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REGULÁTOR PRO TEPELNÁ ČERPADLA
ETX-TC V.31
PŘIDANÉ FUNKCE PRO OHŘEV 2. NÁDRŽE

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Regulátor je určen pro řízení tepelných čerpadel (dále jen TČ) typů: země-voda,
voda-voda a vzduch-voda. Na základě zkušeností s provozem a připomínek uživatelů
byly jeho funkce postupně upravovány a rozšiřovány až do dnešní verze V.31.
Tato nová verze umožňuje jednoduše přepínat TČ pro ohřev druhé nádrže.

Regulátor je řešen jako přístroj o šířce 4 modulů, je určen pro vestavění do rozvaděče a uchycení na lištu
DIN. Na panelu je čtyřmístný zobrazovač s červeně svítícími 14mm vysokými číslovkami. Segmenty
číslovky vlevo a její tečka se používají jako indikace sepnutí výstupních relé a pro indikaci průtoků. Pod
displejem jsou tři tlačítka: šipka nahoru, šipka dolů a E (Enter).
Součástí dodávky regulátoru je i pomocný modul pro logické vstupy, napájecí transformátorek a tři
teplotní čidla typu PTC s kabelem.
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Od verze SW V.30 jsou oproti nižším verzím upravené hlavní menu a rozsahy nastavení některých hodnot.
Jsou zcela přepracována zobrazování a hlášení poruch průtoků, přehřátí a podchlazení.
1. STRUČNĚ O REGULÁTORU ETX-TC
1.1. OBECNÉ FUNKCE REGULÁTORU
Regulátor pracuje v režimu dvoustavové regulace ON/OFF. Jeho výstupy OUT1 až OUT5 jsou tvořené
kontakty relé a číselně se shodují s označením segmentů na čelním panelu V1 až V4 a R (V5). Jejich
aktivace se indikuje rozsvícením segmentu nebo tečky u nich. Přiřazení výstupů se liší podle nastavení
typu TČ. Jsou připojena 3 teplotní čidla: regulovaná teplota tA, venkovní teplota tE a čidlo teploty tu, které
hlídá teplotu ochlazené kapaliny z TČ nebo teplotu výparníku TČ vzduch-voda.
Regulátor spouští a vypíná TČ podle nastavené teploty tA snímané teplotním čidlem v akumulační nádrži
(dále jen akunádrž) nebo jinde (ř.2 SEt), například na vratném potrubí, přičemž nedovolí častější start, než
je nastavený interval pro opakovaný start kompresoru (ř.23 Ckk). Teplota topné vody tA se dá nastavit
pevně, nebo podle teploty tE venku (ekvitermní regulace). V době vysokého tarifu lze TČ blokovat, nebo
lze blokovat jen přídavný zdroj tepla, nebo obojí (ř.25 tHd).
Při venkovní teplotě vyšší než je nastavená je chod TČ blokován (ř.14 tEt).
Spouštěcí cyklus zapnuté a vypnutí TČ: nejdříve se zapne otevírání elektricky ovládaných ventilů v
okruzích kapalin, oběhová čerpadla kapalin, zkontrolují se průtoky, přičemž dosažení nastaveného průtoku
(průtoků) indikuje blikáním kontrolky R na panelu. Nenastal-li žádný poruchový stav, zapne se kompresor.
Regulátor umí ve spojení s impulzními vodoměry měřit průtok v m3/h vody nebo nemrznoucí kapaliny v
primárním a vody v sekundárním okruhu. V případě poklesu průtoku vinou nějaké závady (zavzdušnění,
znečištěný filtr, porucha oběhového čerpadla) se TČ vypne a regulátor se 3x pokusí o opakování startu.
Pro indikaci průtoku lze na vstup FLW přídavného modulu připojit i flow-switch (indikátor průtoku se
spínačem, teče=sepnuto), nebo je sem připojit kontaktní termostat přehřátí výtlaku kompresoru (ř.50b FFL).
Pro měření teploty výtlaku kompresoru a vypnutí při přehřátí lze u TČ země-voda použít čidlo tu. Musí se
použít typ pro vyšší teploty se silikonovým kabelem. Nastavení dle ř.16 LtL a 16a FtL.
Při překročení nastaveného vysokého tlaku na výtlaku nebo poklesu nízkém tlaku v sání kompresoru se TČ
vypne a oznámí porucha. Pro indikaci poruch lze použít relé OUT2 (ř.50a F-2).
V případě malého výkonu (ř.19 CE) regulátor může připojit elektrické topné těleso v akunádrži nebo
elektrokotel. V případě poruchy může rovněž připojit přídavný zdroj tepla a podle jeho umístění může
ponechat v chodu oběhové čerpadlo sekundární vody (ř.26 tEO).
Regulátor dovoluje vnucení maximální doby chodu a délku časové pauzy (ř.59b CPn a 59c CPF).
V době mimo sezónu lze nastavit režim občasného protočení oběhových čerpadel (ř.40d ECP).
TČ lze dálkově vypnout pomocí externího relé připojeného k čidlu tu.
Lze obnovit tovární nastavení regulátoru, uložit svoje nastavení a toto také obnovit (ř.59d PAr).
Další funkce jsou uvedeny v tabulce nastavení.
1.2. SPECIFICKÉ FUNKCE REGULÁTORU U TČ VZDUCH – VODA
Provoz TČ je možné blokovat nastavením minimální a maximální venkovní teploty (ř.14 tEt a ř. 27 LtE).
Odtávací cyklus se spouští na základě rozdílu teploty výparníku tu a venkovního vzduchu tE.
Lze volit i časové odtávání, interval lze nastavit (ř.33 u-i).
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Odtávací cyklus lze spustit kdykoli manuálně dlouhým stiskem středního tlačítka.
Odtávací cyklus je blokován v době, kdy ještě na výparníku nevzniká námraza (ř.32a uES a 32b uEE).
Přepínání 4cestného ventilu je možné za chodu kompresoru nebo v klidu (ř. 37-39, uC1-uC3).
Je možno zvolit odtávání námrazy z výparníku pomocí horkých par z kompresoru.
U kompaktních TČ umístěných venku lze nastavit periodické spínání oběhového čerpadla vody při poklesu
venkovní teploty tE pod zvolenou mez (ř.40a tEL, 40b LoF a 40c LoN).
Na displeji se zobrazuje i informace o teplotním rozdílu venkovního vzduchu tE a výparníku tu, který zbývá
do startu odtávacího cyklu (nastavený a vypočtený rozdíl teplot tud a skutečný tuS).
Dvojice propojených regulátorů může ovládat dvě paralelně pracující TČ vzduch-voda s tím, že nedovolí
současné spuštění odtávacích cyklů (ř.50 E-o).
Regulátor umožňuje blokování odtávacího cyklu, pokud je teplota v akumulační nádrži nižší, než
nastavená, s ohledem na nebezpečí zamrznutí vody v režimu odtávání (ř.40 tAo), na displeji je informace
OE1 a zapne se elektroohřev.
2. VELIČINY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI
Podle nastavení parametru rot v ř.59 je údaj na displeji jen číselný, nebo se střídá informace, o který údaj
jde a jeho hodnota, nebo se vše postupně automaticky přepíná. Zobrazované informace na displeji lze také
přepínat levým nebo středním tlačítkem se šipkou. Podle zvoleného typu TČ a nastavení nejsou některé
údaje z níže uvedených potřebné a nezobrazují se.
tA
tA2
tE
tu
tr
oPP
oPS
tud
tuS
tEA

