SERVISNÍ PŘÍRUČKA
DOR 5N 15 Automat
DOR 5N 25 Automat

Změna vyhrazena!

Pro odbornou firmu (4/2019)
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Bezpečnostní pokyny a upozornění
Bezpečnost









Před montáží a uvedením zařízení do provozu si pečlivě pročtěte technickou dokumentaci
výrobku.
Nedodržování bezpečnostních upozornění může vést k těžkým újmám na zdraví a rovněž i k
hmotným škodám a k poškození životního prostředí.
Před zahájením montáže, oprav nebo údržby a během provádění všech prací souvisejících s
připojením je bezpodmínečně nutné odpojit síťové napájení a ujistit se, zda svorky a elektrické
kabely nejsou pod napětím.
Řídící jednotka není jiskrově bezpečné zařízení a v případě poruchy může být zdrojem jiskry
nebo vysoké teploty, která může v přítomnosti hořlavého prachu nebo plynů způsobit požár
nebo výbuch.
Řídící jednotku lze používat pouze v souladu s jejím určením.
Elektrická instalace, ve které řídící jednotka pracuje, musí být chráněna jističem vhodně
voleným podle používaného zatížení.
Zajistěte, aby nebyl v kotelně nebo v blízkosti kotle uložen žádný hořlavý nebo kapalný
materiál.
Před předáním poučte provozovatele o obsluze kotle a řídící jednotky.

Varování






Elektrická zařízení pod napětím. Před jakoukoliv činností spojenou s napájením (zapojení,
instalace zařízení atd.) se ujistěte, že regulátor není připojen k síti.
Instalaci zařízení musí provádět osoba s potřebnou kvalifikací.
Neodborné pokusy o zapojení pod napětím mohou vést ke zničení regulátoru a způsobit úraz
elektrickým proudem.
Před uvedením regulátoru do provozu je třeba provést měření odporu uzemnění elektrických
motorů a měření odporu izolace elektrických kabelů.
Regulátor není určen pro manipulaci dětmi.

Upozornění






Dodržujte požadavky uvedené v technické dokumentaci k výrobku a instalovaného
příslušenství.
Zásuvku pro připojení pohyblivého vodiče instalujte v blízkosti kotle.
Blesk může poškodit regulátor, proto je během bouřky nutné jeho vypnutí ze sítě vytažením
napájecího kabelu ze zásuvky.
Před topnou sezónou a během ní je třeba zkontrolovat technický stav vodičů. Také je třeba
zkontrolovat správné upevnění regulátoru, očistit ho od prachu a jiných nečistot.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
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Konstrukce kotle

DOR 5N 15 Automat

DOR 5N 25 Automat
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Hořák
DOR 5N 15 Automat

DOR 5N 25 Automat

Šrouby u DOR 5N 15 slouží pouze k vystředění roštu v pozici s retortou hořáku, před aplikací
tmelu nastavte pozici a teprve potom naneste do drážky dostatečné množství tmelu.
Aretační šrouby zajistěte pouze ručně - bez použití ručního nářadí. Při zajištění šroubů pomocí
nářadí, může dojít k nadzvednutí roštu a tím vznikne mezi dosedací plochou roštu a retorty hořáku
větší mezera než je stanovena. Přes vytvořenou mezeru by proudilo do paliva tak velké množství
vzduchu, že by hořák po roztopení postupně uhasínal.
Rošt hořáku se těsní u obou výkonových verzí kamnářským tmelem, tepelná odolnost až
1200°C.

Obr. Aplikace tmelu DOR 5N 15

Obr. Aplikace tmelu DOR 5N 25
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Vyzdívka
DOR 5N 15 Automat

DOR 5N 25 Automat

Vyzdívka v kotli DOR 5N 15 je umístěna dle dané pozice z výroby.
Zhášecí zařízení pro ochranu kotle před prohořením paliva do zásobníku

1) Svěrná objímka
2) Zátka zhášecího zařízení s tepelnou
parafinovou pojistkou
3) Hadice
4) Kanystr (≥ 5 l) s držákem

Obr. Zátka zhášecího zařízení

Obr. Ilustrace umístění zátky v podavači pod násypkou

Zátka zhášecího zařízení s tepelnou pojistkou (parafínem/ voskem) je umístěna od výroby ve vnější
části hořáku. Před naplněním paliva do zásobníku zkontrolujte těsnost zátky, závitového spoje
zátky a hadicových přípojek.
Popis postupu výroby zátky:
Při výrobě zátky se mosazný díl zbavený nečistot zahřeje, zalije se roztaveným parafínem/ voskem a
nechá se vychladit. Po zatuhnutí vosku se ještě jednou horkým vzduchem (horkovzdušnou pistolí)
vosk roztaví a znovu se nechá zatuhnout. Tím se zacelí malé prasklinky, zvláště u stěn zátky.
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Turbulátory

