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1. Popis predního panelu

  Pohled na regulátor s oznacenými funkcemi

  1.  Zapnutí (tlaèítko ENTER pøidržet 2 s).
  2.  LCD displej.
  3.  Signalizaèní kontrolky.
  4.  Ovládací tlaèítka.
  5.  Kontrolka signalizující zapnutí ventilátoru.
  6.  Kontrolka signalizující zapnutí èerpadla ÚT.
  7.  Kontrolka signalizující zapnutí èerpadla TUV.
  8.  Kontrolka signalizující zapnutí podlahového èerpadla.
  9.  Kontrolka signalizující zapnutí podavaèe.
10.  Ochranná pojistka 7 A.
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Pokud jako první stisknete tlacítko (   ), prejdete k nastavení teploty TUV,
tlacítky (   ) a (   ) pak nastavíte požadovanou teplotu. Ve chvíli, kdy teplota

oklesne pod 35 C (--) a vy stisknete tlacítko ENTER, dojde k vypnutí
cerpadla TUV.

 Z hlavní obrazovky máte prístup k rade funkcí. Stisknutím tlacítka (   ) 
vejdete do režimu nastavení teploty ÚT, tlacítky (   ) a (   ) pak nastavíte 

opožadovanou teplotu. Ve chvíli, kdy teplota klesne pod 35 C (--) a vy 
stisknete tlacítko ENTER, dojde k vypnutí cerpadla ÚT. Regulátor prechází 
do LETNÍHO REŽIMU - pouze TUV.
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2. Použití

Regulátor je vybaven inovovaným inteligentním rídicím systémem Logic.
Tento systém spocívá v automatickém prizpusobení výkonu kotle aktuálním 
provozním podmínkám. Celý proces regulace je založen na merení teploty 
ústredního topení. Díky novátorskému rešení, které zarucuje optimální 
spalování paliva v kotli, je snížena emise škodlivých oxidu do ovzduší. 
Díky správnému dodatecnému spalování oxidu a absenci preregulování 
spotrebuje kotel vybavený naším zarízením až o 30% paliva méne oproti 
standardním rešením.

3. Obsluha regulátoru

Pro uvedení regulátoru do provozu stisknete tlacítko ENTER. Po zapnutí 
se na displeji zobrazí hlavní obrazovka, na níž vidíte následující informace:

Teplota ÚT získaná a zadaná
Teplota TUV získaná a zadaná

Pozor!!!
Není-li systém vybaven cerpadlem TUV, je potreba vypnout.

Stisknutím tlacítka ENTER potvrdíte vybraný parametr, tlacítkem EXIT 
opustíte dané menu bez uložení nastavení.

Teplota ÚT
Výkon ventilátoru
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FUNKCE

-  MANUÁLNÍ REŽIM - tato funkce slouží
   k zapalování pod kotlem, umožòuje nezávislé
   zapínání výstupù regulátoru a ventilátoru

  Stisknutím tlaèítka ENTER zapnete a vypnete jeden z výstupù. Tlaèítky 
  (   ) a (   ) mìníte výstupy, které si pøejete zapnout nebo vypnout.

-  HYSTEREZE TUV - tato funkce slouží
   k nastavení hystereze teplé užitkové vody. 
   Spoèívá ve zpoždìní zapnutí èerpadla TUV o 
   nastavený poèet stupòù - napø. je-li hystereze 

o o   2 C a zadaná teplota 50 C, èerpadlo se zapne, 
o   pokud teplota užitkové vody klesne na 48 C. Funkce je dostupná u 

   nastavené priority TUV a u letního režimu.

-  PRIORITA ÚT/TUV

-  PRIORITA TUV  zapíná se èerpadlo TUV a 
   pracuje až do dosažení zadané teploty. 
   Dosáhne-li užitková voda zadané teploty, vypne 
   se èerpadlo TUV a zapne èerpadlo ÚT.

-  PRIORITA ÚT  v tomto režimu se èerpadla 
   spouští tehdy, dosáhne li teplota na kotli hodnoty 
   nastavené ve funkci teplota zapnutí èerpadla. 
   (Èerpadlo ÚT pracuje nepøetržitì a èerpadlo TUV se zapne po dosažení 
   požadované tepl.) V tom torežimu teplota TUV nemùže být vyšší 
   než teplota ÚT. 

