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ST-431N – návod k obsluze

Prohlášení o shodě č. 42/2010
Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz,
prohlašuje

s

plnou

zodpovědností,

že

námi

vyráběný

termoregulátor ST-431N 230V, 50Hz splňuje požadavky
Vyhlášky Ministra Hospodářství, Práce a Sociálních věcí. (Sb.
č. 155, položka 1089) za dne 21. srpna 2007, kterou se zavádí
ustanovení nízkonapěťové směrnice (LVD) 2006/95/WE ze
dne 16.01.2007.
Regulátor

ST-431N

úspěšně

prošel

zkouškou

kompatibility EMC při zapojení optimální zátěže.
K hodnocení shody byla použita harmonizovaná norma
PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.
Poprvé byl výrobek označen CE: 06/2011.

Wieprz, 24. července 2012
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I. Použití

Termoregulátor typu ST-431N je určen k obsluze směšovacího
ventilu (troj nebo
čtyřcestného) s možností připojení přídavného čerpadla ventilu. Dodatečně může tento
regulátor spolupracovat se dvěma moduly ST-61, což umožní ovládat celkově tři směšovací
ventily. Regulátor je vybaven funkcí ovládaní podle počasí, týdenní regulací a může
spolupracovat také s pokojovým regulátorem.
Další předností tohoto zařízení je bezpečnostní ochrana teploty zpátečky, která plní funkci
ochrany proti varu vody v krátkém oběhu kotle nebo proti příliš nízké teplotě vody vracející
se do kotle .

II. Princip činnosti
Popis řídícího panelu

ZADANÁ TEPLOTA
PROCENTO
OTEVŘENÍ

TEPLOTA ZA
VENTILEM

VÝSTUP

MENU

MÍNUS

PLUS

Princip činnosti regulace servopohonu ventilu spočívá v míchání vstupní oběhové vody s
vodou, která se vrací z oběhu topení, s cílem nastavení požadované teploty a jejího udržování
po celou dobu na stejné úrovni.
Čerpadlo zapojené ke každému ventilu má za úkol pomáhat při rozvádění vody v
instalaci, která není založená na gravitačním oběhu. Čerpadlo musí být namontováno za
směšovacím ventilem, zatímco čidlo teploty musí být umístěno za ventilem i za čerpadlem,
aby byla kontrola teploty na výstupu z ventilu co nejpřesnější.
POZOR: jestliže řídící regulátor ventilu pracuje současně ve společném oběhu s regulátorem
kotle, potom se čerpadlo připojí k regulátoru kotle (výstup čerpadla z regulátoru ST-431 N
zůstane bez připojení).
Regulátor se ovládá pomocí tlačítek. Vstup do menu a potvrzení nastavení se
uskutečňuje stisknutím tlačítka MENU. Pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS se uživatel pohybuje ve
funkcích menu. Pro potvrzení vybrané pozice z menu je potřebné stlačit tlačítko MENU. Pro
přechod na hlavní zobrazení (nebo do menu vyšší úrovně) je třeba použít tlačítko VÝSTUP
(EXIT). Podobným způsobem se provádí změny veškerých nastavení.
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II.a) Hlavní stránka
Během normální práce regulátoru je na grafickém displeji zobrazena hlavní stránka, na které
jsou tyto údaje:
HODINY
PROVOZ.REŽIM

Druh ventilu:
OCHRANA KOTLE

- ÚT
- podlahový

AKTIVNÍ MODULY

PRÁCE ČERPADLA
AKTIVNÍ VENTIL

Pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS můžeme jednoduchým způsobem měnit zadanou teplotu. Po
stlačení tlačítka MENU přejde uživatel do hlavního menu.

Pokud chceme změnit zobrazení hlavní stránky na zobrazení hodnot teplotních čidel
nebo jednoho z doplňkových ventilů (je-li aktivní), je třeba stisknout tlačítko VÝSTUP (EXIT).
Po výběru jiného zobrazení se změní vzhled hlavní stránky.

III. Hlavní menu
III.a) Zadaná teplota

Pomocí teto volby se nastavuje požadovaná teplota, kterou má ventil udržovat. Při správném
provozu bude teplota vody za ventilem směřovat k zadané teplotě ventilu.

III.b) Zapnutý

Tato volba slouží k aktivaci směšovacího ventilu. Jestliže je vypnutý ventil, nepracuje ani
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čerpadlo. Přestože je ventil vypnutý, po připojení regulátoru do sítě, vždy proběhne kalibrace.
Zabrání se tím, aby ventil zůstal v poloze, která by mohla ohrozit funkci celého zařízení. (viz
část III.d).

