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1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
INSTALACI  

Regulátor je určený pro použití v interiéru 

obytných, nebo podobných místností. Před 

začátkem jakýchkoliv prací (montáží, čištěním či 

údržbou) je potřebné regulátor odpojit od 

elektrické sítě. Ujistěte se, že kontakty a veden 

vedoucí z regulátoru nejsou pod napom 

 

 

Po odpojení regulátoru pomocí klávesnice 

na kontakty regulátoru, zůstávají pod    

nebezpečným napětím.  

 

Regulátor je zakázané používat v rozporu s 

návodem na obsluhu a příslušnými 

předpisy. 

 

 

Při použití dodatečné automatické regulace 

zabezpečující instalaci vytápění a TUV, se 

vyvaruj chyb v jeho naprogramování, aby 

se předešlo možné havárii.  

 

 

Do úvahy je potřebné vzít i množství 

programovaných parametrů, pro konkrétní 

typ krbu a provozní parametry systému 

vytápění, resp. TUV. Nesprávné  nastavení  

parametrů regulátoru, může vést k 

havarijní situaci krbu ( přehřátí vodního 

pláště atd.).  

 

 

Úpravu naprogramovaných hodnot 

nastavení regulátoru může provádět jen 

osoba, která je seznámena s obsahem 

tohoto návodu.  

 

 

Regulátor se může používat jen ve 

vytápěcích systémech, které odpovídají  

příslušným předpisům.. 

 

 

Elektroinstalace, ve které je zapojený 

regulátor, musí být zabezpečená pojistkou 

ve smyslu předpisů, platných pro 

používání elektrických zařízení.  

 

 

Regulátor nemůže být provozovaný v 

poškozených budovách. 

 

V žádném případě není povolené 

zasahovat do konstrukce regulátoru, nebo 

ji měnit. 

 

 

V regulátoru je použité elektronické 

odpojení připojených zařízení ( zařízení 

typu 2Y, shodně s PN-EN 60730 -1 ). To 

znamená, že při napájení regulátoru 

napětím 230V na výstupech čerpadel, je 

nebezpečné napětí, i když nejsou právě v 

provozu. 

 

 

Zabraňte přístupu dětí k regulátoru. 

 

 

Před otevřením krytu odpojte regulátor z 

elektrické sítě  

 

 

Regulátor musí být připojený v souladu s 

požadavky normy EN 60335-1. Instalaci a 

připojení může provádět jen kvalifikovaná 

osoba.  

 

 

Nemontujte zařízení pod napětím. 

 

 

 

Zkrat na výstupu čerpadla vede 

k poškození zařízení. 

 

V zařízení není výměnná bezpečnostní 

pojistka pro servis, ani uživatele. 

 

 

 

Je zakázáno používat zařízení, které je 

poškozeno, nebo opraveno mimo 

autorizovaný servis. 

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE  

Regulátor ecoKOM200 je moderní 

elektronické zařízením určené k regulaci hoření v 

krbu a to tak, aby teplota vody ve vodním plášti 

krbu byla udržována na požadované hodnotě. 

Regulace je vykonávána regulováním množství 

vzduchu přiváděného do ohniště. Regulátor řídí 

oběhové čerpadla okruhu ústředního topení (dále 

jen UT) a teplé užitkové vody (dále jen TUV). 

Zabezpečuje i dodatečné funkce, jako jsou 

odpojení či připojení dodatkového zdroje tepla 

(plynový-elektrický kotel), nebo nastavení 

priority ohřevu TUV.  Podrobné informace o 

regulaci jsou zobrazeny na obrazovce regulátoru 

(obr.6.2). Funkční schéma regulátoru je 

zobrazené dole (obr.2.1.).
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Obr. 2.1 Funkční schéma regulátoru  

3. PROVEDENÍ REGULTORU 

 
Obr. 3.1 Štítek označení regulátorů 

 

4. NAŘÍZENÍ WEEE 2002/96/WE  

Zakoupený produkt je navrhnutý a vyrobený z 

nejkvalitnějších materiálů, které mohou být 

opětovně použity. 

 Jestliže je produkt označený 

uvedeným symbolem, přeškrtnutého 

odpadkového koše, znamená to, že 

splňuje podmínky Evropského 

nařízení 2002/96/WE. 

Doporučuje se, konzultovat jeho zneškodnění s 

místními organizacemi, které zabezpečují příjem 

a zneškodnění elektrických a elektronických 

výrobků. 

Doporučuje se, aby jste jednali v souladu s 

místními pravidly pro zneškodnění odpadů a 

nelikvidujte zařízení vyhozením do kontejnerů 

běžného domácího odpadu. Vhodnou likvidací 

starých výrobků, pomůžete prevencí před 

negativními důsledky na životní prostředí a lidské 

zdraví. 

 

5. ULOŽENÍ DOKUMENTACE  

Uschovejte tyto pokyny pro montáž a údržbu, 

tyto můžete v případě potřeby použít. Jestli 

chcete regulátor dále prodat, nebo postoupit třetí 

osobě, musíte poskytnout tuto dokumentaci, 

která je nedílnou součástí tohoto zařízení.



 

NÁVOD NA OBSLUHU  

ecoKOM 200 Classic 
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6. OBSLUHA REGULÁTORU 

Regulátor je ovládaný  

systémem TOUCH & PLAY, 

ovládá se otáčením a 

stlačením ovládacího 

kolečka. 

 

 

Pro zapnutí regulátoru 

stlačte ovládací kolečko a 

podržte ho po dobu 3 

sekund. Zobrazí se uvítací 

obrazovka: 

 

 
Obr. 6.1 Uvítací obrazovka  

 Po zobrazení uvítací obrazovky se regulátor 

přepne do hlavního menu. 

Jestliže je při zapnutí regulátoru teplota 

vody ve vodním plášti vyšší jako je hodnota 

stanovená parametrem Tpracovní (popis 

parametru najdeme v kapitole 11.2), krb přejde 

do režimu „Automatického provozu“. Jestli bude 

teplota ve vodním plášti nižší, krb přejde do 

režimu práce „ Zatápění“. Současně se po 

dosáhnutí teploty Tpracovní spustí na obrazovce 

animace hoření. 

 

 
Obr. 6.2 Hlavní obrazovka  

6.1. Nastavení teploty  

Teplotu UT a TUV nastavujeme v 

regulátoru ecoKOM 200 přímo v hlavním menu. 

Způsob nastavení a odčítání teploty je 

ukázaný na příkladu nastavení teploty vodního 

pláště v následujícím příkladu:

 

 

 

 

. Zobrazená teplota je teplota 

aktuálně naměřená 

 

 

Otáčením ovládacího kolečka 

nastavíme kurzor na 

požadovanou hodnotu 

(zobrazené jako bílá čísla na 

černém poli)- to je režim 

výběru. Nyní ukazuje 

regulátor nastavenou teplotu. 

 

 

Stlačením kolečka v režimu 

vyznačení teploty způsobí 

blikání hodnoty teploty a 

přechod do režimu editace 

 

 

Otáčení kolečka v režimu 

editace způsobuje změnu její 

hodnoty. 

 

 

Opětovným stlačením kolečka 

potvrdíme zadanou hodnotu 

teploty a přejdeme do režimu 

výběru (regulátor ukazuje 

zadanou teplotu). 

 

 

Při přemístění kurzoru na 

jinou pozici se zobrazí 

aktuální teplota. Regulátor 

taktéž vypne kurzor po 

uplynutí času Timeout. 

 

 

 

V závislosti na aktivním 

režimu práce (popis režimů 

práce najdete v kapitole 8) 

jsou na hlavní obrazovce 

dostupné následující možnosti 

nastavení: 

 

A
u
to

m
a
tic

k
ý
 

P
o
lo

a
u
to

m
a
tic

k
ý
  

Z
a
tá

p
ě
n
í 

V
y
h
a
s
n
u
tí  

R
u
č
n
í  

nastavení teploty UT X  X   

nastavení teploty TUV  X X X X  

nastavení otevření vzduchové  

klapky  
 X   X 

připojení čerpadla UT      X 

připojení čerpadla TUV     X 

připojení kontaktu výstupu H      X 

 

Během nahřívání zásobníku TUV, potřebuje 

regulátor pro vodní plášť vyšší hodnotu teploty, 

což vyplývá z principu činnosti tepelného 

výměníku. Jestli je během nahřívání zásobníku 

TzUT nižší jako TzTUV + TpodTUV, regulátor 

zvýší nastavenou hodnotu teploty vodního pláště, 

aby se zásobník mohl efektivně nahřívat. 