DOR 5N 15
Krátké 5ks – umístění v přední části tahu
Dlouhé 4ks – umístění v zadní části tahu

DOR 5N 25
Krátké 5ks – umístění v přední části tahu
Dlouhé 5ks – umístění v zadní části tahu

Obr. Ilustrace umístění turbulátorů
Peletový prstenec

Obr. Pletový prstenec



Součástí dodávky výrobku
Použití pouze při spalování pelet/ snížení nedopalu při spalování pelet

Doporučené příslušenství




Regulátor tahu komína (v nabídce prodejců)
Nerezový sběrač kondenzátu z komína pro ochranu kotlového tělesa (obj.č. 7738504251)

Nezbytnou podmínkou k provozování tohoto kotle je vyvložkování komínu z důvodu možné tvorby
kondenzátu ve spalinách vlivem jejich nízké teploty, hlavně při min. výkonu kotle. Materiál komínové
vložky musí být odolný chemickým účinkům kondenzátu (např. keramika). Vzniklý kondenzát musí být
odveden a neutralizován podle místních předpisů.

Obr. Nerezový sběrač kondenzátu
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Schema zapojení rozvaděče
Součástí dodávky kotle jako celku je 1 ks čidla pro přídavnou funkci. V případě,
že je požadavek na ohřev TUV i směšovaný okruh (ventil), je nutné objednat 1 ks
přídavného čidla obj. č. 7738503550.
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Konektory rozvaděče

Obr. Pravá strana rozvaděče

Obr. Ilustrace propojení signalizace otáček ventilátoru (konektory vodiče jsou rozdílné)
Součástí ventilátoru jsou dva vodiče s konektory (konektor napájení a konektor hallotronového
snímače). Kratší vodič (hallotronový snímač) se u DOR 5N Automat nepoužívá.

Obr. Nepoužitý konektor (konektor se používá výrobku DOR N)

Obr. Levá strana rozvaděče
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Zapojení/ seřízení mikrospínače víka zásobníku paliva

Trubky sekundárního vzduchu - DOR 5N 25

Obr. Umístění trubek sekundaru v dýze
Z výroby je kotel expedován v levém provedení (násypka na levé straně kotle). Při přestavbě kotle na
pravé provedení je nutné, mimo jiné, otočit i dýzu.
Spodní část dýzy je utěsněna po obvodu těsnící šňůrou o rozměrech 10mm, délka 1150mm.
Před demontáží spodní dýzy je nutné nejdříve vyjmout šňůru (na straně pod dvířky šňůra není) .

Obr. Dýza, těsnění dýzy
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Funkce - nastavení řídícího modulu
Informace jsou k dispozici v technické dokumentaci modulu ST-704.

Dotazy, odpovědi, informace z praxe
Nastavení čerpadla ventilu
Provozní nastavení → Nastavení čerpadel → Doplňkové čerpadlo 2 → Režim provozu → zde
nastavit „Čerpadlo ventilu“
Nastavení parametrů čerpadla ventilu
Provozní nastavení → Nastavení ventilů → Vestavěný ventil → Čerpadlo ventilu
Čerpadlo ventilu → zde nastavit parametry dle potřeby „Vždy zapnuté, Vždy vypnuté, Zapnuté nad
mezí“.
V případě volby „Zapnuté nad mezí“ je zapotřebí v nastavení čerpadla nastavit teplotu zapnutí –
parametr „Zapnutí čerpadla“. Teplota pro zapnutí čerpadla ventilu je aktuální teplota na čidle UT (čidlo
v jímce kotlového tělesa – CH SENSOR).
Nastavení čerpadla TUV
Provozní nastavení → Nastavení čerpadel → Doplňkové čerpadlo 1 → Režim provozu → Čerpadlo
TUV – aktivovat.

Nastavení parametrů čerpadla TUV
Provozní nastavení → Nastavení čerpadel → Doplňkové čerpadlo 1 → Čerpadlo TUV →
kontrola/nastavení hystereze + kontrola/ deaktivace funkce Provoz léto.
Nastavení režimu provozu kotle
Možnost nastavení režimu provozu kotle se v menu zobrazí až po nastavení/ aktivaci doplňkového
čerpadla.
Provozní nastavení → Režim provozu → Pouze vytápění, Priorita zásobníku, Paralerní chod čerpadla,
Letní režim – nastavení dle potřeby dané instalace.