III.c) Displej

Pomocí této funkce je možné měnit zobrazení hlavní stránky. Volit můžeme zobrazení
základního ventilu, zobrazení teploty čidel nebo zobrazení parametrů jednoho z doplňkových
ventilů (pokud jsou aktivní). Po výběru zobrazení teploty čidel se na hlavní stránce ukážou
hodnoty teplot: ventilu (zadaná a aktuální), teplota zpátečky a venkovní teplota. Po výběru
zobrazení ventil 1 nebo ventil 2 se na hlavní stránce ukážou parametry vybraného ventilu:
zadaná a aktuální teplota, venkovní teplota, teplota zpátečky a procento otevření (zavření)
vybraného ventilu.

III.d) Kalibrace ventilu

Pomocí teto funkce se stanovuje prvotní nastavení ventilu. V průběhu kalibrace je ventil
nastaven do bezpečné polohy, tzn. v případě ventilu ÚT do polohy úplného otevření, zatímco
v případě ventilu podlahového vytápění do polohy úplného uzavření. V průběhu kalibrace se
v dolní části displeje zobrazuje symbol.

III.e) Manuální provoz

Po potvrzení volby manuální provoz má uživatel možnost ručně otevírat/uzavírat ventil (také
doplňkové ventily, pokud jsou aktivní) a zapnout nebo vypnout čerpadlo za účelem správné
funkce zařízení.
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III.f) Instalační menu

Funkce obsažené v instalačním menu budou podrobně popsány v následující kapitole této
instrukce.

III.g) Servisní menu

Funkce obsažené v servisním menu jsou chráněny kódem a nejsou dostupné pro
uživatele.

III.h) Výběr jazyka

Uživatel si zvolí jazykovou verzi regulátoru.

III.i) Výrobní nastavení

Regulátor je vstupně nakonfigurován pro určenou činnost. Je však nutné jej přizpůsobit
konkrétním podmínkám a vlastním potřebám. Vrátit se k výrobním nastavením je ovšem
kdykoliv možné. Po potvrzení volby výrobní nastavení tratíme veškerá vlastní nastavení v
prospěch nastavení daných výrobcem. Od tohoto okamžiku můžeme opětovně nastavovat
vlastní parametry.
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III.j) O programu

Potvrzením této volby se na displeji zobrazí logo výrobce kotle spolu s informací o programové
verzi regulátoru.

IV. Instalační menu
IV.a) Letní režim

V tomto režimu regulátor uzavírá ventil ÚT, aby se zbytečně dům nevytápěl, ale pokud by se
příliš zvýšila teplota kotle, ventil se havarijně otevře (musí být zapnuta ochrana zpátečky!).
Tento režim není aktivní v případě regulace ventilu podlahového vytápění.

IV.b) Antistop čerpadla

Po zapnutí této volby se bude čerpadlo ventilu zapínat každých 10 dní na
to usazování vody v instalaci v období mimo topnou sezonu.

2 minuty. Zabrání

IV.c)Regulátor TECH

K regulátoru ST-431N je možné připojit pokojový regulátor vybavený komunikací RS. Funkce
se aktivuje po potvrzení volby zapnuto.
POZOR: Pro spolupráci regulátoru ST-431N s pokojovým regulátorem s komunikací RS je
nutné zvolit hlavní režim komunikace (viz bod IV.w). Rovněž je nutné nastavit odpovídající
volbu v bodě „Pokojový regulátor” (viz bod IV.d).

IV.d) Pokojový regulátor

K regulátoru ST-431N je možné připojit pokojový regulátor. Tato funkce umožňuje určit druh
regulátoru, který bude spolupracovat s řídícím regulátorem:
 Regulátor Tech – pokojový regulátor vybavený komunikací RS . Pro správnou
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konfiguraci tohoto regulátoru je nutné nastavit hlavní režim komunikace (viz bod IV.w)
a potvrdit funkci Zapnuto ve volbě Regulátor TECH (viz bod IV.c). Správná činnost
vyžaduje nastavení volby změny zadané teploty ventilu a rozdílu teplot místnosti.
Regulátor standard – tradiční dvoupolohový pokojový regulátor. Pracuje správně po
nastavení volby Snížení pokojové regulace.

IV.e) Čidlo kotle

V tomto podmenu definuje uživatel základní parametry ochrany kotle a zapínání čerpadla.