.  
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Vzhledem k teplotním výkyvům se 

nedoporučuje nastavení teploty TzTUV na 

hodnotu vyšší jako TzUT-TpodTUV. 

7. MENU REGULÁTORU  

Změny nastavení regulátoru se vykonávají 

pomocí systému menu. Vyvolání MENU 

provedeme v hlavním okně, otočením kolečka 

ovládání, nebo jeho zatlačením tak, aby zůstala 

ikonka označená. Ovládací kolečko otočte a 

stlačte podle následujícího obrázku. 

 
Obr. 7.1 Vyvolání menu regulátora  

Po vyvolaní MENU se na obrazovce  

zobrazí ikony s funkcemi regulátoru: 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7.2 Vzhled MENU regulátoru 

Ve středu obrazovky zůstane vysvícená aktivní 

ikona, je to ikona „Režim práce.“ Nyní se 

otáčením kolečka můžete pohybovat mezi 

jednotlivými pozicemi v Menu. V Hlavním menu 

je: 

   
 

   
Obr. 7.3 Režimy Menu hlavního regulátora  

Struktura Menu regulátoru je zobrazena na 

obrázku 7.4. 

Pro opuštění Menu nastavte kurzor na 

zobrazenou ikonu a stlačte knoflík. 

Také po uplynutí času, nastaveného 

hodnotou Timeout, zařízení přejde do 

hlavního okna 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4 Vzhled struktury nenu 
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8. REŽIMY PRÁCE REGULÁTORU  

Přístup 

 

 

Regulátor umožňuje 5 režimů práce a to: 

„Automatický”, „Poloautomatický”, 

„Zatápění”, „ Vyhasnutí” a „Ruční režim”. 

Výběr režimu regulátoru se provádí výběrem 

položky Režim práce  v MENU, přičemž se na 

obrazovce zobrazí ikony Režimů práce.  Otočením 

kolečka vyberte požadovaný režim. 

 

     
Obr. 8.1  Ikony režimů práce regulátora 

Práce v každém režimu je signalizována 

rozsvícením ikony v pravé části hlavního okna 

(obr.6.2.). 

8.1. Režim práce „Automatický” 

 

„Automatický” režim práce zabezpečuje 

takový přísun vzduchu do ohniště krbu, aby se 

teplota vody ve vodním plášti udržovala na 

nastavené hodnotě. Kontrolní algoritmus regulace 

vzduchové klapky je založen na PID.  

Činnost oběhového čerpadla TUV je závislá 

na zvolené prioritě ( podrobnější popis v kapitole 

9). 

V tomto režimu jsou v hlavním okně možné 

následující činnosti: 

 nastavení  teploty UT, 

 nastavení  teploty TUV,  

 vstup do menu. 

 

 
Obr. 8.2 Obrazovka v „Automatickém režimu ” 

  

Jestli, během hoření,  klesne teplota 

vodního pláště pod hodnotu Tpracovní, regulátor 

odpojí oběhové čerpadlo UT a TUV a spustí  funkci 

„ t-prodloužení vyhasnutí“. Jestli během této 

doby nestoupne teplota vodního pláště nad 

hodnotu „Tpracovní“ regulátor ve smyslu funkce  

Automatické vypnutí“ vypne regulátor a nebo 

přejde do stavu STOP. 

 

 

Jestliže se v průběhu hoření uzavře 

vzduchová klapka na delší dobu a teplota 

je stále vyšší, než požadovaná, může to 

znamenat že množsví paliva v topeništi je 

vyšší, s ohledem na požadavek topného 

systému. Množství paliva by mělo být 

stanoveno individuálně dle výkonu krnu a 

požadovaného výkonu topného systému. 

8.2. Režim práce „Poloautomatický” 

 

„Poloautomatický „ režim práce umožňuje 

ruční regulaci vzduchové klapky z pozice panelu 

regulátoru. Regulátor v tomto režimu, ve smyslu 

nastavených algoritmů, bude automaticky 

regulovat oběhové čerpadlo UT a TUV. 

V tomto režimu jsou v hlavním okně možné 

následující činnosti: 

 nastavení otevření vzduchové klapky PPD; 

 Nastavení teploty TUV 

 Vstup do menu 

 

 

Vzhledem k tomu, že proces hoření 

reguluje uživatel, není v tomto režimu 

možnost nastavení teploty UT. 

 

 

 
Obr. 8.3. Obrazovka v „Poloautomatickém režimu“ 

 

Jestli dojde, v důsledku nesprávné 

regulace vzduchové klapky, k překročení kritické 

teploty vodního pláště na 90°C, regulátor 

automaticky přejde do režimu „Automatická 

práce“ a vyreguluje vzduchovou klapku a 

současně i oběhové čerpadla.

Přístup 

 

Přístup 
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 Jestli, během hoření, klesne teplota 

vodního pláště pod hodnotu Tpracovní, regulátor 

odpojí oběhové čerpadlo UT a TUV a spustí  funkci 

„ t-prodloužení vyhasnutí“. Jistli během této 

doby nestoupne teplota vodního pláště nad 

hodnotu „Tpracovní“ regulátor, ve smyslu 

funkce Automatické vypnutí“, vypne regulátor, 

nebo přejde do stavu STOP. 

8.3. Režim práce „Zatápění” 

 

 Tento režim je užitečný během zatápění v 

krbu. Vzduchová klapka přívodu vzduchu do 

ohniště se otevře při hodnotě parametru 

„Vzduchová klapka otevřená” a zabezpečí 

přísun potřebného množství vzduchu do krbu. 

Jestli teplota vody ve vodním plášti 

dosáhne hodnotu „Tpracacovní”, regulátor 

uvede do činnosti oběhové čerpadlo UT i TUV a 

bude pokračovat v zatápění až do doby, kdy 

teplota vody ve vodním plášti dosáhne hodnotu 

Tz-4°. Potom regulátor přejde do režimu 

„Automatická práce”. 

V tomto režimu jsou v hlavním okně možné 

následující činnosti: 

 nastavení teploty UT; 

 nastavení teploty TUV; 

 vstup do menu. 

 

 
Obr. 8.4. Obrazovka v režimu  

 

Režim práce „Zatápění“ bude v činnosti až 

do doby, dokud nebude dosažena teplota Tz-4°. 

Jestli tato teplota nebude dosažena, regulátor 

bude celou dobu pracovat v tomto režimu. 

Regulátor můžete kdykoliv přepnout na 

libovolný režim práce, zadáním režimu v menu. 

Režim práce „Zatápění“ se automaticky spustí po 

zapnutí regulátoru, jestli je teplota ve vodním 

plášti (teplotní čidlo T1) nižší jako teplota 

„Tpracovní”. 

 

8.4. Režim práce „Vyhasnutí” 

 

Tento režim práce se používá když je 

potřeba, z jakýchkoliv příčin, uhasit oheň v krbu ( 

např. odchod z domu a.p.). 

Po spuštění tohoto režimu se zavře 

vzduchová klapka přívodu vzduchu do ohniště. 

Jestli hodnota klesne pod hodnotu parametru 

„Tpracovní”, regulátor vypne oběhové čerpadlo 

UT a TUV a spustí časovač „t-prodloužené 

vyhasínání”. Jestli během této doby nestoupne 

teplota vodního pláště nad hodnotu „Tpracovní”, 

regulátor ve smyslu funkce „ Automatické 

vypnutí” vypne regulátor, nebo přejde do stavu 

STOP. 

 

Nedoporučuje se ponechat krb bez dozoru. 

 

 
Obr. 8.5. Obrazovka v režimu „Vyhasnutí” 

V tomto režimu jsou v hlavním okně možné 

následující činnosti: 

 nastaveni teploty TUV 

 vstup do menu 

 

8.5. Režim práce „Ruční” 

 

V tomto režimu se nastavují všechny akce 

ručně, s vyjímkou situace, kdy je 

překročena teplota ve výměníku (90°C). 