12

Prostorový termostat – časový doběh čerpadla
V nastavení funkcí prostorového termostatu je u SW ≥ S.512.2.23 mimo jiné i možnost nastavení
časového doběhu čerpadla po ukončení požadavku od prostorového termostatu v rozmezí 0 – 30 min.
Nastavení hodnoty je možné dle potřeby dané instalace – eliminace překročení maximální teploty
kotle, způsobené tepelnou setrvačností.
Alarmové zapínání čerpadla ÚT
U kotlů, kde je prostorový termostat nasměrován na čerpadlo, může dojít při vypnutí čerpadla k
navýšení teploty kotle do havarijního stavu a aktivaci STB. Tato funkce řeší danou situaci v rámci
možností dané instalace, hodnotu je možné nastavit dle potřeby dané instalace. U SW ≥ S.512.2.23 je
tato funkce k dispozici v provozním nastavení, u SW ≤ S.512.2.23 je funkce v servisním nastavení.
Spékání uhlí
Uhlí, tak jako každá, surovina musí mít deklarované parametry, hodnoty jakosti paliva předloží na
vyžádání většina prodejců již při prodeji uhlí. Jakost uhlí určuje několik parametrů, neurčuje se podle
názvu paliva a daného prodejce uhlí. Požadavky na palivo uvedené v technické dokumentaci kotle
jsou opodstatněné.

Obr. Spékání uhlí

Tab. Parametry předepsaného paliva

Nedílnou součástí obchodních podmínek prodejce paliva je i Reklamační řád, který je v plném znění
uveden na internetových stránkách nebo v listinné podobě přímo v provozovně prodávajícího.
Součástí reklamačním řádu by měla být i informace, kdo hradí náklady na rozhodčí analýzu paliva.
Analýza paliva - např. Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká
republika, požadují pro analýzu min. 3 kg paliva, cena se odvíjí podle zadaných kritérii.
Před provedením analýzy jakosti paliva doporučujeme zakoupit uhlí pytlované (zakoupí
uživatel – vyrobená energie zůstane v daném objektu), množství dle potřeby. Jestliže se
spékání projeví např. po 7 hodinách provozu, musí množství paliva pokrýt tuto dobu.
Vedle obsahu vody uhlí je v daném případě důležitý také obsah síry, popela a bod tavení popela
(všechny tyto parametry většina prodejců uvádí). S daným problémem souvisí bod tavení popela. Při
intenzivním hoření, kdy teplota přesáhne bod tání značné části chemických složek popela, dochází k
spékání původně sypkého pozůstatku hoření a ten se tak mění ve strusku. Ke spékání může docházet
i v případě, že uhlí obsahuje vyšší obsah síry.
Při určitém (sníženém) výkonu ventilátoru dochází k rezonanci/ nestandardnímu zvuku
Stav se způsobený rozdílem tlaku vzduchu na přívodu ventilátoru a komínu (tlak v přívodu je vyšší než
v komínu). Řešením může být otočení ventilátoru (oběžné kolo ventilátoru nesměruje přímo k
podlaze), případně přívod externího vzduchu z venkovního prostoru k ventilátoru (potrubím apod.).
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Chybové hlášení – „Zkrat podavače“
U SW < S.512.2.23 se jedná o falešnou zprávu/ nepřesný překlad. V SW ≥ S.512.2.23 je změněn
popis na zkrat relé podavače a je upraven čas hlídání chodu podavače/ motoru (nelze nastavit ručně).
Do přehrátí SW modulu ST-704 je možné ochranu podavače v servisním nastavení vypnout (ochrana
podavače, skoro poslední parametr v menu). Zákazníka je možné ujistit, že při vypnuté funkci je
výrobek plně funkční a že nemůže dojít k žádné závadě výrobku (poškození šneku, podavače).

Obr. Umístění snímače otáček podavače
Snímač se doporučuje čistit při pravidelné prohlídce kotle, případně dle potřeby.
DOR 5N 25 Automat - palivo pelety – zablokování podavače/ šneku
Příčinou blokace můžou být méně kvalitní pelety, které se lehce drtí, ve spojení s určitým provozním
stavem kotle. V případě zablokování šneku, jehož příčinou jsou napěchované pelety v kolenu pod
roštem, kontaktujte servisní oddělení výrobce. Na předem uvedenou adresu bude zaslán distanční
okroužek. U kotlů výrobených od listopadu 2018 (FD859) je distanční okroužek součástí dodávky
výrobku jako celku.