skutečná regulovaná teplota, střídá se s informací o stavu provozu TČ (On, OFF, -OF atd.,
viz dále bod 3. Provozní hlášení)
teplota druhé nádrže, je-li nastaveno FFl=3 nebo 5 (ř.50b)
venkovní teplota
teplota výparníku u TČ vzduch-voda nebo ochlazená kapalina z výparníku TČ země-voda
nebo TČ voda-voda.
nastavená teplota regulace (manuálně nebo vypočtená při ekvitermní regulaci)
okamžitý průtok kapaliny nebo vody primárním okruhem v m3/h
okamžitý průtok vody sekundárním okruhem v m3/h
vypočtený teplotní rozdíl teplot vzduch-výparník pro start odtávání TČ vzduch-voda
a skutečný rozdíl teplot zbývající do startu odtávání tuS=tud-(tE-tu)
průměrovaná hodnota venkovní teploty pro ekvitermní řízení, jen pro tEF ř.15 nenulové.

3. PROVOZNÍ HLÁŠENÍ
V hlavním menu se zobrazení skutečné regulované teploty tA střídá s následujícími informacemi:
-OF
Hdo
btE
LtE
O-x
OE1
xxx
On
OFF
SOC
2OC
CPf
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nucené vypnutí TČ zkratem čidla tu
informace o vysokém tarif elektřiny – TČ se chová podle ř.25 tHd
vysoká venkovní teplota tE (je vyšší než nastavená) blokuje provoz TČ (ř.14. tEt)
nízká venkovní teplota (je nižší než nastavená), blok. provozu TČ vzduch-voda (ř.27 LtE),
TČ se odblokuje při zvýšení teploty o 1°C
krok režimu odtávání u TČ vzduch-voda, x je číslo kroku 1 až 4
režim odtávání, kdy je v akunádrži nízká teplota vody a čeká se na ohřátí elektroohřevem
odpočítávání času v sekundách různých režimech
TČ zapnuto, bezporuchový provoz
TČ vypnuto, bezporuchový stav
sepnutí výstupu OUT5 (oběhové čerpadlo u kompaktních TČ vzduch-voda venku) při nízké
venkovní teplotě mimo provoz TČ, ochrana proti zamrznutí
sepnutí výstupu OUT5 a u TČ voda-voda a zem-voda i OUT1, automatické protáčení
oběhových čerpadel v době, kdy jsou TČ mimo provoz, ochrana proti zatuhnutí.
čas v minutách zbývající do startu TČ při nastavení nucené přestávky
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4. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Hi
Lo
-Hi
-Lo
Flo