Tehdy spustí regulátor alarm a přejde do 

režimu práce Automatický. 

 

 Ruční režim“ umožňuje ruční vypnutí 

oběhových čerpadel, rezervních výstupů a 

regulace vzduchové klapky. 

 

Přístup 

 

Přístup 

 

Přístup 
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Obr. 8.6. Obrazovka v „Ruční režimu“  

V tomto režimu jsou v hlavním okně možné 

následující činnosti: 

 zapnutí a vypnutí oběhového čerpadla UT; 

 zapnutí a vypnutí oběhového čerpadla TUV; 

 nastavení otevření vzduchové klapky; 

 zapnutí a vypnutí rezervního kontaktu H; 

 vstup do menu. 

 

9. FUNKCE „TUV“–TEPLÁ ÚŽIKOVÁ 
VODA 

Regulátor umožňuje tři  funkce práce TUV: 

9.1. Funkce\Bez priority 

Tento režim práce vypne prioritu pro 

oběhové čerpadlo TUV jako i pro obě 

čerpadla UT a TUV a upraví nároky na 

teplo tak, že při  nabíjení zásobníku TUV 

nedojde k vypnutí činnosti oběhového čerpadla 

UT. 

9.2. Funkce\Priorita TUV 

Tato funkce vypne oběhové čerpadlo UT 

v případě, že je potřebné dodat teplo do 

zásobníku TUV  (T2<TzTUV-Hist. TUV) 

tak, aby se co nejdřív nahřál zásobník 

TUV. Spolu s funkcí priority můžeme nastavit i 

činnost čerpadla (Rozsah nastavení činnosti 

čerpadla se provádí v menu Nastavení, popsané v 

kapitole 11.2). Jestli potřeba tepla pro TUV trvá 

dlouho, regulátor bude cyklicky na dobu 30 

sekund zapínat oběhové čerpadlo UT, aby nedošlo 

k přílišnému ochlazení okruhu UT. Zapnutí funkce 

priority je signalizované ikonou znázorňující 

kohoutek v levém horním rohu obrazovky jako na 

obrázku 6.2. 

9.3. Funkce \ Bez TUV 

Tato funkce vypne čerpadlo TUV, údaje 

z teplotního čidla T2 nejsou brané do 

úvahy během algoritmů práce. Oběhové 

čerpadlo zásobující zásobník TUV je 

mimo provoz. 

 

Jestli  je poškozený senzor TUV,  a aby 

jsme umožnili provoz krbu v systému UT, 

zapněte tuto funkci.  Alarm ze zásobníku 

TUV bude deaktivovaný. 

 

10. 10.ALARMY 

Přístup 

 

 

Nesrovnalosti v práci regulátor hlásí Alarm. 

Regulátor je vybavený funkcí inteligentního 

alarmu. To znamená, že regulátor rozpozná druh 

mimořádné situace a v závislosti od jejího 

charakteru přijme přiměřené opatření. 

Jestli na hlavní obrazovce, v pravém 

horním rohu (kde je zobrazená ikona 

aktuálního režimu práce), začne blikat 

ikona trojúhelníku s vykřičníkem, 

znamená to že se vyskytla nebezpečná 

situace. Nyní, přes přístup v menu „ALARM“ 

máme přístup k záznamům, resp. k číselným 

kódům, alarmů ( viz.obrázek 10.1.). 

 

 
Obr. 10.1 Obrazovka alarmů 

Seznam Alarmů 

Kód Alarm 

1 „Přehřátí vodního pláště” 

Alarm upozorňuje na přehřátí vodního 

pláště. Je aktivován, jestliže teplota pláště 

dosáhne hodnotu 90°C. Aby regulátor 

zabránil přehřátí vody ve vodním plášti krbu 

provede následující činnosti: 

 Uzavře vzduchovou klapku.  

 Uvede do chodu oběhové čerpadlo UT 

( jestli bylo odpojené, např. při 

nastavení priority TUV) 

 Zapne oběhové čerpadlo TUV i tedy, 

když není požadavek na ohřev TUV ( 

čerpadlo může běžet až do doby 

dosáhnutí teploty Tmax  nastavené 

v servisním menu). 
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2 
„Pozor! Pokus o odpojení 

regulátora při vysoké teplotě ” 
Hlášení se objeví, jestli se bude uživatel 

pokoušet vypnout regulátor při teplotě 

vodního pláště (snímaná senzorem T1) vyšší 

jako je teplota Tprac. To způsobí vypnutí 

regulátoru a zastavení činností oběhových 

čerpadel. Nedoporučuje se vypnutí 

regulátoru při vysokých teplotách vodního 

pláště. 

3 „Poškození teplotního čidla T1” 

Alarm upozorňuje na nesprávnou činnost, 

nebo poškození teplotního čidla T1. 

Zkontrolujte spojení, jestli nedošlo 

k přerušení spojení, nebo ke zkratu v obvodu 

čidla T1. Při této poruše zavře regulátor 

vzduchovou klapku a uvede do činnosti 

oběhové čerpadlo UT, aby se zabránilo 

případnému přehřátí vodního pláště. 

4 „Poškození teplotního čidla T2” 

Alarm upozorňuje na nesprávnou činnost, 

nebo poškození teplotního čidla T2. 

Zkontrolujte spojení, jestli nedošlo 

k přerušení spojení, nebo ke zkratu v obvodu 

čidla T2. Při této poruše přeruší regulátor 

dodávku tepla do zásobníku TUV. Jestli máte 

systém bez zásobníku TUV, aktivujte funkci 

„Bez TUV“ ( popis v kapitole 9.3.), aby jste 

vypnuli hlášení uvedeného alarmu 

5 ” Nedostatečné hoření” 

Hlášení se objeví v případě dohořívání paliva 

v krbu. Toto hlášení se může objevit pouze v 

„Automatickém režimu“ práce. Jestli se toto 

hlášení objevuje příliš často, nebo 

v bezdůvodných  případech, je potřebná 

kalibrace funkce „Nedostatečné hoření“ 

(podrobný popis parametrů detekce 

„Nedostatečné hoření“ je uveden v kapitole 

11.2.). 

 

11. MENU „ NASTAVENÍ“ 

Přístup 

 

 

    

   

 

Ikony uvedené v menu "Nastavení" nám 

umožňují přístup k různým nastavením související 

s procesem hoření a k nastavením výstupů 

regulátoru. Podrobný popis každé položky je v 

následujících kapitolách. 

11.1. Menu „Hoření 

 

Vzduchová klapka-Hoření-Procento otevření 

vzduchové klapky v režimu práce 

„Zatápění“. Když si zatápění v krbu 

vyžaduje maximální přísun vzduch, nastavte 

tento parametr na 100%. 

Automatické vypnutí-Když nastavíte hodnotu 

na „ Ano“, potom (jestli teplota klesne pod  

Tprac.-hystereze UT a uplyne nastavený 

čas t prodloužení vyhasnutí)  se regulátor 

vypne. Jestli zůstane tato funkce vypnutá 

pomocí nastavení „Ne“, regulátor, po uplynutí 

času prodloužení vyhasínání uzavře 

vzduchovou klapku na hodnotu odpovídající 

parametru Vzduchová klapka – 

vypnutí/vyhasnutí. 

t-prodloužení vyhasnutí – je to čas prodloužení 

vyhasnutí ohně v ohništi. Začíná plynout od 

momentu, kdy teplota v krbu (teplotní čidlo 

T1) klesne pod hodnotu Tprac.- hystereze 

UT. Po uplynutí této doby regulátor (v 

případě, že se teplota během odpočítávání 

nedostala na hodnotu Tprac. ), vstupuje do 

módu STOP, nebo je vypnutý ( pokud je 

zapnutá funkce  automatického vypnutí). 

Vzduchová klapka  Vyp./Vyh. – Otvírání 

vzduchové klapky přívodu externího vzduchu 

je v režimu STOP vždy vypnuté. 

 

Nastavení jiné hodnoty než „0“ 

umožňuje udržet čisté sklo 

(nezašpiní se, když je krb již 

vypnutý  a v ohnisku je ještě žár. 

