
Návod k obsluze regulace tepelného čerpadla Zubadan

Popis ovládání tepelného čerpadla Zubadan  a regulace vytápění

Na rozvaděči regulace je umístěn displej s tlačítky pomocí kterého můžeme kontrolovat a 
nastavovat všechny parametry regulace. 

K dispozici máme 6 funkčních kláves (F1 až F6 označených piktogramy                                ), které 
slouží k listování obrazovkami a k resetování poruch. Dále jsou zde čtyři kursorové klávesy (šipky) 
které slouží k přesunům mezi editovatelnými prvky v rámci obrazovky a po stisku klávesy OK i k 
jejich editaci, která se následně opět klávesou OK potvrdí a uloží. Klávesou ESC editaci ukončíme 
bez uložení.
Funkční klávesa      (F1) slouží vždy k návratu do hlavní obrazovky. 
Klávesy     (F2) a     (F3) přepínají obrazovky v rámci jednoho bloku , např. TO1.
Funkční klávesa     (F4) je aktivní pouze v obrazovkách obsahujících položky chráněné proti 
neodbornému zásahu heslem a slouží k přechodu do obrazovky pro zadání hesla požadované 
úrovně.
Funkční klávesa     (F5) slouží k přechodu do obrazovek s výpisem historie poruch.
Funkční klávesa     (F6) slouží k potvrzení poruchy (po jejím stisku přestane poruchová kontrolka 
blikat,ale zůstane svítit) Pouze pokud bude tato funkční klávesa použita při zobrazené obrazovce 
poruch, dojde po jejím stisku i k resetování poruchy.
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0) HLAVNÍ OBRAZOVKA
Tato obrazovka slouží k hlavní navigaci regulace. Do této 
obrazovky přejdeme z jakékoliv obrazovky  tlač.      (F1) 
Pomocí šipek zde vybíráme jeden z 9 hlavních 
nastavitelných bloků regulace. V závislosti na aktuální 
konfiguraci systému nemusí být všechny položky 
přístupné!!!

Blok 1 je přístupný přes položku TECHTRANS PT. V tomto bloku provádíme hlavní servisní a 
konfigurační nastavení.
Blok 2 je přístupný přes položku PAST a jsou v něm zobrazeny aktuální teploty v PASTi.
Blok 3 je přístupný přes položku TEP.CERP. , v tomto bloku provádíme nastavení tepelného 
čerpadla.
Blok 4 je přístupný přes položku TO1, zde nastavujeme parametry topného okruhu 1.
Blok 5  je přístupný přes položku TO2, zde nastavujeme parametry topného okruhu 2.
Blok 6  je přístupný přes položku TV, zde nastavujeme parametry cirkulace teplé vody.
Blok 7  je přístupný přes položku KOTEL/KRB, zde nastavujeme parametry okruhu kotle/krbu.
Blok 8  je přístupný přes položku SOLAR, zde nastavujeme parametry solárního okruhu.
Blok 9  je přístupný přes položku HESLO, zde zadáváme heslo,pokud chceme editovat parametry 
heslem blokované. Do obrazovky pro zadání hesla můžeme vstoupit i přímo z jiných obrazovek, 
které obsahují heslem chráněný parametr. Z těchto obrazovek přejdeme do obrazovky hesla pomocí 
tlač.     (F4).
Na položku kterou chceme zobrazit přejdeme pomocí šipek a následně jí tlačítkem OK otevřeme.

1) servisní a konfigurační nastavení

1.1) obrazovka LOGO
V této obrazovce je zobrazen kontakt na firmu Techtrans 
PT . Ve spodní řádce je umístěn odkaz na obrazovku 
SERVIS pro nastavení servisních parametrů.
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.      (F1)

1.2) obrazovka SERVIS
V této obrazovce jsou položky pro přechod do 
jednotlivých servisních obrazovek. Všechny následující 
položky obsahují parametry které slouží k prvotnímu 
nastavení a konfiguraci celého systému a jsou chráněny 
heslem. Požadovanou položku vybereme pomocí 
kurzorových šipek a následně otevřeme tlač OK
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.      (F1)
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1.3) obrazovka DATUM a CAS
V horních dvou řádcích je zobrazen aktuální čas.
Pokud chceme nastavit čas, provedeme nejdřív změnu 
času a poté přejdeme do spodního řádku do položky 
ZAPIS CAS . Po jejím otevření přejdeme na položku 
PROVED ZAPIS . Jejím potvrzením tlač. OK se nově 
nastavený čas zapíše do PLC. Ve spodním řádku je odkaz 
pro přechod do obrazovky pro nastavení blokace.
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1)

1.3.1) obrazovka BLOKACE
Obrazovka pro nastavení blokace. Zde nastavíme datum 
blokace a dále zde můžeme blokaci aktivovat či 
deaktivovat. Vstup do obrazovky blokace a její nastavení 
je chráněno heslem úrovně 3. 
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.    (F1)

1.4.1) obrazovka NASTAVENÍ TČ
V této obrazovce volíme typ tepelného čerpadla
Na výběr máme ze dvou možností :
ZUBADAN / FUJITSU
Při volbě tepelného čerpadla ZUBADAN se pak zobrazí 
možnost další volby, a to způsob jeho řízení : 
TEPLOTOU / VÝKONEM
Při řízení tepelného čerpadla TEPLOTOU bude na 
analogový řídící vstup tepelného čerpadla posílán 

analogový signál odpovídající požadované teplotě.
Při řízení výkonem (u tepelného čerpadla ZUBADAN volitelně u tepelného čerpadla FUJITSU 
trvale), bude na analogový řídící vstup tepelného čerpadla posílán analogový signál odpovídající 
požadovanému výkonu. Při této volbě budou v obrazovkách nastavení tepelného čerpadla (Blok 3) 
zobrazeny také obrazovky pro nastavení výkonových křivek, kterými zadáváme závislost výkonu na
rozdílu žádané a skutečné teploty v PASTi a také možnost nastavení útlumu, pomocí kterého 
můžeme kvůli hluku omezit v nočních hodinách výkon tepelného čerpadla. Do obrazovky pro 
nastavení časových pásem chodu cyklování přejdeme tlačítkem    (F3). Zpět do hlavní obrazovky se
vrátíme tlač.     (F1)

POZOR : Zvolený způsob řízení musí odpovídat   zapojení   tepelného čerpadla   dle
schematu a u tepelného čerpadla ZUBADAN také   nastavení které se provádí 
pomocí DIP přepínačů na řídící desce tepelného čerpadla !!!
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1.4.2) obrazovka NASTAVENÍ ROZSAHŮ ŘÍZENÍ TČ
V této obrazovce provádíme nastavení řídícího signálu pro 
řízení tepelného čerpadla teplotou. Zde nastavujeme 
rozsah řídícího výstupního napětí (možno zadávat v 
rozsahu 1 až 10V) a k tomu přiřazené teploty (možno 
zadávat v rozsahu 5 až 60°C)
Tato nastavení jsou umožněna pouze při volbě řízení 
tepelného čerpadla teplotou a to po zadání hesla úrovně 3 
(viz. bod 9). Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme 

pomocí tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po dobu 10-ti minut umožněno editovat tuto 
položku. Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1).

1.5) obrazovka NASTAVENÍ TO1
V této obrazovce zadáváme limity pro uživatelské 
nastavení výstupních ekvitermních teplot otopné vody 
směšovaného topného okruhu 1. Dále zde volíme možnost 
provozu topné větve s prostorovým termostatem. Na výběr 
máme z těchto možností :
1) TO1 bez termostatu
2) TO1 s termostatem
3) Term. pro TO1 i TO2

Při nastavení varianty 3 tj. Term. pro TO1 i TO2 bude připojený prostorový termostat používán 
zároveň i pro topný okruh 2 (TO2 musí ale být nastaven pro provoz s prostorovým termostatem viz.
bod 1.6)
Tato nastavení jsou umožněna pouze po zadání hesla úrovně 3 (viz. bod 9). Do obrazovky pro 
zadání hesla přejdeme pomocí tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po dobu 10-ti minut 
umožněno editovat tuto položku. Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1).

POZOR : Maximální teplota musí odpovídat technologii topného okruhu 1. 
Např. U podlahového topení může příliš vysoká teplota způsobit poškození 
technologie !!! Pokud dojde k překročení maximální nastavené teploty, bude 
odstaveno čerpadlo topného okruhu!!!

1.6) obrazovka NASTAVENÍ TO2
V této obrazovce nastavujeme čerpadlový topný okruh 2.
Na výběr máme z těchto možností :
Technologie bez TO2
TO2 s čidlem prost.
TO2 s termostatem
Zvolením položky Technologie bez TO2 bude skryta 
položka TO2 v hlavní obrazovce a celý programový Blok 
5 bude deaktivován.