odpojené nebo přerušené teplotní čidlo
zkratované teplotní čidlo, kromě čidla tu, kde zkrat signalizuje vypnutí TČ -OF
porucha do kontaktu presostatu vysokého tlaku na výtlaku kompresoru, =odstavení TČ
porucha od kontaktu presostatu nízkého sacího tlaku kompresoru, =odstavení TČ
porucha od kontaktního čidla průtoku, pokud je použito (flow-switch) na vstupu FLW,
následují další dva pokusy o start, při startu a po něm bliká On-FLo po dobu 2 hodin (do
vynulování čítače poruch)
porucha průtoku na sekundární straně TČ, bliká OFF-EPS, následují další dva pokusy o
spuštění (odpočet), při úspěšném startu a po něm 8x problikává On-EPS po dobu 2 hodin.
porucha průtoku na sekundární straně po 3. pokusu o start, TČ je tímto odstaveno
porucha průtoku na primární straně TČ, bliká OFF-EPP, následují další dva pokusy o start,
při úspěšném startu a po něm 8x problikává On-EPP po dobu 2 hodin
porucha průtoku primární strany po 3. pokusu o start, TČ je tímto odstaveno
nízká teplota solanky (ř. 16 LtL), následují další dva pokusy o start TČ, bliká OFF-Et-, po
úspěšném startu a po něm problikává On-Et- po dobu 2 hodin
nízká teplota ochlazené solanky po třetím pokusu o start, trvalé odstavení TČ
porucha vysoká teplota výtlaku kompresoru od kontaktního teplotního čidla na vstupu
FLW, je-li použito (ř. 50b FFL), porucha, odstavení TČ
porucha vysoká teplota výtlaku kompresoru TČ země-voda od čidla tu (ř.16a FtL a 16 LtL),
je-li použito, trvalé odstavení TČ
porucha odtávacího cyklu, odtávání skončilo časem UEC a nebylo dosaženo teploty
výparníku UEt; skončí-li další cyklus odtávání správně na teplotu UEt, hlášení zmizí
porucha komunikace dvou jednotek při paralelním chodu dvou TČ vzduch-voda

EPS (bliká)
E3S
EPP (bliká)
E3P
Et- (bliká)
Et3
Hit
EtH
E-o
Eco

Poruchové stavy přechodné:
Pokud dojde k poruše průtoku či chybě teploty tu (předpokládá se, že tyto chyby mohou vzniknout
náhodným zakolísáním průtoku a podobně), aktivuje se nejprve čítač poruch a vloží se do něj číslo 1.
Následuje opakovaný start, na displeji problikává zkratka události, která byla příčinou odstavení. Pokud je
vše v pořádku, obsah čítače se po 2 hodinách provozu vynuluje. Pokud dojde během těchto 2 hodin opět k
chybě, zvýší se obsah čítače poruch na 2 a start se znovu opakuje. Pokud k tomu dojde potřetí během
dvou hodin, TČ se odstaví a je indikována porucha. Stavy, kdy dojde k opakovanému startu, tedy nejsou
považovány za okamžité poruchy. Ta trvalou poruchu je považován stav, kdy dojde k události 3x za 2
hodiny.
Poruchové stavy okamžité:
Dojde-li k níže uvedeným událostem, odstaví se TČ ihned a indikuje se porucha: Hi, Lo, -Hi, -Lo, Hit, EtH.
Obnovení provozu po poruše: Po odstranění příčiny poruchy se provoz obnoví buď stiskem středního
tlačítka v menu tA na dobu delší než 5 sec., nebo lépe vypnutím a zapnutím regulátoru. V obou případech
se spouští celý startovací cyklus jako po zapnutí regulátoru.
5. TEPLOTNÍ ČIDLA A IMPULZNÍ VSTUPY
tA
TČ vzduch-voda
TČ země-voda
TČ voda-voda
Všechna TČ
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Voda v
akumulačn
í nádrži

tE
Venkovní
teplota
nebo TUV
(FFl=3)

tu
Teplota výparníku
Ochlazená solanka z výparníku
nebo teplota výtlaku
Ochlazená voda z výparníku
nebo výtlak kompresoru
Zkratem čidla tu se TČ vypne.