Obr. Umístění distančního okroužku
Nastavení spalování
Korekce jsou rozděleny na 3 části:
1) Korekce výkonu kotle
2) Korekce ventilátoru spodní (min)
3) Korekce ventilátoru horní (max)
Korekce výkonu kotle
Rozsah regulace od 50% do 110% snižuje nebo zvyšuje výkon kotle. Koeficient upravuje zároveň
práci ventilátoru i podavače. Tyto změny jsou prováděny proporcionálně z aktuálního rozsahu při
provozu.
Korekce ventilátoru spodní (min)
Reguluje minimální parametry ventilátoru.
Korekce ventilátoru horní (max)
Reguluje maximální parametry ventilátoru.
Každá změna korekce výkonu kotle resetuje (nuluje) přenastavené korekce ventilátoru.
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Zabezpečení, poruchy, diagnostika poruchy
Informace jsou k dispozici v technické dokumentaci regulátoru ST-704.

Obr. Charakteristika čidla UT, doplňkového čidla (TUV), čidla podavače

Obr. Charakteristika čidla spalin

Upozornění
Kabeláž k modulu ST-704 je s kabeláží od rozvaděče propojena přes konektory. V případě
výskytu závady je nutné provést, mimo jiných úkonů, i kontrolu mechanické pevnosti tohoto
propojení.

Obr. Propojení kabeláže přes konektory

Obr. llustrace vedení kabeláže

Je nutné zamezit kontaktu propojovacího kabelu s horkými částmi kotle (vést pod opláštěním,
po povrchu izolace kotlového tělesa).

15

Kontrola funkce průtoku vzduchu
-

Kontrolu funkce průtokoměru není možné měřením provést.
Identifikovat/ vyloučit příčinu závady při podezření na poškozený průtokoměr, je možné provést u
kotle jeho záměnu s funkčním dílem.

Obr. Senzor průtoku a ventilátor

Obr. Servisní zobrazení

Postup kontroly funkce průtoku
Vodič ke snímači průtoku má 3 vodiče - hnědý, bílý a zelený. Bílý je signál.




Změřit průchodnost vodiče - mezi konektory
Hnědý proti zelenému 13,6 DCV (stejnosměrné napětí)
Na konektoru k ventilátoru - bílý spojit (krátce, několikrát po sobě) se zeleným > kontrolovat
displej v servisním zobrazení > v případě, že se na displeji zobrazují hodnoty otáček ventilátoru
(různé, dle frekvence propojení vodičů), kabeláž a elektronika je v pořádku.

Ventilátor
Odpor vinutí ventilátoru 142 ohm.

Provozní podmínky, uvedení výrobku do provozu
V případě, že výrobek nesplňuje podmínky bezpečného provozu a není instalován v souladu s
předpisy výrobce, případně nesplňuje jiná závazná pravidla, je nutné na to uživatele upozornit a
výrobek uvést do provozu až po odstranění zjištěných závad.
Bližší informace jsou uvedeny v návodu k instalaci.
Před prvním spuštěním kotle zkontrolujte sestavení výrobku podle návodu k instalaci a
správnost instalace (zabezpečení topného systému, revize spalinových cest....).
Zabezpečení topného systému proti přetlaku
Výpočet pojistného ventilu vychází z ČSN 06 0830 a řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí
jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku. Každá otopná soustava musí být
opatřena nejméně jedním spolehlivým pojistným ventilem, umístěným na výstupním potrubí. U
otevřeného topného systému bez pojistného ventilu musí být zabezpečení proti přetlaku doloženo
projektovou dokumentací.
Kontrola tlaku v expanzní nádobě
Správný tlak plynu v nádobě se musí nastavit bez vystavení tlaku z vodní strany (nádoba oddělena
uzavírací armaturou od tlaku soustavy a vypuštěna). Případná kontrola/úprava tlaku plynu se
doporučuje provádět minimálně jednou za rok.
ČSN 06 0830 - Na přívodní potrubí těsně před expanzní nádobu s membránou se instaluje uzávěr,
tlakoměr a vypouštěcí ventil z důvodu kontroly tlaku plynu v expanzní nádobě. Uzávěr musí být za
provozu v otevřeném stavu, což musí být vizuálně patrné.

