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TECH
I.

Bezpečnost

Před uvedením zařízení do provozu je nutné se seznámit s níže uvedenými pokyny.
Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento návod k
obsluze proto pečlivě uschovejte.
Abychom předešli zbytečným chybám a poruchám, je třeba se ujistit, že všechny osoby, které
využívají toto zařízení, se podrobně seznámili s jeho činností a bezpečnostními opatřeními. Prosím,
uchovejte tento návod jako součást zařízení a ujistěte se, že v případě jeho přemístění nebo
prodeje bude mít uživatel přístup k informacím o správném provozu a bezpečnosti.
V zájmu ochrany života a majetku je nutné dodržovat bezpečnostní opatření uvedené v tomto
návodu k obsluze. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout jejich
zanedbáním.
!

VÝSTRAHA





Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s
napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že regulátor je
odpojen z elektrické sítě.
Montáž a zapojení regulátoru může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro
elektrická zařízení.
Před zapnutím ovladače je nutno provést měření odporu uzemnění elektrických motorů a
elektrických vodičů.
Obsluha regulátoru není určena dětem.

! POZOR
 Atmosférické výboje mohou regulátor poškodit, proto je třeba při bouřce
odpojit regulátor ze sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.
 Regulátor nesmí být používán pro účely, na které není určen.
 Před topnou sezonou i v jejím průběhu je nutné kontrolovat technický stav vodičů. Je
také třeba zkontrolovat upevnění regulátoru, očistit ho od prachu a jiných nečistot.
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II.

Popis zařízení

Ovladač CS-408N je víceúčelové zařízení určené k obsluze instalací ústředního topení. Regulátor
může realizovat řadu funkcí:
 Plynulé řízení třech směšovacích ventilů.
 Řízení provozu čerpadla TUV.
 Ochrana teploty zpátečky – funkce chrání před varem vody v krátkém oběhu kotle nebo
před velmi nízkou teplotou vody vracející se do kotle.
 Regulace podle počasí.
 Týdenní regulace.
 Dva beznapěťové výstupy.
 Dva napěťové výstupy.
 Spolupráce s třemi standardními pokojovými regulátory (dvoupolohové).
 Spolupráce s pokojovým regulátorem s komunikací RS.
 Možnost připojení modulu CS-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí regulátoru
pomocí mobilního telefonu.
 Možnost připojení modulu CS-500 Ethernet – umožňuje ovládání některých funkcí a přehled
o parametrech pomocí internetu.
 Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilu (např.: CS-61 nebo CS431N) – umožňuje to obsluhu dvou dodatečných ventilů.

Dotykový
displej

Síťový
vypínač

Kryt
ovladače
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III.

Montáž ovladače

Ovladač může instalovat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním.
! VAROVÁNÍ
Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem při manipulaci s vodiči a
výstupy pod napětím. Před zapojováním a manipulací je nutné zařízení odpojit z elektrické sítě a
zabezpečit, aby nedošlo k náhodnému zapojení.
Regulátor CS-409N je možné používat jako volně stojící zařízení nebo jako panel pro montáž na
stěnu.
Před zapojením je nutné demontovat kryt ovladače.

Šrouby pro uchycení
krytu ovladače
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Vstupy RS
Pravá
svorkovnice

Levá
svorkovnice
Svorkovnice pro
uzemnění
Schéma zapojení – levá svorkovnice:
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Schéma zapojení – pravá svorkovnice:

! UPOZORNĚNÍ
Pokud není zajištěn průtok v krátkém oběhu kotle (špatně řešená instalace), je třeba umístit čidlo
zpátečky na výstupu teplé vody z kotle, aby se zabránilo varu vody.

IV.

První spuštění

Pro správnou činnost ovladače je nutné při první spuštění dodržet následující postup:
1. Připojit vodiče.
2. Ručně nastavit servopohon ventilu na 50%.
Servopohon nastaven
na 50% otevření

3. Zapnout napájení ovladače.
4. Po zapnutí se ventily automaticky kalibrují do 100%. Pokud by se otevíraly do
nesprávného směru, je možné v menu ventilu změnit směr otevírání.
5. V menu příslušného ventilu nastavit čas jeho otevření – je uveden na krytu servopohonu.
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Čas otevření
servopohonu uveden
na výrobním štítku

! POZOR
Během testování je možné vypnout v menu příslušného ventilu funkci ochrany zpátečky a ochrany
kotle.

V.

Obsluha ovladače
V.a) Princip činnosti

Princip činnosti regulátoru instalace spočívá v míchání vstupní teplé oběhové vody s vodou, která
se vrací z oběhu topení. Cílem je dlouhodobé udržování nastavené teploty na stejné úrovni.
Čerpadlo zapojené do oběhu každého ventilu pomáhá při rozvádění vody do instalace. Čerpadlo
musí být namontováno za směšovacím ventilem, zatímco čidlo teploty musí být umístěno za
ventilem a za čerpadlem. To zajišťuje přesnost kontroly teploty na výstupu z ventilu.
!

POZOR
Jestliže regulátor ventilu pracuje ve společném oběhu současně s regulátorem kotle, je možné
připojit čerpadlo k regulátoru kotle (výstup takového čerpadla na regulátoru CS-408N nebo
dodatečného modulu zůstane bez připojení).

V.b) Zobrazení a popis hlavního displeje
Ovládání regulátoru se uskutečňuje pomocí dotykového displeje. Podle volby uživatele může mít
hlavní displej podobu domu (výrobní nastavení) nebo panelu s parametry:
Displej – zobrazení instalace:
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Venkovní
teplota

Datum a den v
týdnu

Vstup do menu

Teplota ventilu
2 – aktuální a
zadaná

Teplota
bojleru –
aktuální a
zadaná

Teplota
ventilu 1 –
aktuální a
zadaná

Stav čerpadla
TUV

Teplota ÚT,zpátečky

Stav
cirkulačního
čerpadla

Widok ekranu – ekran instalacji 2:
Venkovní
teplota

Datum a den v
týdnu

Vstup do menu

Teplota
ventilu 2 –
aktuální a
zadaná

Teplota
ventilu 1 –
aktuální a
zadaná

Teplota TUV,
ÚT,zpátečky

Teplota čidla
C1

Widok ekranu – postać paneli:
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Provozní
režim
čerpadel

Venkovní
teplota

Levý panel
parametrů

Změna vzhledu
panelu parametrů

Datum a den v
týdnu

Pravý panel
parametrů

Vstup do
menu

Změna vzhledu
panelu parametrů

Tlačítka změny panelů parametrů umožňují zobrazení aktuálních údajů jednotlivých zapojených
zařízení:
 Aktuální teplota kotle a teplota zpátečky.
 Aktuální a zadaná teplota bojleru.
 Stav jednotlivých ventilů: stav čerpadla ventilu (zapnuto nebo vypnuto), stupeň otevření,
aktuální a zadaná teplota ventilu.
 Záznam aktuální teploty kotle.
 Záznam aktuální teploty bojleru.
 Záznam aktuální teploty jednotlivých ventilů.
 Stav dodatečných výstupů – např.: teplota teplotních čidel, stav čerpadel (práce nebo
přestávka) apod.