INP1, INP2
INP1 sekundární okruh vody
INP2 primární okruh solanky
INP1 sekundární okruh vody
INP2 primární okruh vody
INP1 sekundární okruh vody
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Od verze sw regulátoru V15.8 jsou na svorkách 8 a 10, kde byla dříve zem pro 2 čidla, impulzní vstupy pro
přímé připojení jednoho nebo dvou vodoměrů, které jsou vybaveny kontakty pro měření průtoku.
Doporučuje se použití vodoměrů, které mají konstantu 1 impuls/1 litr. Vyskytují se i typy se 4 impulzy/1 litr.
Použití vodoměrů s 0,1 imp./l (t.j. 10litry na 1 impuls) je možné, ale měření je pomalé a pro ochranu
primárního okruhu TČ voda-voda se nehodí, viz Příklad 3 dále. Parametry vodoměrů se nastaví v menu,
stejně jako požadovaný průtok.
Napětí mezi svorkami 8/10 a zemí (6 a 12) je v rozpojeném stavu asi 3,5 V, proud při zkratu je asi 1mA,
pro spínání se dá použít i vhodný optočlen (nevyhovuje Darlington), například 4N37.
Indikace průtoku: Pokud je dosažený průtok vyšší než minimální (nastavený), problikává kontrolka pro
výstup OUT5 (tečka R na panelu) a to jednoduše (. . . ), a pokud jsou připojeny dva, bliká dvojitě
(.. .. ..). Postup a příklady nastavení impulzních vstupů a průtoků jsou uvedeny dále.
6. KONTAKTNÍ VSTUPY MODULU TCX
HtA
LtA
HDO
FLW

kontakty presostatu vysokého tlaku, funkce podle řádku 49, PHi
kontakty presostatu nízkého tlaku nebo funkce podle PLo (řádek 48), tj. vstup pro přepínání
regulace teploty tr podle SET a EKV
kontakty relé HDO (sepnuto = nízký tarif)
kontakty detektoru průtoku, řádek 50b (FFl=0, rozepnuto = porucha, pokud se vstup
nepoužije, je třeba svorky FLOW propojit!) nebo kontakty pro připojení termostatu teploty
výtlaku (FFl=1-2), nebo přepnutí do režimu ohřevu TUV (FFl=3 až 6).

POZOR! Vstupy čidel teplot, impulzní vstupy a všechny vstupy kontaktního modulu TCX jsou
galvanicky spojeny s regulátorem a nesmí se na ně přivést žádné napětí. Žádná svorka se nesmí
spojit se zemí nebo jiným potenciálem, hrozí zničení regulátoru!
7. VÝSTUPNÍ RELÉ
Přiřazení výstupních relé je v tabulce:
Výstup-indikace
na panelu

V1 (OUT1)

V2 (OUT2)

V3 (OUT3)

V4 (OUT4)

R (OUT5)

TČ
vzduch-voda

ventilátor výparníku

4cestný ventil

kompresor*

elektroohřev

čerpadlo
sekundární vody

čerpadlo solanky

EMV chladiva*
/indik. poruchy

kompresor*

elektroohřev

čerpadlo
sekundární vody

EMV chladiva*
/indik. poruchy

kompresor*

elektroohřev

čerpadlo
sekundární vody

TČ
země-voda
TČ
voda-voda

čerpadlo primární
vody

* nebo start řídící jednotky pro elektronický expanzní ventil
Jak již bylo uvedeno, tečka R také indikuje jednoduchým bliknutím dosažení průtoku na jednom ze vstupů
INP a dvojitým bliknutím dosažení průtoků u obou vstupů INP.
Na výstupních svorkách (kontakty relé) programovatelné řídící jednotky používejte vždy jen jeden
druh napětí nebo napětí z jedné fáze. Nikdy vedle sebe nepřipojujte bezpečné a nízké napětí, nebo
napětí z různých fází!
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8. SCHEMA ZAPOJENÍ REGULÁTORU

Vnější zapojení regulátoru se kromě funkcí vstupu FLOW prakticky od minulých verzí neliší.
Pozor, funkce vstupu FLOW jsou rozšířeny, viz řádek 50b, kapitola 11.9., od verze V30.
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8.1. FUNKCE REGULÁTORU PO ZAPNUTÍ – ČASOVÝ DIAGRAM
Po připojení napájení displej zabliká všemi segmenty a tečkami a pokud je vše v pořádku, objeví se
informace tA, která se střídá (podle nastavení ř. 59, rot) s údajem teploty, stavu On nebo OFF, nebo začne
odpočet času. Žádný výstup není sepnut. Časový sled událostí u TČ země-voda a voda-voda je na
následujícím diagramu. Tady je vidět i vzájemný vztah nastavitelných časů:

