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1 Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ!
Tento přístroj spadá do kategorie elektrických zaří-
zení. Neodborná instalace nebo neodborné pokusy o
opravy jsou spojeny s rizikem ohrožení života elek-
trickým proudem.

VAROVÁNÍ!
Přístroj je před zahájením práce na elektrickém zapo-
jení vždy nutno nejprve odpojit od zdroje elektřiny!
Není dovoleno dotýkat se vodičů a přípojek přístroje.
Svorky není dovoleno instalovat a zapojovat pod pro-
udem. Přístroj by se mohl zničit a hrozil by zásah
elektrickým proudem!

Instalaci a uvedení do provozu smí provádět jen per-
sonál s dostatečnou odbornou kvalifikací. Je nutno
dodržovat platné předpisy pro bezpečnost práce a
ochranu zdraví při práci, příslušné normy a předpisy.
Přístroj nenahrazuje potřebné bezpečnostně tech-
nické vybavení objektu.

Elektroinstalace a jištění je nutno provést v souladu s místními před-
pisy.

n Pro stacionární přístroje předpokládá norma EN 60335 instalaci
oddělovacího prvku pro odpojení od sítě, v souladu s předpisy pro
technické vybavení (např. vypínače).

n Izolaci nebo vzdálenost od případných tepelných zdrojů je nutno
zvolit tak, aby během provozu nedocházelo k překročení povolené
okolní teploty ( Ä Kapitola 8 „Technická specifikace“
na straně 52).

n Při instalaci vedení spojujících přístroj s čidly, dálkovými regulá-
tory, dálkovými ovladači, datovou sběrnicí atd. je nutno dbát na
prostorové oddělení od silnoproudých vedení.

n U indukčních zátěží (stykačů, relé, směšovacích pohonů atd.)
doporučujeme odrušit cívky RC členů. (Doporučení 47 nF/ 100 Ω,
250 VAC)

V normálním provozu je přístroj v zájmu zajištění spolehlivé funkčnosti
nutno nechávat připojený k napětí. Předřazené síťové spínače by
tudíž měly odpojovat jen nouzové nebo hlavní vypínače, které zůstá-
vají obvykle v provozní poloze.

Předpisy pro zapojení do elektrické sítě

Provozně-technické předpoklady
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NEBEZPEČÍ!
Jestliže je přístroj pod proudem, nesmí se v žádném
případě připojovat či přepojovat ani provozovat s
otevřeným resp. odmontovaným krytem. Přístroj se v
žádném případě nesmí provozovat v prostředí s
nebezpečím výbuchu. Přístroj se v žádném případě
nesmí připevňovat k hořlavému podkladu. Přístroj se
v žádném případě nesmí provozovat mimo rozsah
technické specifikace. Budou-li okolnosti nasvěd-
čovat tomu, že nebude možno zajistit bezpečný
provoz, bude přístroj nutno ihned odstavit (např. v
případě očividného poškození nebo chybné funkce).

Tento návod k montáži a použití obsahuje veškeré podstatné pokyny
a důležité informace na téma bezpečnost, montáž, uvedení do pro-
vozu, údržba a používání přístroje. Instalatér či příslušně kvalifikovaný
pracovník a provozovatel jsou povinni si návod před instalaci, uve-
dením do provozu a používáním přístroje prostudovat, a poté podle
něj důsledně postupovat.

V návodu jsou obsažena hydraulická schémata, která
jsou však pouze orientační, takže nemohou posloužit
jako řádný projektový podklad, a pokud se jako vzor
použijí, nelze garantovat funkčnost.

Technické popisy mohou doznat bez předchozího
upozornění potřebných změn. Z případných chyb
tisku nebo pozdějších změn všeho druhu nelze odvo-
zovat žádné nároky.

Nechte si od příslušně kvalifikovaného pracovníka podrobně vysvětlit
způsob fungování a obsluhy přístroje. Zajistěte, že se návod bude
uchovávat v blízkosti přístroje.

Přístroj ani příslušenství by se zásadně neměly otevírat. Opravy smí
provádět jen výrobce. Používat se smí jen originální náhradní díly a
originální příslušenství. V případě neodborného postupu v rámci
instalace, uvedení do provozu, údržby nebo opravy přístroje, v případě
nedodržení návodu k montáži a použití nebo používání přístroje za
jiným než stanoveným účelem nevzniká nárok na záruční plnění
výrobce.

Individuální nastavení technických parametrů a spínacích časů
zůstává díky integrované dlouhodobé paměti uložené i po RESETu
nebo delším vypnutí. Takto je zajištěn spolehlivý provoz hned na
několik let dopředu.

Návod k použití

Pro provozovatele

Záruční podmínky

Nastavení přístroje
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Za předpokladu dodržení příslušně platných instalačních předpisů a
pokynů výrobce splňuje tento přístroj veškeré požadavky příslušně
platných směrnic a norem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
Přístroj vyhovuje ustanovení evropské směrnice č.
2002/95/ES (tzv. „RoHS“) o omezení používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických a elektronic-
kých zařízeních.

Přístroj se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Pří-
stroj je nutno odevzdat do příslušné sběrny nebo
subjektu, který jej uvedl do oběhu.

Prohlášení o shodě

Likvidace
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2 Montáž a zapojení
2.1 Montáž

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením práce na zapojení přístroje je nutno
nejprve zkontrolovat, zda jsou všechny vodiče odpo-
jeny od napětí. Před nasazováním a snímáním víka se
regulátor musí vždy nejprve odpojit od elektrického
proudu. Není dovoleno dotýkat se drátů, zadní strany
desky tištěných spojů a přípojek.

Montáž a zapojení soklu regulátoru vyžaduje nejprve provedení
demontáže.

1. Sejměte přední kryt.

2. Šroubovákem ze soklu regulátoru vyzdvihněte desku tištěných
spojů.

Otevření regulátoru pro potřeby mon-
táže a zapojení

ES 5941ZMontáž a zapojení
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2.2 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ!
Na přípojky síťového napětí na levé straně L/L’/1–
5/N je přivedeno napětí 230 voltů. Těchto svorek je
dovoleno se dotýkat jen v bezproudovém stavu, jinak
hrozí nebezpečí ohrožení života zásahem elektric-
kého proudu.

Při instalaci vedení sběrnice eBUS a vodičů čidel je
nutno dbát na prostorové oddělení od silnoproudých
vedení.

Obsazení jednotlivých přípojek závisí na zvolené hyd-
raulické variantě a volitelném vybavení označeném
„ * “.

K instalaci:

n Prvky na odlehčení kabelů (kabelové příchytky) je možno přimon-
tovat normálně i obráceně, podle toho, jak to bude potřeba k
tomu, aby byly spoje optimálně zajištěny.

n Elektroinstalace a jištění je nutno provést v souladu s místními
předpisy.

n V zájmu zajištění spolehlivé funkčnosti je potřeba, aby se regu-
látor nechával připojený k napětí.

n Předřazené síťové spínače by tudíž měly odpojovat jen nouzové
nebo hlavní vypínače, které zůstávají obvykle v provozní poloze.

n Před uvedením do provozu je nutno zkontrolovat, zda jsou vše-
chny komponenty správně elektricky připojeny.

U silně indukčních zátěží v okolí regulátoru (stykačů,
magnetických ventilů atd.) doporučujeme odrušit
přímo přípojky cívek RC členů rušivých komponent.
Doporučené RC členy: 0,047 mF, 100 W na 250 VAC
(např. Bosch, RIFA atd.).

ES 5941Z Montáž a zapojení
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Obsazení svorek na straně sítě Zkratky na straně čidel

N Nulový vodič Uzemnění GND

L5 Primární dobíjení Teplota v zásobníku nahoře T1O

Hlášení souhrnné poruchy

L4 Zónový ventil kaskády Teplota sekundární teplé vody TWW,
česky TTV

L3 Vrstvení vody z vratného potrubí Teplota studené vody TKW,
česky
TSV

L2 Cirkulační čerpadlo Teplota primárního přítoku TPV,
česky
TPP

L1 Primární čerpadlo Teplota cirkulace TBZ

L' Podpůrné období 230 V AC Teplota primárního vratného toku TPR,
česky
TPV

L Období na síti 230 V AC 50Hz Teplota v dolní části zásobníku TU1

ES 5941ZMontáž a zapojení
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3 Uvedení do provozu
n Zkontrolujte, zda je zapnutý (případně nainstalovaný) hlavní

vypínač systému.
n Zkontrolujte, zda je zapnutý regulátor resp. zda je pod napětím.
n Zkontrolujte, zda se na displeji na okamžik rozsvěcují všechny

segmenty ( Ä Kapitola 4.2 „Displej“ na straně 14).
n Zkontrolujte, zda svítí číslo a verze softwaru (např. 519803 / SW

1.01).

Po prvním spuštění a po továrním resetu BAS12
RESET naskočí menu pro uvedení do provozu. V něm
si nastavíte základní parametry.

1. Tlačítky   přepnete např. z ANGLIČTINY na ČEŠTINU.

ð Požadovaná jazyková verze, např. ČEŠTINA, se rozbliká.

Opatření před uvedením do provozu

ES 5941Z Uvedení do provozu
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2. Výběr se potvrdí tlačítkem . Další informace najdete v Ä Kapi-
tola 5.2 „Nastavení“ na straně 27, KOM01 VÝBĚR JAZYKOVÉ
VERZE.

ð Poté se automaticky přepne na parametr BAS09 ČAS.

3. BAS09 ČAS se nastaví tlačítky  .

4. Nastavení se potvrdí tlačítkem .

ð Na displeji naskočí nastavená hodnota.

Po ukončení všech kroků v rámci uvedení do provozu
následuje restart přístroje.

Zadávání parametrů je možno příslušným tlačítkem
zrušit. V tomto případě se program vrátí k položce č.
1. Úvodní nastavovací menu je však obecně nutno
celé projít, a to až po nastavení a potvrzení hydrau-
lické varianty a následný restart.