 

Z bezpečnostních důvodů se 

doporučuje nastavit tento parametr 

na hodnotu „0“ (vzduchová klapka 

zůstane po vypnutí  uzavřená). 

Zabráníte tím rozhoření ohně 

v ohništi v době, kdy je krb vypnutý 

a oběhová čerpadla stojí 

Přístup 
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11.2. Detekce chybějícího paliva 

 Regulátor je vybavený funkcí detekce 

chybějícího paliva. Táto funkce pracuje jen 

v automatickém režimu. 

 V tomto režimu pracuje regulátor na 

základě následujícího principu: Když v průběhu 

hoření  otevře regulátor vzduchovou klapku na 

100% a teplota klesne na hodnotu zadanou 

parametrem dT chybějící palivo, regulátor 

spustí diferenciální algoritmus a bude zkoumat 

pokles teploty v ohnisku. Když bude rychlost 

poklesu teploty vyšší než je Detekce 

chybějícího paliva, regulátor zobrazí hlášení „ 

Chybějící palivo“ a doplní ho třemi krátkými 

pípnutími. Další připomínka bude ohlášena po 

uplynutí času Bez záznamu o hoření (jestli jsou 

splněny výše uvedené podmínky). 

 Pro podporu této funkce se využívají 

následující parametry: 

Detekce chybějícího paliva - uroveň detekce 

nedostatku paliva. Hodnota „2“ představuje 

nejpomalejší pokles, vyšší hodnoty znamenají 

rychlejší pokles teploty ve vodním plášti. 

dT chybějící palivo – rozdíl teplot Tz-T1 na 

základě které regulátor zjistí chybějící palivo. 

Upozornění na palivo – čas po jakou dobu bude 

zobrazena informace o chybějícím palivu. 

Det.ned.p.hmot – Hodnota 2 min. představuje 

nejpomalejší pokles, vyšší hodnoty 

představují rychlejší pokles teploty spalin. 

 

 

 
Obr. 11.1. Činnost při detekci chybějícího paliva 

 
Obr. 11.2.Nastavení rychlosti poklesu teploty 

11.3. Konfigurace Vstup / Výstup 

Táto funkce je určená pro obsluhu 

jednotlivých výstupů regulátoru. 

Tprac. -  Minimální teplota vodního pláště, při 

které se uvedou do činnosti oběhové 

čerpadla. Nastavení tohoto parametru 

zabezpečuje ochranu krbu před rosením a 

poškozením výměníku (např.nízkoteplotní 

koroze). Když teplota ve vodním plášti krbu ( 

čidlo T1) dosáhne hodnotu nastavenou tímto 

parametrem, oběhové čerpadla UT a TUV 

dostanou signál k uvedení do činnosti. Když 

klesne teplota ve vodním plášti pod hodnotu 

Tprac.- hystereze UT, regulátor vypne 

oběhová čerpadla a začne plynout čas t-

prodloužení vyhasnutí (popsané v kapitole  

Doběh čerpadla – čas přerušení práce 

oběhového čerpadla UT při zapnuté funkci 

„priorita TUV“. Když oběhové čerpadlo UT 

zůstane vypnuté v důsledku funkce priorita 

TUV, doba přerušení UT se nastaví tímto 

parametrem a oběhové čerpadlo se zapne na 

dobu 30 sekund. 

Antiblokace – Čas na spuštění funkce, která 

zabezpečí, aby se nezablokovali čerpadla 

v čase, když krb není provozován.Ve 

stanovenou dobu (udává se ve dnech) se 

čerpadla spustí na 30 s.  

TzvysTUV – teplota zvýšení během doplňování 

tepla do zásobníku TUV. Když je potřeba na 

teplo, (T2 < TzTUV-Hystereze TUV) 

nahřívání zásobníku začne, když je teplota 

vodního pláště T1 větší než je teplota T2 

o právě hodnotu tohoto parametru. Když 

chceme zabránit častému zapínání a vypínání 

čerpadla TUV ( na hranici T+TzvysTUV=T2), 

využijeme pomoc Hystereze UT. Navíc, když  

teplota TzUT je menší než  

TzTUV + TzvysTUV, regulátor zvýší teplotu 

krbu na čas nahřívání zásobníku TUV. 

Přístup 

 

 

Když se hlášení „ Chybějící palivo“ 

zobrazuje příliš často, je nutné prodloužit 

čas Upozornění na hoření 

Přístup 
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11.4. Výstup H 

V tomto podmenu se nastavuje způsob činnosti 

výstupu H v regulátoru. 

 

. Možnosti funkce výstupu H nefungují 

v manuálním režimu, pro ruční ovládání 

vzduchové klapky. 

 

Zvýšení Tprac. – Po dosáhnutí teploty vodního 

pláště, daného parametrem Tprac., začne 

regulace (zapnutí) výstupu H.   Vypnutí 

výstupu nastane, když teplota klesne níže, 

než hodnota parametru Tprac. - Histereza 

UT. 

 

Přehřátý plášť – Když teplota vodního pláště 

dosáhne 90°C, začne regulace ( zapnutí ) 

výstupu H ( společně se spuštěním alarmu 

s kódem „1“,  který oznamuje přehřátí 

vodního pláště). Vypnutí výstupu nastane 

tehdy, když teplota  klesne pod hodnotu 

90°- Hystereze UT.  

Zvýšení Tzad. – Umožňuje nastavit zvýšení 

zadané teploty, pode které je regulovaný 

výstup H. Je  

možné nastavit volbu UT i TUV. Když zadáte 

možnost Zvýšení Tzad. regulátor ukáže okno 

s možností výběru teploty, kterou chceme 

monitorovat. Při zadaní volby UT výstup H 

bude regulovaný (zapnutý), když teplota čidla 

T1 dosáhne hodnotu zadanou pro činnost 

oběhového čerpadla UT. Vypnutí nastane, 

když teplota klesne na hodnotu T1 – 

hystereze UT.  

Nastavení hodnoty TUV zabezpečí regulování 

(zapnutí) výstupu H, když teplota čidla T2 

překročí hodnotu zadanou pro oběh čerpadla 

TUV. Vypnutí výstupu nastane, když teplota 

klesne pod hodnotu T2 - hystereze TUV.  

Zvýšení teploty – Umožňuje nastavit teplotu v 

rozsahu 0-Tmax. ( Tmax. se nachází v 

servisním nastavení) pro tepelná čidlaT1, 

nebo T2. Zapnutí výstupu nastane po 

překročení teploty zvoleného tepelného čidla, 

určeného v tomto menu. Vypnutí výstupu 

nastane, když teplota zvoleného čidla klesne 

v souvislosti s nastavením pod hodnotu 

hystereze UT,  podle čidla T1, nebo hystereze 

TUV podle čidla T2. 

Zvýšení klapky – Umožňuje nastavit hodnotu 

otevření vzduchové klapky, při kterém bude 

regulovaný (zapnutý) výstup H. Vypnutí 

výstupu nastane, když hodnota otevření 

vzduchové klapky, zadané tímto parametrem, 

klesne o 5%.  

Bez ohledu na nastavení způsobu 

regulacevýstupu H, při jeho regulaci 

(zapnutí), bude na hlavním displeji (v levém 

dolním rohu) zobrazena ikona H. (obr.6.2). 

11.5.  Kalibrace vzduchové klapky  

 

 

Po instalování krbu a regulátoru je potřeba 

provést kalibraci vzduchové klapky. Klapku musíte  

připojit k regulátoru.  

. 

Když zadáte v menu „Kalibrace vzduchové 

klapky“, tak klapka zůstane v uzavřené poloze. 

Nastavte kurzor na ikonu „Vzduchová klapka“ a 

otočte kolečkem. Začne blikat nastavovaná 

hodnota. Otáčením kolečka vpravo, nebo vlevo 

nastavujete polohu vzduchové klapky. Polohu 

vzduchové klapky je možné regulovat v rozsahu 

+- 7°. Nastavte polohu vzduchové klapky tak, aby 

co nejlépe uzavřela průduch (nejlépe, aby byla 

uzavírací klapka kolmo k ose).