-  DRUH PALIVA  tato funkce umožòuje zvolit 
   pøedem vybrané palivo (napø. rùzná výhøevnost 
   paliva). Regulátor má možnost nastavit a 
   uložitètyøi rùzné konfigurace paliva. Více informací o výbìru vhodného 
   typu paliva najdete v další èáti návodu. 
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manual rezim

ventilator

hystereze tuv

hystereze tepl.
cvu 20

C

priorita ut/tuv

priorita:
tuv

priorita:
ut

drum paliva
palivo 1
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-  PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ - Regulátor je 
   vybaven  vstupem napájejícím podlahové 
   èerpadlo a teplotní senzor, který instalujeme na 
   konci okruhu podlahového systému. Systém 
   podlahového vytápìní vyžaduje také instalaci 
   trojcestného ventilu na výstupu z kotle za úèelem omezení teploty 
   dodávané do systému.Tato funkce zajiš�uje sledování a udržování stálé
   teploty podlahového vytápìní. Funkce se vypíná stejnì jako u ostatních
   èerpadel (je potøeba snížit teplotu pod minimální hodnotu, až se na displeji
   objeví dvì vodorovné èárky, potvrzení se provádí tlaèítkem ENTER).
   Pro opìtovné  zapnutí funkce nastavte požadovanou teplotu a stisknìte
   tlaèítko (ENTER).

-  TOVÁRNÍ NASTAVENÍ - regulátor má 
   naprogramováno základní nastavení, k nìmuž 
   se lze kdykoli vrátit. Avšak pamatujte, že tím 
   ztratíte veškerá svá nastavení.

-  KONEC PRÁCE - vypnutí regulátoru. Pro jeho 
   opìtovné zapnutí stisknìte a pøidržte tlaèítko 
   ENTER.

Regulátor má skryté instalaèní menu. Pro pøístup k nìmu stisknìte a na 
3 sekundy pøidržte tlaèítka (   ) a (   ). Mìnit parametry v tomto menu by 
mìla kvalifikovaná osoba. Neodborné zmìny parametrù v tomto menu 
mohou zpùsobit nesprávnou èinnost regulátoru.

INSTALAÈNÍ MENU

-  DOBA ZHÁŠENÍ - tato funkce slouží k nastavení 
   èasu, který je mìøen tehdy, pokud teplota ÚT 

o
   nevzrùstá a udržuje se 5 C pod zadanou
   teplotou.
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podlah. vytapeni

templ podlahy
22

0 0C z 35 C

tovarni nastav

tovarni nastav
ano

konec prace 

konec prace
ano

doba zhaseni 

doba zhaseni 
               60 min
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-  TEPLOTA ŠNEKU  tato funkce brání vzplanutí 
   paliva v zásobníku kotle. Vzroste-li teplota šneku 
   nad požadovanou hodnotu, podavaè zaène po 
   n?sleduj?c?ch 10 min. pod?vat palivo a zabr?n? 
   tak jeho vzplanut? v z?sobn?ku kotle.

-  PAUZA V UDRŽOVACÍM REŽIMU  tato funkce 
   umožòuje nastavit dobu prodlevy mezi zapnutím 
   ventilátoru a podavaèe v udržovacím režimu.

-  PRÁCE V UDRŽOVACÍM REŽIMU  tato funkce 
   umožòuje nastavit dobu práce a podavaèe 
   v udržovacím režimu.

-  SPUŠTÌNÍ VENTILÁTORU   tato funkce 
   spoèívá v nastavení 100% výkonu ventilátoru 
   s èasovým parametrem (1 - 15 s), který je 
   potøeba vzhledem k doèasné ztrátì úèinnosti    
   ventilátoru regulovat. Všimneme-li si, že 
   ventilátor bìhem startu pracuje nesprávnì (nemùže nastartovat), je 
   potøeba zvýšit dobu spouštìní.

-  POKOJOVÝ REGULÁTOR  k regulátoru 
   mùžeme pøipojit pokojový regulátor, který øídí 
   práci obìhového èerpadla ÚT. Z pokojového r
   egulátoru vede dvoužilný kabel, který je potøeba 
   zapojit do jack vstupu. Pøi zapojování\]
   pokojového regulátoru k zaøízení nelze
   pøipojovat žádné vnìjší napájecí zdroje. Je-li
   funkce zapnuta, na displeji  (v pravém horním
   rohu) se objeví šipka. Tuto funkci nezapínejte, pokud pokojový regulátor
   není pøipojen k zaøízení.

- TEPLOTA SPALIN (volba)  v systému lze 
   instalovat komínový senzor. Tato funkce 
   umožòuje nastavit maximální hodnotu výstupní 
   teploty spalin.