ES 5941ZUvedení do provozu
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Text Funkce Rozsah
nastavení

Tovární
nastavení

ID

KOM01 VÝBĚR
JAZYKOVÉ
VERZE

0÷6 1 04:056

n 0:
n 1:
n 2:
n 3:
n 4:
n 5:
n 6:
n 7:
n 8:

n INTER
n ANGLIČTINA
n NĚMČINA
n FRANCOUZŠTINA
n ITALŠTINA
n ŠPANĚLŠTINA
n POLŠTINA
n ČEŠTINA
n PORTUGALŠTINA

KAS01 PROVOZNÍ
REŽIM STA-
NICE

0÷2 0 36:018

n 0:
n 1:
n 2:

n Samostatná stanice
n Slave
n Master

BAS10 DATUM RRRR DD:MM - 02:070

BAS01 POŽ. T
TEPLÉ VODY

10÷90 60 °C 05:051

ZIR06 KALIBRACE
CIRKULACE

0÷2 0 36:010

n 0:
n 1:
n 2:

n Vyp.
n Ruční spuštění
n Automatický režim

V případě kaskádového zapojení se v možnosti KAS 01 PROVOZNÍ REŽIM
definují jednak hlavní přístroj (master), a jednak závislé přístroje
(slave). V této souvislosti se provádějí ještě další nastavení:

Text Funkce Rozsah
nastavení

Tovární
nastavení

ID

KOM04 ADRESA
EBUS

2÷16 2 04:020

KOM05 NAPÁJENÍ
EBUS

on/off on 04:036

Nastavení v rámci menu pro uvedení do
provozu

Další nastavení pro zapojení do
kaskády

ES 5941Z Uvedení do provozu
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Za účelem zajištění bezvadného fungování všech funkcí se v případě
použití cirkulačního čerpadla vždy povinně provádí kalibrace průtoku
cirkulačním vedením. ZIR 06 KALIBRACE CIRKULACE ( Ä Kapitola 6.5
„Kalibrace cirkulačního objemu“ na straně 40).

n Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny požadované hodnoty
teploty.

n Zkontrolujte, zda je možno odečítat teploty připojených čidel
(skutečné hodnoty).

n Zkontrolujte, zda jsou teploty připojených čidel (skutečné hod-
noty) realistické.

n Zkontrolujte, zda funguje úprava teplé vody v souvislosti se stá-
čením.

n Zadejte resp. upravte nastavení regulátoru podle potřeb hydrau-
lické varianty.

Kalibrace průtoku

Opatření po uvedení do provozu:

ES 5941ZUvedení do provozu
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4 Ovládání
4.1 Indikace a ovládání

4.2 Displej

Čerpadla a ventily jsou znázorněny animovaně. Provoz primárního a
cirkulačního čerpadla je naznačen pomalým blikáním. U přepínacích
ventilů je indikován spínací stav AB-A nebo AB-B. Stav směšovače je
indikován znaménky + tj. otevřený a - tj. zavřený.

ES 5941Z Ovládání
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4.3 Nastavení provozního režimu

Potřebný provozní režim se nastaví potvrzovacím tla-
čítkem  a výběrovými tlačítky  . Aktivní pro-
vozní režim je na displeji indikován symbolem vlevo
nahoře.

V naší modelové situaci je aktivní provozní režim automatický program
.

1. Za účelem přepnutí do provozního režimu ruční provoz  se
nejprve stiskne tlačítko .

ð Symbol s provozním režimem se rozbliká.

2. Tlačítkem   se vybere provozní režim ruční provoz .

3. Výběr se potvrdí tlačítkem .

4. V naší modelové situaci je nyní aktivní provozní režim zkušební/
ruční provoz .

Tlačítkem  je výběr možno před potvrzením zrušit.
Regulátor se vrátí do původního provozního režimu.

ES 5941ZOvládání
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Provozní režimy:  

 Pohotovostní režim V tomto stavu je volitelné vyba-
vení vypnuté a funguje příprava
teplé vody.

 Automatický provoz V tomto režimu funguje regulace
v rámci zvolené hydraulické
varianty a podle nastavených
parametrů.

 Zkušební/ruční provoz V tomto režimu si lze v menu
ručně nastavovat jednotlivé
výchozí funkce a následně kon-
trolovat.

Ochranné funkce jsou kompletně vypnuté.

4.4 Zjišťování teplot a prohlížení provozních dat

Na informační úrovni si lze postupně zjišťovat poža-
dované a skutečné hodnoty teplot a veškerá data.

1. Za účelem přepnutí do informační úrovně se nejprve stiskne tla-
čítko .

ð Rozsvítí se symbol INFO.

2. Za účelem zobrazení zjišťovaných informací se stiskne tlačítko
.

ð Objeví se pomenu.
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3. Potřebné podmenu se vybere tlačítkem .

4. Za účelem zobrazení informací z vybraného podmenu se stiskne
tlačítko .

ð Objeví se první hodnota.

5. Mezi jednotlivými hodnotami se v podmenu přepíná tlačítkem 
.

6. Tlačítkem  se přepne zpět do výběru podmenu.

Další podmenu se otevře opět postupem z
bodu č. 3.

Opakovaným stiskem se přepne zpět do
výběru menu, viz bod č. 1.

Po cca 2 minutách se regulátor automaticky vrací do
předchozího provozního režimu.
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4.4.1 Upravení standardní indikace podle potřeby
Nejprve se zvolí potřebná hodnota měření teploty nebo potřebný
datový údaj (viz Ä Kapitola 4.4 „Zjišťování teplot a prohlížení provo-
zních dat“ na straně 16). Poté se stiskne tlačítko  a přidrží, dokud
se na displeji neobjeví „YES“. Zvolená hodnota se objeví na standardní
indikaci.

4.4.2 Nulování energetické spotřeby
Energetickou spotřebu je možno ručně nulovat. Stiskem a přidržením
tlačítka  na několik vteřin se vynuluje aktuální resp. okamžitá hod-
nota. Stiskem tlačítka  se indikace v kWh vrátí zpět na „0“.

4.5 Zadávání hesla

Přístup k parametrům s kódem = 25 (viz Ä Kapitola
5.1 „Informativní hodnoty“ na straně 23 a Ä Kapi-
tola 5.2 „Nastavení“ na straně 27) je chráněn
heslem „25“.

Rozšíření o určitou hodnotu

Nulování energetické spotřeby v kWh
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4.6 Čas, datum a časové programy
4.6.1 Čas a datum

Čas a datum se nastavují pomocí parametrů BAS09 a
BAS10. Viz Ä Kapitola 4.7 „Nastavování“
na straně 20 a Ä Kapitola 5.2 „Nastavení“
na straně 27. Ke střídání letního a zimního času
dochází automaticky.

4.6.2 Časové programy

Regulátor nabízí tři časové programy. Program pro
cirkulaci, termickou dezinfekci a dobíjení.

1. Do úprav nastavení určitého časového programu se přepne v
podmenu tlačítkem .

2. Tlačítky se zvolí   několikadenní časový úsek 1–5, 6–7, 1–7
nebo jednotlivé dny a výběr potvrdí pomocí .

3. Tlačítkem   se zobrazí podrobné nastavení časového pro-
gramu.

Program je v jednotlivých časech buď ve stavu
„ON“, nebo „OFF“. Dále zde lze nastavit čas, ve
kterém má dojít ke změně, např. „00:00“.
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4. Pomocí  se zvolí potřebná funkce (VOLBA ČASU, OBDOBÍ ON a
OBDOBÍ OFF).

Příklad: Stiskem  dvakrát se přepne na
OBDOBÍ OFF a pomocí   se nastaví čas do
přepnutí na další spínací období.

5. Pomocí  se zvolí potřebná funkce.

Příklad: Stiskem  dvakrát se přepne na
OBDOBÍ ON a pomocí   se nastaví čas do
přepnutí na další spínací období. Další spínací
období se nastaví stejným způsobem opako-
váním postupu z bodů č. 4 a 5.

6. Zadávání spínacích časů se ukončí stiskem tlačítka .

Jednorázovým stiskem se uživatel vrátí do
kroku č. 2, ve kterém si zvolí další den nebo jiný
několikadenní úsek.

Po dalším stisku tlačítka  se objeví dotaz,
zda se má časový program ULOŽIT yes/no.
Volbou yes se změny uloží, volbou no se úpravy
zruší a přepne se zpět do bodu č. 1.

Opakovaným stiskem  se přepne zpět do
výběru menu, viz bod č. 1.

Po neuložení se však naprogramovaná data z časo-
vého programu vymažou až ukončením nastavování
časových programů. Jinak zůstávají přesto v paměti.
Po cca 2 minutách se regulátor automaticky vrací do
předchozího provozního režimu.

4.7 Nastavování

Na úrovni nastavení je možno upravovat jednotlivé
hodnoty a regulační funkce.
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1. Za účelem přepnutí do nastavovací úrovně se nejprve stiskem
tlačítka  zobrazí symbol MENU.

2. Vlastní menu se pak otevře tlačítkem .

ð Rozbliká se první podmenu.

3. Tlačítkem  se mezi jednotlivými menu přepíná.

4. Za účelem zobrazení informací a nastavení z vybraného pod-
menu se stiskne tlačítko .

ð Objeví se první hodnota a začne blikat první nastavení.

Menu Parametry obsahuje několik pod-
menu.
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5. Za účelem úprav nastavení se nejprve stiskne tlačítko .

ð Rozbliká se první hodnota.

6. Hodnota nastavení se upraví tlačítky .

7. Upravená hodnota se uloží tlačítkem .

Tlačítko slouží nejen ke zrušení zadávání,
ale i k návratu po změně nastavení zpět do
výběru menu.

Jedním stiskem se bez změny nastavení
přepne na položku č. 2. Dvojím stiskem se
přepne na položku č. 1.

Tlačítkem  je výběr možno před potvrzením zrušit.
Regulátor se vrátí do původního provozního režimu.

Po cca 2 minutách se regulátor automaticky vrací do
předchozího provozního režimu.
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5 Menu s informativními hodnotami a nastavenými parametry

Informativní hodnoty a nastavené parametry jsou
uspořádány do podmenu. V jakém podmenu se určitý
parametr nachází, vyplývá z jeho stručného popisu.

Úroveň informativních hodnot

Podmenu Obsah

STA Stav Přehled provozních stavů stanic a ovládání čerpadel a ventilů.

PRI Primární strana Přehled měřených a požadovaných hodnot na primární straně.

SEK Sekundární strana Přehled měřených a požadovaných hodnot na sekundární straně.

AUS Vyhodnocení Přehled provozního času, energetické spotřeby a stočeného množ-
ství

Úroveň parametrů (regulace)

Podmenu Obsah

BAS Základ Základní nastavení.

PAR Parametry

  ZIR Cirkulace

  SCH Vrstvení

  DES Termická dezinfekce

  NAC Dobíjení

  WHF Udržovací ohřev

Nastavitelné parametry hydraulického vybavení:

  Parametry cirkulačního provozu.