Zvolením položky TO2 s čidlem prost. bude čerpadlový topný okruh TO2 řízen na základě 
připojeného analogového čidla teploty prostoru TO2 a v obrazovkách Bloku 5 (TO2) budou 
zobrazeny obrazovky pro nastavení žádaných teplot a časů TO2.
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Zvolením položky TO2 s termostatem bude čerpadlový topný okruh TO2 řízen na základě 
binárního termostatu s bez potenciálovým kontaktem a v obrazovkách Bloku 5 (TO2) budou skryty 
obrazovky pro nastavení žádaných teplot a časů TO2. TO2 může být provozován s vlastním 
prostorovým termostatem, nebo může být svázán s prostorovým termostatem okruhu TO1            
(viz bod 1.5) Pokud má být TO2 používán bez termostatu i bez analogového čidla teploty, musí být 
nastaven provoz s termostatem a svorky pro připojení termostatu musí být propojené. V tom případě
bude TO2 spínán a vypínán jen na základě nastavené venkovní teploty (viz. Bod 5.2)
Tato nastavení jsou umožněna pouze po zadání hesla úrovně 3 (viz. bod 9). Do obrazovky pro 
zadání hesla přejdeme pomocí tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po dobu 10-ti minut 
umožněno editovat tuto položku. Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1).

1.7) obrazovka NASTAVENÍ TV
V této obrazovce můžeme zapnout či vypnout cirkulaci 
TV. Vypnutím skryjeme položku TV v hlavní obrazovce a 
celý programový Blok 6 bude neaktivní.
Toto nastavení je umožněno pouze po zadání hesla úrovně 
3 (viz. bod 9). Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme 
pomocí tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po 
dobu 10-ti minut umožněno editovat tuto položku. Zpět do
hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1).

1.8.1) obrazovka NASTAVENÍ SOLÁRU
V této obrazovce nastavujeme funkci čerpadla solárního 
systému. Na výběr máme :
Provoz STANDARTNÍ
Provoz S CYKLOVÁNÍM
FOTOVOLTAICKÝ
V provozu standardním bude čerpadlo solárního okruhu 
spouštěno na základě porovnávání Teploty v solárních 
panelech a ve spodní části PASTi. V provozu s cyklováním

bude čerpadlo solárního okruhu spouštěno stejně jako v provozu standardním, jen bude navíc 
nehledě na teplotu solárních panelů spouštěno v nastaveném cyklu, aby došlo k eliminaci chyb 
způsobených nevhodným umístěním teplotních čidel v solárních panelech některých výrobců.

V dalších řádcích provádíme nastavení doby chodu a doby pauzy cyklu. Tyto parametry jsou 
chráněny heslem úrovně 3 a jsou skryty v případě že není nastaven provoz s CYKLOVÁNÍM. Do 
obrazovky pro zadání hesla přejdeme stiskem tlačítka     (F4) . Do obrazovky pro nastavení 
časových pásem chodu cyklování přejdeme tlačítkem    (F3). Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme 
tlač.    (F1)
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1.8.2)  obrazovka NASTAVENÍ SOLÁRU
V této obrazovce zadáváme parametry provozu soláru s 
cyklováním, a to čas od/do kterého bude během dne 
cyklování systému aktivní. Toto nastavení provádíme 
zvlášť pro období letního a zvlášť pro období zimního 
času. Tyto položky jsou skryty v případě že není nastaven 
provoz s CYKLOVÁNÍM .

Tyto parametry jsou chráněny heslem úrovně 3. Do 
obrazovky pro zadání hesla přejdeme stiskem     (F4) . 

Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.      (F1)

1.9.1) obrazovka VOLBY ZPŮSOBU ZÍSKÁNÍ IP adresy 
V této obrazovce můžeme změnit způsob získání IP adresy
pro připojení regulace do internetu. Na výběr máme 
možnost DHCP (automatické získání IP adresy z routeru) 
nebo zadání Pevné IP adresy. Pod volbou je zobrazeno, 
zda systém získal IP adresu DHCP a ve spodním řádku je 
zobrazená aktuální IP adresa systému. Do obrazovky pro 
zadání pevné IP adresy přejdeme tlačítkem    (F3). Zpět do 
hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1)

1.9.2) obrazovka NASTAVENÍ IP adresy regulátoru 
V této obrazovce můžeme změnit IP adresu (IP), Masku 
podsítě (IM) a výchozí bránu (GW) pro připojení regulace
do internetu. Ve spodním řádku je zobrazená aktuální IP 
adresa systému. 
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1).

1.10.1) obrazovka RESTART ZAŘÍZENÍ
V této obrazovce je zobrazeno varování, že studený restart 
zařízení přepíše všechny uživatelem provedené změny a 
nahradí je hodnotami továrními. Do obrazovky pro 
provedení samotného RESTARTU se přesuneme
tlačítkem     (F3)
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.      (F1)
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1.10.2) obrazovka RESTART ZAŘÍZENÍ
V této obrazovce můžeme provést studený restart zařízení.
Tento restart přepíše všechny uživatelem provedené změny
nastavení hodnotami továrními. Provedení restartu je 
podmíněno zadáním hesla úrovně 3. Do obrazovky pro 
zadání hesla přejdeme stiskem tlač.     (F4) . Po provedení 
restartu bude stopnut prováděný program a po načtení opět
spuštěn, ale již s továrním nastavením všech parametrů.

Restart přepíše i konfigurační nastavení celého systému !!!

7



Návod k obsluze regulace tepelného čerpadla Zubadan

2  )    PAST zobrazení teplot 
Obrazovka se zobrazením aktuálních teplot v PAST.
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.     (F1).
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3) TEP.CERP. nastavení tepelného čerpadla a bivalence

Mezi jednotlivými obrazovkami pro nastavení tepelného čerpadla a bivalence se pohybujeme 
pomocí funkčních tlačítek     (F2) a     (F3) . Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit
do obrazovky hlavní. Tlačítko     (F4) otevře obrazovku pro zadání hesla (jen v obrazovkách 
obsahujících heslem chráněné parametry) . Tlačítko     (F5) vyvolá obrazovku s historií poruch.

3.1) Tepelné čerpadlo – volba režimu 
Obrazovka s možností volby režimu provozu tepelného 
čerpadla a se zobrazením jeho aktuálního stavu.

1. VYPNUTO – Tato volba vypne tepelné čerpadlo
2. CHLAZENÍ – Tato volba zapne tepelné čerpadlo, které pak bude spínáno systémem 

automaticky dle požadavků regulace v režimu chlazení
3. TOPENÍ – Tato volba zapne tepelné čerpadlo, které pak bude spínáno systémem 

automaticky dle požadavků regulace v režimu topení
Ve spodních dvou řádcích je zobrazena aktuální požadovaná T.PAST a T.PAST reálná. Ve středu 
obrazovky je animován chod tepelného čerpadla a zobrazena informace o případném odmrazování 
či poruše tepelného čerpadla. V řádku nad zobrazenými teplotami je odkaz pro přechod do 
obrazovek nastavení výkonových křivek tepelného čerpadla řízeného výkonem. Výše uvedený 
odkaz je viditelný pouze u systémů s nastaveným řízením tepelného čerpadla výkonem. 

3.2) Tepelné čerpadlo – režim natápění PASTi
V této obrazovce měníme režim natápění PASTi tepelným 
čerpadlem, požadovanou teplotu pro režim konstantní a 
hysterezi, která je společná pro oba režimy.
Tepelné čerpadlo bude sepnuto jestliže teplota ve střední 
části PASTi poklesne o hodnotu hystereze pod teplotu 
požadovanou v PASTi a vypnuto při dosažení požadované 
teploty.

Na výběr máme dva režimy provozu TČ:
1. KONSTANTNÍ – zadáním této volby bude tepelné čerpadlo udržovat teplotu v PAST na 

konstantní hodnotě nehledě na požadavky topení.
2. EKVITERMNÍ – zadáním této volby bude tepelné čerpadlo udržovat teplotu v PAST na 

požadovanou teplotu topných větví (vypočítanou ekvitermní teplotu, nebo zadanou teplotu 
temperování) . V případě že obě topné větve přejdou do letního režimu a ani v jedné z nich 
nebude zapnuto temperování, bude po tuto dobu tepelné čerpadlo vytápět PAST na hodnotu 
zadanou pro konstantní vytápění. Při opětovném zapnutí alespoň jedné z topných větví 
přejde tepelné čerpadlo opět na natápění PASTi na požadovanou teplotu topných větví.
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Odkazem přejdeme přímo do obrazovky 3.7
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3.3) Tepelné čerpadlo – podmínění chodu signálem HDO
V této obrazovce určujeme volbu provozu tepelného 
čerpadla a bivalence v závislosti na signálu HDO. Zvolit 
můžeme z následujících variant:

1. Chod i bez HDO – tepelné čerpadlo i bivalence 
jsou v provozu nehledě na signál HDO

2. Pouze Bivalence s HDO – tepelné čerpadlo je v 
provozu nehledě na signál HDO, bivalence je ale v 
provozu pouze pokud je přítomný signál HDO

3. TČ.i Bivalence s HDO – tepelné čerpadlo i bivalence jsou v provozu pouze při signálu 
HDO

Ve spodním řádku je zobrazen aktuální stav signálu HDO.