V.c) Funkce regulátoru – hlavní menu
S ohledem na víceúčelovost ovladače je menu rozdělené na Hlavní menu a Instalační menu.
Hlavní menu umožňuje uživateli pohybovat se v základních volbách ovladače, jako jsou
funkce vestavěných ventilů, funkce čerpadel, provozní režimy, stanovení časů nebo zobrazení
displeje apod.

V.c.1) Schéma hlavního menu
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TECH
Zadaná teplota
Zapnuto

Ventil 1

Vypnuto
Kalibrace
Ventil 2

= menu Ventil 1
Zadaná teplota
Provozní režim
Hystereze TUV

Čerpadlo TUV

Mez zapn. čerp.TUV
Týdenní regulace
Maximální teplota
Čidlo
Priorita bojleru

Provozní režim

Paralelní čerpadla
Letní režim

Menu

Ventil 1
Ventil 2
Ventil 3
Čerpadlo TUV
Dodatečný výstup 1
Manuální provoz
Dodatečný výstup 2
Dodatečný výstup 3
Dodatečný výstup 4
Ventil dodatečný 1
Ventil dodatečný 2
Hodiny
Čas
Den v týdnu
Instalační menu

Zobrazení displeje
V noci
Noc od hodiny

Displej
Den od hodiny
Výběr jazyka

Jas během dne

Informace o programu

Jas během noci
Auto-blokáda

Bezpečnostní prvky
Kód PIN
Servisní menu
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V.c.2)
ventilů

Parametry

vestavěných

Prvními volbami hlavního menu jsou funkce, které
umožňují zapnutí vybraného vestavěného ventilu
a nastavení jeho základních parametrů.

 Zadaná teplota
Pomocí této volby se nastavuje teplota, kterou bude
ventil 1 udržovat. Tuto teplotu je možné měnit také přímo
na zobrazení hlavního displeje ovladače při aktivním
zobrazení Tepl. 1. Při správném provozu se bude teplota
vody za ventilem přibližovat zadané teplotě ventilu.

 Zapnuto/Vypnuto
Pomocí této funkce aktivujeme vybraný ventil.
ventil vypnutý, nepracuje ani čerpadlo. Vždy po
regulátoru do sítě proběhne kalibrace ventilu
případě, že je ventil vypnutý. Vyloučí se tím,
zůstal v poloze, která může být nebezpečná.

Pokud je
připojení
a to i v
že ventil

 Kalibrace
Pomocí této funkce můžeme kdykoliv kalibrovat vybraný
vestavěný ventil. V průběhu kalibrace je ventil nastaven
do bezpečné polohy – ventil ÚT do polohy úplného
otevření a podlahový ventil do polohy
úplného uzavření.

V.c.3) Parametry čerpadla TUV
Tato funkce umožňuje
provozu čerpadla TUV.

stanovit

parametry
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Zadaná teplota TUV
Tato funkce umožňuje stanovit zadanou teplotu užitkové
vody. Tuto teplotu je možné měnit také přímo v zobrazení
hlavního displeje regulátoru, pokud je aktivní zobrazení
TUV. Poté, co se voda v bojleru vyhřeje na zadanou teplotu,
regulátor vypne čerpadlo TUV. K opětovnému zapnutí
čerpadla dojde po poklesu teploty pod zadanou teplotu o
hodnotu hystereze TUV (odečteno z čidla TUV).


Provozní režimy čerpadla TUV
Tato funkce umožňuje: - vypnutí čerpadla TUV, jestliže není
používáno, -zapnutí automatického provozu (v tom případě
pracuje podle zde uvedených nastavení), - zapnutí režimu
ohřevu (aktivuje se vždy, když teplota čidla bude nižší než
zadaná teplota, nezávisle na hodnotě meze zapnutí čerpadla
TUV).


Hystereze TUV
Tato funkce umožňuje stanovit hysterezi zadané teploty
bojleru. Jedná se o rozdíl mezi teplotou zadanou (čili
teplotou požadovanou na bojleru) a teplotou pro návrat k
práci (Příklad: zadaná teplota má hodnotu 55°C a hystereze
je 5°C. Po dosažení zadané teploty 55°C se čerpadlo TUV
vypne. K opětovnému zapnutí čerpadla TUV dojde po
poklesu teploty na 50°C).


Mez zapnutí čerpadla TUV
Tato funkce umožňuje nastavení teploty zapnutí čerpadla
TUV (jedná se o teplotu měřenou na čidle zdroje tepla, např.
kotle). Pod touto nastavenou teplotou čerpadlo nepracuje,
nad touto teplotou se čerpadlo zapne a pracuje až po
dosažení zadané teploty TUV.


Týdenní regulace čerpadla TUV
Tato funkce umožňuje naprogramování změn teploty bojleru
v průběhu dne. Možnost změny se pohybuje v rozmezí +/100C.
Jakým způsobem se nastavuje a jak pracuje týdenní
regulace je uvedeno v další části návodu.
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Maximální teplota
Tato funkce umožňuje stanovit maximální teplotu na čidle
zdroje tepla (např.: kotle) – po dosažení této teploty se
čerpadlo TUV zapne bez ohledu na aktuální teplotu TUV. Je
to ochranná funkce instalace před přehřátím.


Čidlo
Tato funkce umožňuje vybrat čidlo, které bude plnit funkci
čidla zdroje tepla (např.: kotle).

V.c.4) Provozní režimy
V této funkci si uživatel volí podle svých
potřeb jeden za třech provozních režimů
instalace.


Priorita bojleru
V tomto režimu se nejprve zapíná čerpadlo bojleru (TUV),
které pracuje až do dosažení zadané teploty TUV (ventily se
maximálně uzavřou a čerpadla ventilů jsou vypnuta). Po
dosažení zadané teploty dojde k vypnutí čerpadla a aktivují
se směšovací ventily (a čerpadla – podle jejich nastavení).
Ventily pracují celou dobu, až do okamžiku, kdy teplota na
bojleru poklesne o hodnotu hystereze pod hodnotu zadané
teploty. Tehdy dochází k vypnutí čerpadel ventilů a zapíná
se čerpadlo TUV.

Paralelní čerpadla
V tomto režimu pracují všechny aktivní čerpadla a ventily
současně. Ventily udržují zadanou teplotu a bojler se nahřívá
do zadané teploty.