  Parametry vrstvení vody z vratného potrubí.

  Parametry termické dezinfekce.

  Parametry vyžádání tepla z tepelného zdroje.

  Parametry udržování teploty výměníkem tepla.

KOM Komunikace Jazyková verze, poruchová hlášení a nastavení sběrnice.

STE Řízení Parametry regulace stanice.

MAN Ruční provoz Nastavení ručního provozu.

KAS Kaskáda Parametry konfigurace kaskády.

COD Kód Zadání hesla pro odblokování chráněných parametrů.

5.1 Informativní hodnoty

Indikace informativních hodnot závisí jednak na zvo-
lené hydraulické variantě a hydraulickém vybavení, a
jednak na heslové ochraně ve sloupci „Kód“, viz
Ä Kapitola 4.5 „Zadávání hesla“ na straně 18.
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Menu  Popis Interval Jed
notk
a

Kód ID

Info  

STA STAV  

STA01 Stav Stav přípravy
teplé vody

n 0: Vypnuto.
n 2: Termická dezinfekce/ kom-

fortní provoz.
n 5: Porucha.
n 6: Stáčení/ odběr TV.
n 7: Varovné hlášení.
n 8: Snížení požadované hod-

noty.
n 10: Doohřev.
n 11: Ukončení nabíjení.
n 14: Standby stanice v

kaskádě.

0...11 - 0 02:052

STA02 Kalibrace cir-
kulace

Stav kali-
brace prů-
toku s cirku-
lačním
čerpadlem

n 0: Neaktivní – kalibrace buď
ještě neproběhla, anebo je
zastaralá.

n 1...8: Aktivní, měření 1...8.
Jestliže jsou měření 1..4 OK,
pokračovat 9, jinak změřit
5...8, a poté vyhodnotit.

n 9: Kalibrace byla úspěšná.
n 10: Start
n 11: Chyba – průtok, přestože

je vypnuté čerpadlo
n 12: Chyba – přestože je

zapnuté čerpadlo, jsou výkyvy
v průtoku příliš velké.

  0  

STA03 Info o term.
dezinfekci

Informace o
termické
dezinfekci

Informace o termické dezinfekci
včetně data provedení.

rrrr dd:mm - 0 02:127

STA04 Otáčky prim.
čerpadla

Aktuální řídicí
veličina

Výstup 1 0...100 % 0 22:031

STA05 Výstup cirk.
čerpadla

Aktuální řídicí
veličina

Výstup 2 0...100 % 0 22:032

STA06 Akt. řídicí
veličina A3

Aktuální řídicí
veličina

Výstup 3 0...100 % 0 22:033

STA07 Akt. řídicí
veličina A4

Aktuální řídicí
veličina

Výstup 4 0...100 % 0 22:034

STA08 Akt. řídicí
veličina A5

Aktuální řídicí
veličina

Výstup 5 0...100 % 0 22:035
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STN1 Stav stanice
kaskády

Stav v kaská-
dovém pro-
vozu

Stav stanice v řízení kaskády ČV:
1. číslice:

Pořadové číslo stanice, úsek 0...5,
0: Stanice je nedostupná

2...4. číslice: Řídicí signál „s“ ŘK
pro stanici:

n 0: Vyp.
n 1..100: Override s v %
n 101: Nepřipravena, nulová

energie
n 102: Standby
n 103: Regulace

00...1103 - 0 02:123

STN2 Stav stanice
kaskády

Stav v kaská-
dovém pro-
vozu

02...2103 - 0

STN3 Stav stanice
kaskády

Stav v kaská-
dovém pro-
vozu

03...3103 - 0

STN4 Stav stanice
kaskády

Stav v kaská-
dovém pro-
vozu

00...4103 - 0

STN5 Stav stanice
kaskády

Stav v kaská-
dovém pro-
vozu

00...5103 - 0

PRI PRIMÁRNÍ  

PRI01 Teplota v
zásobníku
nahoře

Teplota pro
spotřebič
nahoře TXO

Indikace aktuální teploty vody ve
vyrovnávací nádrži / zásobníku
nahoře.

0...120 °C 0 00:015

PRI02 Pož. T v
zásobníku
nahoře

Požadovaná
teplota pro
spotřebič
nahoře

Indikace vypočtené požadované
teploty vody ve vyrovnávací
nádrži / zásobníku nahoře. Ta se
vypočítává z požadované hodnoty
teplé vody a tepelných ztrát v
závislosti na průtoku.

0...120 °C 25 00:015

PRI03 Teplota v
zásobníku
dole

Teplota vody
pro spotřebič
dole TXU

Indikace aktuální teploty vody ve
vyrovnávací nádrži / zásobníku
dole.

0...120 °C 0 00:016

PRI04 Teplota pří-
toku

Teplota pří-
toku PWT TPV

Indikace aktuální teploty přítoku z
primární strany deskového výmě-
níku tepla, ze zdroje tepla

0...120 °C 0 21:023

PRI05 Teplota vrat-
ného toku

Teplota vrat-
ného toku
PWT TPR

Indikace aktuální teploty vrat-
ného toku do primární strany
deskového výměníku tepla.

0...120 °C 0 21:024

 
SEK

  
SEKUNDÁRNÍ  

SEK01 Teplota teplé
vody

Teplota teplé
vody TTV

Indikace aktuální teploty v místě
odběru ze sekundární strany
deskového výměníku tepla.

0...120 °C 0 00:067
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SEK02 Pož. T teplé
vody

Požadovaná
teplota teplé
vody TTV

Indikace požadované hodnoty
BAS01 POŽ. T TEPLÉ VODY nebo
LEG01 TEPL. TERM. DEZINFEKCE v
rámci aktivní ochrany proti legio-
nelám spolu s fixním ohřevem na
10 °C na ochranu proti zamrznutí v
pohotovostním režimu.

0...120 °C 25 01:067

SEK03 Teplota stu-
dené vody

Teplota stu-
dené vody
TSV

Indikace aktuální teploty studené
vody na přítoku do sekundární
strany deskového výměníku
tepla.

0...120 °C 0 00:068

SEK04 Průtok teplé
vody

Průtok FLOW Indikace aktuálního průtočného
množství na sekundární straně
deskového výměníku.

0...999.9 l/min 0 00:069

SEK05 Teplota cir-
kulace

Teplota cirku-
lace TPC

Indikace aktuální teploty v cirku-
lačním oběhu, místně závislá
hodnota podle zvoleného čidla
ZIR03 SENZOR CIRKULACE, a to
TSV, TPC nebo TTV.

0...120 °C 0 00:118

SEK06 Pož. T cirku-
lace

Požadovaná
teplota cirku-
lace

Indikace požadované teploty v
cirkulačním oběhu daná rozdílem
mezi BAS01 POŽ. T TEPLÉ VODY a
ZIR01 TD POŽ. CIRKULACE.

0...120 °C 25 01:118

AUS VYHODNO-
CENÍ

 

AUS02 Max. ode-
brané množ-
ství 24 h

Max. ode-
brané množ-
ství za 24 h

 0...999.9 l/min 25 02:126

AUS03 Odběr
energie prim.

Dílčí spotřeba
energie E

Indikace spotřeby energie na pří-
pravu teplé vody v kWh. Počítadlo
se po dosažení 1 MWh vrací zpět
na 0. Odečíst je tudíž možno cel-
kový výtěžek v MWh i dílčí výtěžek
v kWh.

0...999.9 kWh 0 23:006

AUS04 Celkový
odběr
energie

Celková spo-
třeba energie
GES

 0...999.9 MWh 0 23:013

AUS05 Provozní čas
primárního
čerpadla

Provozní čas
primárního
čerpadla
FRIWA

 0...999.9 h 0 02:120

AUS06 Provozní čas
cirkulačního
čerpadla

Provozní čas
cirkulačního
čerpadla
WWC

 0...999.9 h 0 02:121
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AUS07 Provozní čas
dobíjení

Provozní čas
dobíjení
NALAD

 0...999.9 h 0 02:121

AUS08 L DENNÍ STO-
ČENÉ MNOŽ-
STVÍ

Denní sto-
čený objem l

Nasčítaný objemový tok/ průtok
zjištěný průtokoměrem, jenž
odpovídá dílčímu objemu v l.

0...999.9 l 0 23:022

AUS09 M3 DENNÍ
STOČENÉ
MNOŽSTVÍ

Denní sto-
čený objem
m3

Nasčítaný objemový tok/ průtok
zjištěný průtokoměrem, jenž
odpovídá celkovému objemu v m3.
Přesnou hodnotu si lze odečíst z
indikace denního stočeného
objemu v l.

0...999.9 m3 0 23:023

5.2 Nastavení

Indikace závisí jednak na zvolené hydraulické
variantě a hydraulickém vybavení, a jednak na
heslové ochraně ve sloupci „Kód“.

Menu  Popis Interval Jed
notk
a

Kód ID

MENU  

BAS ZÁKLADNÍ  

BAS01 POŽ. T TEPLÉ
VODY

Požadovaná
teplota sta-
nice pitné
vody

Požadovaná teplota pro přípravu
teplé vody: Jedná se o požado-
vanou teplotu teplé vody, na
které má být voda regulací otáček
primárního čerpadla udržována.

10…90 °C 0 05:051

BAS02 MAX. T
TEPLÉ VODY

Maximální
možná
teplota teplé
vody

Max. povolená teplota na sekun-
dární straně. V případě překročení
následuje vypnutí čerpadla na pri-
mární straně.