3.4) Bivalence – nastavení režimu chodu
V této obrazovce určujeme volbu provozu bivalence . 
Zvolit můžeme z následujících variant:

1. ručně VYP – bivalence ručně vypnuta, nehledě na 
stav a požadavky systému

2. ručně ZAP– nehledě na stav tepelného čerpadla je 
PAST na požadovanou teplotu natápěna pomocí 
topné patrony, pouze v závislosti na nastavení 
HDO

3. AUTOMAT – bivalence v automatickém provozu. V tomto nastavení je spínání bivalence 
závislé na požadavku tepelného čerpadla v závislosti na signálu HDO a to v případě :
• tepelné čerpadlo nestíhá za nastavenou dobu natopit PAST o nastavenou teplotu (viz 

bod 3.6) a bivalence je povolena v závislosti na venkovní teplotě (viz bod 3.5).V tomto 
případě bude bivalence vypnuta až po dosažení požadované teploty PASTi.

• tepelné čerpadlo je v poruše, v tomto případě je bivalence povolena nehledě na 
venkovní teplotu a je spínána při teplotě PASTi o hodnotu bivalence nižší než je teplota 
žádaná a vypnuta při dosažení teploty žádané.

V dalším řádku nastavujeme hodnotu spínací hystereze bivalence

3.5) Bivalence – povolení bivalence v závislosti na venkovní teplotě
V této obrazovce nastavujeme venkovní teplotu, při 
poklesu pod kterou bude povoleno zapínání bivalence v 
případě, že tepelné čerpadlo nestíhá natopit PAST ve 
stanovené době a stanovenou teplotu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav povolení bivalence (bivalence je 
povolena při venkovní teplotě nižší než je teplota 
nastavená, nebo při poruše tepelného čerpadla)
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3.6) Bivalence – nastavení teploty a času pro start bivalence
V této obrazovce nastavujeme teplotu o kterou musí být 
zvednuta teplota v PASTi tepelným čerpadlem  za 
nastavený čas. Pokud této změny teploty v PASTi za tento 
čas tepelné čerpadlo nedosáhne, je spuštěna 
bivalence,která je potom zapnuta až do natopení PASTi na 
požadovanou hodnotu. Např. při nastavení : Bivalenci 
zapnout při nárůstu teploty menším než: 1.0°C za čas: 30 
min , bude bivalence sepnuta pokud tepelné čerpadlo 

nezvedne teplotu v PASTi minimálně o 1°C během 30 minut po požadavku na start tepelného 
čerpadla.

3.7 Tepelné čerpadlo – nastavení výkonových křivek – komfort
(  dostupné pouze při řízení TČ výkonem  )

Do této obrazovky vstupujeme prostřednictvím odkazu na 
obrazovce 3.1) Tepelné čerpadlo – volba režimu
Další obrazovky již otevíráme standardně,
pomocí tlačítek      (F2) a     (F3) .
V této obrazovce nastavujeme výkonovou křivku 
tepelného čerpadla v komfortním režimu. Výkonová křivka
je definována čtyřmi body ve kterých se nastavuje žádaný 
výkon tepelného čerpadla při určitém ΔT . 

( ΔT je aktuální rozdíl mezi žádanou a skutečnou teplotou v PASTi). Čím větší je  ΔT , tím větší 
musí být nastavený výkon tepelného čerpadla. Zadání ΔT provádíme v levém sloupku hodnot a k 
nim přiřazené hodnoty výkonu jsou zadávány ve sloupku pravém. Každý řádek odpovídá jednomu 
bodu. V horním řádku musí být vždy nastavena nejvyšší hodnota ΔT (zadává se v záporných 
hodnotách) a k ní přiřazena nejvyšší hodnota výkonu. Hodnota  výkonu uvedená v horním řádku je 
hodnotou výkonu maximální, na kterou bude tepelné čerpadlo nastaveno.  V posledních dvou 
řádcích obrazovky je zobrazena aktuální ΔT a aktuální hodnota výkonu na kterou je nastaveno 
tepelné čerpadlo.

3.8 Tepelné čerpadlo – nastavení výkonových křivek – útlum
(  dostupné pouze při řízení TČ výkonem  )

V této obrazovce nastavujeme výkonovou křivku 
tepelného čerpadla v útlumovém režimu. Výkonová křivka
je definována čtyřmi body ve kterých se nastavuje žádaný 
výkon tepelného čerpadla při určitém ΔT . 
( ΔT je aktuální rozdíl mezi žádanou a skutečnou teplotou 
v PASTi). Čím větší je  ΔT , tím větší musí být nastavený 
výkon tepelného čerpadla. Zadání ΔT provádíme v levém 
sloupku hodnot a k nim přiřazené hodnoty výkonu jsou 

zadávány ve sloupku pravém. Každý řádek odpovídá jednomu bodu. V horním řádku musí být vždy
nastavena nejvyšší hodnota ΔT (zadává se v záporných hodnotách) a k ní přiřazena nejvyšší 
hodnota výkonu. Hodnota  výkonu uvedená v horním řádku je hodnotou výkonu maximální, na 
kterou bude tepelné čerpadlo nastaveno.  V posledních dvou řádcích obrazovky je zobrazena 
aktuální ΔT a aktuální hodnota výkonu na kterou je nastaveno tepelné čerpadlo.
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3.9 Tepelné čerpadlo – nastavení režimu útlumu
(  dostupné pouze při řízení TČ výkonem  )

V této obrazovce nastavujeme režim provozu natápění.
Na výběr máme z těchto možností :

1. Trvale ULTUM (Natápění je nastaveno do trvalého 
útlumového režimu, tj. Je ovládáno dle útlumové 
výkonové křivky)

2. Trvale KOMFORT (Natápění je nastaveno do 
trvalého komfortního režimu, tj. Je ovládáno dle 
komfortní výkonové křivky)

  3.   AUTOMAT (Natápění je v automatickém režimu a
je regulováno dle komfortní i útlumové křivky dle časového programu)

3.10 Tepelné čerpadlo – nastavení časů komfortu
(dostupné pouze při řízení TČ výkonem)

V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
od pondělí do čtvrtku. Ve spodním řádku je zobrazen 
aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či útlumové 
vytápění.

3.11 Tepelné čerpadlo – nastavení časů komfortu
(dostupné pouze při řízení TČ výkonem)

V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
od pátku do neděle. Ve spodním řádku je zobrazen aktuální
stav, tj. zda je aktivní komfortní či útlumové vytápění.
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4) TO1 - nastavení topného okruhu 1

Mezi jednotlivými obrazovkami pro nastavení směšovaného topného okruhu TO1 se pohybujeme 
pomocí funkčních tlačítek     (F2) a     (F3) . Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit
do obrazovky hlavní. Tlačítko     (F4) otevře obrazovku pro zadání hesla (jen v obrazovkách 
obsahujících heslem chráněné parametry) . Tlačítko     (F5) vyvolá obrazovku s historií poruch.

4.1) TO1 Přehled 1
Obrazovka se zobrazením stavu topného okruhu 1 . 
- žádaná T.TO1 – teplota aktuálně požadovaná systémem 
na základě nastavení ekvitermních křivek, nebo hodnoty 
temperování pokud je aktivní.
- reálná T.TO1 – aktuální teplota otopné vody TO1
-reálná T.Ta – aktuální teplota atmosféry
- provoz: ZIMNÍ (vytápění je aktivní) LETNÍ (vytápění je 
odstaveno

- Vytápění : KOMFORT / ÚTLUM
- temperování: VYPNUTO / ZAPNUTO
- Prost.termostat > ZAP/VYP (tato položka je viditelná pouze u systémů se zapnutou funkcí 
prostorového termostatu pro TO1 (viz bod1.5)

4.2) TO1 Přehled 2
Obrazovka se zobrazením stavu akčních prvků topného 
okruhu 1 .
V této obrazovce ze zobrazen a animován chod 
cirkulačního čerpadla okruhu a servopohonu regulačního 
ventilu topného okruhu TO1

4.3) TO1 nastavení režimu vytápění
V této obrazovce nastavujeme venkovní teplotu Ta (teplota atmosféry) při které dojde k přechodu 
do letního nebo zimního režimu vytápění a zároveň způsob jakým bude tento přechod realizován. 
Na výběr máme z těchto možností : 

1. Trvale-Léto (V letním režimu je vytápění odstaveno. Tj. Je uzavřen regulační ventil a 
čerpadlo je vypnuto. V tomto režimu je aktivní protáčení čerpadla, které jednou za týden 
spustí cirkulační čerpadlo topného okruhu na 5 minut,aby se zabránilo jeho zablokování 
usazeninami. )

2. Trvale-Zima (V zimním režimu jsou regulační ventil i čerpadlo ovládány dle požadavků 
regulace na základě vypočtených ekvitermních teplot, nebo na základě požadované teploty 
temperování, pokud je tato funkce zapnuta.)