Přístup 

 

 

K provedení kalibrace je potřebný vizuální 

kontakt se vzduchovou klapkou. Když bude 

klapka zabudovaná, bez přístupu k ní, 

nebude kalibrace možná.  

 

 

Kalibraci můžete provádět při napojení na 

regulátor, není potřeba mít klapku 

připojenou na krb.  

 

 

Kalibrace se týká vztahu regulátor- 

vzduchová klapka. Po každé výměně, nebo 

servisu jedné z částí, je potřeba udělat 

kalibraci znovu.  

 

Přístup 
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Dobře  Špatně 

 

 

 

 

Kalibrace vzduchové klapky se provede jen 

jednou, při instalaci krbu.  

Hodnoty kalibrace vzduchové klapky se nemění 

při změnách ostatních parametrů regulátoru. 

 

11.6. Servisní nastavení 

Na tomto místě se nastavují servisní parametry, 

ke kterým je přístup chráněn heslem. Nastavení 

v tomto menu jsou určeny pro servisního 

technika.  

 

 
Obr. 11.3. Obrazovka „Přihlášení uživatele“ 

Podrobný popis parametrů naleznete v Instrukcích 

pro obsluhu. 

Jestliže není zadaný žádný vstupní kód (heslo 

zůstane na hodnotě 0000), regulátor zobrazí 

v menu jen naměřené hodnoty parametrů. 

 

 

Hodnoty parametrů mohou být měněny 

jen řádně vyškolenými osobami. Zadání 

nesprávných hodnot může způsobit 

nesprávnou funkci krbu, nebo topného 

systému, případně může vést k poškození 

krbu. 

 

11.7. Návrat k továrnímu nastavení 

V tomto menu můžeme vrátit všechny 

parametry a hodnoty do „Továrního nastavení“. 

Zadejte v okně „Přihlášení“ heslo 0002, potvrďte 

ho a regulátor se vrátí k Přednastaveným 

parametrům. Servisní nastavení zůstanou 

nezměněné. Po návratu k továrnímu nastavení, 

zůstanou parametry v „Nastavení“ nezměněné.  

Před návratem k továrnímu nastavení vypíše 

regulátor hlášení s prosbou o potvrzení provedení 

návratu. 

Po návratu k továrnímu nastavení je potřeba 

nastavit čas a datum, protože regulátor nastaví 

hodnoty  00:00 a 01-01-2010. 

Přístup 
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11.8. Tabulka výchozích parametrů 

 

 Regulátor má vestavěnou tabulku 

výchozích parametrů. Pro kontrolu do jakých 

hodnot se nastavení v regulátoru obnoví zjistíte 

tak, když se objeví zadání hesla v servisním 

nastavení a zadáte heslo 0005. Po potvrzení OK 

se zobrazí výchozí parametry. 

12. MENU „ OBSLUHA“ 

Toto menu je určené pro uživatele. V tomto menu 

se provádějí základní změny obsluhy samotného 

regulátoru. 

 

    

12.1. Menu Obsluha \ Nastavení 

Přístup 

 

 

Obsahuje: 

Výkonnostní štítek: Umožňuje odečítat 

informace o verzi a programování regulátoru.  

 
Obr. 12.1 Elektroniczna tabliczka znamionowa. 

 

Jazyk-Umožňuje změnit jazyk popisu činnosti 

regulátora  na displeji. Dostupná je 

polská, anglická, slovenská a česká verze. 

Směr otáčení-Umožňuje změnit  reakci na směr 

otáčení kolečka regulátoru. 

Time-out-Čas neaktivnosti regulátoru 

v sekundách, po kterých dojde 

k automatickému výstupu z menu a současně 

ke zhasnutí podsvícení displeje a ovládacího 

kolečka. 

Rýchlosť  menu:- Umožňuje nastavit změnu 

rychlosti zobrazování animace v menu. 

 

Pulsace enkod. – umožní nastavení pulsování 

podsvícení po vypnutí podsvícení (uplyne time 

out). Tato funkce usnadní vyhledání 

regulátoru v tmavých místnostech. Blikající 

podsvícení také zdůrazní, že došlo k vypnutí 

regulátoru. 

12.2. Menu Obsluha \ Obrazovka 

 V tomto menu, máme přístup k 

možnostem nastavení displeje. Otáčením kolečka 

se pohybujeme mezi políčky nastavení osvětlení a 

kontrastu. 

 

 
Obr. 12.2 Obrazovka nastavení osvětlení 

Pomocí kolečka můžete nastavit  (bílý obraz 

na černém pozadí) na požadovanou pozici a 

stisknutím kolečka vyvolat režim úprav (číselná 

hodnota začne blikat).  

Nyní, otáčením kolečka nastavte požadovaný 

parametr a potvrďte stisknutím kolečka. Po této 

operaci je kurzor v režimu výběru a je možné, 

stejným způsobem, měnit další hodnotu. 

Obrácení barev osvětlení. Umožňuje 

aktivaci funkce negativu osvětlení. Všechny barvy 

jsou tímto obrácené. Po provedení změn přesuňte 

kurzor na OK, nebo Zrušit, které potvrdí, nebo 

zruší vámi provedené změny. Potvrzením obou se 

vrátíte do menu. 

Přístup 

 

0005 
Přístup 
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3sek.

 

12.3. Menu Obsluha \ Hlasitost 

 

V tomto menu máte možnost nastavení 

zvuků regulátoru. 

 

 
Obr. 12.3 Obrazovka nastavení zvuku 

Nastavení hlasitosti se provádí stejným 

způsobem, jako nastavení kontrastu a podsvícení. 

Zakázání zvukového potvrzení pohybu 

ovládacího kolečka můžete realizovat tak, že 

najedete kurzorem na ikonu se zvukem (vlevo) a 

zmáčknutím kolečka odstraníte označení. 

Podobně lze vypnout zvuk alarmu. Pokud 

odstraníte označení na ikoně alarmy (vpravo, 

trojúhelník s vykřičníkem), bude to mít za 

následek pouze tichý alarm s blikajícím displejem. 

Alarmy nebudou potvrzeny zvukovým signálem 

(bez ohledu na nastavení hlasitosti). 

12.4. Menu Obsluha \ Čas 

Přístup 

 

 

Před započetím práce s regulátorem nastavte 

datum a čas. Den v týdnu zobrazený na  hlavní 

obrazovce automaticky zadá regulátor. 

. 

 
Obr. 12.4. Obrazovka nastavení času

 

Nastavení data a času potvrďte zadáním 

„OK“. Když zadáte „Zrusit“ změny data a času 

nebudou potvrzené. 

Regulátor má funkci doplňkového napájení 

hodin po dobu přibližně 10 dní. Když se po 

uplynutí této doby neobnoví síťové napájení, 

hodiny se resetují. 

13. Vypnutí 

Přístup 

 

Slouží k vypnutí regulátora. Vyvoláním této 

nabídky se objeví dotaz, zda požadujete vypnout 

regulátor. 

 
Obr. 13.1 Obrazovka vypnutí 

 Pokud je vypnutí potvrzeno tlačítkem ANO, 

zůstane vzduchová klapka nastavena na hodnotu 

parametru Klapka Vyp./haš. (popis parametru 

se nachází v kapitole 10.1) 

Naopak, pokud bude teplota spalin vyšší než 

Tpráce, regulátor ohlásí upozornění „Pokus o 

vypnutí regulátoru při vysoké teplotě 

hoření”. Potvrzením ANO vypnete regulátor. V 

tomto případě bude vzduchová klapka zcela 

uzavřena (aby nedošlo k poškození krbu). 

Odmítnutím na NE vstoupíte zpět na hlavní 

obrazovku pro další provoz regulátoru. 

 

Vypnutí regulátoru je rovněž možné 

vyvolat v hlavním okně tak, že 

zmáčknete ovládací kolečko na 3 

sekundy. Uvidíte obrazovku vypnutí 

(obr. 13.1) 

 

 

 

Oběhová čerpadla zůstanou po vypnutí 

regulátoru zastavená. 

 

 

 

Regulátor je vybaven vnitřním 

akumulátorem, který slouží k uzavření vzduchové 

klapky v případě výpadku napájení. Po obnovení 

napájení se regulátor automaticky zapne a zahájí 

činnost.