MAX. TEMl. spalin
0                250 C
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pauza v udrozov
rezimu 15 MIN

udrzovaci rezim

prace v uudrazov
rezimu  30 SEK.

spust ventila

spust ventila
               1.0 sek.

pokojovy reg
zap

pokojovy reg

Cut   50
tuv 45

0 0
C z 55 C

0 0C z 45 C

TEMtempl sneku

MAx. templ
0sneku        60 C

pauza v udrozov
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-  MIN. VÝKON VENTILÁTORU  tato funkce 
   slouží k nastavení minimálního výkonu 
   ventilátoru. Ventilátor je potøeba nastavit tak, aby 
   pracoval s minimálním výkonem. Je však 
   potøeba pamatovat, že ventilátory v dùsledku 
   používání a zneèištìní ztrácejí své tovární parametry.  V tom pøípadì je
   potøeba min. výkon  ventilátoru zvýšit.

POZOR!!! 
Pøi zmìnì tohoto parametru je nutné opìt nastavit množství 
podávaného paliva a provést test minimálního výkonu u všech druhù paliv
 (1, 2, 3, 4)

-  PALIVO 1  Nastavení množství podávaného 
   paliva.

-  MAX. VÝKON VENTILÁTORU  Tato funkce 
   slouží k omezení maximálního výkonu 
   ventilátoru. Maximální výkon je potøeba omezit 
   tehdy, je-li palivo, kterým topíme, pøíliš lehké (pelety, oves) a mohlo by 
   dojít k jeho rozfoukání po spalovací komoøe z dùvodu vysokého výkonu 
   ventilátoru.

-  PODÁVÁNÍ PALIVA  tato funkce slouží k rychlé 
   zmìnì množství podávaného paliva pro 
   minimální a maximální výkon.

-  TEST MINIMÁLNÍHO VÝKONU  tato funkce 
   spoèívá v pøizpùsobení paliva minimálnímu. 

                     VOLBA MNOŽSTVÍ PODÁVANÉHO PALIVA
Jedná se o dva testy - test minimálního a maximálního výkonu. 
Správné nastavení techto parametru zarucuje správnou práci kotle. 
Test je potreba provést u každého paliva, kterým chcete topit, každá 
zmena paliva vyžaduje provedení nového testu. Zmena minimálního 
výkonu ventilátoru zpusobí zmenu minimálního výkonu u všech paliv 
(1, 2, 3, 4). Špatná volba paliva muže poškodit podavac paliva.

min vykon vent

min vykon vent
                     12%

max vykon vent
                     99%
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palivo1
max vykon vent

test min vykonu
021 C                3%

podavani paliva
4%                43%
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-  TEST MAXIMÁLNÍHO VÝKONU tato funkce 
   spoè?v? v pøizpùsobení paliva minimálnímu 
   množství dodávaného vzduchu vhánìného 
   ventilátorem do topeništì. Pøi testu je naším úkolem nastavit dávku paliva
   tak, aby jeho množství odpovídalo intenzitì spalování. Pøi provádìní testu
   pracuje kotel na maximální výkon. Regulátor bìhem testu monitoruje 

o   teplotu ÚT a v pøípadì pøekroèení 80 C ukonèuje test a pøechází do
   pracovního režimu. Potvrzením parametru uložíte nastavovaný parametr 
   v menu DRUH PALIVA.

POZOR!!!
Firma Electronics nenese odpovìdnost za nesprávnì nastavenou 
funkci pøizpùsobení množství paliva.
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test max vykonu
021 C               43%

Pri testu je naším úkolem nastavit dávku paliva tak, aby jeho množství 
odpovídalo intenzite spalování. Doporucená délka testu minimálního výkonu 
je 4 - 5 hod. Potvrzením parametru uložíte nastavovaný parametr v menu 
DRUH PALIVA.

4. Technické údaje

o o 1.   Teplotní regulaèní rozsah ÚT 35 C - 80 C.
o o 2.   Teplotní regulaèní rozsah TUV 35 C - 65 C.

o o 3.   Rozsah regulace podlahového ÚT 20 C - 55 C.
 4.   Automatická regulace ventilátoru.

o o 5.   Práce pøi okolní teplotì 0 C - 40 C.
 6.   Automatické zachování nastavení pøi výpadku elektrického proudu.
 7.   Relativní vlhkost vzduchu 95%.
 8.   Tøída izolace I.
 9.   Elektrická ochrana 7 A.
10.  Regulátor má funkci zabraòující pøedèasnému zamrznutí systému - klesne-li 

o       teplota pod 6 C, dojde k automatickému spuštìní obìhového èerpadla.
11.  Regulátor je vybave druhým stupnìm ochrany (nouzový termostat), který 
       chrání kotel proti pøehøátí.