9. OBECNÉ NASTAVENÍ REGULÁTORU
9.1. ZMĚNA PARAMETRŮ A VSTUP DO MENU BEZ HESLA
Bez hesla jsou přístupné první čtyři řádky menu podle dále uvedené tabulky. Po přidržení pravého tlačítka
E (Enter) z libovolného menu na dobu delší než 5 sec. se objeví menu SEt. Levým a středním tlačítkem
lze postupně přepínat menu SEt, PoS, TYP a PAS. Po zvolení menu se volba potvrdí pravým tlačítkem E
a pomocí tlačítek se šipkami lze měnit číselnou hodnotu. Přidržením šipky změna údaje krokuje a zrychlí
se. Po skončení změny se údaj potvrdí tlačítkem E. Displej zabliká, dojde k zápisu hodnoty do paměti a
zobrazení se vrátí do zvoleného menu. Pokud se po dobu delší než 5 sec. (ř.59a tLt) nestiskne žádné
tlačítko, dojde k automatickému návratu do provozního režimu a zobrazování probíhá podle zvoleného
parametru rot v ř.59.
Pokud se změněný údaj nepotvrdí stiskem E, dojde k návratu do provozního stavu beze změny
hodnoty.
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9.2. ZMĚNA PARAMETRŮ A VSTUP DO DALŠÍHO MENU S HESLEM
Tyto parametry se často nemění a proto je přístup k nim chráněn heslem. Heslo je číslo, je obvykle
přednastaveno na 0 nebo 24 a je možné jej změnit i do záporných hodnot. Zapomenuté heslo lze
zobrazit krátkým stisknutím středního tlačítka po zapnutí regulátoru v době, kdy ještě bliká displej.
Postup pro vstup do menu pod heslem je následující:
Po stisku tlačítka E na více než 5 sec. se objeví menu SEt. Středním tlačítkem se najde menu PAS
(pasword=heslo), potvrdí se stiskem E a tlačítky se šipkami se zadá hodnota hesla (obvykle 0 nebo 24).
Číslo se opět potvrdí stiskem E. Objeví se opět nápis PAS, ale mezi písmeny A a S nahoře bliká tečka.
Nyní je možno pohybovat se pomocí tlačítek se šipkami v celém menu v obou směrech. Vybraný parametr
se vybere tlačítkem E, jeho hodnota se změní pomocí tlačítek se šipkami a opět se potvrdí stiskem E.
Displej zabliká a dojde k zápisu nové hodnoty. Není li změna potvrzena stiskem E, nedojde k jejímu zápisu.
Pokud se po dobu delší než 10 sec. nestiskne žádné tlačítko, program se vrátí z menu pod heslem do
provozního stavu. Tento čas lze upravit pomocí parametru tLt (ř.59a). Heslo lze parametrem EPS v ř.60
změnit.
9.3 VOLBA TYPU TČ
V menu v ř.5 se pomocí parametru ttC zvolí typ TČ. U TČ vzduch-voda jsou dvě volby, v jednom případě
má TČ 4cestný ventil v režimu topení bez napětí (ttC=1), ve druhém je v režimu topení pod napětím
(ttC=2). Pro uložení změny typu se musí regulátor vypnout a znovu zapnout.
9.4. MANUÁLNÍ PROVOZ
UPOZORNĚNÍ: Manuální provoz, kdy se dá každý výstup ovládat ručně, je servisní režim, určený jen pro
testování zařízení. Nic není blokováno ani chráněno! Neodborný postup může vést k vážnému poškození
TČ.
Manuální provoz lze spustit v menu tr dlouhým stiskem středního tlačítka (delším než 5 sec.). V tomto
režimu může regulátor zůstat libovolně dlouho. Kroky se zobrazí na displeji symboly M-1 až M-5 a číselně
odpovídají příslušným výstupům OUT1 až OUT5. Přecházet mezi nimi je možné krátkým stiskem středního
tlačítka. Výstupy lze zapínat a vypínat stiskem pravého tlačítka. Také indikace sepnutých výstupů je
shodná jako za provozu, t.j. sepnutí výstupů OUT1 až OUT4 indikují segmenty V1 až V4, OUT5 tečka R,
blikáním pak indikuje průtoky.
I v tomto režimu lze přejít do běžného režimu zobrazování hodnot, aniž by byl manuální provoz zrušen, a to
stiskem levého tlačítka. Pak lze přepínat mezi zobrazeními všech hodnot jako za běžného provozu,
kontrolovat například průtoky a podobně.
Návrat do provozního stavu je možný dlouhým stiskem středního tlačítka v menu tr, ale vhodnější je
regulátor vypnout a znovu zapnout.
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10. PŘEHLED, VÝZNAM A NASTAVENÍ PARAMETRŮ REGULÁTORU
Parametry v prvních 4 řádcích jsou přístupné bez hesla.
Parametry s řádky s barevným písmem (5-60) jsou přístupné pouze po zadání hesla.
Parametry v řádcích s červeným textem (27-39) jsou pouze pro TČ vzduch/voda (ttC=1 nebo 2).
Parametry v řádcích se zeleným textem (16, 50a) se týkají pouze TČ země/voda a voda/voda (ttC=0).
Ř