IV.e.1) Ochrana zpátečky

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.

IV.e.2) Ochrana kotle

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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IV.e.3) Zapnutí čerpadla

Tato funkce umožňuje volbu provozního režimu čerpadla. Čerpadlo se bude zapínat: vždy
(čerpadlo pracuje nepřetržitě, nezávisle od teploty), nikdy (čerpadlo je trvale vypnuté a
regulátor řídí pouze činnost ventilu), nad mezí (čerpadlo se zapíná po dosažení stanovené
teploty zapínání čerpadla). V případě, kdy je oběhové čerpadlo napojené na regulátor kotle,
doporučuje se jeho odpojení z regulátoru ventilu ST-431N.

IV.f) Kontrola teploty

Tento parametr rozhoduje o frekvenci měření (kontrole) teploty vody za ventilem směrem do
instalace ÚT nebo TUV. Jestliže čidlo zaznamená změnu teploty (odchylku od zadané),
elektroventil se rozevře nebo přivře o stanovenou hodnotu za účelem návratu k zadané
teplotě.

IV.g) Snížení pokojové regulace

Tato funkce je aktivní v případě, kdy ventil spolupracuje s 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).
Pozor: Jestliže je ve funkci Pokojový regulátor (viz bod IV.d) potvrzena volba Uzavření,
funkce Snížení pokojové regulace nebude aktivní.

IV.h) Funkce pokojové regulace

Pomocí této funkce se rozhoduje o tom, jak bude reagovat ventil na signál o vyhřátí místnosti
(od pokojového regulátoru zvoleného v bodě IV.d – Pokojový regulátor). Při volbě Snížení
pokojové regulace bude ventil, po signálu z pokojového regulátoru o vyhřátí místnosti,
snižovat teplotu za ventilem – podle nastavení parametru Snížení pokojové regulace (viz bod
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IV.g). V případě volby Uzavření bude ventil na signál o vyhřátí místnosti reagovat maximálním
uzavřením (viz bod IV.o) a vypnutím čerpadla.

IV.i) 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)

IV.j) 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.

IV.k) Směr otevírání

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 *
VPRAVO *
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IV.l) Provozní režimy

Uživatel si v této funkci volí provozní režim:
STANDARDNÍ – regulátor udržuje zadanou teplotu na výstupu ventilu.
POKOJOVÁ REGULACE – regulátor udržuje zadanou teplotu ventilu do okamžiku, kdy
pokojový regulátor signalizuje vyhřátí místnosti (rozevření stykače). Po té se zadaná teplota
sníží o hodnotu podle nastavení parametru Snížení pokojové regulace (viz bod IV.e). Snížená
zadaná teplota nebude zobrazována na hlavním displeji regulátoru. Informace o tom, že
pokojový regulátor ohlásil vyhřátí místnosti je signalizována prostřednictvím symbolu
pokojového regulátoru <p> (svítí stále, nebliká).
REGULACE PODLE POČASÍ – zadaná teplota ventilu je závislá na venkovní teplotě. Je
počítána podle parametrů zadaných ve funkci Regulace podle počasí (viz bod IV.z).
REGULACE POKOJOVÁ A PODLE POČASÍ – pokud v tomto režimu pokojový regulátor
nedosáhl zadanou teplotu, pracuje ventil stejně jako v režimu regulace podle počasí. V
okamžiku vyhřátí místnosti na zadanou teplotu regulátoru začíná ventil pracovat stejně jako
v režimu pokojová regulace. Během doby, kdy je tento režim aktivní, bliká na displeji střídavě
symbol regulace podle počasí a pokojové regulace. Po dosažení zadané teploty na pokojovém
regulátoru bude nepřerušovaně svítit symbol <p> (vyhřátá pokojová regulace).
V každém provozním režimu existuje navíc možnost zapnutí týdenní regulace (viz
bod IV.aa)

IV.m) 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).

IV.n) Jednotkový zdvih

Je to maximální jednorázový pohyb ( otevření nebo přivření), jaký může ventil vykonat při
jednom měření teploty. Jestliže se blíží zadané teplotě, potom je tento zdvih vypočítán na
základě parametru proporčního koeficientu. Čím menší je jednotkový zdvih, tím přesnější
bude dosažená zadaná teplota, ale její dosažení bude trvat déle.
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IV.o) Minimální otevření

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

IV.p) 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.

IV.r)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. Regulace teploty
ventilu v tomto případě probíhá neustále.