16

Přívod vzduchu pro spalování
Prostor instalace by měl sousedit s venkovní zdí, aby byl zaručen přímý přívod spalovacího vzduchu.
Otvor přívodu vzduchu pro spalování musí mít volný a neuzavíratelný průřez o velikosti nejméně 1
dm² (100 x 100 mm) na 10 kW výkonu kotle, v prostoru instalace nesmí být vytvářen podtlak vlivem
větracích zařízení (ventilátor na odvětrávání, digestoř).
Spalinové cesty, komínový tah
Materiál komínové vložky musí být odolný chemickým účinkům kondenzátu.
Požadavek na provozní komínový tah je uveden i v technické dokumentaci výrobku. Komínový tah se
měří na výstupu z kotle ve výšce cca 3x průměr kouřovodu od hrdla kouřovodu kotle, při jmenovitém
výkonu kotle, teplota topné vody > 70°C. Kontrolu komínového tahu je nutné provést při uvedení
výrobku do provozu a výsledek měření zaevidovat do protokolu o uvedení do provozu, který je
součástí návodu k instalaci a údržbě. Nedostatečný komínový tah je možné řešit zvětšením průměru
nebo zvýšením účinné výšky komínu, případně instalací komínového ventilátoru. Trvalý nebo dočasný
nadměrný tah je nutné regulovat.
Regulátor tahu je doporučován jako součást běžné instalace, protože komínový tah v průběhu
roku kolísá vlivem proměnlivých povětrnostních podmínek a teplotních změn.
Po instalaci regulátoru tahu doporučujeme provést opětovně měření komínového tahu, rozdíl tahu při
nastavení regulátoru podle integrované stupnice může být i několik Pa (dle typu regulátoru).
Nastavovat regulátor komínového tahu je vhodné při venkovních teplotách < 5° C. Před seřízením
regulátoru je nutno mít komín nahřátý na provozní teplotu, doba která je pro to potřebná, závisí na
konstrukci komína.

Obr. Ilustrace měření komínového tahu
Teplota vratné vody
Teplota zpátečky do kotle musí být zajištěna minimálně ≥ 55°C vhodným směšovacím zařízením. U
termostatických směšovacích ventilů je optimální otevírací hodnota 55°C, otevírací hodnota je
uvedena na těle ventilu a tento je plně otevřen při teplotě o 10°C vyšší, tzn. při dosažení teploty 65°C.
Typ a kvalita paliva
Palivo musí vyhovovat parametrům uvedených v technické dokumentaci výrobku, kapitola všeobecné
informace o palivech.
Spalinové cesty
Spalinová cesta je souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do
volného ovzduší. Při čištění spalinových cest je tedy nutné čistit nejen samotný komín, ale i kouřovod.
Kouřovod doporučujeme čistit současně při čištění kotle a interval čištění kouřovodu případně
prodlužovat dle potřeby v závislosti na jeho zanesení. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a
spotřebiče paliv stanoví NV č.91/2010 Sb. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí,
čištění se doporučuje provádět dle potřeby. Informujte uživatele.
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Schema zapojení řídící jednotky