 

Přístup 

 



NÁVOD K MONTÁŽI 

ecoKOM 200 Classic 
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14. TECHNICKÉ PARAMETRY 

Hodnoty regulátoru ecoKOM 200: 

 

Měřící vstupy 
teplota výměníku (T1, svorky 9 a 10) 

teplota zásobníku TUV (T2, svorky 11 a 12) 

Jiné vstupy/výstupy 

Výstup H (svorky 7 a 8) 5-6V/0,1A (DC) 

Výstupy ovládání a napájení vzduchové klapky 

 napájení 5V/150mA, svorky 14 a 15 

 ovládání 3,3V/max 3mA, svorky 13 a 14 

Vysokonapěťové výstupy 
Ovládání čerpadla UTP1(svorky P1L i P1N): 230V/0,5A; 

Ovládání čerpadla TUV P2( svorkyP2L i P2N): 230V/0,5A; 

Napájení regulátoru 230V, I=1,02A*, 50Hz 

Jmenovité napětí 2500V~ 

Pracovní podmínky 0° ≤ Ta ≤ 40°C,  vlhkost10-90%,  bez kondenzace vodní páry 

Stupeň ochrany/krytí IP 20 

Hmotnost ~280g (samego regulatora) samotného regulátoru 

Rozměry ŠxVxH Obr 15.2 

*Spotřeba energie samotným regulátorem je 0,02A 

 

Tabulka přesnosti měření teplot  

Vnitřní struktura KTY81-110 (CT4) 

Přesnost ±1°C 

Měřený rozsah T1,T2 0÷99°C 

 

14.1. Součásti balení 

- Regulátor ecoKOM 200 Classic 1 kus 

- Teplotní čidla – senzory T1,T2 (CT4) 2 kus 

- Vzduchová klapka s elektropohonem        

PPD 100 

1 kus 

-Návod na obsluhu a instalaci 1 kus 
 

15. MONTÁŽ  ECOKOM 200 

Regulátor je určený pro použití v suchém 

prostředí -stupeň znečistění 2 podle EN 60730-1. 

Regulátor nemůže být provozovaný v prostorách, 

kde může dojít ke kondenzaci vodných par  a 

nemůže být vystavený působení vody. 

 

 

Software zařízení neposkytuje 

požadovanou míru bezpečnosti, která by 

měla být zabezpečená pomocí externích 

zabezpečovacích zařízení.  

 

15.1. Instalace regulátoru 

Regulátor je určený pro montáž na stěnu ve 

svislé poloze, jako je znázorněné na obrázku 

15.2. přívod venkovních vodičů je ze stěny ( pod 

omítkové vedení). 

 

 

Před otevřením krytu odpojte napájení z 

elektrické sítě. Instalace musí být 

provedena po odpojení z elektrické sítě. 

 

 

 

Regulátor musí instalovat a zapojit jen 

oprávněná osoba v souladu 

s požadovanou normou EN 60335-1. 

 

 

V zařízení není instalována žádná 

výměnná bezpečnostní pojistka. Jestliže 

došlo k poškození pojistky, znamená to, 

že k tomu došlo při instalaci, nebo 

používání. Zařízení musí být odesláno k 

autorizovanému servisu k opravě. 

 

Způsob otevření krytu regulátoru na Obr. 

15.1 

 

 
Obr. 15.1. Způsob otevření krytu regulátoru 
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Obr.15.2 Instalace regulátoru na stěnu

 

Regulátor musí byť instalovaný tak aby: 

 

Byl zabezpečený stupeň ochrany 

odpovídající provozním podmínkám 

 

Byl chráněný proti vodě a prachu 

 

Nebyla překročená přípustná provozní 

teplota regulátoru (40 °C, nebo 60°C 

vzduchové klapky).) 

 

Byla zabezpečená výměna vzduchu v 

místnosti 

 

Jste zabránili přístupu k nebezpečným 

částem regulátoru 

 

V elektroinstalaci, ve které je regulátor 

zapojený, byla možnost odpojit oba 

póly v souladu s příslušnými předpisy 

 

15.2.  Připojení vnějších obvodů 

 
Obr. Obr.15.3. Vnitřní část regulátoru 
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16. SCHÉMA PŘIPOJENÍ 

Schéma připojení regulátoru je znázorněno na následujícím obrázku. Podrobnosti o připojení jednotlivých 

výstupů jsou uvedeny v kapitolách 16.1.2 ÷ 16.1.6  

 

Zobrazená hydraulická schémata nenhrazují 
projekt ústředního vytápění a slouží jen jako 

ilustrace. 

 

Krb musí být instalovaný v souladu s platnými 
předpisy a dokumentací výrobce. 

 
Obr. 16.1. Schéma zapojení regulátoru 
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Obr.16.2 Schéma zapojení uzavřeného topného systému 
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16.1.1.  Obsluha konektorů 

Regulátor je vybaven bezšroubovou svorkou 

s pružinovou páčkou pro snadné připojení kabelů. 

Rozsah přípustného průřezu vodičů připojených 

ke svorkám je v následující tabulce: 

 

Typ obvodu  Průřez kabelu  

Síťové obvody 0,75÷1mm2* 

Nízkonapěťové obvody 0,25÷0,75mm2 
*Pro instalaci kabelem, je maximální průřez vodiče 1,5 mm2.* 

Pro zabezpečení dokonalého kontaktu 

kabelu a svorkovnice musí být kovová koncovka, 

nebo konec kabelu bez izolace dlouhý 8 -10 mm. 

Umístění kabelu do konektoru se provádí 

stiskem tlačítka plochým šroubovákem. Následně 

se vsune konec kabelu do konektoru 

(vybaveného kleštinou) a pak tlačítko uvolněte. 

 
Obr. 16.3 Obsługa złącz zaciskowych 

16.1.2. Připojení k elektrické síti 

 

Instalace musí být provedena po odpojení 

z elektrické sítě. 

. 

 

Regulátor je přizpůsobený pro napájení 

230 V ~, 50 Hz. Napájení se připojuje na svorky 

označené "" a "L" a "N". Elektrické schéma je 

zobrazené na obrázku 14.5. 

Kabel pro síťové napájení zařízení na 230V 

musí být připojené tak, aby se zabránilo jejich 

kontaktu s kabelem pro připojení tepelných 

senzorů, jako i s dalšími komponenty nízkého 

napětí. Krom toho, žádný z kabelů nemůže přijít 

do kontaktu s povrchem, kterého teplota je vyšší 

jako nominální provozní teplota těchto kabelů. 

Regulátor není vybavený kontaktem pro 

připojení uzemňovaciho kabelu, jelikož regulátor 

nevyžaduje uzemnění.

Uzemňovací kontakty oběhových čerpadel musí 

být  připojeny k uzemnění elektrické sítě podle 

dokumentace a návodu těchto zařízení a v 

souladu s příslušnými předpisy. Za způsob 

připojení elektroinstalace je zodpovědný 

pracovník, který elektroinstalaci provede. 

Doporučuje se připojit uzemňovací kontakty 

pomocí venkovní svorky, tak jako je to zobrazeno 

na obrázku uzemnění  elektrické sítě.  

 

Čerpadla mohou být instalována na 

výstupu i vstupu do krbu. Volba 

instalace by měla být zvolena dle 

doporučení výrobce krbu 

 

 

 
Obr. 16.4. Připojení k elektrické síti 

16.1.3. Připojení výstupu H 

Regulátor je vybaven dodatečným regulačním 

výstupem na další zdroj tepla v čase, když je krb 

mimo provoz, nebo když není schopen zabezpečit 

ohřev vody na požadovanou úroveň. Takovým 

zdrojem může být elektrická spirála, plynový, 

nebo elektrický kotel. 

Výstup H je  v regulátoru umístěn na svorkách 7-

8 a je přizpůsobený pro připojení napájecího 

napětí relé ( převodníku ) o velikosti 5-6V (při 

odporu cívky menším než 60Ω). Schéma 

připojení kotle, nebo elektrické spirály, je 

zobrazeno na následujícím obrázku 16.5. 
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Obr. 16.5. Připojení výstupu H 

V příslušenství (není součástí dodávky) naleznete 

převodník (relé) - Finder  44.62.7.006.0000 se 

zatížením 2x10A. Je vhodný pro ovládání kotlů, 

nebo elektrické spirály s kapacitou až 2,5 k VA. 