IV.s) Rozdíl teplot 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 nebo s vlastním pokojovým čidlem).
Příklad:
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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).
Případ 2. Jestliže pokojová teplota klesne na 22ºC (o 1ºC), pak se ventil pootevře na zadanou
teplotu 42ºC (o 2ºC).

IV.t) Ventil 1

POZOR
Ovládání dodatečného ventilu je možné výlučně po zakoupení a připojení k
regulátoru dodatečného řídícího modulu ST-61, který není standardně dodáván s regulátorem.
Pro ovládání dvou ventilů je nutné zapojit dva moduly ST-61.
Tato funkce umožňuje volby pro práci dodatečného modulu směšovacího ventilu. Aby ventil
pracoval správně a v souladu s požadavky uživatele, je nutné provést jeho registraci.
Docílíme toho zadáním čísla modulu (je to číslo ventilu podle dokumentace) a následným
nastavením několika parametrů.
1. Zapnutí
Aby byl vybraný ventil aktivní je třeba vybrat nastavení:>Zapnutý>Ano. V případě potřeby
dočasného vyřazení ventilu označí uživatel: >Zapnutý>Ne.
2. Kontrola teploty
Tento parametr určuje frekvenci měření (kontroly) teploty vody za ventilem v instalaci ÚT
nebo TUV. Jestliže čidlo zaznamená změnu teploty (odchylku od zadané), tehdy se
elektroventil pootevře nebo přivře o stanovený zdvih, aby se opět dosáhlo zadané teploty.
3. Čas otevření
V této funkci se nastavuje čas úplného otevření ventilu, čili doba potřebná na otevření ventilu
z hodnoty 0% na 100%. Tento čas je nutné stanovit v souladu s použitým servomotorem
ventilu (uvedeno na výrobním štítku).
4. Jednotkový zdvih
V této funkci se stanoví procentový jednotkový zdvih pro otevření ventilu, tzn. o maximálně
kolik procent se může ventil jednorázově otevřít nebo zavřít (maximální pohyb ventilu v
jednom měřícím cyklu).
5. Minimální otevření
Touto funkcí se stanoví minimální hodnota otevření ventilu. Pod tuto hodnotu se ventil
nedovře.
6. Typ ventilu
Pomocí této volby vybírá uživatel druh ventilu: ÚT nebo podlahový.
7. Regulace podle počasí
Tato funkce umožňuje nastavení zadané teploty ventilu 1 pro stanovené hodnoty venkovní
teploty. Na základě stanovených bodů se vypočítají hodnoty pro ostatní body.
TEPL. PRO -20
TEPL. PRO -10
TEPL. PRO 0
TEPL. PRO 10
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Podrobně je tato funkce popsána v části IV.z).
8. Ochrana zpátečky
Tato funkce umožňuje nastavit ochranu kotle před příliš studenou vodou, vracející se z
hlavního oběhu (zpátečka), která může být příčinou nízkoteplotní koroze kotle. Ochrana
zpátečky funguje tím způsobem, že pokud je teplota zpětné vody příliš nízká, dojde k přivření
ventilu až do okamžiku, kdy krátký oběh kotle dosáhne odpovídající teplotu. Funkce rovněž
chrání kotel před nebezpečně vysokou teplotou zpátečky tím, že zabrání varu vody.
Po zapnutí této funkce nastavuje uživatel minimální a maximální přípustnou teplotu
zpátečky.
9. Dodatečné čidla
Tato funkce umožňuje uživateli vybrat čidla, z nichž budou přijímané údaje o teplotě pro ventil.
Teploty mohou být snímané z čidel modulu(vlastní) nebo z čidel hlavního regulátoru.
10. Odstranění ventilu
Táto funkce umožňuje úplné vymazání ventilu z paměti regulátoru. Odstranění ventilu se
používá např. při demontáži ventilu nebo výměně modulu (nezbytná je nová registrace
vyměněného modulu).

IV.u) Ventil 2

Jestliže chce uživatel ovládat druhý volitelný ventil, musí podobně jako v předešlém případě
vykonat registraci ventilu 2 (dodatečného) a analogicky, jako u ventilu 1, nakonfigurovat
všechna nastavení.