5. Používání

1.  Zapojte napájecí kabel èerpadla ÚT a TUV:
     a) ke svorce "uzemnìní" žluto-zelenou žílu.
     b) ke svorce "N" modrou žílu.
     c) ke svorce "L" hnìdou žílu.
2.  Po zapnutí ventilátoru, èerpadel a nainstalování všech senzorù zapnìte 
     regulátor. Po provedení výše uvedených èinností regulátor zaruèuje:
     a) Udržování stálé, uživatelem nastavené teploty kotle ÚT.
     b) Automatické spouštìní èerpadel a ventilátoru.
     c) Automatické vypínání ventilátoru a èerpadel poté, co dojdou zásoby paliva.
     d) Neustálé ètení teplot.
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6. Chybové hlášky

Chyba 0 - Porucha zarízení.
Chyba 1 - Porucha pameti EEPROM.
Chyba 2 - Porucha senzoru teploty ÚT.
Chyba 3 - Porucha senzoru teploty TUV.
Chyba 5 - Porucha senzoru podlahového cerpadla.
Chyba 6 - Pøíliš vysoká teplota ÚT.
Chyba 8 - Pøíliš vysoká teplota TUV.
Chyba 9 - Žádné palivo.

7. Výmena pojistky

Pro výmenu pojistky je potreba odpojit napájecí kabel od elektrické síte.

8. Instalacní pokyny

1.  Instalaci regulátoru je potøeba svìøit kvalifikované osobì.
2.  Regulátor instalujte na místì, kde nemùže dojít k jeho ohøátí na teplotu 

o     vyšší než 40 C.
3.  Instalaci proveïte podle bodu 5 (Používání).
4.  Zaøízení je nutno instalovat a používat v souladu se zásadami používání 
     elektrických zaøízení. Regulátor nelze vystavovat nebezpeèí polití vodou 
     ani podmínkám zpùsobujícím kondenzaci vodních par (napø. prudké 
     zmìny okolní teploty).
5.  Pokud regulátor nepracuje správnì, je potøeba v prvé øadì:
     a) zkontrolovat pojistky.
     b) zkontrolovat pevnost spojù a technický stav spolupracujících zaøízení, 
         tj. ventilátoru,  èerpadel a podavaèe.
     c) obnovit tovární nastavení regulátoru.
6.  Kotel musí být vybaven zpìtnými ventily na obìzích èerpadel ÚT a TUV.
7.  Systém podlahového vytápìní vyžaduje instalaci trojcestného ventilu na 
     výstupu z kotle - za úèelem omezení teploty dodávané vody. 

POZOR!!!
Motor ventilátoru a obehových cerpadel lze zapojovat teprve po odpojení 
regulátoru od elektrické síte 230V.
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9. Elektrické parametry

1.  Napájecí napìtí ~230 V / 50 Hz

2.  Pøíkon (bez zatížení)                 2 W
3.  Zatížení výstupù:
     ventilátor:              100 W
     podavaè:              250 W
     èerpadla:
     ÚT:              100 W
     TUV: 100 W
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10. Zárucní list

1.  Výrobce zaruèuje dobrou kvalitu pøístroje, záruèní a pozáruèní servis.
2.  Výrobce poskytuje záruku na bezporuchovou práci regulátoru v délce
     trvání 24 mìsícù od data zakoupení.
3.  Vady a poškození objevené v prùbìhu záruèní doby budou odstraòovány
     okamžitì a bezplatnì, v termínu max. 14 dní     od data dodání pøístroje
     k opravì u výrobce.
4.  Náklady na zaslání pøístroje hradí klient.
5.  Pøi nahlašování reklamace je potøeba pøipojit popis závady.
6.  Záruka se nevztahuje na poškození zavinìná uživatelem v dùsledku
     nesprávného používání, modifikace pøístroje nebo jeho oprav mimo
     servis.
7.  Prodejce je povinen vyplnit záruèní list v den vydání pøístroje. Nevyplnìný
     záruèní list nebo záruèní list obsahující jakékoli opravy èi pøeškrtnuté
     údaje zpùsobuje ztrátu záruky.

Informace o likvidaci elektrických a elektronických zaøízení.

Uvedený symbol umístìný na produktech a pøiložené dokumentaci informuje
uživatele o tom, že vadná elektrická èi elektronická zaøízení nelze vyhazovat
spolu s odpadem z domácnosti. Správný postup v pøípadì potøeby utilizace,
opìtovného použití nebo recyklace podsestav spoèívá v odevzdání pøístroje
na specializovaném sbìrném místì, kde bude pøijat bezplatnì. Správná
utilizace pøístroje umožní zachovat cenné pøírodní zdroje a eliminovat
nepøíznivý vliv na lidské zdraví a životní prostøedí. Podrobné informace
o nejbližším sbìrném místì získáte u místních orgánù.
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ul. Moczyd³o 10a, 30-698 Kraków
tel. 012 650 47 90, fax 012 650 47 91

e-mail: biuro@electronics.net.pl

Výrobce:
Zaklad Elektroniczny "Electronics"

Tadeusz Wilgocki
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