10…90 °C 25 36:033

BAS03 TYP ČIDLA
TTV

Výběr typu
čidla teploty
teplé vody
TVV

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000
n 2: 0…5 V

0...2 - 25 36:016

BAS04 TYP ČIDLA
TSV

Výběr typu
čidla teploty
studené vody
TSV

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000
n 2: 0…5 V

0...2 - 25 36:017
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ZIR00 REŽIM CIR-
KULACE

Funkce cirku-
lačního čer-
padla

n 0: Vyp.
n 1: Doba ZAP a časový program
n 2: Teplota a časový program
n 3: Impulzní spínání a časový

program

Nastavení KAS07 pro nadefinování
funkce v rámci kaskády, centrální
nebo lokální čerpadlo

0...3 - 0 05:006

SCH00 VRSTVENÍ
VODY Z
VRATNÉHO
POTRUBÍ

Volitelná
funkce:
Vrstvení vody
z vratného
potrubí

Funkce pro ukládání teplé vody z
vratného potrubí do vrstev v
zásobníku. Tímto nastavením se
funkce aktivuje s tím, že se takto
invertuje účinek působení přepí-
nacího ventilu.

n -1: Relé spíná, když je TPR
teplá (platí pro zásobník
nahoře)

n 0: Volitelná funkce VYP.
n 1: Relé spíná, když je TPR stu-

dená (platí pro dolní část
zásobníku)

-1...1 0 0 05:110

LEG00 TERM.
DEZINFEKCE

Funkce ter-
mické dezin-
fekce

Tímto nastavením se teplá voda
jednorázově ohřeje na nasta-
venou teplotu pro zajištění
ochrany proti legionelám, na
které bude následně po určitou
minimální dobu udržována.

n 0: žádná funkce
n 1: Aktivní dezinfekce
n 2: Podpůrná cirkulace

V rámci kaskády, v závislosti na
nastavení KAS07:
KAS07=0: Term. dezinfekce se
nastaví individuálně resp. lokálně
pro každou stanici zvlášť a
následně provede.
KAS07=1: Term. dezinfekce se
nastaví centrálně resp. jednotně
pro všechny stanice na stanici, ke
které bude přimontováno cirku-
lační čerpadlo. Term. dezinfekce
se následně provede pro všechny
stanice najednou.

0...2 - 0 05:014

NAC00 PRIMÁRNÍ
DOBÍJENÍ

Volitelná
funkce: Vyžá-
dání termic-
kého dobíjení

Vyžádání dobíjení/nabíjení pri-
márního zásobníku energie.

on/off  0 08:110
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WHF00 FUNKCE
UDRŽOVÁNÍ
TEPLOTY

Volitelná
funkce:
Pohotovostní
funkce/
funkce
udržování
teploty

Pohotovostní funkce/funkce
udržování teploty slouží k udržo-
vání výměníku tepla na určité
pohotovostní teplotě, což je
zárukou rychlého průběhu pří-
pravy teplé vody.

on/off  25 05:113

BAS09 ČAS Čas Hodiny se při přechodu z letního
na zimní čas a naopak seřizují
automaticky.

00:00 - 0 02:72

BAS10 DATUM Datum  rrrr dd:mm - 0 02:070

BAS15 TMIN.
TEPELNÝ
ZDROJ

Minimální
teplota vody
na primární
straně/v
zásobníku

Jestliže bude teplota v zásobníku
< nastavená, stanice se vypne a
vygeneruje stavové hlášení „11“.

0...90 °C 25 05:058

BAS16 LETNÍ ČAS Letní čas Deaktivace automatického stří-
dání letního a zimního času:

n off: automatické střídání let-
ního a zimního času

n on: automatické střídání let-
ního a zimního času deaktivo-
váno

on/off - 25 04:003

PAR Parametr  

ZIR Cirkulace Nastavení je vidět, když je režim cirkulace ZIR00 (05:006) nastavený na jinou hodnotu
než 0.

ZIR00 REŽIM CIRKU-
LACE

Funkce cirkulačního čerpadla (viz základní para-
metry výše)

0...3 - 0 05:006

ZIR01 TD POŽ. CIR-
KULACE

Snížení poža-
dované hod-
noty teploty
pro vratné
potrubí cirku-
lace

Snížení požadované hodnoty
teploty pro vratné potrubí cirku-
lace, výsledkem je požadovaná
teplota, které má být dosaženo u
čidla TBZ Pož. TBZ = pož. TTV - pož.
TTV ve vratném potrubí

0...90 °C 0 05:054

ZIR04 TYP ČIDLA TBZ Výběr typu
čidla cirku-
lace TBZ

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000

0...1 - 25 05:088

ZIR05 TOLERANCE
KALIB. CIRKU-
LACE

Tolerance cir-
kulačního
průtoku

Tolerance cirkulačního průtoku.
Max. povolená odchylka od namě-
řených hodnot průtoku při kali-
braci.

0...100 % 25 36:011
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ZIR06 KALIBRACE
CIRKULACE

Kalibrace cir-
kulačního
průtoku

n 0: Vyp. = bez kalibrace.
n 1: Ručně = jednorázová kali-

brace.
Bez automatického vracení
zpět na 0. Před kalibrací
nastavit na 0, poté na 1.

n 2: Autom. = kalibrace vždy v
pondělí ve 2 hodiny.

0...2 - 25 36:010

ZIR07 PRŮTOK S
CIRKULAČNÍM
ČERPADLEM

Cirkulační
průtok

Průtok s aktivním cirkulačním čer-
padlem, jako hodnota ručního
zadání nebo jako hodnota namě-
řená v rámci ZIR06 - kalibrace cir-
kulace.

0...999.9 l/min 25 23:111

ZIR10 DÉLKA
IMPULZU CIR-
KULACE

min. doba
chodu čer-
padla WWC

Touto hodnotou se definuje doba
chodu čerpadla WWX v rámci
impulzně řízeného provozu. Tato
minimální doba chodu platí i při
stáčení s podporou.

1...24 min 25 05:070

ZIR11 DÉLKA
VYPNUTÍ
IMPULZU CIR-
KULACE

Doba odsta-
vení čerpadla
WWC

Na tuto dobu se čerpadlo WWC po
uplynutí ZIR11 - délky impulzu pro
cirkulaci (05:070) čerpadla WWC -
zastaví. Tato minimální doba
odstávky platí i při stáčení s pod-
porou.

1...24 min 25 05:071

ZIR12 ČASOVÝ PRO-
GRAM CIRKU-
LACE

Cirkulace
teplé vody a
časový pro-
gram

Časový program pro uvolnění resp.
zapnutí funkce cirkulace

- - 0 05:064

ZIR13 REŽIM CIRKU-
LACE PŘI
STÁČENÍ

Režim cirku-
lace při stá-
čení

Režimem cirkulace při stáčení se
zadává, zda bude zvolený režim
cirkulace během stáčení zapnutý
či nikoliv. Poznámka: Podpora stá-
čení je zapnutá nezávisle na
tomto nastavení vždy.

n 0: on - režim cirkulace bude
při stáčení zapnutý

n 1: off - režim cirkulace bude
při stáčení vypnutý

0...1 - 25 36:032

ZIR14 HYSTEREZE
CIRKULACE

Zapínací
hystereze
požadované
teploty cirku-
lace

Když teplota ve vratném potrubí
cirkulace poklesne pod odchylku
požadované hodnoty cirkulace od
nastavené hodnoty, zapne se cir-
kulační čerpadlo.

1...30 K 0 36:035
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SCH Vrstvení Nastavení je vidět, když je vrstvení vody z vratného potrubí SCH00 (05:110) nastaveno na
jinou hodnotu než 0.

SCH00 VRSTVENÍ
VODY Z
VRATNÉHO
POTRUBÍ

Volitelná funkce: Vrstvení vody z vratného potrubí
(viz základní parametry výše)

on/off off 0 05:110

SCH01 DIF.
VRSTVENÍ
VODY Z
VRATNÉHO
POTRUBÍ

Navýšení
vypínací hod-
noty pro
vrstvení vody
z vratného
potrubí SRD
NAHOŘE

Vypínací diference resp. rozdíl mezi
teplotou vody v dolní části zásob-
níku Ux a teplotou vody ve vratném
potrubí na primární straně výmě-
níku tepla TPR. TPR > T1U + SRD
nahoře = USR OFF (voda z vratného
potrubí se bude vpouštět dopro-
střed zásobníku)

5...40 K 25 05:105

SCH02 TYP ČIDLA TU Výběr typu
čidla teploty
vody v dolní
části zásob-
níku TU

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000

0...1 - 25 28:023

SCH03 TYP ČIDLA
TPR

Výběr typu
čidla primár-
ního vratného
toku TPR PWT

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000

0...1 - 25 28:028

SCH04 FIXNÍ HOD-
NOTA
TEPLOTY
VODY V
DOLNÍ ČÁSTI
ZÁSOBNÍKU
TU1

Náhradní
hodnota pro
čidlo teploty
vody v dolní
části zásob-
níku

Fixní hodnota pro čidlo teploty
vody v dolní části zásobníku v pří-
padě, že čidlo není možno nainsta-
lovat. Pokud bude čidlo připojené,
musí se tato hodnota nastavit na
120 °C.

0...120 °C 0 28:083

LEG Term.
dezinfekce

Nastavení je vidět, když je Term. dezinfekce LEG00 (05:014) nastavená na jinou hodnotu
než 0.

LEG00 TERM.
DEZINFEKCE

Funkce termické dezinfekce (viz základní parametry
výše)

0...2 - 0 05:014

LEG01 TEPL. TERM.
DEZINFEKCE

Požadovaná
hodnota ter-
mické dezin-
fekce

(na ochranu proti legionelám). Platí
během zapnuté termické dezin-
fekce.

60...80 °C 0 05:004

LEG02 DOBA UDRŽ
T TERM.
DEZ.

Min. Doba
udržování
požadované
teploty ter-
mické dezin-
fekce

Tímto nastavením se definuje, jak
dlouho bude teplota za účelem ter-
mické dezinfekce udržována na
požadované hodnotě tak, aby měla
kýžený ochranný účinek proti legio-
nelám.

0...480 min 0 05:043
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LEG03 HYSTEREZE
POŽ T TERM
DEZ

Navýšení
teploty teplé
vody v rámci
termické
dezinfekce

Navýšení požadované teploty teplé
vody v režimu termické dezinfekce.
S ohledem na termické ztráty v
systému, tak aby bylo požadované
teploty na ochranu proti legionelám
05:004 dosahováno i na refe-
renčním čidle.

0...30 K 25 36:024

LEG04 RUČNÍ
TERM.
DEZINFEKCE

Ruční ter-
mická dezin-
fekce

 on/off - 25 05:084

LEG05 ČAS.
PROGR.
TERM.
DEZINF.

Časový pro-
gram termické
dezinfekce

Časový program pro uvolnění resp.
zapnutí ochrany proti legionelám

- - 25 05:062

NAC DOBÍJENÍ Nastavení je vidět, když je režim primárního dobíjení NAC00 (08:100) nastavený na on.

NAC00 PRIMÁRNÍ
DOBÍJENÍ

Volitelná funkce: Vyžádání termického doplnění (viz
základní parametry výše)

on/off off   

NAC03 HYSTEREZE
DOBÍJENÍ

Zapínací
hystereze
požadované
teploty v
zásobníku

Jakmile bude teplota v zásobníku >
než požadovaná hodnota plus
nastavená hodnota, bude vyžádané
nabíjení ukončeno.