Převodník je dodávaný jako samostatná součást 

regulátoru (není v ceně sestavy). 

Jestli použijete jiné relé, zkontrolujte jeho 

technické parametry, jestli odpovídají 

požadavkům na bezpečnost provozu. 

Regulátor může být prostřednictvím 

výstupu H použitý jako přepínač topných okruhů. 

Příklad použití trojcestného ventilu a jeho 

připojení k topnému okruhu je znázorněn na 

následujícím obrázku.  

 

 
Obr. 16.6. Připojení trojcestného ventilu 

 

 

Podmínkou pro správnou funkci výstupu je 

nastavení odpovídajících funkcí v nastavení 

výstupu H.  

 

16.1.4. Připojení teplotních čidel - 

senzorů 

Regulátor spolupracuje s teplotními čidly na 

měření teploty typu CT-4  s měřícím rozsahem 0 

100 ° C: 

Tepelné senzory CT-4 jsou standardně 

vybaveny kabelem o délce 2 m. Jestli potřebujete 

prodloužit kabel, použijte k tomu kabel o průřezu 

0,5-1,5 mm s délkou maximálně 30 m a místo 

spojení kabelů musí být chráněno proti zkratu a 

vlhkosti. 

 

 
Obr. 16.7. Připojení  teplotních senzorů 

16.1.5.  Instalace vzduchové klapky 

Regulátor reguluje přívod vzduchu do 

ohniště pomocí klapky PPD (vzduchová klapka 

přívodu venkovního vzduchu). 

 Klapka musí být umístěná na potrubí přívodu 

venkovního vzduchu s odpovídajícím průměrem. 

Standardně má vzduchová klapka průměr 100 

mm. 

Klapka musí být umístěna v takové 

vzdálenosti od zdroje tepla, aby teplota v místě 

instalace nepřekročila 60°C. To je tepelná 

odolnost vzduchové klapky. V případě vyšší 

teploty může dojít k poškození vzduchové klapky. 

Na připojení vzduchové klapky ke krbu a 

připojení vzduchové klapky k potrubí přívodu 

venkovního vzduchu můžete použít flexibilní 

trubku, jako je znázorněno na následujícím 

obrázku. 
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Obr. 16.8. Způsob připojení vzduchové klapky 

Místa spojů ve směru trubka – klapka, 

klapka – krb, musí být řádně utěsněny, např. 

hliníkovou páskou. 

 

Vzduchová klapka nemá označení orientace 

a nemá označení místa vstupu a výstupu 

 

16.1.6. Připojení vzduchové klapky PPD 

Elektromotor spojený regulační motýlovou 

klapkou je vybaven kabelem o délce 30 cm. 

Klapku připojte trojžilovým vodičem o průřezu 

minimálně 0,25 mm2. Maximální přípustné délka  

kabelu je 10 m. V prostředí s vysokou úrovní 

elektromagnetického záření může dojít rušení a 

činnost vzduchové klapky může být nestabilní. V 

tomto případě se doporučuju použít stínový kabel 

pro připojení klapky. Vodiče musí být připojené 

na příslušných kontaktech a musí být izolované. 

 

 
Obr. 16.9. Připojení vzduchové klapky PPD k regulátoru 

 

 

Kabely vycházející ze vzduchové klapky 

jsou zakončeny elektickou svorkovnící se 

zapojeným kondenzátorem proti rušení 

mezi vedením PWM a GDN. 

Jeho odstraněním hrozí špatná práce 

vzduchové klapky a poškození servo 

pohonu. 

17. ZAVŘENÍ KRYTU REGULÁTORU 

Když chcete uzavřít kryt regulátoru, 

založte otvory v krytu regulátoru do výstupků na 

tělese regulátoru (znázorněné na obr. 17.1.). 

 

 

 
Obr. 17.1 Zavření krytu regulátoru – 1.krok 

Následně zatlačte kryt ve směru 

znázorněném červenou šipkou na obrázku ( 

obrázek 17.2.), až do momentu , kdy uslyšíte 

hlasité zacvaknutí krytu do tělesa. 

 

 

 
Obr. 17.2 Zavření krytu regulátoru – 2.krok 
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18. SERVISNÍ NASTAVENÍ 

Dostęp 

 

Přístup do menu „Servisní nastavení“ je 

zabezpečený heslem. Jestli chcete změnit 

nastavení, přihlaste se servisním heslem. Tato 

funkce je přístupná jen proškoleným servisním 

pracovníkům. Obraťte se na svého prodejce 

 

 
Obr. 18.1. Obrazovka „Přihlášení uživatele“ 

Jestliže se chcete přihlásit, nastavte 

kurzor na příslušný údaj otáčením kolečka a 

následně ho stlačte. Když začne číslo blikat, tak 

otočením kolečka změňte číslo na požadovanou 

hodnotu. Pro schválení čísla stlačte kolečko. 

Okamžitě po schválení hodnoty se přesune 

kurzor na následující číslo. 

Potvrzení přihlášení provedete zadáním 

„OK“. Jestliže jste zadali nesprávné heslo, tak se 

na displeji zobrazí zpráva „Nesprávné heslo 

„(obrázek 18.2.). 

 

 
Obr. 18.2 Informace při nesprávném přihlášení 

 

Při zadaní hesla 0000 a potvrzení „OK“ se 

zobrazí jen naměřené hodnoty. 

 

Hodnoty parametrů mohou být měněny 

jen řádně vyškolenými osobami. Zadání 

nesprávných hodnot může způsobí 

nesprávnou funkci krbu, nebo vytápěcího 

systému, případně může dojít k jejich 

poškození. 

 

Popis parametrů: 

Tmax – tento parametr vymezuje možnost 

zadání hodnoty maximální teploty vody v okruhu 

ústředního vytápění, přičemž Tmax-TpodTUV  

jako maximální možná teplota v okruhu TUV. 

Hystereze UT - Hystereze (necitlivost) 

oběhového čerpadla UT. Za pomoci tohoto 

parametru pracují funkce regulátoru, např. 

alarmy, nebo zapnutí výstupu „H“. 

Hystereze TUV - Hystereze (necitlivost) 

oběhového čerpadla TUV. Jestliže je okruh TUV 

dostatečně naplněn tepelnou energií (např. 

zásobník TUV, nebo akumulační nádrž) jsou 

natopeny na 100%, opětovné doplnění tepla, do 

tohoto okruhu, začne až tehdy, když je teplota 

v okruhu TUV pod hodnotou parametru 

Hystereze TUV. 

 

Nedoporučuje se nastavit tuto hodnotu na 

méně než 4°C, protože v opačném 

případě, bude docházet k příliš častému 

doplňování tepla do zásobníku TUV, což by 

způsobilo příliš časté změny ve výměníku 

krbu. 

Kp – Posilnění proporcionálního člena algoritmu 

PID, ovládání vzduchové klapky regulátoru. 

Ti – Čas integrace (znásobení) podílů integrace 

algoritmu PID, ovládání vzduchové klapky 

regulátoru. 

 

Nastavení hodnoty na „0“ vypne člena 

integrace regulátoru 

Td – Čas derivace algoritmu PID ovládání 

vzduchové klapky regulátoru. 

 

Nastavení hodnoty na „0“ vypne člena 

integrace regulátoru. 

 

P%  optimum – Optimální pozice otevření 

vzduchové klapky, když žádná z funkcí členů PID 

nemá vliv na vzduchovou klapku (hodnota 

dodaná na konci regulátoru PID).  

tp PID -  Čas za jaký bude vzduchová klapka 

vyregulovaná. 

 

Snížení této hodnoty působí stabilizačně na 

regulované zařízení avšak současně snižuje 

životnost vzduchové klapky. Doporučuje se 

nastavit tento parametr na hodnotu 2030 

sekund. Jestliže to umožňuje krb, nastavte 

hodnotu na 40 sekund, což výrazně 

ovlivňuje životnost vzduchové klapky.  