Letní režim
Regulátor v tomto režimu uzavírá ventily ÚT, aby se
zbytečně dům neohříval. Pokud by ale dosáhla teplota kotle
příliš vysoké hodnoty (nutnost zapnutí ochrany zpátečky!)
bude ventil havarijně otevřen.
V tomto režimu pracuje čerpadlo bojleru a podlahové ventily
normálně podle toho, jak byly nastaveny.
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V.c.5) Manuální provoz
Tato
funkce
umožňuje
kontrolu
činnosti
jednotlivých zařízení. Uživatel může každé toto
zařízení ručně zapnout: čerpadlo TUV, cirkulační
čerpadlo, dodatečné výstupy. V případě ventilů (a
přídavných ventilů, když jsou aktivní) je možné
zapnout zavírání nebo otevírání a přesvědčit se o
správné činnosti daného ventilu.

V.c.6) Čas
Tato funkce umožňuje nastavení aktuální hodiny
a dne v týdnu.
! POZOR
Nastavení času je nezbytné pro správnou
činnost funkce týdenní regulace.


Hodiny
Pomocí tlačítek nahoru a dolů zadává uživatel aktuální
hodinu a minutu.


Den v týdnu
Uživatel zadává aktuální den v týdnu.

V.c.7) Instalační menu
Funkce obsažené v instalačním menu jsou podrobně popsány v dalších částech návodu.

V.c.8) Displej
V této funkci může uživatel nastavit hlavní displej
podle vlastního výběru v závislosti na denní době.
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Zobrazení displeje
Pomocí této funkce můžeme měnit vzhled hlavní stránky
displeje. Volíme buď zobrazení panelů nebo zobrazení
instalace 1 a 2. Tato zobrazení jsou popsány v části V.b.
Tato nastavení jsou platná v průběhu dne.


V noci
Po dotyku ikony V noci se zobrazí panel pro nastavení
vzhledu displeje v noční době: Jako ve dne, Hodiny nebo
Vypnuto. Zvolený vzhled displeje se aktivuje v nočních
hodinách asi 20 sekund po posledním dotyku displeje. Pro
návrat do hlavního menu se stačí znovu dotknout displeje.

 Noc od hodiny a Den od hodiny
V této funkci menu je možné stanovit čas přechodu
regulátoru na noční režim (Noc od hodiny) a čas návratu
do denního režimu (Den od hodiny)


Jas ve dne a jas v noci
Pomocí této funkce nastavíme jas displeje pro den a pro
noc.

V.c.9) Výběr jazyka
V této funkci má uživatel možnost výběru jazykové
verze ovladače.

V.c.10) Informace o programu
V této volbě se zobrazuje logo výrobce kotle spolu s
programovou verzí regulátoru.
! POZOR
Programovou verzi regulátoru je třeba uvést v případě
kontaktu se servisním oddělením firmy TECH.
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V.c.11) Zabezpečení
Po stisknutí ikony Zabezpečení v hlavním menu se
zobrazí panel ke změně nastavení rodičovského zámku.
Po stisknutí ikony Auto-blokace se zobrazí panel pro
zapnutí nebo vypnutí této ochrany. Pro zadání PIN kódu
nutného pro obsluhu regulátoru (je-li ochrana aktivní)
je
třeba
stisknout ikonu
PIN kód.

V.c.12) Servisní menu
V servisním menu se nachází funkce určené servisním pracovníkům s odpovídající kvalifikací pro
tento účel. Z tohoto důvodu je vstup do menu zabezpečen číselným kódem, kterým disponuje
firma TECH.

V.d) Funkce regulátoru – instalační menu
Obsluha a nastavování funkcí v instalačním menu je určeno instalačním pracovníkům a osobám s
odpovídající kvalifikací. Umožňuje především obsluhu dodatečných zařízení, jakými jsou přídavné
ventily, dodatečné vstupy, pokojové termostaty apod. a nastavování jejich základních funkcí
(např.: parametry vestavěných ventilů).
Níže je představené schéma instalačního menu:
Antistop čerpadlo
Regulátor Tech
Dodatečný výstup 1
Dodatečný výstup 2

Instalační|menu

Dodatečný výstup 3
Dodatečný výstup 4
Ventil 1
Ventil 2
Ventil dodatečný 1
Ventil dodatečný 2
Internetový modul
Modul GSM
Měření venkovní teploty
Kalibrace venkov. čidla
Výrobní|nastavení
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V.d.1) Antistop čerpadel
Funkce antistop zabraňuje usazování vodního kamene v
období mimo topné sezony, kdy čerpadla dlouhodobě
nepracují. Po zapnutí této volby se budou čerpadla
zapínat každých 10 dní na dobu 2 minuty.

V.d.2) Regulátor TECH
Tato
volba
umožňuje
zapnutí/vypnutí
aktivity
pokojového regulátoru TECH (např.: CS-280 nebo CS298). Pro spolupráci s odpovídajícím ventilem je potřeba
dodatečně aktivovat tento typ pokojového regulátoru a
vhodný provozní režim v menu odpovídajícího ventilu.
Regulátor TECH je vybaven RS komunikací a je propojen
s ovladačem čtyřvodičovým kabelem (konektory typu
RJ12 – „telefonické”).
Jestliže je pokojový regulátor (s komunikací RS)
zapnutý, má uživatel kromě pokojového ovládání také
možnost měnit zadané teploty aktivních ventilů a bojleru
přímo z pokojového regulátoru. Dodatečnými výhodami zařízení jsou: přístup do historie teplot
znázorněný přehlednými schématy, signalizace všech alarmů ovladače instalace, zobrazení
venkovní teploty, možnost nastavení týdenní regulace atd.

V.d.3) Dodatečný výstup 1, 2, 3 a 4
Tato volba umožňuje zapnout/vypnout dodatečný výstup. Dodatečné výstupy 1 a 4 slouží jako
napěťové výstupy 230V, výstupy 2 a 3 jako beznapěťové.
Dodatečné výstupy umožňují připojení různých zařízení, např.: čerpadlo ÚT, čerpadlo TUV,
cirkulační čerpadlo, pokojový regulátor, zásobník vody apod. Po připojení vybraného zařízení má
uživatel možnost konfigurovat jeho činnosti a zvolit čidla, která bude zařízení využívat.
Po vstupu do menu dodatečného výstupu je třeba vyhledat funkci, jakou má připojené zařízení
plnit a označit ji. Dalším dotykem ikony funkce se uživatel dostane do podmenu, kde může navolit
parametry činnosti zařízení.
Níže je zobrazeno schéma nastavení dodatečných výstupů. Je shodné pro všechny dodatečné
výstupy.
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TECH
Mez zapn. čerpadla
ÚT

Hystereze
Čidlo
Mez zapn. čerpadla
Hystereze
Zadaná teplota

TUV

Max teplota
Čidlo 1
Čidlo 2
Regulátor standard 1
Regulátor standard 2

Pokojový regulátor

Regulátor standard 3
Regulátor tech
TUV
Pondělí - Neděle

Týdenní regulace

Zadaná tepl. vody v zásobníku horní

Dodatečný výstup 1, 2, 3

Zásobník vody

Zadaná tepl. vody v zásobníku spodní
Horní čídlo
Dolní čidlo
Zadaná tepl. vody v zásobníku horní
Zadaná tepl. vody v zásobníku spodní
Hystereze horní
Hystereze dolní