1...30 K  08:063

NAC04 TYP ČIDLA TO Výběr typu
čidla teploty
vody v zásob-
níku TO
nahoře

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000
n 2: 0…5 V

0...2 - 25 28:066

NAC09 ČASOVÝ
PROGRAM
DOBÍJENÍ

Užitková voda
a časový pro-
gram

Časový program pro uvolnění pří-
pravy teplé vody na normální poža-
dovanou hodnotu resp. uvolnění
dobíjení.

- - 25 05:061

WHF FUNKCE
UDRŽOVÁNÍ
TEPLOTY

Nastavení je vidět, když je funkce udržování teploty WHF00 (05:113) nastavená na on.

WHF00 FUNKCE
UDRŽOVÁNÍ
TEPLOTY

Volitelná
funkce:
Pohotovostní
funkce/
funkce
udržování
teploty

(viz základní parametry výše) on/off off 25 05:113
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WHF01 MIN PRO-
STOJ

Min. čas
vypnutí

Funkce udržování teploty se po
uplynutí nastaveného minimálního
času zapnutí nebo dosažení teploty
na přítoku vypne a zablokuje.

0…60 min. 25 36:040

WHF02 MAX ČAS
ZAPNUTÍ

Min. čas
zapnutí

Po uplynutí nastaveného času nebo
dosažení teploty na přítoku se
funkce udržování teploty vypne.

0…30 min. 25 36:041

KOM KOMUNI-
KACE

 

KOM01 VÝBĚR
JAZYKOVÉ
VERZE

  0...8 - 0 04:056

KOM03 SOUHR.
POR. HLA-
SENI

Volitelná
funkce:
Výstup chybo-
vých hlášení

Chybová a informativní hlášení jsou
směrována navíc též do tohoto
výstupu.

n -1: Hlášení souhrnné poruchy je
hlášeno nulovým napěťovým
signálem.

n 0: Funkce se nepoužívá.
n 1: Hlášení souhrnné poruchy je

hlášeno kladným napěťovým
signálem.

-1;0;1 0 25 08:111

KOM04 ADRESA
EBUS

Adresace v
eBUS

Adresace regulátoru v systému
eBUS

2...16 - 25 04:020

KOM05 NAPÁJENÍ
EBUS

 Elektrické napájení komunikace po
sběrnici eBUS, max. zatížení 180
mA.

on/off - 25 04:036

STE ŘÍZENÍ  

STE11 Čidlo typu
TPV

TPV PWT výběr
typu čidla pri-
márního pří-
toku

n 0: NTC 5K
n 1: PT 1000

0...1 - 25 28:027
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STE12 Min. čas
taktování

Min. čas takto-
vání /
ochranné
funkce primár-
ního čerpadla

Zapíná se v případě poklesu teploty
naměřeného čidlem TPV pod poža-
dovanou hodnotu TPV. A to za
účelem ochrany tepelného zdroje
proti přílišnému vychladnutí. Jedná
se o minimální dobu chodu čer-
padla resp. ověřování stavu, během
kterého nesmí dojít k poklesu
teploty.

0...180 s 25 36:025

STE13 Min. čas
vypnutí
taktování

Prodleva v tak-
tování /
ochranné
funkci primár-
ního čerpadla

Zapíná se, když po uplynutí nasta-
veného minimálního provozního
času dojde k poklesu požadované
teploty TPV, čerpadlo pro toto
nastavení nehraje žádnou roli.
Takto bude možné docílit zvýšení
teploty prostřednictvím tepelného
zdroje.

0...60 min 25 36:026

MAN RUČNÍ K nastaveným hodnotám se přihlíží jen v „ručním“ provozním režimu .

MAN01 OTÁČKY PRI-
MÁRNÍHO
ČERPADLA

Ručně nasta-
vovaná řídicí
veličina

Primární čerpadlo (FRIWA; PP) 0...100 % 0 08:088

MAN02 OTÁČKY CIR-
KULAČNÍHO
ČERPADLA

Ručně nasta-
vovaná řídicí
veličina

Cirkulační čerpadlo WWC 0...100 % 0 05:122

MAN03 VRSTVENÍ
VODY Z
VRATNÉHO
POTRUBÍ

Ručně nasta-
vovaná řídicí
veličina

Ventil vrstvení vody z vratného
potrubí VSR

on/off - 0 05:120

MAN04 ZÓNOVÝ
VENTIL
KASKÁDY

Ručně nasta-
vovaná řídicí
veličina

Ventil kaskády ZV on/off - 0 36:020

MAN05 PRIMÁRNÍ
DOBÍJENÍ

Ručně nasta-
vovaná řídicí
veličina

Vyžádání primárního dobíjení
NACLAD

on/off - 0 08:124

KAS KASKÁDA K nastaveným hodnotám se přihlíží, jen pokud je provozní režim stanice KAS01 (36:018)
nastaven na > 0.

KAS01 PROVOZNÍ
REŽIM STA-
NICE

Provozní režim
stanice:

n 0: Autonomní jednotka
n 1: Slave
n 2: Master

0...2 - 25 36:018
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STN1 EBUS -
ČÍSLO
MASTERU

Provozní režim
1. stanic

Vč. masteru

V tomto sledu se též sekvenčně
připojují resp. tuto podobu mají
jejich počáteční hodnoty při
zapnutém sekvenčním přepínání.
Hodnota 0: Neobsazeno. Zadávání
adres stanic pro komunikaci přes
eBus.

0...24 - 25 04:022

STN2 EBUS -
ČÍSLO
MASTERU

Provozní režim
2. stanic

0...24 - 25 04:022

STN3 EBUS -
ČÍSLO
MASTERU

Provozní režim
3. stanic

0...24 - 25 04:022

STN4 EBUS -
ČÍSLO
MASTERU

Provozní režim
4. stanic

0...24 - 25 04:022

STN5 EBUS -
ČÍSLO
MASTERU

Provozní režim
5. stanic

0...24 - 25 04:022

KAS03 PRODLEVA
STANICE

Délka prodlevy Min. doba setrvání řídicí veličiny
primárního čerpadla na horní resp.
dolní prahové spínací hodnotě.

0...180 s 25 36:019

KAS04 PRÁH
VYPNUTÍ
KAS.

Dolní spínací
bod

Prahová hodnota vypínání
poslední aktivní stanice v
kaskádě

0...100 % 25 36:021

KAS05 PRÁH
ZAPNUTÍ
KAS.

Horní spínací
bod

Prahová hodnota zapínání další
stanice v kaskádě

0...100 % 25 36:022

KAS07 CENTR.
CIRK. ČERP.
KASK.

Centrální cirku-
lační čerpadlo

Zde se nastavuje, zda bude každá
stanice v kaskádě disponovat
vlastním cirkulačním čerpadlem,
nebo zda se bude používat cen-
trální čerpadlo pro celou kaskádu.

n 0: Decentrální cirkulační čer-
padla, stanice s vlastními cir-
kulačními čerpadly, s lokálním
nastavením a funkcí

n 1: centrální cirkulační čer-
padlo, režim cirkulace a ter-
mická dezinfekce se nastavují
na stanici, na kterou bude
čerpadlo napojeno. Všechny
funkce se pak budou vyko-
návat centrálně a ovlivňovat
celou kaskádu.

Podporu stáčení je potřeba
nastavit na každé stanici, na
které se bude používat.

0...1 - 25 36:031
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COD HESLO  

COD HESLO Zadání hesla Zadání hesla pro odblokování dal-
ších nastavení. Heslo je buď
obsaženo ve sloupci „ Key“, anebo
Vám je sdělí dodavatel.

... - 0 04:042
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6 Funkce

Některé z následujících parametrů se na regulátoru
zobrazují až po zadání kódu resp. hesla, a proto také
nebyly uvedeny v přehledech parametrů v předcho-
zích kapitolách. Úpravy těchto parametrů mají přímý
dopad na funkčnost regulátoru, proto by je měli pro-
vádět jen příslušně vyškolení pracovníci.

6.1 Příprava pitné vody
Jestliže je zapnuté stáčení a průtok větší než STE15 MIN. RYCHLOST
STÁČENÍ, zapne se ohřev studené vody na požadovanou teplotu, např.
BAS01 POŽ. T. TEPLÉ VODY. A to energií z primárního čerpadla s regu-
lací otáček pro dosažení a udržování požadované teploty na výstupu z
výměníku tepla snímané čidlem TTV.

Po spuštění setrvává regulace primárního čerpadla po dobu STE04
PROVOZNÍ ČAS POČÁTEČNÍCH OTÁČEK v počátečním bodě s cílem
dosáhnout požadované hodnoty co nejrychleji.

Otáčky primárního čerpadla jsou regulovány na hodnotu v pásmu mezi
nastaveným minimem a maximem. STE01 MIN. OTÁČKY PRIM. ČEP.,
STE28 MAX. OTÁČKY PRIM. ČERP.. Tento rozsah regulace je přizpůsoben
potřebám originálního primárního čerpadla.

Překročí-li naměřená teplota teplé vody hodnotu BAS02 MAX T. TEPLÉ
VODY, primární čerpadlo se vypne.

6.2 Funkce ochrany primárního zdroje
Tato funkce chrání tepelný zdroj na primární straně před příliš rychlým
výdejem energie. Nasnímá-li čidlo TPV nebo TO1 hodnoty, které budou
o 1 K nižší než následující minimální požadované hodnoty pož. min.
[TPV; TO1], sníží se požadovaná hodnota:

n = BAS01 POŽ. T. TEPLÉ VODY + STE14 MIN. TDIF. VÝM. TEPL.
n = SEK06 POŽ. T. CIRKULACE + STE14 MIN. TDIF. VÝM. TEPL.
n = LEG01 TEPL. TERM. DEZINF. + STE14 MIN. TDIF. VÝM. TEPL.

Snížená pož. TTV odpovídá aktuální teplotě nasnímané čidlem TPV
nebo TO1 mínus minimální teplotní rozdíl STE14 MIN. TDIF. TEP. VÝM.
Takto sníženou požadovanou hodnotou se následně řídí stanice pro
přípravu pitné vody, kterou se snaží dosáhnout a udržet na výstupu u
čidla TTV. Zapnuté snížení požadované hodnoty je na displeji indiko-
váno stavem stanice na přípravu pitné vody STA01 STAV „8„. Pokud se
teplota na primární straně snížením požadované teploty nezkoriguje,
zapnou se další ochranné mechanismy.