3. Aut.-dle okamžité  Ta (viz obr. 4.3a)
4. Aut.-dle průměrné Ta (viz obr. 4.3b)
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4.3a) TO1 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle okamžité Ta
Při volbě nastavení přechodu Léto/Zima - Aut.-dle 
okamžité Ta , zadáváme v této obrazovce venkovní 
teplotu atmosféry (Ta) při jejímž překročení dojde k 
přechodu do letního režimu (tj. Topná větev je odstavena) 
a dále teplotu Ta při poklesu pod kterou dojde k přechodu 
do zimního režimu (tj. Topná větev je zapnuta a 
regulována dle nastavené ekvitermy či temperování) . Tato
volba přepínání Letního/Zimního režimu je vhodná 

především pro objekty s horší tepelnou izolací a menší akumulací tepla, kde vnitřní teplota rychleji 
reaguje na venkovní teplotu. Aktuální režim vytápění je signalizován symbolem v pravém horním 
rohu obrazovky.

4.3b) TO1 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle průměrné Ta
Při volbě nastavení přechodu Léto/Zima - Aut.-dle 
průměrné Ta , zadáváme v této obrazovce průměrnou 
venkovní teplotu atmosféry (Ta) při jejímž překročení ve 
dvou dnech po sobě následujících dojde k přechodu do 
letního režimu a naopak. Průměrnou denní teplotou 
venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot 
v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota měřená ve 21 hodin 
se počítá dvakrát. Ve spodním řádku je možnost provést 

Reset průměrné Ta . Při provedení resetu bude spočítaná průměrná teplota jednorázově přepsána 
aktuální venkovní teplotou. Nadále bude tato hodnota opět v zadaných časech postupně 
přepočítávána na teplotou průměrnou. Aktuální režim vytápění je signalizován symbolem v pravém 
horním rohu obrazovky.

4.4) TO1 nastavení denní ekvitermní křivky
V této obrazovce zadáváme nastavení ekvitermní křivky 
topného okruhu 1 pro komfortní vytápění. Ekvitermní 
křivka je definována čtyřmi body. Pro každý bod je zadána
venkovní teplota a k ní požadovaná teplota otopné vody v 
topném okruhu. Zadání venkovní teploty provádíme v 
levém sloupku hodnot a k nim přiřazené teploty otopné 
vody jsou zadávány ve sloupku pravém. Každý řádek 
odpovídá jednomu bodu. V horním řádku musí být vždy 

nastavena nejnižší hodnota venkovní teploty a k ní přiřazena nejvyšší hodnota teploty otopné vody. 
Hodnota  teploty otopné vody uvedená v horním řádku je i teplotou maximální,která bude do 
otopného systému pouštěna. V poslední řádku nastavitelných ekvitermních teplot musí být vždy 
nastavena nejvyšší hodnota venkovní teploty a k ní přiřazena nejnižší hodnota teploty otopné vody. 
Hodnota  teploty otopné vody uvedená v poslední řádku nastavitelných ekvitermních teplot je i 
teplotou maximální,která bude do otopného systému pouštěna. V posledním řádku obrazovky je 
zobrazena aktuální teplota otopné vody v topném okruhu.
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4.5) TO1 nastavení noční ekvitermní křivky
V této obrazovce zadáváme nastavení ekvitermní křivky 
topného okruhu 1 pro útlumové vytápění. Ekvitermní 
křivka je definována čtyřmi body. Pro každý bod je zadána
venkovní teplota a k ní požadovaná teplota otopné vody v 
topném okruhu. Zadání venkovní teploty provádíme v 
levém sloupku hodnot a k nim přiřazené teploty otopné 
vody jsou zadávány ve sloupku pravém. Každý řádek 
odpovídá jednomu bodu. V horním řádku musí být vždy 

nastavena nejnižší hodnota venkovní teploty a k ní přiřazena nejvyšší hodnota teploty otopné vody. 
Hodnota  teploty otopné vody uvedená v horním řádku je i teplotou maximální,která bude do 
otopného systému pouštěna. V poslední řádku nastavitelných ekvitermních teplot musí být vždy 
nastavena nejvyšší hodnota venkovní teploty a k ní přiřazena nejnižší hodnota teploty otopné vody. 
Hodnota  teploty otopné vody uvedená v poslední řádku nastavitelných ekvitermních teplot je i 
teplotou maximální,která bude do otopného systému pouštěna. V posledním řádku obrazovky je 
zobrazena aktuální teplota otopné vody v topném okruhu.

4.6) TO1 nastavení režimu vytápění
V této obrazovce nastavujeme režim provozu vytápění.
Na výběr máme z těchto možností :

3. Trvale ULTUM (Vytápění je nastaveno do 
trvalého útlumového režimu, tj. Je ovládáno dle 
útlumové ekvitermní křivky)

4. Trvale KOMFORT (Vytápění je nastaveno do 
trvalého komfortního režimu, tj. Je ovládáno dle 
komfortní ekvitermní křivky)

  3.   AUTOMAT (Vytápění je v automatickém režimu 
a topení je regulováno dle komfortní i útlumové křivky dle časového programu)

4.7) TO1 nastavení časů komfortního vytápění
V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro pondělí a úterý. Pro každý den máme k dispozici dvě 
časová pásma od do kolika hodin bude v daný den 
vytápění v komfortním režimu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či 
útlumové vytápění.

4.8) TO1 nastavení časů komfortního vytápění
V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro středu a čtvrtek. Pro každý den máme k dispozici dvě 
časová pásma od do kolika hodin bude v daný den 
vytápění v komfortním režimu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či 
útlumové vytápění.
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4.9) TO1 nastavení časů komfortního vytápění
V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro pátek a sobotu. Pro každý den máme k dispozici dvě 
časová pásma od do kolika hodin bude v daný den 
vytápění v komfortním režimu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či 
útlumové vytápění.

4.10) TO1 nastavení časů komfortního vytápění
V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro neděli. Máme k dispozici dvě časová pásma od do 
kolika hodin bude v daný den vytápění v komfortním 
režimu. Ve spodním řádku je zobrazen aktuální stav, tj. zda
je aktivní komfortní či útlumové vytápění.

4.11) TO1 nastavení teploty temperování topného okruhu
Obrazovka pro nastavení a aktivování temperování. 
Zadaná teplota určuje na kolik stupňů Celsia bude 
udržována teplota otopné vody v topném okruhu. Ve 
spodním řádku můžeme temperování zapnout či vypnout. 
Chod topné větve v režimu temperování je také 
podmíněn zimním režimem! Pokud chceme funkci 
temperování použít například pro sušení podlah nehledě na
venkovní teplotu, je potřeba přepnout topnou větev do 

režimu TRVALE ZIMA.

4.12) TO1 nastavení režimu akčních prvků topného okruhu
V této obrazovce můžeme měnit režim chodu cirkulačního
čerpadla a servopohonu regulačního ventilu topného 
okruhu . Tato možnost slouží pouze pro servisní účely, 
proto je umožněna pouze po zadání hesla (viz. bod 9) .  
Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme pomocí    
tlačítka      (F4). Po zadání správného hesla je po dobu  10-
ti minut umožněno přepínat režim výše uvedených 
akčních prvků topné větve. Cirkulační čerpadlo můžeme 

ručně vypnout, ručně zapnout, nebo zapnout do automatického režimu, kdy je čerpadlo ovládáno 
dle požadavků regulace na základě zadaných a skutečných hodnot. Servopohon regulačního ventilu 
můžeme ručně zavřít, ručně otevřít, nebo zapnout do automatického režimu, kdy je ovládán dle 
požadavků regulace na základě zadaných a skutečných hodnot.
UPOZORNĚNÍ : Ponechání čerpadla či servo ventilu v manuálním režimu, ať již zapnuté či 
vypnuté může způsobit nesprávné fungování regulace či dokonce způsobit závažné škody na 
technologii !!!
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5) TO2 - nastavení topného okruhu 2
Mezi jednotlivými obrazovkami pro nastavení čerpadlového topného okruhu TO2 se pohybujeme 
pomocí funkčních tlačítek     (F2) a     (F3) . Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit
do obrazovky hlavní. Tlačítko     (F4) otevře obrazovku pro zadání hesla (jen v obrazovkách 
obsahujících heslem chráněné parametry) . Tlačítko     (F5) vyvolá obrazovku s historií poruch.

V případě že v systému není čerpadlový topný okruh instalován a je deaktivován v 
systémovém nastavení, nebudou tyto obrazovky dostupné!

5.1) TO2 Přehled 1

Obrazovka se zobrazením stavu topného okruhu 2 . 
-provoz: ZIMNÍ (vytápění je aktivní) LETNÍ (vytápění je odstaveno
-reálná T.Ta – aktuální teplota atmosféry
- čerpadlo TO2: ručně VYP / ručně ZAP / AUTOMAT

5.2) TO2 nastavení režimu vytápění
V této obrazovce nastavujeme venkovní teplotu Ta (teplota atmosféry) při které dojde k přechodu 
do letního nebo zimního režimu vytápění a zároveň způsob jakým bude tento přechod realizován. 
Na výběr máme z těchto možností : 

1. Trvale-Léto (V letním režimu je vytápění odstaveno. Tzn. čerpadlo je vypnuto. V tomto 
režimu je aktivní protáčení čerpadla, které jednou za týden spustí cirkulační čerpadlo 
topného okruhu na 5 minut,aby se zabránilo jeho zablokování usazeninami. )

2. Trvale-Zima (V zimním režimu je čerpadlo ovládáno dle požadavků regulace na základě 
požadovaných a skutečných teplot, nebo na základě požadované teploty temperování, pokud
je tato funkce zapnuta.)