Par.

1

PAS

2

SEt

3

PoS

4

tYP

5

ttC

6
7
8
9

tE1
S-1
tE2
S-2

10

SLo

11

SHi

12
13

dLo
dHi

14

tEt

15

tEF

16

LtL

16a
17

FtL
td

18a

Edo

18b
19
20
21

Edf
C-E
Con
CHd

22

CkC

23
24

Ckk
CSu

25

tHd

26

tEO

27

LtE
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Popis
Heslo pro přístup do další úrovně. Pomocí parametru PAS se
dá změnit. Pro zkoušky se doporučuje nastavit PAS=0
Požadovaná teplota tr manuálně (pro SET=1) .
Rozsah možnosti nastavení v menu bez hesla se dá omezit
parametry SLo a SHi.
Posun celé vypočtené regulační křivky ekvitermu.
Hranice lze omezit parametry dLo a dhi .
0 = topí ekviterm, 1 = topí se podle nastavení SET 2=topí se
podle nastavení SEt, ale bez blokování venkovní teplotou tEt
Typ TČ: 0=země/voda a voda/voda, 1=vzduch/voda,
2=vzduch/voda inv. (v režimu topení je 4CV pod napětím)
Pro uložení této změny se musí regulátor vypnout a zapnout!
Teplota pro parametr S-1 ekvitermu, viz obrázek
Požadovaná teplota při venkovní teplotě TE1, viz obrázek
Teplota pro parametr S-2 ekvitermu viz obrázek
Požadovaná teplota při venkovní teplotě TE2 viz obrázek
Minimální teplota pro manuální nastavení tr pomocí SET
a pro ekviterm
Maximální teplota pro manuální nastavení tr pomocí SET
a pro ekviterm
Minimální teplota pro posuv křivky ekvitermu PoS
Maximální teplota pro posuv křivky ekvitermu PoS
Venkovní teplota, při které se začíná topit, pod ní se odblokuje
spuštění TČ. Nad ní se blokuje chod TČ i elektrokotle. Hystereze
teploty tEt viz ř. 59e.
Průměrování pro evitermní reg. podle venk. teploty. Pro TEF=0 je
vyp., 1=6hodin, 2=12h., 3=18h, 4=24h. Je nutný reset regulátoru.
Minimální teplota solanky nebo vody z výparníku nebo
max. teplota výtlaku kompresoru, viz řádek 16a.
Funkce čidla teplotního LtL: 0=pokles pod limit, 1=překročení
Teplotní hystereze regulace regulátoru (teplota vody tA)
Teplotní diference elektroohřevu, EO zapne, když tA bude o Edo
nižší než tr a bude splněna podmínka času C-E
Teplotní hystereze EO, vypne, když tA bude o Edf nižší než tr
Zpoždění startu elektroohřevu po splnění podmínky Edo
Zpoždění startu po zapnutí nebo odstranění poruchy
Zpoždění startu po zapnutí signálu nízký tarif od HDO
Zpoždění startu kompresoru po zapnutí oběhového čerpadla primáru
a čas jeho doběhu po vypnutí kompresoru
Ochrana proti častému zapínání kompresoru
Čas pro otevření servoventilu vody na sekundární straně.
Provoz v době vysokého tarifu: 0=Vše: OFF,
1= TC: ON/EO: OFF
Provoz elektroohřevu (EO) a čerpadla sekundáru (OČS) při poruše
TČ: 0= EO: ON/OČS: OFF, 1 = EO: ON/OČS: ON,
2=EO i OČS: OFF
Venkovní teplota, pod kterou se TČ vypne, opět zapne při
zvýšení teploty o 1°C.