Stáčení

Regulace otáček primárního čerpadla

Maximální možná teplota teplé vody

Snížení požadované hodnoty
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Jestliže bude teplota na primární straně u čidla TPV menší než BAS15
MIN. T. TEPELNÉHO ZDROJE, přepne se primární čerpadlo do taktovacího
režimu. Po určité době STE12 MIN. ČAS TAKTOVÁNÍ a poklesu teploty
vody v primárním přítoku snímané čidlem TPV pod minimální hodnotu
se čerpadlo na určitou dobu vypne a odstaví STE13 MIN. ČAS VYPNUTÍ
TAKTOVÁNÍ. Takto se zvýší využitelná energie na primární straně.

Jestliže bude teplota v zásobníku (čidlo TO1) < BAS15 Tmin tepelného
zdroje, primární čerpadlo se vypne. Ukončení nabíjení je indikováno
stavem stanice pro přípravu pitné vody STA01 STAV „11“. U zásobníků
bez čidla TO1 slouží jako reference čidlo TPV.

V rámci termické dezinfekce se minimální možná
teplota tepelného zdroje rovná požadované teplotě
termické dezinfekce LEG01 TEPL. TERM. DEZINFEKCE.

6.3 Režim cirkulace
Režim cirkulace lze v nastavení ZIR00 REŽIM CIRKULACE zvolit takto:

n 0: Vyp.
n 1: Doba ZAP a časový program
n 2: Teplota a časový program
n 3: Impulzní spínání a časový program

Během této doby poběží cirkulační čerpadlo bez přerušení.

Cirkulační čerpadlo WWC je možno provozovat v závislosti na teplotě.
Za tímto účelem se nadefinuje minimální požadovaná hodnota teploty
cirkulace [TBZ] ve vratném potrubí cirkulace. SEK06 POŽ. T. CIRKULACE
= BAS01 POŽ. T. TEPLÉ VODY - ZIR01 TD POŽ. CIRKULACE.

n WWC se odstavuje, jestliže [TBZ] > SEK06 POŽ. T. CIRKULACE
n WWC se zapíná, jestliže [TBZ]<SEK06 POŽ. T. CIRKULACE - ZIR14

HYSTEREZE CIRKULACE

Cirkulační čerpadlo WWC se zapíná krátkým stáčením. Jestliže průtok
[V] na určitou krátkou dobu > 0, zapne se WWC na dobu ZIR10 PROVOZ
CIRKULACE PO DOBU IMPULZU. Poté se WWC na dobu ZIR11 ČAS
ODSTÁVKY vypne a odstaví. Dobu trvání impulzu je nutno přizpůsobit
kapacitě rozvodné sítě, tak aby bylo možné zajistit ohřev cirkulačního
vedení.

Každý režim si lze v ZIR12 zúžit týdenním časový programem resp.
plánem s vícero spínacími obdobími. Během „období off“ je cirkulační
čerpadlo řízeno jen prostřednictvím podpory stáčení.

Taktování primárního čerpadla

Minimální možná teplota tepelného
zdroje

Režim cirkulace

Doba zapnutí

Teplota

Impulz

Časový program
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Cirkulační čerpadlo je v průběhu odběru vody možno řídit buď aktivním
režimem cirkulace nebo podporou stáčení. Stav režimu cirkulace
během stáčení se nastavuje v ZIR13 REŽIM CIRK. PŘI STÁČENÍ:

n 0: on - režim cirkulace bude při stáčení vždy zapnutý
n 1: off - režim cirkulace bude při stáčení vždy vypnutý

6.4 Podpora stáčení
Spolu s možností ZIR REŽIM CIRKULACE se automaticky zapíná také
funkce podpory stáčení, kterou se zvyšuje kvalita resp. přesnost
regulace teploty v rámci stanice pro přípravu teplé pitné vody. Pokud
je objemový proud během stáčení větší než STE15 MIN. RYCHLOST STÁ-
ČENÍ, avšak menší než ZIR08 MIN. PRŮT. PODPORY STÁČENÍ, pak se za
účelem zvýšení průtočného množství zapne cirkulační čerpadlo. Jak-
mile rostoucí stáčený objem překročí prahovou vypínací hodnotu
ZIR09 MAX. PRŮTOK PODP. STÁČ., cirkulační čerpadlo WWC se vypne.

Jakmile rostoucí stáčený objem překročí prahovou vypínací hodnotu
ZIR09 MAX. PRŮTOK PODP. STÁČ., cirkulační čerpadlo WWC se vypne.

Tato hodnota se nastavuje v ZIRK08 MIN. PRŮTOK PODP. STÁČ. v l/min.

Maximální průtok ZIR09 MAX. PRŮT. PODP. STÁČ. je dán součtem cirku-
lačního objemu ZIR07 PRŮTOK S CIRK. ČERPADLEM a minimálního prů-
toku ZIR08 MIN. PRŮTOK PODP. STÁČ. v l/min.

Cirkulační objem ZIR07 PRŮTOK S CIRK. ČERPADLEM odpovídá kapacitě
se zapnutým cirkulačním čerpadlem WWC bez stáčení.

Hodnotu ZIR07 PRŮTOK S CIRK. ČERPADLEM je možno buď zadat v l/
min, nebo zjistit kalibrací ZIR06 KALIBRACE CIRKULACE, viz Ä Kapitola
6.5 „Kalibrace cirkulačního objemu“ na straně 40.

6.4.1 Funkce ochrany
Jakmile průtok vystoupí na úroveň maximálního průtoku (vypínací pra-
hové hodnoty) ZIR09 MAX. PRŮTOK PODP. STÁČ. mínus tolerance ZIR05
TOLERANCE KALIB. CIR., zapne se časomíra nastavená na 3 min. Po
uplynutí tohoto intervalu se cirkulační čerpadlo WWC zastaví a zjistí
se aktuální průtok.

Aby cirkulační čerpadlo WWC netaktovalo zbytečně, pracuje se s
minimální dobou běhu ZIR11 DÉLKA IMPULZU CIRKULACE a minimální
dobou odstávky ZIR12 DÉLKA IMPULZU ODSTÁVKY CIRKULACE.

Režim cirkulace při stáčení

Podpora stáčení

Minimální průtok pro podporu stáčení

Maximální průtok pro podporu stáčení

Cirkulační objem

Kolísání průtoku

Doba běhu cirkulačního čerpadla
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6.5 Kalibrace cirkulačního objemu
Hodnotu ZIR07 PRŮTOK S CIRK. ČERPADLEM je možno zjistit automa-
tickou kalibrací ZIR06 KALIBRACE CIRKULACE.

Tu je možno nastavit takto:

n 0: Vyp. Bez kalibrace.
n 1: Ruční kalibrace s následným návratem hodnoty na „0“.
n 2: Automatická kalibrace každé pondělí v 02:00 hodin.

Stav aktivní kalibrace je možno sledovat v ZIR09 STAV KALIBRACE
CIRK.:

n 0: Neaktivní. - Kalibrace buď ještě neproběhla, nebo je zastaralá.
n 1...8: Měření 1...8. Jestliže jsou měření 1...4 OK, pokračovat 9, jinak

změřit 5...8, a poté vyhodnotit.
n 9: Kalibrace byla úspěšná.
n 10: Start
n 11: Chyba - průtok, přestože je vypnuté čerpadlo.
n 12: Chyba – přestože je zapnuté čerpadlo, jsou výkyvy v průtoku

příliš velké.

Pro potřeby kalibrace ZIR07 PRŮTOK S CIRK. ČERPADLEM se provádí
max. 2 bloky po 4 měřeních. Pokud je odchylka naměřených hodnot
menší než nadefinovaná tolerance ZIR05 TOLERANCE KALIBRACE CIRK.,
znamená to, že byla kalibrace úspěšná a hodnota se zobrazí v ZIR07
PRŮTOK S CIRK. ČERPADLEM.

6.6 Vrstvení vody z vratného potrubí
Vrstvením vody z vratného potrubí se udržuje teplotní rozvrstvení vody
např. v solárních zásobnících. Přepínacím ventilem VSR se volí jedna
ze 2 různých úrovní čerpání vody vratným potrubím do zásobníku.

Do parametru SCH04 je možno dosadit také fixní hodnotu, a nastavit si
vrstvení vody z vratného potrubí nezávisle na snímači teploty vody v
zásobníku.

n TPR <TU1 + 2 K, pak se VSR zapne, voda z vratného potrubí poteče
do dolní zóny.

n TPR> TU1 + SCH01 Dif. vrstvení vody z vratného potrubí, pak se
VSR vypne, voda z vratného potrubí poteče do horní zóny.

6.7 Termická dezinfekce
Používá se, když je ZIR00 REŽIM CIRKULACE různé od 0.

Nastavit ji lze takto:

Kalibrace cirkulačního objemu

Stav kalibrace

Kalibrace

Vrstvení vody z vratného potrubí

Funkce

Termická dezinfekce
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n 0: bez funkce/funkce je vypnutá.
n 1: Dezinfekce ZAP.
n 2: Podpůrná cirkulace.

VAROVÁNÍ!
Jestliže se stáčí během dezinfekce, dochází k expo-
zici zvýšené ochranné teplotě vody, přičemž v závi-
slosti na dezinfikační teplotě hrozí opaření.

6.7.1 Průběh termické dezinfekce
Termická dezinfekce se spouští buď z časového programu LEG05
ČASOVÝ PROGRAM TERM. DEZINF. nebo ručně. Teplá voda se ohřívá na
požadovanou teplotu LEG01 TEPL.TERM. DEZINF., která za účelem
udržení na této úrovni po určitý čas snímána zvoleným čidlem LEG02
ČAS UDRŽOVÁNÍ TEPL. TERM. DEZ.. V rámci této ochranné funkce je
aktivní cirkulační čerpadlo.

Za účelem zajištění dosažení požadované teploty v místě referenčního
čidla dochází k navýšení požadované hodnoty v místě čidla TTV. Hod-
nota navýšení přítoku LEG03 HYSTEREZE POŽ. T. TERM. DEZ. je nastavi-
telná. Jako referenční čidlo pro dosažení ochranné teploty slouží čidlo
cirkulace TBZ.