3. Aut.-dle okamžité  Ta (viz obr. 5.2a)
4. Aut.-dle průměrné Ta (viz obr. 5.2b)
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5.2a) TO2 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle okamžité Ta
Při volbě nastavení přechodu Léto/Zima - Aut.-dle 
okamžité Ta , zadáváme v této obrazovce venkovní 
teplotu atmosféry (Ta) při jejímž překročení dojde k 
přechodu do letního režimu (tj. Topná větev je odstavena) 
a dále teplotu Ta při poklesu pod kterou dojde k přechodu 
do zimního režimu (tj. Topná větev je zapnuta a 
regulována na základě požadovaných a skutečných teplot).
Tato volba přepínání Letního/Zimního režimu je vhodná 

především pro objekty s horší tepelnou izolací a menší akumulací tepla, kde vnitřní teplota rychleji 
reaguje na venkovní teplotu. Aktuální režim vytápění je signalizován symbolem v pravém horním 
rohu obrazovky.

5.2b) TO2 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle průměrné Ta
Při volbě nastavení přechodu Léto/Zima - Aut.-dle 
průměrné Ta , zadáváme v této obrazovce průměrnou 
venkovní teplotu atmosféry (Ta) při jejímž překročení ve 
dvou dnech po sobě následujících dojde k přechodu do 
letního režimu a naopak. Průměrnou denní teplotou 
venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot 
v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota měřená ve 21 hodin 
se počítá dvakrát.  Ve spodním řádku je možnost provést 

Reset průměrné Ta . Při provedení resetu bude spočítaná průměrná teplota jednorázově přepsána 
aktuální venkovní teplotou. Nadále bude tato hodnota opět v zadaných časech postupně 
přepočítávána na teplotou průměrnou. Aktuální režim vytápění je signalizován symbolem v pravém 
horním rohu obrazovky.

5.3) TO2 nastavení režimu chodu cirkulačního čerpadla topného okruhu
V této obrazovce můžeme měnit režim chodu cirkulačního 
čerpadla topného okruhu . Tato možnost slouží pouze pro 
servisní účely, proto je umožněna pouze po zadání hesla 
(viz. bod 9) . Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme 
pomocí tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po 
dobu 10-ti minut umožněno přepínat režim cirkulačního 
čerpadla topné větve. Cirkulační čerpadlo můžeme ručně 
vypnout, ručně zapnout, nebo zapnout do automatického 

režimu, kdy je čerpadlo ovládáno dle požadavků regulace na základě zadaných a skutečných 
hodnot. 
UPOZORNĚNÍ : Ponechání čerpadla v manuálním režimu, ať již zapnuté či vypnuté může 
způsobit nesprávné fungování regulace !!!!!!
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5.4) TO2 Přehled 2
(  dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru  )

Do této obrazovky vstupujeme prostřednictvím odkazu na 
obrazovce 5.1) TO2 Přehled 1
Další obrazovky již otevíráme standardně,
pomocí tlačítek      (F2) a     (F3) .
V této obrazovce ze zobrazen aktuální stav a teploty 
okruhu TO2.

5.5) TO2 požadované teploty prostoru TO2
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

V této obrazovce zadáváme požadované teploty prostoru 
topného okruhu TO2 . Řízení je prováděno pouze 
vypínáním a zapínáním cirkulačního čerpadla. Čerpadlo 
bude zapnuto vždy pokud reálná teplota prostoru poklesne 
o polovinu zadané hystereze pod nastavenou požadovanou 
teplotu a bude vypnuto pokud reálná teplota bude o 
polovinu zadané hystereze vyšší než je požadovaná teplota 
prostoru. Zadáváme zde požadovanou teplotu komfortní tj.

teplota DEN a také požadovanou teplotu v době útlumu , tj. teplota NOC . Třetí zadávanou 
hodnotou je výše zmíněná hystereze. Ve spodním řádku je zobrazena aktuální reálná teplota 
prostoru TO2 .

5.6) TO2 nastavení režimu vytápění
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

V této obrazovce nastavujeme režim provozu vytápění.
Na výběr máme z těchto možností :

5. Trvale ULTUM - Vytápění je nastaveno do 
trvalého útlumového režimu, tj. Je ovládáno dle 
nastavené útlumové teploty (teplota NOC)

6. Trvale KOMFORT - Vytápění je nastaveno do 
trvalého komfortního režimu, tj. Je ovládáno dle 
nastavené komfortní teploty (teplota DEN)

  3.   AUTOMAT -Vytápění je v automatickém režimu 
a topení je regulováno dle nastavené komfortní i útlumové teploty dle časového programu.

5.7) TO2 nastavení časů komfortního vytápění
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro pondělí a úterý. Pro každý den máme k dispozici dvě 
časová pásma od do kolika hodin bude v daný den 
vytápění v komfortním režimu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či 
útlumové vytápění.
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5.8) TO2 nastavení časů komfortního vytápění
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro středu a čtvrtek. Pro každý den máme k dispozici dvě 
časová pásma od do kolika hodin bude v daný den 
vytápění v komfortním režimu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či 
útlumové vytápění.

5.9) TO2 nastavení časů komfortního vytápění
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro pátek a sobotu. Pro každý den máme k dispozici dvě 
časová pásma od do kolika hodin bude v daný den 
vytápění v komfortním režimu. Ve spodním řádku je 
zobrazen aktuální stav, tj. zda je aktivní komfortní či 
útlumové vytápění.

5.10) TO2 nastavení časů komfortního vytápění
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

V této obrazovce nastavujeme časy komfortního vytápění 
pro neděli. Máme k dispozici dvě časová pásma od do 
kolika hodin bude v daný den vytápění v komfortním 
režimu. Ve spodním řádku je zobrazen aktuální stav, tj. zda
je aktivní komfortní či útlumové vytápění.

5.11) TO2 nastavení teploty temperování prostoru topného okruhu
(dostupné pouze při řízení TO2 s analogovým čidlem teploty prostoru)

Obrazovka pro nastavení a aktivování temperování. 
Zadaná teplota určuje na kolik stupňů Celsia bude 
udržována teplota otopné vody v topném okruhu. Ve 
spodním řádku můžeme temperování zapnout či vypnout. 
Chod topné větve v režimu temperování je také 
podmíněn zimním režimem! 
Pokud chceme funkci temperování použít nehledě na 
venkovní teplotu, je potřeba přepnout topnou větev do 

režimu  TRVALE ZIMA.
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6) Obrazovky nastavení cirkulace TV
Mezi jednotlivými obrazovkami pro cirkulaci TV se pohybujeme pomocí funkčních                     
tlačítek     (F2) a     (F3) . Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit do obrazovky 
hlavní. Tlačítko     (F4) otevře obrazovku pro zadání hesla (jen v obrazovkách obsahujících heslem 
chráněné parametry) . Tlačítko     (F5) vyvolá obrazovku s historií poruch.

V případě že v systému není okruh cirkulace TV instalován a je deaktivován v systémovém 
nastavení, nebudou tyto obrazovky dostupné!

6.1) Cirkulace TV - přehled
Obrazovka se zobrazením stavu čerpadla cirkulace TV. 
-čerp.cirkulace TV– zobrazen aktuální nastavený režim 
čerpadla cirkulace TV
Ve spodní části je zobrazen a animován chod cirkulačního 
čerpadla TV.

6.2) Cirkulace TV - časový program PONDĚLÍ
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od do kolika 
hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v provozu.

6.3) Cirkulace TV - časový program ÚTERÝ
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od do kolika 
hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v provozu.

6.4) Cirkulace TV - časový program STŘEDA
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Pro pondělí. Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od 
do kolika hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v 
provozu.
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6.5) Cirkulace TV - časový program ČTVRTEK
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Pro pondělí. Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od 
do kolika hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v 
provozu.

6.6) Cirkulace TV - časový program PÁTEK
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Pro pondělí. Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od 
do kolika hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v 
provozu.

6.7) Cirkulace TV - časový program SOBOTA
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Pro pondělí. Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od 
do kolika hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v 
provozu.

6.8) Cirkulace TV - časový program NEDĚLE
V této obrazovce nastavujeme časy chodu cirkulace TV. 
Pro pondělí. Nastavit můžeme čtyři časové úseky vždy od 
do kolika hodin bude cirkulační čerpadlo TV v tento den v 
provozu.

6.9) Cirkulace TV -nastavení režimu chodu čerpadla
V této obrazovce můžeme měnit režim chodu čerpadla 
cirkulace TV. Tato možnost slouží pouze pro servisní 
účely, proto je umožněna pouze po zadání hesla (viz. bod 
9) . Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme pomocí 
tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po dobu 10-ti
minut umožněno přepínat režim cirkulačního čerpadla. 
Cirkulační čerpadlo můžeme ručně vypnout, ručně 
zapnout, nebo zapnout do automatického režimu, kdy je 

čerpadlo ovládáno dle požadavků regulace na základě zadaných časů. 
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7) Obrazovky nastavení kotel/krb
Mezi jednotlivými obrazovkami pro kotel/krb se pohybujeme pomocí funkčních                     
tlačítek     (F2) a     (F3) . Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit do obrazovky 
hlavní. Tlačítko     (F4) otevře obrazovku pro zadání hesla (jen v obrazovkách obsahujících heslem 
chráněné parametry) . Tlačítko     (F5) vyvolá obrazovku s historií poruch.