Zásobník TUV

Zpoždění
Týdenní regulace
Horní čídlo
Dolní čidlo
Zadaná tepl.
Hystereze
Zpoždění

Kontrola provozu

Zpoždění po chybě
Čidlo
Dodatečný výstup
Týdenní regulace
Čidlo
Ventil 1
Ventil 2

Potřebujete vytápění

Dodatečný ventil 1
Dodatečný ventil 2
Zapnuto
Vypnuto
Plán provozu

Cirkulační čerpadlo

Doba provozu

Vypnuto

Doba přestávky
Vymazat nastavení

Alarm

Zapnuto/Vypnuto
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ÚT
Tuto volbu je třeba označit v případě, kdy k
regulátoru bude připojeno čerpadlo ÚT. Dále je třeba
stanovit následující parametry:


Mez zapnutí – tato funkce umožňuje nastavení
teploty zařízení. Pod touto teplotou bude zařízení vypnuté,
nad touto teplotou bude v provozu.



 Hystereze – rozdíl mezi teplotou zapnutí a teplotou,
při které dojde k vypnutí zařízení (např.: jestliže mez
zapnutí má hodnotu 60ºC a hystereze je 3ºC, zařízení se
zapne po dosažení teploty 60ºC a k vypnutí dojde po
poklesu teploty na 57ºC).
Čidlo – volba umožňuje určit, z kterého teplotního čidla se má odečítat teplota pro provoz
zařízení napojeného na dodatečný výstup.


TUV
Tuto volbu je třeba označit v případě, kdy k
regulátoru bude připojeno čerpadlo TUV. Dále je třeba
stanovit následující parametry:



 Mez zapnutí – tato funkce umožňuje nastavení teploty
zařízení (je to teplota z čidla 1, které odečítá hodnotu za
zdroje tepla, např. kotle). Pod touto teplotou bude
zařízení vypnuté, nad touto teplotou bude v provozu až
do doby dosažení zadané teploty.
 Hystereze – tato volba umožňuje stanovit hysterezi
zadané teploty. Po dosažení zadané teploty se zařízení
vypne. K jeho opětovnému zapnutí dojde
po poklesu
teploty na zadanou teplotu sníženou o hodnotu hystereze
(např.: jestliže zadaná teplota má hodnotu 60ºC a
hystereze je 3ºC, zařízení se vypne po dosažení teploty 60ºC a návrat do provozu nastane
po snížení teploty na 57ºC).
Zadaná teplota - tato volba umožňuje nastavit zadanou teplotu zařízení. Po dosažení
této teploty se zařízení vypne. Teplota je odečítána z čidla 2.
 Maximální teplota – tato volba umožňuje nastavení
maximální teploty na čidle 1 (odečítá hodnoty ze zdroje
tepla) – po dosažení této teploty se zařízení zapne bez
ohledu na aktuální teplotu čidla 2. Funkce tím chrání
instalaci před přehřátím.
 Čidlo 1 – volba umožňuje stanovit, z kterého
teplotního čidla se bude odečítat teplota pro činnost
zařízení připojeného na dodatečný výstup – zdroj tepla
(mez zapnutí)
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Čidlo 2 – tato volba umožňuje stanovit, z kterého teplotního čidla se bude odečítat teplota
pro činnost zařízení připojeného na dodatečný výstup (zadaná teplota).


Pokojový regulátor
Touto volbou stanovujeme, zda zařízení připojené na
dodatečný výstup má pracovat na základě signálu z
pokojového regulátoru. Jestliže pokojový regulátor
nedosáhl zadané teploty – výstup je sepnutý (zařízení
zapnuté), po dosažení zadané teploty se výstup
rozpojí (zařízení se vypne).

Existuje možnost závislosti přídavného zařízení na signálu
z více než jednoho pokojového regulátoru (maximálně
čtyřech) – zařízení se vypne až po té, kdy všechny
pokojové regulátory zahlásí vyhřátí místnosti. Ve funkci
TUV bude zapínání a vypínání zařízení připojené na
dodatečný výstup závislé na teplotě bojleru-jakmile bojler
dosáhne zadanou teplotu, zařízení se vypne.
Regulátor standard 1, 2 nebo 3 – jedná se o
dvoupolohové pokojové regulátory-zapni/vypni.
Regulátor
TECH
–
pokojový
regulátor
s komunikací RS.


Týdenní regulace
Po této volbě bude zařízení připojené na dodatečný
výstup pracovat v souladu s programem týdenní
regulace. Uživatel stanovuje časové intervaly s
přesností do 30 minut – v určených intervalech se
výstup sepne.

Po výběru dne v týdnu stanovujeme, v kterých hodinách
má zařízení pracovat: pomocí šipek zvolíme hodinu, kdy
dojde k zapnutí zařízení a následně volíme stav „Zapnuto”
nebo „Vypnuto”. Tlačítko … umožňuje kopírovat stav na
další hodiny.
Tlačítko „Kopírovat” umožňuje
program na další dny v týdnu.

kopírovat

celodenní

Tlačítko „Vymazat” umožňuje snadno zrušit nastavení ve
vybraném dnu.
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Akumulační nádrž
Tuto funkci volíme v případě, že je na dodatečný
výstup napojena akumulační nádrž. Zařízení bude
pracovat do doby dosažení zadané teploty na dolním
čidle. Po poklesu pod zadanou teplotu na horním čidle
se zařízení opět zapne.
Uživatel má možnost výběru, které čidlo bude plnit
úlohu horního a dolního čidla.


Nádrž TUV
Tuto funkci volíme v případě, že je na dodatečný
výstup napojena nádrž TUV. Zařízení bude pracovat
do doby dosažení zadané teploty na horním i dolním
čidle. Pro vypnutí čerpadla je nutné dosažení zadané
teploty na obou čidlech. Po dosažení zadané teploty
na horním čidle bude čerpadlo v provozu ještě po dobu
časové prodlevy, kterou stanovuje uživatel.
Mimo to existuje možnost nastavit toto zařízení
shodně s programem týdenní regulace (popsaný
podrobně v další části), který ovládá zadanou teplotu
horního čidla.
Uživatel má možnost výběru, které čidlo bude plnit úlohu horního a dolního čidla
 Zadaná nádrže horní – funkce umožňuje nastavení
horní zadané teploty nádrže (čidlo musí být umístěné
v horní části nádrže). Po dosažení této teploty a uplynutí
času zpoždění se čerpadlo vypne (podmínkou je, že bylo
dosaženo také dolní zadané teploty).
 Zadaná nádrže dolní – funkce umožňuje nastavení
dolní zadané teploty nádrže (čidlo musí být umístěné
v dolní části nádrže).
 Hystereze horní – pomocí této volby stanovujeme
hysterezi horního čidla. Po dosažení horní zadané teploty
nádrže (podmínkou je, že bylo dosaženo také dolní zadané teploty) se zařízení vypne.
K opětovnému zapnutí dojde po poklesu teploty na čidle na zadanou teplotu sníženou o
hodnotu horní hystereze. Například: jestliže horní zadaná teplota nádrže má hodnotu 70ºC,
a hystereze je 5ºC, k vypnutí dojde po dosažení teploty 70ºC a návrat do provozního cyklu
nastane po snížení teploty na 65ºC).
 Hystereze dolní – funkce pro nastavení hystereze
dolního čidla.
 Zpoždění – pomocí této funkce stanovíme dobu, po
kterou bude čerpadlo pracovat po dosažení horní zadané
teploty nádrže.
 Týdenní regulace – funkce umožňuje naprogramovat
změny horní zadané teploty nádrže. Podrobný návod
k
naprogramování
týdenní
regulace
je
uveden
v následujících částech.
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Čidlo horní – funkce umožňuje vybrat čidlo, které má plnit
roli horního čidla. Musí být umístěno v horní části nádrže.