IV.w) Režim komunikace

Uživatel má možnost nastavit režim komunikace jako hlavní (samostatný) nebo jako podřízený
(ve spolupráci s nadřízeným regulátorem nainstalovaném na kotli). Jestliže je vybrán
podřízený režim komunikace, regulátor ventilu pracuje jako modul a všechna jeho nastavení
se vykonávají z regulátoru kotle – v tomto případě není možné využit tyto volby: možnost
připojení regulátoru s komunikací RS (např.: ST-280, ST-298), možnost připojení
internetového modulu (ST-65) a modulu dodatečného ventilu (ST-61).

IV.y) Internetový modul
POZOR Využití tohoto pracovního režimu je možné pouze po zakoupení a připojení přídavného
řídícího modulu ST-500, který není součástí standardní výbavy regulátoru.
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.
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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 zresetování hesla modulu.

IV.z) Regulace podle počasí

Tato funkce umožňuje nastavení zadané teploty ventilu pro stanovené hodnoty
venkovní teploty. Na základě stanovených bodů se vypočítají hodnoty pro ostatní body.
TEPL. PRO -20
TEPL. PRO -10
TEPL. PRO
0
TEPL. PRO 10

Zadaná teplota za ventilem

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 -20ºC,-10ºC, 0ºC i 10ºC.
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.

Kde v našem regulátoru:
XA = -20ºC,
XB = -10ºC,
XC = 0ºC,

Venkovnì teplota
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XD = 10ºC,
YA, YB, YC, YD – zadané teploty ventilu pro odpovídající venkovní teploty: XA, XB, XC, XD

IV.aa) Týdenní regulace

Tato funkce umožňuje naprogramovat denní změny teplot za ventilem. Zadané odchylky
teploty se pohybují v rozmezí +/-100 C.
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
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,
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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 00 , 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).

IV.ab) Hodiny

Pomocí nastavení hodin definuje uživatel aktuální čas a den v týdnu. Nastavení času je
podmínkou pro správnou činnost týdenní regulace.

IV.ac)Kalibrace venkovního čidla
Tento parametr umožňuje kalibraci čidla venkovní teploty. 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.

IV.ad)Kontrast
Funkce umožňuje změnu kontrastu obrazovky displeje.

V. 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 je třeba stlačit libovolnou klávesu. 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.
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Pro podlahový ventil to znamená zavření a pro ventil ÚT jeho otevření.
2. Alarm – ČIDLO VENTILU – hlásí nesprávně zapojené, poškozené nebo chybějící čidlo teploty
ventilu. Význam tohoto čidla je zásadní pro činnost ventilu, proto je nevyhnutá jeho okamžitá
výměna.
3. Alarm – ČIDLO ZPÁTEČKY – tento alarm signalizuje poškození čidla zpátečky, pokud je
zapnutá funkce ochrana zpátečky. V takovém případě je nutné opravit nebo vyměnit čidlo
zpátečky.
Alarm je možné vypnout zrušením funkce ochrana zpátečky. Pokud ale oběh není
zabezpečen ochranou před varem vody v kotli, může to mít za následek trvalé poškození kotle
nebo části instalace.
4. Alarm – VENKOVNÍ ČIDLO – aktivuje se, pokud dojde k poškození venkovního čidla. Alarm
je možné anulovat správnou instalací nepoškozeného čidla. Alarm nebude aktivní, jestliže je
ventil v jiném režimu než v režimu regulace podle počasí nebo regulace pokojová a podle
počasí.
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.

VI. Údržba

V regulátoru ST-431N 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

8oC : 90oC

Napájecí napětí

230V/50Hz +/- 10%

Příkon

max. 4W

Odolnost teplotních čidel

-25oC : 95oC

Provozní teplota

5oC : 50oC

Zatížení na každém výstupu

0,5A

Bezpečnostní pojistka

1,6A

1
2
3
4
5
6
7

Rozsah teplotní regulace
Napájecí napětí
Příkon
Odolnost teplotních čidel
Provozní teplota
Zatížení na každém výstupu
Bezpečnostní pojistka

8˚C : 90˚C
230V/50Hz +/- 10%
max. 4W
-25˚C : 95˚C
5˚C : 50˚C
0,5A
1,6A

! POZOR !
V případě, že není průtok v krátkém oběhu kotle (špatně namontovaná instalace),
je nutné čidlo zpátečky umístit na výstup teplé vody z kotle, aby tak bylo zabráněno
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varu vody.

VII. Montáž
POZOR: montáž regulace může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním. Během
montáže nesmí být zařízení pod elektrickým napětím (přesvědčte se, že zástrčka není
zapojena v síti)!
Zapojení vodičů

Schéma instalace
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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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