru pouze s jedním mobilním 
zařízením. Pokud chcete připojit k regulaci druhé mobilní zařízení, je nutné ukončit aplikaci na 
zařízení předchozím. 

 
 
Pokud se chcete připojit mobilním zařízením k jiné regulaci, bude nutné zrušit propojení 
mobilní aplikace s předešlou regulací. V opačném případě se nebude možné k nové regulaci 
připojit! Zrušení propojení provedete v Uživatelském nastavení. 
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2.2 Schéma základního zapojení regulace hoření 

 

 
 

1. Spalinové teplotní čidlo - TČ (zelený konektor) 

2. Řídící jednotka 

3. Zobrazovací panel (modrý konektor) 

4. Dveřní spínač (černý konektor) 

5. Servopohon s klapkou EPV (oranžový konektor) 

6. Napájecí adaptér 24 V/DC (3,5mm jack) 
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2.3 Schéma zapojení 

standardní propojovací kabel 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 kabel se zobrazovací jednotkou 

2.3.2 Servopohon BELIMO 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 kabel se zobrazovací jednotkou 
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2.4 Schéma zapojení 

silikonový propojovací kabel 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 kabel se zobrazovací jednotkou 

2.4.2 Servopohon BELIMO 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 kabel se zobrazovací jednotkou 
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3 POPIS MOBILNÍ APLIKACE 

3.1 Hlavní obrazovka 

 
 

 

 

 

Nastavení 

Přechod do nastavení regulátoru, viz kapitoly „Uživatelské nastavení“ a „Servisní menu“. 
 

Zvuková signalizace 

Zapnutí / Vypnutí zvukové signalizace řídící jednotky, viz kapitola „Zvuková notifikace řídící 
jednotky“.  
Pokud zvukovou signalizaci vypnete, nebude regulace akusticky upozorňovat na důležité situace! 
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Barva aplikace 

Na základě dosažené teploty v topeništi aplikace zobrazuje tři barvy. 
 

• žlutá barva      - menší dosažená teplota než optimální 
- přiloženo menší množství paliva než optimální 

• zelená barva       - optimální dosažená teplota pro dané topeniště  
- optimální množství paliva 

• červená barva      - topeniště se přetápí 
- přiloženo větší množství paliva, než je optimální 

 

Režim hoření 

•  ECO – klapka EPV je během regulačního procesu více zavřená – útlumové hoření 
o Vybere se v případě požadavku hoření s menším výkonem např. v době již vyhřátého 

vytápěného prostoru. 

• SMART – klapka EPV se řídí dle nastaveného programu 
o Vybere se v případě, když není požadováno útlumové nebo intenzivní hoření.  

• TURBO – klapka EPV je během regulačního procesu více otevřená – intenzivnější hoření 
o Vybere se v případě potřeby většího výkonu v topeništi.  
o Režim TUBRO je automaticky nastavován regulací při každém rozhořívání paliva ve 

studeném topeništi (palivo potřebuje větší množství vzduchu na rozhoření). Při dalším 
přiložení paliva je automaticky nastaven předchozí nastavený režim. 

 
Typ paliva 

Aplikace zobrazuje vybraný typ paliva. Na výběr je dřevo a dřevěné brikety. 
 
 
 
Průběh hoření 

Grafické kruhové zobrazení aktuální fáze hoření. 
 

• Nejvyšší intenzitu hoření zobrazuje v kruhu poloha (A).  

• Při poloze (B) regulace vyzve k přiložení paliva. 
 

 

 

Teplota spalin 

Aktuální teplota spalin v topeništi. 
 

Poloha klapky EPV 

Aktuální poloha klapky externího přívodu vzduchu. 

• 100 % = klapka je plně otevřena 

• 0 % = klapka je plně zavřena 
 

Čas hoření 

Doba aktuálního hoření (čas od startu regulace do přechodu do klidového režimu - StandBy). 
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Graf historie hoření a max. dosažené teploty 

Graf zobrazuje historii posledních 10 hoření.  
U každého z hoření graf vyobrazuje 

• maximální dosaženou teplotu spalin během hoření 

• informaci o tom, zda byla v daném hoření přiložena malá (žlutý sloupec), optimální 
(zelený sloupec) nebo velká dávka paliva (červený sloupec). 

 

Statistika počtu přiložení 

Počet přiložení za poslední den (D), týden (W), měsíc (M) a celkový počet přiložení od posledního 
vynulování statistiky (S). 

Statistiku je možné vynulovat v uživatelském nastavení. 
 

3.2 Uživatelské nastavení 

Do uživatelského nastavení se dostanete po kliknutí na znak . 
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Upozornění /notifikace/ 

Nastavení upozornění na události. 
Upozornění se budou zobrazovat v notifikační liště Vašeho telefonu nebo tabletu. 
Notifikace lze nastavit na 

• požadavek na přiložení další dávky paliva 

• upozornění na opomenutí uzavření dvířek topeniště 
 

Režim hoření 

Nastavení režimu hoření. Na výběr máte mezi třemi režimy hoření (ECO, SMART, TURBO), viz 
kapitola 3.1. 