Čidlo dolní – funkce umožňuje vybrat čidlo, které má
plnit roli dolního čidla. Musí být umístěno ve spodní části
nádrže.


Kontrola provozu
Po výběru této volby bude dodatečný výstup
kontrolovat práci jiného výstupu. Jestliže zařízení
připojené na dodatečný kontrolovaný výstup se
nezapne a na určeném patřičném čidle po dobu
stanovené časové prodlevy nebude dosaženo zadané
teploty, tehdy regulátor přepne připojené zařízení na
výstup, který vykonává kontrolu. Pro správnou
činnost této funkce je potřebné nakonfigurovat
následující volby:
 Zadaná teplota – funkce slouží k nastavení zadané
teploty, které musí být dosaženo na vybraném čidle.
Dosažení zadané teploty znamená správnou činnost
zařízení napojeného na kontrolovaný výstup.
 Hystereze – tato volba umožňuje nastavení hystereze
zadané teploty pro určené čidlo.
 Zpoždění (prodleva) – jestliže nebude na určeném
čidle dosaženo zadané teploty po uplynutí tohoto času,
znamená to chybu kontrolovaného dodatečného výstupu.
V této situaci dojde k přepnutí zařízení na výstup, který vykonává kontrolu. Zařízení
zůstane zapnuté do doby dosažení zadané teploty na určeném čidle.
 Zpoždění
po
chybě
–
jestliže
po
chybě
kontrolovaného výstupu nebylo na určeném čidle po tuto
dobu dosaženo zadané teploty, regulátor opětovně přepne
připojené zařízení na výstup, který vykonává kontrolu.
 Čidlo – funkce umožňuje výběr čidla, které bude
určené pro odpočet teploty.
 Dodatečný výstup – funkce umožňuje výběr
dodatečného výstupu, jehož činnost má být kontrolována.
 Týdenní regulace
Kontrola provozu může být aktivní ve vybraných dnech a
v učených časech. Stačí zvolit a naprogramovat týdenní
regulaci. Postup při programování týdenní regulace je
popsán v jiné části návodu.
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Dodatečný ohřev
Jedná se o zařízení napojené na dodatečný výstup,
které se bude zapínat v případě, kdy se nedaří
dosáhnou zadané teploty na určeném ventilu. Po
výběru této volby je třeba označit čidlo, z kterého se
budou odečítat hodnoty pro tuto funkci. Jestliže
teplota na čidle bude nižší než zadaná teplota
určeného ventilu (je možné vybrat více ventilů
současně), potom se zařízení zapne, aby dohřálo
ventil.
Příklad: Regulátor obsluhuje instalaci a se třemi ventily, kde zdrojem tepla je kotel ÚT. K instalaci
je přes dodatečný výstup ve funkci Dodatečný ohřev připojena ohřívací spirála. Zadaná teplota
ventilů je 50ºC. Čidlo pro funkci Dodatečný ohřev je čidlo ÚT. V okamžiku, kdy klesne teplota na
kotli pod hodnotu 50ºC (kotel není schopen zvýšit teplotu ventilů na zadanou hodnotu), zapne se
ohřívací spirála.

Cirkulační čerpadlo
Funkce umožňuje ovládat čerpadlo mezi kotlem a
spotřebiči teplé užitkové vody. Pomocí této funkce
nastavuje uživatel denní program práce a přestávky
čerpadla s přesností 30 minut.
Pro
zjednodušení
nastavování
denního
programu
práce
a
přestávky čerpadla je možnost tento časový interval
kopírovat do dalších dní.
Po stanovení plánu provozu je třeba stanovit čas práce a
čas přestávky čerpadla tehdy, když dříve vybraný časový
interval je aktivní. Předchozí volby je možné snadno zrušit
a tím umožnit nové nastavení.


Vypnuto
Funkce umožňuje vypnutí dodatečného výstupu.

Alarm
Tato funkce umožňuje uživateli rozhodnout, zda
zařízení napojené na dodatečný výstup bude v případě
alarmu vypnuté či zapnuté.

V.d.4) Obsluha vestavěných a přídavných ventilů
V regulátoru CS-408N jsou zabudovány moduly, kterými lze ovládat maximálně tři směšovací
ventily. Navíc je možné připojit dva dodatečné moduly pro ovládání ventilů (např.: CS-431N).
Ventily se obsluhují pomocí řady parametrů, což umožňuje přizpůsobení konkrétním potřebám.
Parametry vestavěných i dodatečných ventilů jsou velmi podobné, jak to ukazuje níže uvedené
schéma:
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Kontrola provozu
Doba otevření
Jednotkový skok
Minimální otevření

Ventil ÚT

Typ ventilu

Podlažní ventil
Vypnuto
Regulátor tech
Regulátor Tech s algoritmem

Pokojový regulátor

Regulátor standard 1
Regulátor standard 2
Regulátor standard 3
Zapnuto

Regulace podle počasí

Vypnuto

Změna|zadané tepl. ventilu

Nastavení

Rozdíl pokojové teploty

Ventilfili 1, 2

Snížení pokoj.regulace
Proporcionální koeficient
Max podlahová teplota

Vlevo

Směr otvírání

Vpravo
Max teplota

Tepelná ochrana kotle

Zapnuto
Vypnuto
Min teplota

Ochrana zpátečky

Zapnuto
Vypnuto
Vždy
Nikdy

Zapnutí čerpadla

Nad hranici
Teplota zapnutí čerpadla
Pokojový regulátor čerpadlo ÚT
Zapnuto

Týdenní regulace

Vypnuto

Čidlo ÚT

Nastavení
Zapnuto
Vypnuto
Teplota den

Zavírání|ventilu

Teplota v noci

Výrobní nastavení

Den od hodiny
Noc od hodiny
Hystereze
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Registrace
Kontrola provozu
Doba otevření
Jednotkový skok
Minimální otevření

vestavěné ventily 1 lub 2

Ventil ÚT
Typ ventilu
Podlažní ventil
Vypnuto
Pokojový regulátor

Regulátor tech
Regulátor standard
Zapnuto

Regulace podle počasí

Vypnuto

Změna zadané tepl. ventilu

Nastavení

Rozdíl pokojové teploty
Snížení pokoj.regulace
Proporcionální koeficient

Vždy

Max podlahová teplota

Nikdy

Zapnutí čerpadla

Nad hranici

Čidlo ÚT

Teplota zapnutí čerpadla

Čidlo

Pokojový regulátor čerpadlo ÚT

Výrobní nastavení
Odstranění ventilu


Kontrola teploty
Tento parametr rozhoduje o intervalech měření
(kontroly) teploty vody za ventilem v instalacích ÚT
nebo TUV. Jestliže čidlo zaznamená změnu teploty
(odchylku od teploty zadané), potom se ventil
pootevře nebo přivře o stanovený zdvih a tím
zabezpečí návrat k zadané teplotě.