Obr. Schéma zapojení řídící jednotky

Legenda:
X1 Signálový konektor ŘJ
X2 Silový konektor ŘJ
X3 Propojovací signálový konektor
X4 Propojovací silový konektor
X5 Propojovací konektor signálu otáček podavače a průtokoměru
X6 Propojovací konektor RS
V1 Hlavní vypínač
F1 Pojistka 6,3AT
C1 Kondenzátor ventilátoru
STB Havarijní termostat
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Konektor ŘJ X1 - 16 pin:
[1] Zem (0V) - snímače otáček, STB
[2] 12V st - černý
[3] 12V st - bily
[4] +12V - červeny
[5] Nepoužito
[6] Přídavné čidlo teploty 2 - fialový/šedý
[7] Vstup napěti 0-10V - bily/žlutý
[8] Signál otáček podavače - žlutý
[9] Prostorový termostat - žlutý/hnědý
[10] STB - černý
[11] Ovládaní přídavného čidla 1 - fialový
[12] Zem (0V) - šedý
[13] Čidlo teploty kotle - zelený
[14] Přídavné čidlo teploty 1 - bily/zelený
[15] Čidlo teploty spalin - růžový
[16] Čidlo teploty podavače -hnědý
[17] Čidlo teploty vratné vody - žlutý
[18] Čidlo venkovní teploty - červeny/modry
[19] Signál pro řízeni výkonu čerpadla (nepoužito) - hnědý/zelený
[20] Mikrospínač vika zásobníku - modry
[21] Signál otáček průtokoměru - bily
[22] Nepoužito
Konektor ŘJ X2 - 12 pin:
[1] Přídavné čerpadlo 2 (6)
[2] Čerpadlo kotle (5)
[3] Fáze napájení rozvaděči skříně (2)
[4] Fáze pojistka
[5] Nula
[6] Podavač
[7] Nepoužito
[8] Nepoužito
[9] Fáze ventil - vpravo (4)
[10] Fáze ventil - vlevo (3)
[11] Nepoužito
[12] Ventilátor
Konektor na kabelu/rozvaděči X3 - 16 pin:
[1] 12V st - bily
[2] Čidlo teploty podavače - hnědý
[3] Čidlo teploty kotle - zelený
[4] Čidlo teploty vratné vody - žlutý
[5] Zem (0V) - šedý
[6] Čidlo teploty spalin - růžový
[7] Mikrospínač vika zásobníku - modry
[8] +12V - červeny
[9] 12V st - černý
[10] Ovládaní přídavného čerpadla 1 - fialový
[11] Čidlo teploty na ventilu - fialový/šedý
[12] Čidlo venkovní teploty - červeny/modry
[13] Přídavné čidlo teploty 1 - bily/zelený
[14] Signál pro řízeni výkonu čerpadla (nepoužito) - hnědý/zelený
[15] Vstup napěti 0...10V - bily/žlutý
[16] Prostorový termostat - žlutý/hnědý
Konektor na kabelu X4 - 12 pin:
[1] Fáze ventil - vpravo (4)
[2] Nula (1)
[3] Čerpadlo kotle (5)
[4] Čerpadlo ventilu (6)
[5] Kondenzátor (10)
[6] Napájení nula (11)
[7] Fáze ventil - vlevo (3)
[8] Fáze (2)
[9] Ventilátor (7)
[10] Podavač (8)
[11] Nula (9)
[12] Napaječi fáze (12)
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Schéma zapojení rozvaděče

Legenda:
X3 Propojovací signálový konektor
X4 Propojovací silový konektor
X5 Propojovací konektor signálu otáček podavače a ventilátoru
X6 Konektor RS
X7 Silový pomocný konektor
X8 Napaječi konektor ventilátoru
X9 Napaječi konektor podavače
X10 Konektor signálu otáček ventilátoru
X11 Konektor signálu otáček podavače
X12 Konektor ŘJ signálu otáček ventilátoru
X13 Konektor napájení 230 V st
Re1 Relé přídavného čerpadla 1
VE2 Přepínač reverzního chodu podavače
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Doplňkové informace
Modul kotle ST-704 mimo jiných funkcí umožňuje i plynulé řízení jednoho směšovacího okruhu.


Pro využití funkce Ochrana zpátečky je nutné instalovat čtyřcestný směšovací ventil (např. ESBE VRG
141).



V případě instalace čtyřcestného směšovacího ventilu je nutná instalace oběhového čerpadla v
krátkém okruhu kotle a instalace čerpadla za směšovacím ventilem (v topném okruhu).

Servopohon směšovacího ventilu:
-

napájení 230V s tříbodovým řízením (např. servopohon ESBE ARA661 230 V).

Mezi různými servopohony jsou rozdíly v době běhu (čas plného otevření ventilu ze stavu zavřeného).
Dobu uvádí výrobce na výrobním štítku servopohonu, např. 120s/90°.
Skutečnou dobu přestavení ze stavu otevřeného do stavu uzavřeného ventilu je nutné změřit v
ručním provozu daného modulu pomocí časovače a výsledný skutečný čas nastavit ve funkci Doba
otevření (rozdíl bývá dle zkušeností až 10s).
Směr pohybu servopohonu je možné u SW ≥ S.512.2.23 programově otočit v nastavení ventilu - Směr
otevírání.
Prostorové termostaty ON/OFF



ST-290 - bezdrátový pokojový regulátor, zatížení kontaktů 1A/230V/50Hz
ST-290v3 – propojení s modulem pomocí dvoužilového kabelu

Prostorové termostaty RS s obousměrnou komunikací



ST-280 - pokojový regulátor s RS komunikací (grafický displej s dotykovou obrazovkou)
ST-298 - pokojový regulátor s RS komunikací (stejné funkce jako ST-280, nemá grafický displej)

Komunikační kabel pro připojení je součástí dodávky.
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Bosch Termotechnika, s.r.o.
Ve Vrbině 588/3
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