 

Palivo 

Nastavení typu paliva. Na výběr je mezi dřevem a dřevěnými briketami. Každý typ má svou 
specifickou křivku hoření. 

 

Posun přiložení 

Úprava nastavení požadavku na přiložení další dávky paliva.  
V případě, že regulace hlásí požadavek na přiložení příliš brzo (v topeništi je ještě aktivní oheň), 
zvolte možnost „+1“, případně hraniční možnost „+2“. 
Pokud regulace hlásí požadavek přiložení příliš pozdě (uhlíky v topeništi jsou již vyhaslé), zvolte 
možnost „-1“, případně hraniční možnost „-2“. 

 

Reset statistiky 

Vynulování hodnot statistiky přiložení. Tímto krokem se počítadlo počtu přiložení nastaví na 
hodnotu nula. 

 

Připojená regulace 

Informace o regulaci hoření, se kterou je aplikace propojena.  
Kliknutím na tuto nabídku lze propojení mobilní aplikace s regulací zrušit. 
Zrušení propojení využijte v případě, že se chcete mobilním zařízením připojit k jiné regulaci. 

 

Servisní menu 

Slouží pro autorizované techniky, kteří provádí instalaci regulace hoření.  

Pokud provede neproškolená osoba v servisním menu jakoukoliv změnu, přebírá na sebe 

veškerou zodpovědnost za případné škody vzniklé vlivem nesprávného nastavení 

regulace. 

 

Verze hardwaru 

Zobrazuje programovou verzi, kterou disponuje Vaše regulace hoření.  

Pokud je pro regulaci k dispozici nová verze softwaru, budete o této skutečnosti upozorněni 

hláškou. Doporučujeme pak aktualizaci provést, aby Vaše jednotka měla to nejnovější 

programové vybavení.  

 

Verze Softwaru 

Zobrazuje verzi softwarového vybavení Vaší mobilní aplikace.  

Aktualizace aplikace je možná na App store nebo v Obchodě play. 
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3.3 Servisní menu 

Nastavení může provádět pouze proškolená osoba. Přístup do servisního menu je chráněn 

heslem: 0002. 

 
 

Výběr topeniště 

1) Volba typu topeniště 

• krb /přímé napojení topeniště na komín/ 

• kamna /topeniště s jakýmkoliv výměníkem - teplotní čidlo musí být umístěno před 

výměníkem/ 

• výběr dle výrobce a typu topeniště 

 Pozn.:  - u krbu je možné zvolit teplotu v rozmezí 250 - 600 °C 

  - u kamen či topenišť s výměníkem v rozmezí 400 – 1 000 °C 

Na základě zvolené teploty si regulace vypočítá a vytvoří statickou regulační křivku hoření. 

2) Volba automatického režimu regulace hoření 

• automatický režim – regulace se učí z historie hoření a neustále upravuje regulační 

křivku pro optimální hoření. 

Pozn.: Automatický režim je dostupný pouze u volby krb nebo kamna. 

Pozn.: první zátopy a kalibrace automatického režimu jsou popsány v kapitole 5. 
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Relé 

• Off – relé je trvale vypnuto 

• Digestoř – relé se vypne v případě, že dojde k otevření dvířek topeniště. 

Pozn.: Pro tuto funkci je nutné mít fyzicky nainstalovaný dveřní spínač. 

• Čas regulace – relé je zapnuto po celou dobu regulačního procesu. 

• Spalinový ventilátor – relé se zapne při startu regulace. K vypnutí dojde při přechodu do 

klidového stavu nebo při dosažení nastavené teploty (zhruba 2/3 naximální požadované 

teploty). 

 

Nastavení servopohonu 

 Obrazovka slouží pro nastavení doby chodu servopohonu. 

 Chod standardního servopohonu Timpex je 36 sec. 

 Chod servopohonu Belimo s vratnou pružinou je 150 sec. 

 

Test 

Slouží pro otestování funkčnosti regulátoru. Je možné otestovat servopohon, relé, zvukovou 

signalizaci a barvy LED diod. 

 Test komponentu spustíte kliknutím na vybraný komponent. 

Testovací režim opustíte tlačítkem „Zpět“. Opuštěním testovacího režimu se zároveň 

automaticky restartuje regulační proces. 

 

Regulační teplota 

Udává aktuálně nastavenou regulační teplotu. 

Pozn.: Pokud je zvolen automatický režim, hodnota se mění. Pokud je nastavená statická teplota 

(volba „krb“ nebo „kamna“), hodnota zůstává stejná. 

 

Počet přiložení 

 Udává počet přiložení. 

 Pozn.: hodnota se vynuluje pouze aktivováním továrního nastavení. 

 

Počet přetopení 

 Zobrazuje počet přetopení. 

 Pozn.: hodnota se vynuluje pouze aktivováním továrního nastavení. 