Čas otevření
Tento parametr určuje čas, který je potřeba na
otevření ventilu z polohy 0% do polohy 100%. Tento
čas je nutné stanovit podle použitého servomotoru
ventilu (uvedeno na výrobním štítku).
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Jednotkový zdvih
Je to maximální jednorázový pohyb (otevření nebo
zavření), jaký může ventil vykonat v průběhu jednoho
měření teploty. Jestliže se přibližuje zadané teplotě,
potom je jednotkový zdvih vypočítán na základě
proporčního koeficientu. Čím menší je jednotkový
zdvih, tím přesněji bude dosaženo hodnoty zadané
teploty, ale bude to trvat déle.

Minimální otevření
Tento parametr určuje nejmenší otevření ventilu.
Pomocí tohoto parametru zajistíme minimální
otevření ventilu, aby byl umožněn minimální průtok.


Typ ventilu
Pomocí této funkce vybírá uživatel typ regulovaného
ventilu. Volit lze mezi ventily:
 ÚT - nastavujeme, pokud chceme regulovat
teplotu na oběhu ÚT.
 PODLAHOVÝ - nastavujeme, pokud chceme
regulovat teplotu na oběhu podlahového
vytápění. Volba tohoto typu zajišťuje ochranu
podlahové instalace před nebezpečnými
teplotami. Jestliže by ventil, připojený k
podlahové instalaci byl nastaven na typ ÚT,
pak hrozí zničení citlivé podlahové instalace.
•
Pokojový regulátor
Tato funkce umožňuje určit a zapnout typ
pokojového
regulátoru,
který
bude
přidělen
vybranému ventilu:
 Regulátor TECH (regulátor z komunikací RS)
S tímto typem pokojového regulátoru bude
ventil pracovat podle parametru <snížení
pokojové teploty>. Zapojení tohoto regulátoru
umožní zobrazení aktuálních teplot kotle,
bojleru a ventilů. Regulátor se zapojuje do
zdířky RJ (telefonická) ovladače CS-408N
čtyřvodičovým kabelem s odpovídajícími koncovkami (do zásuvky RS).
 Regulátor TECH algoritmus (regulátor z komunikací RS)
S tímto typem regulátoru bude ventil pracovat podle parametrů <změna zadané teploty ventilu>
a <rozdíl teplot místnosti>. Zapojení tohoto regulátoru umožní zobrazení aktuálních teplot kotle,
bojleru a ventilů. Regulátor se zapojuje do zdířky RJ (telefonická) ovladače CS-408N
čtyřvodičovým kabelem s odpovídajícími koncovkami (do zásuvky na zadní straně ovladače).
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 Regulátor standard 1, 2, 3
Po volbě tohoto dvoupolohového regulátoru bude
ventil pracovat podle parametru <snížení pokojové
teploty>. Zapojit pokojový regulátor je třeba v místě
označeném na ovladači: Pokojový regulátor 1,2 nebo
3 pomocí dvouvodičového kabelu.


Regulace podle počasí

Tato funkce vyžaduje montáž venkovního
čidla. Čidlo je třeba umístit tak, aby nebylo vystaveno
přímému slunečnímu záření a jiným nežádoucím
atmosférickým vlivům. Po instalaci a napojení
venkovního čidla je třeba zvolit funkci Regulace podle
počasí v menu regulátoru.

Aby ventil správně pracoval, určuje se zadaná
teplota (za ventilem) pro čtyři možné venkovní
teploty: -20ºC, -10ºC, 0ºC oraz 10ºC.

Pro nastavení této funkce je třeba nejprve
pomocí šípek VPRAVO a VLEVO stanovit venkovní teploty a k těmto pomocí šipek NAHORU a DOLU
přiřadit zadanou teplotu. Na displeji se zobrazí námi nastavená křivka ohřevu.

Křivka ohřevu – je to křivka, která znázorňuje zadanou teplotu regulátoru v závislosti na
venkovní teplotě. Křivka našeho regulátoru vychází ze čtyř bodů zadaných teplot, které odpovídají
příslušným venkovním teplotám. Zadané teploty musí být určené pro venkovní teploty.

Čím více bodů je použito na znázornění křivky, tím bude přesnější. Umožní to její důkladné
a plynulé vytvarování. Náš případ, kdy jsou použity čtyři body, se zdá být vhodným kompromisem
mezi požadovanou přesností a snadným znázorněním průběhu křivky.
!
POZOR
Po zapnutí Regulace podle počasí je nedostupný parametr Zadaná teplota ventilu (hlavní menu –
nastavení ventilů).

Změna zadané teploty ventilu
Tato funkce stanovuje o kolik stupňů vzroste nebo
klesne teplota ventilu při jednotkové změně pokojové
teploty (viz: Rozdíl teplot místnosti). Funkce je aktivní
pouze s pokojovým regulátorem TECH a úzce souvisí s
parametrem Rozdíl teplot místnosti.


Rozdíl teplot v místnosti
Tato funkce určuje jednotkovou změnu aktuální
pokojové teploty (s přesností 0,1oC), při které dojde ke
změně zadané teploty ventilu (funkce je aktivní pouze s
pokojovým regulátorem TECH ).
Příklad::
nastavení: Rozdíl teplot pokoje 0,5ºC
nastavení: Změna zadané teploty ventilu 1ºC
nastavení: Zadaná teplota ventilu 40ºC
nastavení: Zadaná teplota pokojového regulátoru 23ºC
Případ 1. Jestliže pokojová teplota vzroste na 23,5ºC
(o 0,5ºC), pak se ventil přivře na zadanou teplotu 39 ºC (o 1ºC).
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Případ 2. Jestliže pokojová teplota klesne na 22ºC (o 1ºC), pak se ventil pootevře na zadanou
teplotu 42ºC (o 2ºC).

Snížení pokojové regulace
Tato funkce je aktivní v případě, kdy ventil
spolupracuje se standardním pokojovým regulátorem.
V tomto nastavení je potřeba zadat hodnotu teploty,
o kterou sníží ventil svoji zadanou teplotu v okamžiku,
kdy bylo dosaženo zadané teploty pokojového
regulátoru (vyhřátí místnosti).