V případě že v systému není kotel/krb instalován, nebudou tyto obrazovky dostupné!

7.1) Kotel/krb – přehled a nastavení
Obrazovka se zobrazením stavu a nastavením kotle/krbu
Min.T.Kotle- Nastavená minimální teplota kdy bude 
možno spustit čerpadlo kotle
hystereze - nastavujeme teplotu hystereze na základě které
je spínáno cirkulační čerpadlo kotle.
Čerpadlo bude sepnuto pokud bude teplota kotle o hodnotu
hystereze vyšší než nastavená minimální teplota kotle a 
zároveň o hodnotu hystereze vyšší než teplota ve spodní 

části PASTi. Vypnuto bude pokud bude teplota kotle rovna nebo menší než nastavená minimální 
teplota kotle a nebo pokud bude teplota kotle rovna nebo menší než teplota ve spodní části PASTi. 
V případě že bude teplota kotle vyšší než 85°C , bude čerpadlo spuštěno nehledě na teplotu PASTi. 
Ve spodních dvou řádkách jsou zobrazeny aktuální teploty kotle a PASTi.
T.Kotle- reálná –  aktuální teplota kotle
T.PAST- reálná –  aktuální teplota ve spodní části PASTi , podle které je řízeno čerpadlo kotle
V horní části obrazovky je zobrazen a animován chod cirkulačního čerpadla kotle

7.2) Kotel/krb - nastavení režimu chodu cirkulačního čerpadla
V této obrazovce můžeme měnit režim chodu cirkulačního
čerpadla okruhu kotel/krb . Tato možnost slouží pouze pro 
servisní účely, proto je umožněna pouze po zadání hesla 
(viz. bod 9) . Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme 
pomocí tlačítka     (F4). Po zadání správného hesla je po 
dobu 10-ti minut umožněno přepínat režim cirkulačního 
čerpadla okruhu kotel/krb.  Cirkulační čerpadlo můžeme 
ručně vypnout, ručně zapnout, nebo zapnout do 

automatického režimu, kdy je čerpadlo ovládáno dle požadavků regulace na základě zadaných a 
skutečných hodnot. 

UPOZORNĚNÍ : Ponechání čerpadla v manuálním režimu, ať již zapnuté či vypnuté může 
způsobit nesprávné fungování regulace  či dokonce způsobit závažné škody na technologii !!!
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8) Obrazovky nastavení soláru
Mezi jednotlivými obrazovkami pro solár se pohybujeme pomocí funkčních tlačítek    (F2) a    (F3).
Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit do obrazovky hlavní. Tlačítko     (F4) otevře
obrazovku pro zadání hesla (jen v obrazovkách obsahujících heslem chráněné parametry) .   
Tlačítko     (F5) vyvolá obrazovku s historií poruch.
V případě že v systému není solár instalován, nebudou tyto obrazovky dostupné!

8.1) Solár - přehled
Obrazovka se zobrazením stavu soláru . 
-solar-T.reálná – aktuální teplota teplonosného média v 
solárních panelech
- T.PAST- reálná –  aktuální teplota ve spodní části PASTi ,
podle které je řízeno spínání čerpadla soláru
-čerpadlo – zobrazen aktuální nastavený režim čerpadla 
soláru . 
Ve spodní části je zobrazen a animován chod cirkulačního 

čerpadla soláru.
8.2) Solár - nastavení

V této obrazovce nastavujeme teplotu hystereze na základě
které je spínáno cirkulační čerpadlo soláru. Čerpadlo bude 
sepnuto pokud bude teplota soláru o hodnotu zapínací 
hystereze (Zap.hystereze) vyšší než teplota ve spodní 
části PASTi. Vypnuto bude pokud bude teplota soláru 
rovna nebo menší než teplota ve spodní části PASTi plus 
vypínací hystereze (Vyp.hystereze). Ve spodním řádku 
nastavujeme minimální dobu chodu čerpadla soláru. Další 

nastavitelnou položkou v této obrazovce je Start.T.Solar . Tato položka je zobrazena pouze v 
případě že je v systémovém menu nastaven fotovoltaický provoz soláru. V tom případě tato hodnota
udává teplotu solárních panelů, pod kterou bude vypnuto fotovoltaické napájení solárního čerpadla. 
Fotovoltaické napájení čerpadla bude pak znovu obnoveno, pokud teplota v solárních panelech 
vystoupí o hodnotu hystereze nad nastavenou Start.T.Solar.
Z důvodu ochrany systému bude čerpadlo soláru vypnuto, pokud teplota ve spodní části PASTi 
přesáhne 95°C . 

8.3) Solár -  nastavení režimu chodu čerpadla
V této obrazovce můžeme měnit režim chodu cirkulačního
čerpadla soláru . Tato možnost slouží pouze pro servisní 
účely, proto je umožněna pouze po zadání hesla (viz. bod 
9) . Do obrazovky pro zadání hesla přejdeme pomocí 
tlačítka    (F4). Po zadání správného hesla je po dobu 10-ti 
minut umožněno přepínat režim cirkulačního čerpadla. 
Cirkulační čerpadlo můžeme ručně vypnout, ručně 
zapnout, nebo zapnout do automatického režimu, kdy je 

čerpadlo ovládáno dle požadavků regulace na základě zadaných a skutečných hodnot. 
UPOZORNĚNÍ : Ponechání čerpadla v manuálním režimu, ať již zapnuté či vypnuté může 
způsobit nesprávné fungování regulace  či dokonce způsobit závažné škody na technologii !!!
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9) obrazovka HESLO
Do obrazovky pro zadání hesla vstoupíme buď přes odkaz 
na hlavní obrazovce, nebo stiskem tlačítka     (F4) v  
obrazovce obsahující chráněné parametry. Po zadání 
správného hesla je toto aktivní po dobu 10 minut. V 
systému jsou použité 3 úrovně hesel, přičemž úroveň 3 je 
nejvyšší a automaticky odemkne i parametry blokované 
hesly úrovně 1 a 2
Zpět do hlavní obrazovky se vrátíme tlač.      (F1)

25



Návod k obsluze regulace tepelného čerpadla Zubadan

9) Poruchové obrazovky

Do poruchových obrazovek vstoupíme stiskem tlačítka      (F5) v jakékoliv obrazovce.
Mezi jednotlivými obrazovkami se pohybujeme pomocí funkčních tlačítek     (F2) a    (F3). 
Tlačítkem      (F1) se můžeme z každé obrazovky vrátit do obrazovky hlavní. Poruchové obrazovky 
jsou tři a je v nich posledních 9 poruch s datem a časem jejich vzniku. Při vzniku poruchy je 
rozblikána poruchová kontrolka. Stiskem tlačítka     (F6) poruchu potvrdíme, tzn že kontrolka 
přestane blikat a přejde do trvalého svitu. Teprve po otevření poruchové obrazovky Historie poruch 
1 (tlačítkem       (F5)) můžeme stiskem tlačítka     (F6) provést reset již odstraněné poruchy. Pokud v
poruchové obrazovce Historie poruch 1 držíme tlačítko     (F6) po dobu delší než 5 sekund , dojde k
vymazání historie poruch.
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Možné poruchy, jejich příčiny, následky a odstranění :

příčina následek odstranění

1 PŘETOPENÍ 
PAST

Odstavení všech zdrojů tepla Prověřit správnou funkci a nastavení 
regulace. Počkat na zchladnutí nádrže a 
poté provést reset.

2 MINIMÁLNÍ 
TLAK 

Odstavení všech okruhů krom 
cirkulace TV

Dopuštěním vody do topného systému 
zvýšit tlak a poté provést reset.

3 Porucha Tep.Čerp. Zapnutí bivalence Kontaktujte dodavatele tepelného čerpadla

4 Konec 
zkuš.provozu

Sníží všechny žádané teploty 
na 20°C

Kontaktujte dodavatele regulace

5 Chyba čidla TO1 Odstaví cirkulační čerpadlo a 
zavře regulační ventil  okruhu 
TO1

Zkontrolujte čidlo TO1 (4B7) . Možnou 
příčinou je zkratování, či přerušení čidla.