Nebude-li na primární straně k dispozici dostatek tepla, sníží se poža-
dovaná hodnota teploty teplé vody na maximální možnou hodnotu.
Ochranná funkce se zastaví až po uplynutí intervalu STE12 Maximální
fáze ohřevu, tak aby bylo možno na primární straně přitopit. Jestliže
ještě nebude zcela vyčerpán interval dezinfekce, bude dezinfekce po
uplynutí intervalu STE13 prodleva pro přípravu tepla pokračovat. Čas,
po který musí být teplota udržována na požadované hodnotě, je
naplněn, jakmile se mu bude rovnat součet všech dob, po které byla
požadovaná hodnota teploty dosažena.

Pokud se čas, po který musí být teplota udržována na požadované
hodnotě, nenaplní v definované době nebo v případě ručně spouštěné
dezinfekce do 4 hodin, což je maximální doba trvání ruční dezinfekce,
pak se dezinfekce zruší.

Úspěšně provedené dezinfekce se zobrazují spolu s
datem provedení v STA03 INFO TERM. DEZINFEKCE.
Nebude-li termická dezinfekce úspěšná, tj. nedo-
sáhne-li se požadované teploty LEG01 TEPL. TERM.
DEZINF. anebo nepodaří-li se ji udržet po definovanou
dobu LEG02 ČAS UDRŽOVÁNÍ TEPL. TERM. DEZ., objeví
se indikace „INFO 54““. Ta zůstane svítit až do další
úspěšné termické dezinfekce anebo dokud se nevy-
resetuje.

Funkce

Provoz/přestávka

Zrušení

ES 5941ZFunkce

04/2021  Výr. č. 215790  EA č. 1321 41



6.7.2 Podpůrná cirkulace
Po uvolnění v rámci časového programu LEG05 ČASOVÝ PROGRAM
TERM. DEZINF. se zapne cirkulační čerpadlo a vypne regulace stanice.
Kontrolu a zajištění dosažení potřebné teploty je nutno vyřešit
externě.

Režim běží, dokud neuplyne nadefinovaný interval. K zastavení cirku-
lačního čerpadla dojde pouze tehdy, pokud bude teplota teplé vody >
BAS02 Tmax teplé vody. Po uplynutí časového intervalu se FRIWA
přepne zpět do normálního režimu regulace.

6.8 Primární dobíjení
Vyžádání tepla z primární strany, s doplňkovým čidlem v tepelném
zdroji:

Dobíjení bude uvolněno resp. teplo vyžádáno, pokud bude teplota
nasnímaná čidlem v zásobníku nahoře TO1 menší než aktuální poža-
dovaná hodnota PRI02 Tpož. ZÁSOBNÍK NAHOŘE. Dobíjení se vypne
resp. přísun vyžádaného tepla ukončí, jakmile teplota nasnímaná
čidlem horního zásobníku TO1 překročí aktuální požadovanou hodnotu
plus hodnotu NAC03 Hystereze dobíjení. Dobíjení teplé vody je možno
ještě omezit také časovým programem.

n T1O < T1Opož., pak NALAD zapnuto.
n T1O> T1Opož. + NAC03 HYSTEREZE, pak NALAD vypnuto.

n T1Opož. (normální provoz) = BAS01 Tpož. TEPLÉ VODY + DIF.
n T1Opož. (antilegionella) = LEG01 TEPL. TERM. DEZINF. + DIF.

Dynamický rozdíl teplot
DIF je dynamicky vypočtený rozdíl mezi teplotou na
primární a sekundární straně deskového výměníku
tepla, který je potřeba k tomu, aby se za aktuálního
průtoku dosáhlo požadované teploty teplé vody.

Požadovaná hodnota doplnění teplé vody přesměrovávaná v rámci
aktivované komunikace v systému eBUS je PRI02 Tpož. ZÁSOBNÍK
NAHOŘE plus 5 K.

Funkce

Provoz/přestávka

Dobíjení / vyžádání tepla

Funkce

Požadovaná hodnota

Komunikace
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6.9 Funkce udržování teploty
Když je zapnutá funkce udržování teploty, pak se teplota ve výměníku
tepla udržuje na BAS01 Tpož. TEPLÉ VODY plus minimální teplotní
ztráta STE14 MIN. Tdif. VÝM. TEPLA výměníku tepla. Takto se zabrání
vychladnutí výměníku tepla během delší přestávky ve stáčení a zajistí
rychlá regulace teplé vody při dalším stáčení. Nebude-li udržování
teploty po uplynutí WHF02 MAX ČAS ZAPNUTÍ úspěšné, deaktivuje se
funkce WHF01 MIN ČAS VYPNUTÍ.

6.10 Kaskáda
Tento režim umožňuje propojit několik stanic na přípravu teplé vody. V
klidovém stavu jsou všechny stanice hydraulicky odpojeny zónovými
ventily ZV (L4/N/PE). Zónový ventil první stanice je vždy otevřený.

Zapnutí stáčení, SEK04 PRŮTOK TEPLÉ VODY > STE15 MIN. RYCHLOST
STÁČENÍ. Zapíná se první stanice. Další stanice se zapíná, jakmile se
dosáhne její zapínací prahové hodnoty. U zapínací prahové hodnoty se
jedná o otáčky primárního čerpadla, které si lze nastavit do KAS05
PRÁH ZAPNUTÍ KASK.. Současně musí dojít k překročení definovaného
času KAS03 PRODLEVA. Obě stanice regulují teplotu teplé vody na
požadovanou hodnotu pro výstupní čidlo TTV, viz Ä Kapitola 6.1 „Pří-
prava pitné vody“ na straně 37.

V případě poklesu pod vypínací práh se vypíná nejprve naposledy
zapnutá stanice. Ostatní stanice pokračují v regulaci na požadovanou
hodnotu teplé vody TTVpož. U vypínací prahové hodnoty se jedná o
otáčky primárního čerpadla, které si lze nastavit do KAS06 PRÁH
VYPNUTÍ KASK.. Současně musí dojít k podkročení definovaného času
KAS03 PRODLEVA.

Vypínací práh doporučujeme nastavovat na hodnotu
vyšší než minimální otáčky primárního čerpadla
STE03 MIN OTÁČKY PRIMÁRNÍHO ČERPADLA.

Stav jednotlivých stanic v kaskádě, STN 1 ... 5, je v masteru 4místným
stavovým kódem STN1 ... 5 stav stanice kask..

1. číslice = pořadové číslo sta-
nice

0: Stanice je nedostupná

1...5: aktuální pozice v cyklickém
střídání stanic 1 až 5

2...4. číslice = informace o
aktuálním stavu stanice

0: Vyp.

1...100: Override s v %

101: Nepřipravena, nulová
energie

Funkce udržování teploty

Kaskáda

Funkce

Stav
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102: Standby

103: Regulace

6.10.1 Uvedení kaskády do provozu
U stanic, které se budou v kaskádě používat, je nutno nastavit hod-
notu KAS01 PROVOZNÍ REŽIM STANICE.

n 0: Autonomní jednotka
n 1: Slave (podřazená stanice v kaskádě)
n 2: Master (hlavní regulace v kaskádě)

Jeden z přístrojů v kaskádě musí být nastaven na 2.
Ostatní přístroje se nastaví na 1.

Adresa pro eBus se zadává již do programu pro uve-
dení do provozu.

A to pro každou stanici v podobě jedinečného číselného výrazu do
nastavení KOM04 ADRESA EBUS. Zvolit lze libovolné číslo od 2 do 16.

Zadané adresy pro komunikaci po sběrnici eBus je následně nutno
uložit do nastavení STN1…5 EBUS ČÍSLO MASTERU na regulátoru
masterové stanice. Do kaskády je možno spojit max. 5 stanic.

Příklad:

1. stanice (master) STN eBUS číslo masteru = 2

2. stanice (slave 1) STN eBUS číslo masteru = 3

3. stanice (slave 2) STN eBUS číslo masteru = 4

4. stanice (žádná stanice) STN eBUS číslo masteru = 0

5. stanice (žádná stanice) STN eBUS číslo masteru = 0

Vždy ve 24 hodin dochází k sekvenčnímu přepínání, čímž je zajištěno
rovnoměrné využívání všech stanic. Přepnutím se změní sled zapojení
resp. zapínání jednotlivých stanic. Přepíná se hned po ukončení stá-
čení. Pokud se stáčí permanentně, přepíná se nejpozději ve 2 hodiny
ráno. Příklad zapojení a zapínání 3 stanic se zvyšováním objemu stá-
čení: 1. stanice č. 1, 2. stanice č. 2, 3. stanice č. 3 ® Přepnutí: 1. sta-
nice č. 2, 2. stanice č. 3, 3. stanice č. 1.

Provozní režim

Nastavení adresy pro eBus

Přiřazení adresy pro eBus určité stanici

Sekvenční přepínání
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Cirkulace funguje centrálně i decentrální. Typ se nastavuje do para-
metru KAS07 CIRK. ČERP. KASK. CENTR..

n 0: Decentrální cirkulační čerpadla (v každé stanici).
Cirkulační čerpadlo je nedílnou součástí jedné nebo několika
stanic. Parametry cirkulace a termické dezinfekce se nastavují na
stanicích s čerpadlem.

n 1: Centrální cirkulační čerpadlo (v masteru).
Cirkulační čerpadlo je nainstalováno zvlášť, tedy mimo stanice, a
napojeno na masterovou stanici. Parametry cirkulace a termické
dezinfekce se nastavují na jen na masterové stanici.

6.10.2 Možnosti nastavení kaskády
Cirkulační čerpadlo se napojuje na masterovou stanici. Režim cirku-
lace a termická dezinfekce se nastavují jednotně pro celou kaskádu
na masteru.

n 0: Decentrální cirkulační čerpadla (v každé stanici).
Cirkulační čerpadlo je nedílnou součástí jedné nebo několika
stanic. Parametry cirkulace a termické dezinfekce se nastavují na
stanicích s čerpadlem.

n 1: Centrální cirkulační čerpadlo (v masteru).
Cirkulační čerpadlo je nainstalováno zvlášť, tedy mimo stanice, a
napojeno na masterovou stanici. Parametry cirkulace a termické
dezinfekce se nastavují na jen na masterové stanici.

Zkalibrovat je nutno jednorázově master (ručně: ZIR06 = 1). Výsledný
zkalibrovaný cirkulační průtok se automaticky nastaví i na podříze-
ných jednotkách (slaves) (což je nutné při sekvenčním přepínání).

Režim automatické kalibrace (ZIR06 = 2) generuje u
kaskád se sekvenčním přepínáním chybové hlášení,
a proto jej nedoporučujeme.