 

Tovární nastavení 

Uvede přístroj do základního nastavení. Veškeré Vámi nastavené údaje se při tomto kroku 

vymažou. 
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4 INDIKACE A NOTIFIKACE 

4.1 Indikace a notifikace mobilní aplikace 

4.1.1 Indikace mobilní aplikace 

Aplikace informuje uživatele během celé fáze hoření o aktuálním průběhu. Aplikace zobrazuje 3 

barvy na základě aktuální teploty v topeništi. 

Cílem je dostat se s hořením do zelené barvy, která indikuje optimální dosaženou teplotu pro dané 

topeniště, resp. optimální množství přiloženého paliva. 

Aplikace dále zobrazuje teplotu spalin, polohu klapky EPV, dobu hoření a další nastavení popsané v 

předešlých kapitolách. 

4.1.2 Notifikace mobilní aplikace – textové upozornění 

Aplikace upozorňuje na důležité momenty formou notifikací 

• doporučení na přiložení další dávky paliva 

• příliš dlouho otevřená dvířka topeniště (zapomenutá či špatně uzavřená dvířka) 

Upozornění se zobrazí v notifikační liště mobilního zařízení. 

Zap/vyp, popř. výběr je možno upravit v nastavení mobilní aplikace. 

4.2 Indikace zobrazovacího panelu 

Zobrazovací panel informuje o teplotě v topeništi formou tří barev. Barvy na zobrazovacím panelu 

korespondují s barvami v mobilní aplikaci – žlutá, zelená a červená barva. 

• požadavek na přiložení paliva - blikání žluté diody. 

• pokud nesvítí žádná barva, je regulace v klidovém režimu (nedošlo k přiložení paliva - klapka 

je plně uzavřena) 

• manuální režim řízení servopohonu – blikání zelené diody 

• porucha teplotního čidla – blikání červené diody 

4.3 Zvuková signalizace řídící jednotky 

Řídící jednotka může upozornit na stavy a žádosti regulace pomocí akustického signálu z beeperu, 

který je instalován na základní desce jednotky.  

Beeper signalizuje: 

• připojení regulace k napájení 

o 3x krátký zvukový tón 

• nový start regulace hoření (přiložena nová dávka paliva - klapka se otevře na 100 %)  

o 3x krátký tón 

• příliš dlouho otevřená dvířka topeniště (zapomenutá či špatně uzavřená dvířka) 

o 3x dlouhý tón každé 3 minuty 

• požadavek na přiložení paliva 

o 1x dlouhý tón + 4x středně dlouhý 

• přechod regulace do klidového režimu (nedošlo k přiložení paliva – klapka se uzavře na 0 %) 

o 1x dlouhý tón + 4x středně dlouhý 

Zvukovou signalizaci lze zap/vyp aktivací či deaktivací ikony repro na hlavní obrazovce mobilní 

aplikace. 
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5 KALIBRAČNÍ ZÁTOPY V AUTOMATICKÉM REŽIMU 
 

Kapitola popisuje pouze případ, kdy byl v nastavení (servisní menu > výběr topeniště) 

zvolen automatický režim. Neplatí pro standardní režim, kde je pevně nastavená 

maximální požadovaná teplota nebo vybrána konkrétní vložka! U standardního režimu není 

nutné provádět kalibrační zátopy. 

 

• První zátop, který s automatickou regulací hoření provedete, je regulací brán pouze jako 

zkušební zátop na vyzkoušení topného systému /např. v rámci předání zakázky/. Z tohoto 

důvodu se nepočítá mezi kalibrační zátopy. 

• Další tři zátopy (2. až 4.) jsou brány jako kalibrační. Během těchto zátopů přikládejte 

předepsané množství paliva. V průběhu těchto zátopů se nastavuje dynamická regulační 

křivka, podle které se bude řídit následná regulace hoření. 

• Všechny další zátopy (od 5.) se řídí dle dynamické regulační křivky, která se automaticky 

nastavila na základě předešlých zátopů.  

 

Dynamická regulační křivka se u dalších zátopů neustále mírně upravuje v závislosti na 

průběhu hoření a dosažených teplot v topeništi. 

 

 

 

6 TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

• Napájení řídící jednotky:    24V/DC, 50Hz/3VA 

• Tepelná odolnost řídící jednotky:   max 50°C 

• Tepelná odolnost zobrazovacího  panelu:  max 50°C 

• Rozměry řídící jednotky (vč. plastové krabičky):  135 x 73 x 35 mm (d x š x h) 

• Rozměry zobrazovacího panelu:   70 x 70 mm 

• Rozměr trubky zobrazovacího panelu:   Ø 50 x 40 mm 

• Způsob likvidace:     zařízení likvidovat jako tříděný odpad 

• Způsob uchycení kabelů:    konektorové zapojení 

• Odolnost řídící jednotky:    IP 40 

• Třída programového vybavení:     A (řídící funkce neovlivňuje  

                                                                                                    bezpečnost zařízení) 

 