Proporční koeficient
Proporční koeficient se používá na stanovení zdvihu
ventilu. S přiblížením k zadané teplotě se zdvih
zkracuje. Jestliže je zvolen vyšší koeficient, reakce
ventilu bude rychlejší, ale méně přesná. Procento
jednotkového zdvihu (otevření) se určí podle vzorce:
(ZADANÁ TEPLOTA – TEPLOTA ČIDLA) * (PROP.KOEF.
/ 10)

Maximální podlahová teplota
Určuje maximální teplotu, která nepoškodí instalaci
podlahového vytápění. Tato funkce se využívá, pokud
je ventil nastaven jako podlahový ventil. Po dosažení
této teploty se ventil zcela uzavře a uživatele o tom
informuje příslušný alarm. Při dosažení maximální
podlahové teploty se vypíná funkce Ochrana kotle. V
tomto případě má vyšší prioritu ochrana podlahového
vytápění.



Směr otevírání

! POZOR
Funkce je dostupná pouze pro vestavěné ventily.
Jestliže se po připojení ventilu k řídícímu regulátoru
ukáže, že tento měl být zapojen obráceně, není
zapotřebí přepojovat napájecí kabely, ale stačí v tomto
parametru změnit směr otevírání: VLEVO nebo
VPRAVO.


Ochrana kotle

! POZOR
Funkce je dostupná pouze pro vestavěné ventily.
Ochrana proti příliš vysoké teplotě zpátečky
zabezpečuje,
aby
teplota
kotle
nedosáhla
nebezpečných hodnot. Uživatel nastavuje maximální
přípustnou teplotu zpátečky. V případě nebezpečného
nárůstu teploty se ventil začíná otevírat směrem do
instalace domu, což má za následek ochlazení kotle.
Tato funkce je zapnuta trvale (možnost vypnout tuto funkci je pouze v servisním menu).
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Ochrana zpátečky

! POZOR
Funkce je dostupná pouze pro vestavěné ventily.
Tato funkce umožňuje nastavit ochranu kotle před
příliš studenou vodou vracející se z hlavního oběhu,
která by mohla být příčinou nízkoteplotní koroze
kotle. Ochrana zpátečky funguje tím způsobem, že
pokud je teplota příliš nízká dojde k přivření ventilu až
do okamžiku, kdy krátký oběh kotle dosáhne
odpovídající teplotní hodnotu. Po zapnutí této funkce
nastavuje uživatel minimální přípustnou teplotu
zpátečky


Zapnutí čerpadla
Tato volba umožňuje volbu provozního režimu čerpadla.
Čerpadlo se bude zapínat:
 vždy – čerpadlo pracuje nepřetržitě, nezávisle na
teplotě.
 nikdy – čerpadlo je stále vypnuté a regulátor řídí pouze
činnost ventilu.
 nad mezí – čerpadlo se zapíná po dosažení teploty
zapínání čerpadla. Jestliže se má čerpadlo zapnout nad
mezí, je nutné nastavit také mezní teplotu zapnutí
čerpadla. Po aktivaci funkce Pokojový regulátor
čerpadlo ÚT se čerpadlo ÚT vypne po dosažení zadané
teploty (pokud je zapnuta volba vždy nebo nad mezí).


Týdenní regulace
Tato funkce umožňuje naprogramovat denní změny
teplot za ventilem. Zadané odchylky teploty se
pohybují v rozmezí +/-100C.

První krok:
Nejprve musí uživatel nastavit aktuální hodinu a datum
(Instalační menu>Hodiny).
Druhý krok:
Uživatel nastaví teplotu v jednotlivých dnech týdne
(Nastav režim 1):
Pondělí – Neděle
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V tomto režimu je třeba stanovit konkrétní hodiny a
požadované odchylky od zadané teploty (o kolik stupňů se
má teplota v určenou hodinu snížit nebo zvýšit) pro každý
den v týdnu. Pro usnadnění obsluhy je možné nastavení
kopírovat.
Příklad
Pondělí
zadáno: 3 00, tepl. -100 C (změna teploty: – 10 0C)
zadáno: 4 00, tepl. -100 C (změna teploty: – 10 0C )
zadáno: 5 00, tepl. -100 C (změna teploty: – 10 0C )
V tomto případě, kdy zadaná teplota kotle je 60 0C, pak v
pondělí od 300 do 600 hodiny zadaná teplota kotle klesne o
10 0C , tzn. že bude 50 0C.
Místo nastavování teplot na jednotlivé dny je možné v
druhém režimu stanovit hromadně teploty pro pracovní
dny (od pondělí do pátku) a na víkend (sobota a neděle) –
Nastav režim 2.
Pondělí – Pátek ; Sobota – Neděle
V tomto režimu, podobně jako v předchozím, je třeba stanovit konkrétní hodiny a požadované
odchylky od zadané teploty pro pracovní dny (pondělí-pátek) a na víkend (sobota, neděle).
Příklad
Pondělí-Pátek
zadáno: 3 00, tepl. -10 0 C (změna teploty: – 10 0C)
zadáno: 4 00, tepl. -10 0 C (změna teploty: – 10 0C)
zadáno: 5 ⁰⁰ , tepl. -10 0 C (změna teploty: – 10 0C)
Sobota-Neděle
zadáno: 16 ºº , tepl. 5 0 C (změna teploty: +5 0C)
zadáno: 1700, tepl. 5 0 C (změna teploty: +5 0C)
zadáno: 1800, tepl. 5 0 C (změna teploty: +5 0 C)
V tomto případě, kdy zadaná teplota kotle je 600C, pak každý den od pondělí do pátku, v době
od 300 do 600 hodiny, klesne zadaná teplota kotle o 100C, tzn. že bude 500C. Naproti tomu přes
víkend (sobota, neděle), v době od 1600 do 1900 hodiny, vzroste zadaná teplota kotle o 50 C, tzn.
že bude 650C.
Třetí krok (Režim):
Uživatel aktivuje jeden ze dvou dříve zvolených režimů (Režim 1, Režim 2) nebo zcela vypíná
funkci týdenní regulace.
Po aktivizaci jednoho z režimů se na hlavní stránce displeje, v místě nápisu „zad” (zadané teploty)
bude blikat číslo s hodnotou aktuálně nastavené odchylky (informuje současně o aktivování
týdenní regulace).
Funkce vymazání údajů umožňuje jednoduchým způsobem odstranit dřívější volby týdenního
programu, díky čemuž je možné zadat nová nastavení.

Čidlo ÚT.
Funkce umožňuje výběr čidla, které bude plnit funkci
čidla ÚT. Uživatel má možnost zvolit libovolné čidlo
pro funkci čidla ÚT.
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Vypnutí ventilu

! POZOR
Funkce je dostupná pouze pro vestavěné ventily.
Po zvolení této funkce bude fungování ventilu závislé
na venkovní teplotě. Uživatel může stanovit při jaké
teplotě ve dne nebo v noci se má ventil vypnout. Je
také možné stanovit čas (hodiny od – do) denního a
nočního režimu.
Uživatel může také nastavit hysterezi teploty vypnutí
ventilu ve dne a v noci.