Také vrstvení vody z vratného potrubí je možno napojit a používat
lokálně na všech přístrojích, nebo centrálně pouze na jednom přístroji
v kaskádě. Tato funkce nevyžaduje žádné další explicitní nastavení. V
případě centrálního modelu je také nutno umístit čidlo zpětného toku
na sběrné vratné potrubí.

WHF00 FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY je lokální volitelnou funkcí pro jed-
notlivé stanice.

PRIMÁRNÍ DOBÍJENÍ NAC00 je centrální volitelnou funkcí Nainstaluje se
na vybraný přístroj v kaskádě, zapne a funguje centrálně pro všechny
přístroje v kaskádě.

Centrální/decentrální cirkulační čer-
padlo

ZIR00 REŽIM CIRKULACE/LEG00 TERM.
DEZINFEKCE/podpora stáčení

Kalibrace

SCH00 VRSTVENÍ VODY Z VRATNÉHO
POTRUBÍ

WHF00 FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY

PRIMÁRNÍ DOBÍJENÍ NAC00
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Ukončení doplňování tepla „11“ kvůli nedostatku pri-
mární energie platí pro všechny stanice.

Parametry termické dezinfekce se nastavují na masteru. Na masteru
se svítí též informační hlášení. Při konstelaci s fixně danou vedoucí
stanicí (režim kaskády = 0) s lokálním cirkulačním čerpadlem se
zónové ventily podřazených stanic neotevírají, k dezinfekci těchto
úseků tudíž nedochází. V případě centrálního zapojení cirkulačního
čerpadla (KAS07 = 1) se v rámci dezinfekce otevírají všechny zónové
ventily, takže se dezinfikuje celá instalace.

6.11 Hlášení souhrnné poruchy
Výstup hlášení souhrnné poruchy je potenciálový (relé L5 (chyba): 230
V AC). Hlášení souhrnné poruchy se vygeneruje v reakci na jakoukoliv
chybu na regulátoru. O jaký typ chyby se jedná, se zjistí pohledem na
displej regulátoru. K nastavení logiky reléového spínání slouží para-
metr KOM03. Hlášení souhrnné poruchy je lokální funkcí. V kaská-
dovém režimu je nutno jednotlivé podřazené stanice napojit, protože
svá chybová hlášení neposílají do masteru.

Termická dezinfekce

Hlášení souhrnné poruchy
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7 Návod na odstraňování chyb

S pomocí následující tabulky si poradíte v situaci, kdy
po zapnutí nenaskočí základní obrazovka anebo když
se na indikaci objeví nějaké chybové hlášení.

Situace Možná příčina Odstranění

Displej nesvítí Regulátor není zapnutý. Externí
spínač je v poloze VYP.

Zkontrolujte pojistky, přepněte
externí spínač do polohy ZAP.

Chybné nebo vadné elektrické
zapojení.

Regulátor otevřete a zkontrolujte
elektrické zapojení!

Stavová indikace STA01 STAV

n 5: Porucha
n 7: Varování

Přepněte na úvodní stránku, kde
zjistíte kód chyby nebo informace.
Další informace, viz Ä Kapitola 7.1
„Chybové hlášení“ na straně 48 a
Ä Kapitola 7.2 „Informativní hlá-
šení“ na straně 49.

STN1...5 STAV STANICE KASK.

n 104 : Chyba

Přepněte na úvodní stránku, kde
zjistíte kód chyby nebo informace.
Další informace, viz Ä Kapitola 7.1
„Chybové hlášení“ na straně 48 a
Ä Kapitola 7.2 „Informativní hlá-
šení“ na straně 49.

ZIR07 KALIBRACE CIRKULACE

n 11: Chyba - průtok, přestože je
vypnuto.

n 12: Chyba – přestože je zapnuté
čerpadlo, jsou výkyvy v průtoku
příliš velké.

n Zkontrolovat hydrauliku, SEK04
Průtok teplé vody> STE15 Min.
rychlost stáčení, zapnuté stá-
čení nebo externí cirkulace

n Zkontrolovat čerpadlo, SEK04
Průtok teplé vody> ZIR08
Průtok s cirkulačním čerpadlem
+ ZIR05 Tolerance kalibrace cir-
kulace.
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7.1 Chybové hlášení

Indikace chyby  

Kód chyby Popis Možná příčina

110 Čidlo TSV teploty studené vody/na
vstupu do výměníku tepla stanice
pro pitnou vodu je mimo rozsah
měření.

Zkrat čidla/přerušení.

112 Čidlo TVZ teploty cirkulace je mimo
rozsah měření.

Zkrat čidla/přerušení.

115 Čidlo TTV teploty teplé vody/na
výstupu z výměníku tepla stanice
pro pitnou vodu je mimo rozsah
měření.

Zkrat čidla/přerušení.

146 Čidlo TU1 teploty v dolní části
zásobníku je mimo rozsah měření.

Zkrat čidla/přerušení.

147 Čidlo TO1 teploty zásobníku nahoře
je mimo rozsah měření.

Zkrat čidla/přerušení.

151 Čidlo TPV teploty na přítoku do
deskového výměníku tepla je mimo
rozsah měření.

Zkrat čidla/přerušení.

159 Snímač průtoku FLOW stanicí pro
pitnou vodu je mimo rozsah měření
(součást bezprostředního snímače).

Zkrat čidla/přerušení.

172 Čidlo TVP teploty ve vratném potrubí
deskového výměníku tepla je mimo
rozsah měření.

Zkrat čidla/přerušení.

252 Průtokoměr je na nule, přestože je
zapnuté cirkulační čerpadlo.

Defekt průtokoměru nebo defekt
cirkulačního čerpadla.
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7.2 Informativní hlášení

Informativní indikace Regulátor kontroluje stav jednotli-
vých zařízení a hlásí chybu. Zde jde
o kontrolu přijatelnosti zadání a
informace při chybném průběhu
funkcí.

Kód informativního hlášení Popis Možná příčina

54 Termická dezinfekce, nedostatečná
teplota resp. žádný dezinfekční
efekt.

n Příliš nízká primární teplota.
n Běží stáčení.
n Nulový nebo příliš slabý cirku-

lační průtok.

57 Překročení maximální teploty cirku-
lace ZIR02 Tmax cirkulace.

 

253 V sekvenci chybí master, v STN1
(04:022) chybí adresa masteru pro
eBUS.

Chybné základní nastavení

n STN1 (04:022) = 0

298 Dolní spínací práh je nastaven na
hodnotu pod minimálními otáčkami
čerpadla.

Chybné základní nastavení

n KAS05 (36:021) < STE01
(05-090)

318 Požadovaná teplota pitné vody >
antilegionální teplota.

Chybné základní nastavení

n BAS01 (05:051) > LEG01
(05:004).

321 Minimální teplotní ztráta > maxi-
mální teplotní ztráta.

Chybné základní nastavení

n STE12 (05:100) > STE14
(05-101).

322 Minimální stočené množství > maxi-
mální stočené množství.

Chybné základní nastavení

n STE13 (05:102) > STE15
(05:103).

7.3 Vysvětlení pojmů a zkratky

E  

ERROR Hlášení souhrnné poruchy

F  

FRIWA Primární čerpadla

H  

h Hodiny

I  

Skutečná hodnota Naměřená teplota
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K  

K Rozdíl teplot v Kelvinech

kWh  

L  

L Období

L' Podpůrné období

M  

M 3cestný směšovač/ 3bodový výstup z předsměšova-
cího okruhu

min Minuty

MWh Megawatthodiny

N  

N Nulový vodič

Doohřev Sekundární doohřev

Síť Síťová přípojka 230 V VAC

P  

PE Uzemnění

PP Primární čerpadlo

R  

RLS Vrstvení vody z vratného potrubí

S  

Požadovaná hodnota/plán Uživatelsky zadávaná nebo regulátorem vypočítávaná
teplota, na kterou bude regulátor regulovat skutečnou
hodnotu.

T  

TBZ Teplota cirkulace teplé vody/užitkové vody

TKW, česky TSV TSV, teplota studené vody - přítok výměníku tepla ze
sekundární strany

TO1 Teplota zásobníku nahoře / tepelného zdroje

TPR, česky TPV Teplota primárního vratného toku

TPV, česky TPP Teplota primárního přítoku

TU1 Teplota v dolní části zásobníku

TWW, česky TTV Teplota teplé vody na výtoku výměníku tepla ze sekun-
dární strany

V  

VSR Přepínací ventil vrstvení vody z vratného potrubí
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W  

WWC Čerpadlo cirkulace

WWL Dobíjení / vyžádání tepla

Z  

ZV Zónový ventil
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8 Technická specifikace
OZNAČENÍ/TYP ES 5941S

Elektrické napájení 230 V AC ± 10 % 50 – 60 Hz

Příkon ve standby < 1 VA

Max. příkon 5 VA

Pojistka 3.15 AT

Elektromechanická relé 5

Spínací výkon 6 (2) A

Informace o HE čerpadlech 15 A - 4 s nebo 20 A - 0.4 s při
10 % spínací době

Signálový výstup PWM nebo 0–10
V

2

Vstupy čidel 7 - NTC 5 kOhm nebo PT 1000 s
možností přepínání

Analogové vstupy (0...5 V) 2 (4)

Impulzní vstupy 1 (2)

Montáž Stěnová montáž

Rozměry š/v/h v mm 153,5 x 135,3 x 48,7

Displej LCD segmentová indikace

Podsvícení ano

Ovládání 4 tlačítka

Okolní/skladovací teplota 0…50 C° (- 20...60 °C), max. 85 %;
bez tvorby kondenzátu

Zatížitelnost max. 180 mA

Napájení eBus 50 mA

Sběrnicové vedení – délka,
průřez

2drátové sběrnicové, kroucené,
max. 50 m, min 0,5 mm²

Označení/typ

Výstupy (vysokonapěťové)

Výstupy (nízkonapěťové)

Vstupy (nízkonapěťové)

Kryt

eBUS
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Druh krytí IP 40 EN 60529

Třída krytí I EN 60730-1

Bezpečnost EN 60730-1

Elektromagnetická imunita EN 60730-1/EN 61000-6-2

Elektromagnetické vyzařování EN 60730-1/EN 61000-6-3

Třída regulátoru teploty/Class
Control

-

Value - % (příspěvek regulátoru k efek-
tivitě pokojového vytápění podle
ročního období)

Regulátor splňuje požadavky
směrnice o ekodesignu.

ano

Poznámka Interní elektrické napájení se
spínacím napáječem

Revize/předpisy

Produktová data ErP

Informace
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