 

Uni max - Maximální hodnota akumulátoru 

integrace PID. 

 

Nastavení příliš vysoké hodnoty tohoto 

parametru povede ke zvýšeným výkyvům 

objektu, ale povede ke snížení výkonu 

v rovnovážném stavu.  

Uni min - Minimální hodnota akumulátoru 

integrace PID.  

 

Hodnota musí být nastavena minimálně na 

hodnotě parametru P% optimum 

. 

Und max - Maximální hodnota podílu derivace 

akumulátoru. 

 

Nedoporučuje se nastavení vyšší hodnoty 

jako 60, protože to způsobí dlouhý čas 

reakce při náhlých nárůstech, nebo 

poklesech teploty. 
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Parametry: KP, Ti, Td, P% optimu, t PID, 

PID-TP, Uni max, Uni min, max Und mají 

významný vliv na proces hoření v krbu. 

Nedoporučuje se, aby tyto parametry 

měnili osoby, které nemají vědomosti o 

nastavení těchto hodnot a o jejich vlivu na 

proces hoření a regulací topné soustavy.  

 

 

Napájení vzduchové klapky – Zapíná, nebo 

vypíná funkci elektrického napájení vzduchové 

klapky po vyregulování. Jestliže je funkce 

nastavená na hodnotu „Zapnuto“, potom po 

vyregulování dojde k odpojení elektrického 

napájení vzduchové klapky až do momentu 

následujícího požadavku na regulaci (například 

na základě nastavení parametru tP PID).  

  

 

 

Doporučuje se nastavit tuto funkci na 

„Zapnuto“, jestliže má vzduchová klapka 

po vyregulování tendenci kmitat. Tento 

stav může způsobit umístění vzduchové 

klapky v silném elektromagnetickém poli, 

kdy může docházet k rušení. Jsou-li však 

výkyvy vzduchové klapky velké, může vést 

výpadek proudu k nežádoucím jevům 

v procesech hoření. Nastavení tohoto 

parametru musí být provedeno 

individuálně pro každou aplikaci. 

 

Td – Chybějící palivo -  Čas derivace algoritmu 

detekce chybějícího paliva. 

 
 

 



 

 

 

19. HLAVNÍ PŘÍČINY NESPRÁVNÉ FUNKCE 

Činnost regulátoru Co udělat 

Regulátor, navzdory dosažení 

zadané teploty nezavírá 

vzduchovou klapku, nebo ji 

zavírá se zpožděním.  

1. Regulátor reaguje správně, příčinou dlouhého času hledání 

zadané hodnoty způsobilo vyplnění hodnoty akumulátoru 

integrace PID. V krátkém čase začne regulátor uzavírat 

vzduchovou klapku hledajíc optimální polohu otevření klapky. 

2. Jestliže je zadaná hodnota okruhu UT nižší než je hodnota 

TUV+TpodTUV, regulátor během kontroly nahřívání zásobníku 

TUV zvýší teplotu v celém okruhu UT za účelem co 

nejrychlejšího zahřátí zásobníku TUV na požadovanou teplotu. 

Po dosažení požadované teploty v zásobníku TUV vypne 

regulátor čerpadlo TUV a vrátí teplotu v UT na hodnotu 

nastavenou uživatelem. 

Regulátor otevře vzduchovou 

klapku na 100% a i přesto 

teplota v krbu neroste 

1. Nejpravděpodobnější příčinou je nedostatek paliva v ohništi 

krbu a palivo, které právě v krbu hoří je nestačí k dosažení 

požadované teploty ve vodním plášti krbu. 

2. V této chvíli pracují současně oběhová čerpadla TUV a UT a 

krb nedokáže zabezpečit požadované množství energie. V tomto 

případě můžete zapnout funkci "Priorita TUV" a regulátor vypne 

oběhové čerpadlo UT za účelem rychlejšího doplnění energie do 

zásobníku TUV. 

Ikdyž je vzduchová klapka 

uzavřena, chladne krb velmi 

pomalu, nebo teplota i nadále 

roste. 

1. Množství  dodávaného paliva je příliš vysoké, s ohledem 

na tepelnou potřebu topného sytému. Správně by měl 

proces hoření umožnit otevření vzduchové klapky v 

rozmezí 5 - 100%. 

2. Tento stav může být způsobený zapnutím funkce 

"Priorita TUV", která vypne oběhové čerpadlo UT. Je to 

normální jev. Může to způsobit i skutečnost, že výkon 

výměníku v zásobníku TUV je příliš malý a po dobu 

zapnutí funkce "Priorita TUV" nedokáže odevzdávat teplo 

získané v krbu do vody v zásobníku. Krb se tak může 

zbytečně zahřívat až dosáhne teploty 90°C a tehdy se 

spustí alarm. Můžeme tomu zabránit nastavením funkce 

"Doběh čerpadla" na minimální hodnotu (1 minuta). V 

tomto případě bude regulátor zapínat každou minutu  

čerpadlo UT na dobu 30 sekund. Pokud se ani tehdy 

situace nezlepší, znamená to, že systém není vhodný pro 

samostatnou přípravu TUV a musíte funkci "Priorita TUV" 

vypnout. 

3. Vzduchová klapka zabezpečuje minimální průchod 

vzduchu do krbu za účelem zabránění vzniku a 

hromadění se nebezpečných plynů v ohništi krbu, které 

by mohly vzplanout např.při otevření dvířek krbu. 

 

Teplota vody v zásobníku TUV 

je nižší než je zadaná a 

oběhové čerpadlo TUV se 

nezapíná. 

Čerpadlo okruhu TUV se zapne až tehdy, když hodnota klesne 

pod hodnotu hystereze zadané servisním parametrem 

"Hystereze TUV". Kromě toho regulátor zastaví činnost 

oběhového čerpadla TUV, když je teplota ve vodním plášti nižší 

než TzTUV+Tzvýš. 
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Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční 

a programové změny bez předchozího 

upozornění 

 

 

Během zatápění, při dosažení 

teploty Tprac. Dojde k 

náhlému, nárazovému, zvýšení 

teploty ve vodním plášti. 

Příčinou může být nesprávně nainstalované tepelné čidlo na 

měření teploty ve vodním plášti krbu T1. Situace poukazuje na 

umístění čidla mimo vodní plášť krbu. Jedná se o závažnou 

chybu a regulace bude v tomto případě chybná. Na počátku 

hoření regulátor nezapne oběhové čerpadla za účelem ochrany 

vodního pláště proti zpětnému toku studené vody. 4erpadla se 

zapnou až po dosáhnutí teploty zadané parametrem Tprac. a až 

potom se dostane ohřátá voda ve vodním plášti k čidlu.  

Až v tomto momentě regulátor začne reagovat na stoupající 

teplotu ve vodním plášti. Proto je nevyhnutelné umístit čidlo 

teploty na místo ve vodním plášti krbu, které je k tomu určené. 

Pozorujete velké kolísání teplot 1. Špatně nainstalované tepelné čidlo, pravděpodobně mimo 

vodního pláště.  

2. Špatné nastavení hodnot regulátoru. Doporučujeme 

kontaktovat prodejce. 

Vypnutý regulátor zapnul 

oběhové čerpadlo 

Když přestanou pracovat oběhové čerpadla (TUV, nebo UT), 

regulátor zaznamenává dobu nečinnosti čerpadel a na základě 

parametru nastaveného funkcí Antitastavení, zapne na dobu 

30 sekund čerpadlo, kterého dosáhla zadaný čas. Po zapnutí 

čerpadla začne regulátor znovu dobu nečinnosti a opětovně 

spustí čerpadlo na 3 sekund. Tuto funkci je možné vypnout. 



 

 

 

 

 

Zobrazený nákres může být užitečný při instalaci regulátoru. Je 

v měřítku 1:1. Stránku můžete vystřihnout a může vám pomoct při 

označení míst vstupu kabelů do regulátoru. 

 

 

 
 

Obr. 19.1 Nákres regulátoru  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  Výhradní distributor pro ČR a SR 
 

 BLAZE HARMONY s.r.o  
Stránské 102, 793 51 Rýmařov  

tel.+420 777 070 260 
plum@regulace-plum.cz 