6 Chyba čidla PAST Odstaví tepelné čerpadlo Zkontrolujte čidlo (4B3) ve střední části 
PASTi. Možnou příčinou je zkratování, či 
přerušení čidla.
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10) Tabulky všech editovatelných parametrů

V následujících tabulkách jsou rozepsány všechny editovatelné parametry regulace. U každého z parametrů 
je uvedeno tovární nastavení a prázdné pole pro ruční zápis hodnot uživatelských. Tabulky jsou číslováním 
vztaženy k jednotlivým výše popsaným bodům tohoto návodu k obsluze :

Add 1.4.1) obrazovka NASTAVENÍ TČ
Nastavení typu a způsobu řízení tepelného čerpadla

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Tepelné čerpadlo
ZUBADAN /
FUJITSU

ZUBADAN

Řízení tepelného čerpadla
TEPLOTOU /
VÝKONEM

VÝKONEM

Add 1.4.2) obrazovka   NASTAVENÍ ROZSAHŮ ŘÍZENÍ TČ
Nastavení rozsahů napěťového výstupu pro řízení tepelného čerpadla teplotou

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Rozsah od 1 ÷ 10 V   1 V

Rozsah do 1 ÷ 10 V 10 V

Teplota od 5 ÷ 60 °C   5 °C

Teplota do 5 ÷ 60 °C 60 °C

Add 1.5) obrazovka NASTAVENÍ TO1
Limitní výstupní teploty do okruhu TO1

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

TO1 Minimum 0 ÷ 90°C 0°C

TO1 Maximum 0 ÷ 90°C 40°C

Prostorový termostat 
okruhu TO1

TO1 bez termostatu /
TO1 s termostatem /
Term. pro TO1 i TO2

TO1 bez termostatu

Add 1.6) obrazovka NASTAVENÍ TO2
Nastavení topného okruhu TO2

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Nastavení topného okruhu 
TO2

Technologie bez TO2 /
TO2 s čidlem prost. /
TO2 s termostatem

TO2 s čidlem prost.
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Add 1.7) obrazovka NASTAVENÍ TV
Nastavení okruhu cirkulace TV

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Systém s cirkulací ANO / NE ANO

Add 1.8.1) obrazovka NASTAVENÍ SOLÁRU
Nastavení systému soláru

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Solární systém
Provoz STANDARTNÍ / 
Provoz S CYKLOVÁNÍM/
FOTOVOLTAICKÝ

Provoz STANDARTNÍ

Doba chodu 0:05 ÷ 59:59 [mm:ss] 0:05 [mm:ss]

Doba pauzy 0:05 ÷ 59:59 [mm:ss] 45:00 [mm:ss]

Add 1.8.2) obrazovka NASTAVENÍ SOLÁRU
Nastavení parametrů systému soláru s cyklováním

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Cyklování - letní čas OD 6:00 ÷ 22:00 [hh:mm] 7:30 [hh:mm]

Cyklování - letní čas DO 6:00 ÷ 22:00 [hh:mm] 21:00 [hh:mm]

Cyklování - zimní čas DO 6:00 ÷ 22:00 [hh:mm] 9:00 [hh:mm]

Cyklování - zimní čas DO 6:00 ÷ 22:00 [hh:mm] 17:00 [hh:mm]

Add 1.9.1)   obrazovka VOLBY ZPŮSOBU ZÍSKÁNÍ IP adresy 
Nastavení voly způsobu zadávání získávání adresy IP pro připojení systému do internetu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Nastavení IP adresy DHCP / Pevná IP DHCP

Add 1.9.2) obrazovka NASTAVENÍ IP ADRESY
Nastavení parametrů připojení systému do internetu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

IP
000.000.000.000 ÷ 
255.255.255.255

192.168.134.176

IM
000.000.000.000 ÷ 
255.255.255.255

255.255.000.000

GW
000.000.000.000 ÷ 
255.255.255.255

192.168.001.001

Add 1.10.2) obrazovka RESTART ZAŘÍZENÍ
Provedení studeného restartu zařízení

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Studený restart PROVED RESTART!!!
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Add 3.1) Tepelné čerpadlo – volba režimu
Obrazovka volby režimu provozu tepelného čerpadla

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Režim tepelného čerpadla
VYPNUTO /
CHLAZENÍ /
TOPENÍ

TOPENÍ

Add 3.2) Tepelné čerpadlo – režim natápění PASTi 
Nastavení parametrů režimu provozu tepelného čerpadla

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Režim provozu tepelného 
čerpadla

Režim TČ-T.konstantní /
Režim TČ-T.ekvitermní

Režim TČ-T.ekvitermní

Žádaná teplota PAST pro 
konstantní topení

5.0÷60.0 °C 50.0°C

Žádaná teplota PAST pro 
chlazení

5.0÷60.0 °C 20.0°C

Žádaná teplota hystereze 0.5÷10.0 °C 2.0°C

Add 3.3) Tepelné čerpadlo – podmínění chodu signálem HDO
Nastavení provozu tepelného čerpadla a bivalence v závislosti na signálu HDO

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Podmínění chodu signálem
HDO:

Chod i bez HDO /
Pouze Bivalence s HDO /
T.Č.i Bivalence s HDO

Pouze Bivalence s HDO

Add 3.4) Tepelné čerpadlo – nastavení režimu chodu bivalence
Nastavení režimu chodu bivalence

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

BIVALENCE
ručně VYP /
ručně ZAP /
AUTOMAT 

AUTOMAT

Hystereze biv. 0.5÷10.0 °C 1.0°C

Add 3.5) Tepelné čerpadlo – nastavení povolení bivalence v závislosti na venkovní teplotě
Nastavení povolení bivalence v závislosti na venkovní teplotě

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Bivalenci povolit pri 
poklesu T.atm pod:

-20.0÷20.0 °C 10.0°C
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Add 3.6) Tepelné čerpadlo –  nastavení teploty a času pro start bivalence
Nastavení teploty a času pro start bivalence

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Bivalenci zapnout při 
nárůstu teploty menším 
než:...

0.0÷20.0 °C 2.0°C

za čas :...... 01 ÷ 59 [min] 02 [min]

Add 3.7)  Tepelné čerpadlo – nastavení výkonových křivek – komfort
Nastavení křivek podle kterých bude výkonem řízeno tepelné čerpadlo v době komfortu (Pouze při volbě 
řízení tepelného čerpadla výkonem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

ΔT a 0.0÷30.0 °C -6.0 °C

ΔT b 0.0÷30.0 °C -4.0 °C

ΔT c 0.0÷30.0 °C -2.0 °C

ΔT d 0.0÷30.0 °C -0.0 °C

P a 11 ÷ 100 % 100 %

P b 11 ÷ 100 % 75 %

P c 11 ÷ 100 % 50 %

P d 11 ÷ 100 % 40 %

Add 3.8)  Tepelné čerpadlo – nastavení výkonových křivek – útlum
Nastavení křivek podle kterých bude výkonem řízeno tepelné čerpadlo v době útlumu (Pouze při volbě řízení
tepelného čerpadla výkonem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

ΔT a 0.0÷30.0 °C -10.0 °C

ΔT b 0.0÷30.0 °C -6.0 °C

ΔT c 0.0÷30.0 °C -3.0 °C

ΔT d 0.0÷30.0 °C -0.0 °C

P a 11 ÷ 100 % 60 %

P b 11 ÷ 100 % 55 %

P c 11 ÷ 100 % 45 %

P d 11 ÷ 100 % 40 %

Add 3.9)  Tepelné čerpadlo – nastavení režimu útlumu
Nastavení režimu útlumu řízení výkonu tepelného čerpadla (Pouze při volbě řízení tepelného čerpadla 
výkonem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

TČ – Režim útlumu
Trvale UTLUM /
Trvale KOMFORT /
AUTOMAT

AUTOMAT
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Add 3.10)   Tepelné čerpadlo – nastavení časů komfortu
Nastavení časů pro chod tepelného čerpadla v režimu KOMFORT. Časy pro pondělí až čtvrtek. (Pouze při 
volbě řízení tepelného čerpadla výkonem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Po - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Po - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]

Ut - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ut - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]

St - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

St - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]

Ct - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ct - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]

Add 3.11)   Tepelné čerpadlo – nastavení časů komfortu
Nastavení časů pro chod tepelného čerpadla v režimu KOMFORT. Časy pro pátek až neděli. (Pouze při volbě
řízení tepelného čerpadla výkonem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Pa - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Pa - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]

So - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

So - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]

Ne - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ne - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 23:00 [hh:mm]
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Add 4.3a)  TO1 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle okamžité Ta
Nastavení režimu vytápění léto / zima v obrazovce pro nastavení dle okamžité venkovní teploty

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

TO1 léto / zima

Trvale-Léto /
Trvale-Zima /
Aut.-dle okamžité Ta /
Aut.-dle průměrné Ta

Aut.-dle průměrné Ta

léto = Ta>než  0.0 ÷ 30.0 °C 18.0°C

zima = Ta<než -5.0 ÷ 30.0 °C 14.0°C

Add 4.3b)  TO1 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle průměrné Ta
Nastavení režimu vytápění léto / zima v obrazovce pro nastavení dle průměrné venkovní teploty

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Reset průměrné Ta Proveď RESET!

TO1 léto / zima

Trvale-Léto /
Trvale-Zima /
Aut.-dle okamžité Ta /
Aut.-dle průměrné Ta

Aut.-dle průměrné Ta

zima= pruměrná Ta menší 
než :...