Výrobní nastavení
Tato funkce umožňuje návrat k parametrům ventilu
stanovených
výrobcem.
Návrat
k
výrobnímu
nastavení neznamená změnu stanoveného typu
ventilu (ÚT nebo podlahový).



Registrace ventilu

! POZOR
Funkce je dostupná pouze pro dodatečné ventily.
Nastavení parametrů dodatečného ventilu je možné
až po jeho zaregistrování. Toho dosáhneme zadáním
čísla modulu, které je uvedeno na krytu modulu CS61).



Odstranění ventilu

! POZOR
Funkce je dostupná pouze pro dodatečné ventily.
Umožňuje úplné vymazání ventilu z paměti
regulátoru. Využívá se například při demontáži nebo
výměně ventilu (nový ventil je nutné opět
zaregistrovat).

V.d.5) Internetový modul
! POZOR
Využití této funkce je možné pouze po zakoupení a
připojení přídavného řídícího modulu CS-500, který
není součástí standardní výbavy regulátoru.
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Internetový modul je zařízení umožňující dálkovou
kontrolu práce kotle přes internet nebo lokální síť. Uživatel
kontroluje na monitoru domácího počítače stav všech
zařízení instalace kotle. Činnost každého zařízení je
znázorněna v podobě animace.
Kromě kontroly teploty každého čidla, má uživatel možnost
změnit zadané teploty čerpadel i směšovacích ventilů.
Po zapnutí internetového modulu a volbě DHCP regulátor
automaticky shromáždí z lokální sítě tyto parametry: IP
adresa, síťová maska, adresa brány, adresa DNS. Při
jakýchkoliv problémech se sběrem síťových parametrů je
možnost nastavit tyto parametry ručně. Způsob, jak získat
údaje z lokální sítě, je popsán v návodě Internetového
modulu.
Funkci Obnovit heslo modulu je možné využít, pokud
uživatel nahradil na stránce přihlášení výrobní heslo jiným
heslem. V případě, že toto nové heslo bylo ztraceno, je
umožněn návrat k výrobnímu heslu po resetování hesla
modulu.

V.d.6) Modul GSM
! POZOR
Využití tohoto pracovního režimu je možné pouze po
zakoupení a připojení přídavného řídícího modulu CS65, který není součástí standardní výbavy regulátoru.
Modul GSM je doplňkové zařízení spolupracující s
regulátorem kotle, které umožňuje dálkovou kontrolu
práce kotle pomocí mobilního telefonu. Uživatel je
správou SMS upozorněn na případný alarm regulátoru
kotle a vysláním odpovídající SMS je v každém okamžiku zpětně informován o momentální teplotě
všech čidel. Po zadání kódu autorizace je možná rovněž dálková změna zadaných teplot.
Modul GSM může také pracovat nezávisle od regulátoru kotle. Je vybaven dvěma vstupy pro
teplotní čidla. Jeden je kontaktní pro využití v libovolné konfiguraci ( registruje sevření/rozevření
kontaktů), druhý je řízený vstup (např. na zapojení dodatečného stykače v libovolném elektrickém
obvodě).
Jakmile některé teplotní čidlo zaregistruje dosažení nastavené maximální nebo minimální teploty,
modul automaticky odešle SMS s touto informací. Podobně je tomu tak v případě sevření nebo
rozevření stykače. To je možné využít např. pro jednoduchou ochranu majetku.
Jestliže je regulátor CS-408 vybaven dodatečně modulem GSM, musí se aktivovat volba Zapnutý
(MENU>Menu instalatéra>Modul GSM>Zapnutý).

V.d.7) Měření venkovní teploty
Tento parametr rozhoduje o tom, jak často bude
průměrována teplota měřená na venkovním čidle.
Měření teploty se děje neustále a každých 60
sekund (výrobní nastavení) je zprůměrováno a
upřesněno. Rozsah tohoto nastavení se pohybuje
v intervalu od 1 do 600 sekund.
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V.d.8) Kalibrace venkovního čidla
Kalibrace venkovního čidla se vykonává při montáži
nebo po delší době provozu regulátoru, za účelem
eliminace případné odchylky. Rozsah regulace se
pohybuje v rozmezí: -10 do +10 O C s přesností do
0,1°C.

V.d.9) Výrobní nastavení
Tento parametr umožňuje
výrobním nastavením

VI.

návrat

regulátoru

k

Bezpečnostní prvky

Za účelem zajištění maximálně bezpečného a bezporuchového provozu je regulátor vybaven celou
řadou bezpečnostních prvků. V případě alarmu se zapne zvukový signál a na displeji se zobrazí
odpovídající informace.
Pro návrat regulátoru do provozu stačí dotknout se displeje. Při alarmu je možný manuální provoz,
ale je nutné se ubezpečit, že naše jednání nezpůsobí škodu.
Regulátor je vybaven následujícími bezpečnostními prvky:
1. Teplotní alarm – pozastaví regulaci teploty ventilu a nastaví ventil do nejbezpečnější polohy.
Pro podlahový ventil to znamená zavření a pro ventil ÚT jeho otevření.
2. Alarm – ČIDLO Č 1-4 – hlásí nesprávně zapojené, poškozené nebo chybějící čidlo.
Regulátor je vybaven tavnou trubičkovou pojistkou WT 1,6A na ochranu el. sítě.
POZOR: nesmí se používat pojistka s vyšší hodnotou. Použití pojistky s vyšší hodnotou může mít
za následek poškození regulátoru.

VII.

Údržba a technické údaje

V regulátoru CS-408N je nutné před topnou sezonou i v jejím průběhu kontrolovat technický stav
vodičů. Je také třeba zkontrolovat upevnění regulátoru, očistit ho od prachu a jiných nečistot.
Technické údaje
Rozsah teplotní regulace ventilu ÚT

10oC : 90oC

Rozsah teplotní regulace podlahového ventilu

10oC : 55oC

Rozsah teplotní regulace nádrže TUV

1oC : 80oC

Napájecí napětí

230V/50Hz +/- 10%

Příkon

max. 4W

Teplotní odolnost čidel

-25oC : 90oC

Provozní teplota

5oC : 50oC

Zatížení výstupů

0,5A

Bezpečnostní pojistka

6,3A
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Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že
vyrábíme elektronické zařízení a to nás zavazuje k bezpečnému
nakládání s použitými
komponenty a elektronickými zařízeními. V
souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním
inspektorem ochrany životního prostředí. Symbol přeškrtnuté nádoby
na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do
běžných odpadových nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci
chráníme životní prostředí.
Povinností uživatele je odevzdat
opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace
elektrického a elektronického odpadu.
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