Rozsah

Vel

-999 ..999

Předn.
0

Slo..SHi

°C

35

-dLo..dHi

°C

0.0

0..2

1

0..2

0

-20…0
0…100
0…50
0…100

°C
°C
°C
°C

-12
40
20
30

0…100

°C

10

0…100

°C

45

-10…0
0…10

°C
°C

-5
5

0…50

°C

30

0…4

0

-20.0..150.0

°C

3.0

0..1
0.0…20.0

°C

0
2.0

0.0…20.0

°C

2.0

0,0...10.0
0…120
1…10
0…10

°C
min
min
min

2.0
30
5
1

15…240

sec

30

1…30
10…600

min
sec

6
60

0…1

0

0…2

2

-50..50
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28
29
30
31
32a
32b

uE1
ud1
uE2
ud2
uES
uEE

33

u-i

34

uEt

35

uEC

36
37
38
39
40
40a
40b
40c
40d

u-C
uC1
uC2
uC3
tAo
tEL
LoF
Lon
ECP

41

CFP

42

MPP

43

iLP

44

CFS

45

MPS

46
47

iLS
Ckd

48

PLo

49

PHi

49a

CP

50

E-o

50a

F-2

50b

FFL

53

tSt

54
55
56
57

oO1
oO2
oO3
rES
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-20..100
Dolní venkovní teplota pro diferenci odtávání uD1.
2.0..50.0
Diference odtávání při teplotě UE1.
0..100
Horní venkovní teplota pro diferenci odtávání UD2.
2.0..50.0
Diference odtávání při teplotě UE2.
0..100
Teplota výparníku, nad kterou je blokován režim odtávání.
0..50
Venkovní teplota, nad kterou je blokován režim odtávání.
Interval časového odtávání: 0=vypnuto=odtávání pomocí
0..240
teplotního rozdílu tud.
0..100
Teplota výparníku, při které se ukončí cyklus odtávání
Omezení maximální doby odtávání pomocí tud a doba
1..60
časového odtávání. Konec odtávání vždy při UEt nebo po čase
uEC. Skončí-li odtávání na čas UEC, displej zobrazí zprávu E-o.
0..60
Zpoždění startu prvního odtávání po zapnutí TČ
1..600
Prodleva v odtávání 1. Při uC1=0se nechá kompresor v chodu.
1..600
Prodleva v odtávání 2. Při uC2=0se nechá kompresor v chodu.
1...600
Prodleva v odtávání 3. Při uC3=0se nechá kompresor v chodu.
10..50
Minimální teplota vody tA pro povolení spuštění odtávání
-20.0..10.0
Teplota, pod kterou se má periodicky spínat OČ sekundáru
1...600
Prodleva vypnutí čerpadla při nízké teplotě
1...600
Doba zapnutí čerpadla při nízké teplotě
0...1
Povolení protáčení čerpadel proti zatuhnutí (1=ANO, 0=NE)
Zpoždění pro vyhodnocení poruchy průtoku primáru INP2
0,0..60.0
(je to i měřicí interval, čas má vliv na min. zobrazovaný průtok).
Při CFP=0,0 je vstup INP2 úplně vypnut.
Minimální hodnota průtoku v m3/h, při nižším průtoku se TČ vypne.
Pro MPP=0 je zachována funkce měření průtoku a TČ se přitom 0,00..19,99
nevypíná (musí být nastaveno CFP>0).
0,1...999
Počet impulzů vodoměru primárního okruhu na litr.
Zpoždění pro vyhodnocení poruchy sekundáru INP1
0,0..60.0
(je to i měřicí interval, čas má vliv na min. zobrazovaný průtok).
Při CFS=0,0 je vstup INP1 úplně vypnut.
Minimální hodnota průtoku v m3/h, při nižším průtoku se TČ vypne.
Pro MPS=0 je zachována funkce měření průtoku a TČ se přitom 0,00..19,99
nevypíná (musí být nastaveno CFS>0).
0,1...999
Počet impulzů vodoměru sekundárního okruhu na litr.
0..1200
Zpoždění vypnutí čerpadla sekundární strany po vypnutí TČ.
Druh presostatu Lo (nízký tlak), provozní stav kontaktů
ON=1, OFF=0 . 2=Externí start odtávacího cyklu pomocí vstupu
LtA+původní na teplotu tud, 3=jen externí start odtávacího cyklu
0..4
pomocí vstupu LtA, 4 = přepínání SET/ekviterm pomocí vstupu
Lta na modulu TCX, zkrat=topí SET)
Druh presosostatu Hi (vysoký tlak): Provozní stav kontaktů OFF=0,
0..1
On =1.
0..10
Zpoždění reakce na presostaty v sekundách.
Povolení vzájemné blokace odtávání dvou TČ vzduch-voda:
0..1
ON=1, OFF=0
Funkce OUT2: 0=ovládání EMV, 1=indikace všech poruch (i
0..1
odpojení teplotních čidel tE a tu), viz kapitola 12
Funkce vstupu FLOW: 0=FLOWswitch, 1=termostat vysoké teploty,
sepnutí je porucha, 2=termostat, rozepnutí je trvalá porucha, 3 až
0..5
5=ohřev druhé nádrže, viz kapitola 11.9. Pro uložení této změny se
musí regulátor vypnout a zapnout!
Zrychlený testovací režim: 0=provozní režim, časy jsou podle
0…1
nastavení, 1=minuty jsou jako sekundy
-10.0…10.0
Kalibrace čidla, teplota tA
-10.0…10.0
Kalibrace čidla, teplota tE
-10.0…10.0
Kalibrace čidla, teplota tu
0…1
Rozlišení zobrazování měřené hodnoty, 0=celá, 1=desetiny
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°C
°C
°C
°C
°C
°C