 0.0 ÷ 30.0 °C 15.0°C

Add 4.4)   TO1 nastavení denní ekvitermní křivky
Nastavení ekvitermní křivky vytápění topného okruhu v době komfortu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

T.atmosféry - a -30.0 ÷ 30.0 °C -15.0 °C

T.atmosféry - b -30.0 ÷ 30.0 °C -7.0 °C

T.atmosféry - c -30.0 ÷ 30.0 °C -5.0 °C

T.atmosféry - d -30.0 ÷ 30.0 °C 20.0 °C

T. otopné vody - a
Povolený rozsah je definován 
v servisní obrazovce 
nastavení TO1 (viz bod 1.5)

40 °C

T. otopné vody - b 35 °C

T. otopné vody - c 25 °C

T. otopné vody - d 20 °C
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Add 4.5)   TO1 nastavení noční ekvitermní křivky
Nastavení ekvitermní křivky vytápění topného okruhu v době útlumu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

T.atmosféry - a -30.0 ÷ 30.0 °C -15.0 °C

T.atmosféry - b -30.0 ÷ 30.0 °C -10.0 °C

T.atmosféry - c -30.0 ÷ 30.0 °C    5.0 °C

T.atmosféry - d -30.0 ÷ 30.0 °C  20.0 °C

T. otopné vody - a
Povolený rozsah je definován 
v servisní obrazovce 
nastavení TO1 (viz bod 1.5)

35 °C

T. otopné vody - b 30 °C

T. otopné vody - c 25 °C

T. otopné vody - d 20 °C

Add 4.6)  TO1 nastavení režimu vytápění
Nastavení režimu útlumu topného okruhu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

TO1 – Režim útlumu
Trvale UTLUM /
Trvale KOMFORT /
AUTOMAT

AUTOMAT

Add 4.7)  TO1 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro pondělí a úterý.

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Po - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Po - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Po - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Po - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Ut - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ut - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Ut - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Ut - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]
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Add 4.8)  TO1 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro středu a čtvrtek.

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

St - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

St - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

St - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

St - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Ct - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ct - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Ct - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Ct - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 4.9)  TO1 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro pátek a sobotu.

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Pa - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Pa - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Pa - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Pa - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

So - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

So - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

So - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

So - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 4.10)  TO1 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro neděli.

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Ne - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ne - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Ne - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ne - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]
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Add 4.11)  TO1 nastavení teploty temperování topného okruhu
Nastavení temperování topného okruhu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Temperovat na
Povolený rozsah je definován 
v servisní obrazovce 
nastavení TO1 (viz bod 1.5)

40.0°C

Temperování 
temperování:VYPNUTO
temperování:ZAPNUTO

temperování:VYPNUTO

Add 4.12)  TO1 nastavení režimu akčních prvků topného okruhu
Nastavení režimu provozu akčních prvků topného okruhu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Čerpadlo 
Ručně-VYP /
Ručně-ZAP /
AUTOMAT

AUTOMAT

Servo 
Ručně ZAV /
Ručně OTV /
AUTOMAT

AUTOMAT
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Add 5.2a)  TO2 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle okamžité Ta
Nastavení režimu vytápění léto / zima v obrazovce pro nastavení dle okamžité venkovní teploty

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

TO2 léto / zima

Trvale-Léto /
Trvale-Zima /
Aut.-dle okamžité Ta /
Aut.-dle průměrné Ta

Aut.-dle průměrné Ta

léto = Ta>než  0.0 ÷ 30.0 °C 18.0°C

zima = Ta<než -5.0 ÷ 30.0 °C 14.0°C

Add 5.2b)  TO2 nastavení režimu vytápění : Aut.-dle průměrné Ta
Nastavení režimu vytápění léto / zima v obrazovce pro nastavení dle průměrné venkovní teploty

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Reset průměrné Ta Proveď RESET!

TO2 léto / zima

Trvale-Léto /
Trvale-Zima /
Aut.-dle okamžité Ta /
Aut.-dle průměrné Ta

Aut.-dle průměrné Ta

zima= pruměrná Ta menší 
než :...

 0.0 ÷ 30.0 °C 15.0°C

Add 5.3)   TO2 nastavení režimu chodu cirkulačního čerpadla topného okruhu
Nastavení režimu provozu cirkulačního čerpadla topného okruhu

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Čerpadlo 
Ručně-VYP /
Ručně-ZAP /
AUTOMAT

AUTOMAT

Add 5.5)  TO2 požadované teploty prostoru TO2
Nastavení požadovaných teplot prostoru TO2 v systémech s okruhem TO2 s čidlem prostoru (Pouze při 
volbě TO2 s čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

teplota DEN    0.0 ÷ 30.0 °C 21.0°C

teplota NOC    0.0 ÷ 30.0 °C 18.0°C

zad.Hystereze   0.5 ÷ 5.0 °C   1.0°C

Add 5.6)  TO2 nastavení režimu vytápění
Nastavení režimu útlumu topného okruhu (Pouze při volbě TO2 s čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

TO2 – Režim útlumu
Trvale UTLUM /
Trvale KOMFORT /
AUTOMAT

AUTOMAT
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Add 5.7)  TO2 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro pondělí a úterý. (Pouze při volbě 
TO2 s čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Po - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Po - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Po - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Po - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Ut - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ut - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Ut - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Ut - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 5.8)  TO2 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro středu a čtvrtek. (Pouze při volbě 
TO2 s čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

St - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

St - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

St - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

St - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Ct - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ct - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Ct - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Ct - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 5.9)  TO2 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro pátek a sobotu. (Pouze při volbě 
TO2 s čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Pa - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Pa - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 10:00 [hh:mm]

Pa - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 15:00 [hh:mm]

Pa - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

So - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

So - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

So - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

So - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]
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Add 5.10)  TO2 nastavení časů komfortního vytápění
Nastavení časů pro chod topného okruhu v režimu KOMFORT. Časy pro neděli. (Pouze při volbě TO2 s 
čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Ne - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ne - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Ne - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

Ne - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 5.11)  TO2 nastavení teploty temperování prostoru topného okruhu
Nastavení temperování topného okruhu (Pouze při volbě TO2 s čidlem teploty prostoru)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Temperovat na 5.0 ÷ 30.0 °C 21.0°C

Temperování 
temperování:VYPNUTO
temperování:ZAPNUTO

temperování:VYPNUTO
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Add 6.2)  Cirkulace TV – časový program PONDĚLÍ
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro pondělí. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 6.3)  Cirkulace TV - časový program ÚTERÝ
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro úterý. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 6.4)  Cirkulace TV - časový program STŘEDA
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro středu. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]
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Add 6.5)  Cirkulace TV - časový program ČTVRTEK
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro čtvrtek. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 6.6)  Cirkulace TV - časový program PÁTEK
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro pátek. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 6.7)  Cirkulace TV - časový program SOBOTA
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro sobotu. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]
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Add 6.8)  Cirkulace TV - časový program NEDĚLE
Nastavení čtyř časových úseků chodu cirkulačního čerpadla TV. Časy pro neděli. (Pouze při volbě systém s 
cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

1) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 06:00 [hh:mm]

1) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 08:00 [hh:mm]

2) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 12:00 [hh:mm]

2)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 14:00 [hh:mm]

3) - OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 16:00 [hh:mm]

3) - DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 18:00 [hh:mm]

4)- OD 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 20:00 [hh:mm]

4)- DO 00:00 ÷ 23:59 [hh:mm] 22:00 [hh:mm]

Add 6.9)  Cirkulace TV -nastavení režimu chodu čerpadla
Nastavení režimu provozu cirkulačního čerpadla cirkulace TV (Pouze při volbě systém s cirkulací TV)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Čerpadlo 
Ručně-VYP /
Ručně-ZAP /
AUTOMAT

AUTOMAT
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Add 7.1)   Kotel/krb – přehled a nastavení
Nastavení parametrů okruhu kotle/krbu  (Pouze u systémů s okruhem kotel/krb)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Min.T.Kotle... 0.0 ÷ 90.0 °C 60.0 °C

hystereze..... 0.0 ÷ 30.0 °C 2.0 °C

Add 7.2)   Kotel/krb - nastavení režimu chodu cirkulačního čerpadla
Nastavení režimu provozu cirkulačního čerpadla kotle/krbu (Pouze u systémů s okruhem kotel/krb)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Čerpadlo 
Ručně-VYP /
Ručně-ZAP /
AUTOMAT

AUTOMAT
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Add 8.2)  Solár - nastavení
Nastavení parametrů okruhu soláru (Pouze u systémů se solárním okruhem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Start.T.Solar 0.0 ÷ 99.9 °C 40.0 °C

Zap.hystereze.....

Aktuálně nastavená vypínací 
hystereze + 1.0°C                    
÷                                  
Aktuálně nastavená vypínací 
hystereze + 30.0 °C

5.0 °C

Vyp.hystereze..... 0.5 ÷ 30.0 2.0 °C

Min doba chodu sol. 
čerpadla:        

00:00 ÷ 10:59 [mm:ss] 01:00 [mm:ss]

Add 8.3)   Solár -  nastavení režimu chodu čerpadla
Nastavení režimu provozu cirkulačního čerpadla soláru (Pouze u systémů se solárním okruhem)

Parametr Rozsah Tovární nastavení Uživatelské nastavení

Čerpadlo 
Ručně-VYP /
Ručně-ZAP /
AUTOMAT

AUTOMAT
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