-10
5.0
20
10.0
8
16

min

0

°C

10

min

5

min
sec
sec
sec
°C
°C
min
min
-

5
30
60
20
20
2.0
30
3
1

sec

0

m3/
h

1.0

i/l

1,0

sec

0

m3/
h

1.0

i/l
sec

1,0
20
0

0
0
0
1
0
0
0.0
0.0
0.0
1
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Adr Adresa linky RS485 regulátoru
Rotace hodnot na displeji: 0=bliká parametr a hodnota,
rot 1=automatické přepínání zobrazení všech parametrů a hodnot,
2=jen hodnota zvoleného parametru (kromě menu tA)
tLt Čas pro automatický návrat z menu po heslem do hlavního menu
Max. doba chodu TČ v hodinách před nucenou pauzou (CPf v
CPN
minutách), při nastavení 0 je funkce vypnuta.
Vnucená doba pauzy v minutách po čase CPN. Na displeji se
CPF
zobrazuje čas (minuty) do ukončení. Při CPF=0 je funkce vypnuta.
dEF=tovární nastavení, SAu=uložení vlastního nastavení,
PAr
Lou=načtení vlastního uloženého nastavení. Je nutný restart.
tDE Nastavení hystereze teploty, kdy se začíná topit tEt, viz ř. 14.
EPS Změna hesla pro vstup do další úrovně

0…128

1

0…2

0

1..255

sec

10

0..60

hod

0

0..600

min

0
---

0,0..10.0
-999..1999

°C

0,5
0

U TČ země-voda a voda-voda nejsou v menu regulátoru červené parametry přístupné, u TČ vzduch-voda
nejsou přístupné zelené.
Před zásahem do nastavení je třeba si vše řádně rozmyslet a každou změnu si poznamenat.

11. DALŠÍ FUNKCE REGULÁTORU SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY TYPY TČ
11.1. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ POMOCNÉHO ZDROJE TEPLA – ELEKTROOHŘEV EO
Není-li z důvodu zvýšeného odběru tepla výkon TČ dostatečný, může regulátor zapnout pomocný zdroj
tepla, kterým může být například elektrické topné těleso v akumulační nádrži („elektroohřev“, dál jen EO),
nebo elektrokotel zařazený v sérii s TČ. K tomuto účelu má regulátor výstupní kontakt OUT4. K jeho
sepnutí dojde po uplynutí nastaveného času C-E (ř.19), pokud se během této doby teplota v nádrži nezvýší
na hodnotu tr-Edo (ř.18a). Když se teplota zvýší na hodnotu tr-EdF (ř.18b), EO vypne. Když se EoF
nastaví do záporné hodnoty, vypne se EO až po dosažení teploty, tr-(-EoF), což je vlastně tr+EoF. EO se
tedy vypne až při teplotě o absolutní hodnotu EoF vyšší, než tr.
Podle toho, kde je umístěno elektrické topné těleso EO, se může povolit nebo zakázat chod oběhového
čerpadla, viz parametr tEO v ř.26.
11.2. EKVITERMNÍ REGULACE
Regulátor umožňuje regulaci teploty vody v akumulační nádrži na pevně nastavenou teplotu, nebo se tato
teplota může měnit podle teploty venkovního vzduchu. Druh regulace se volí parametrem tYP.
Při nastavení tYP=1 se regulovaná teplota tr nastavuje napevno ručně v menu SEt. Tato teplota se snímá
čidlem tA a při dosažení této teploty se TČ vypne. Opětovné zapnutí je podmíněno poklesem teploty tA o
diferenci td a současně podmínkami pro časové blokování opakovaného startu.
Při nastavení tYP=0 je v činnosti ekvitermní regulace. Její parametry lze nastavit podle zobrazeného
diagramu:

Strana 11/29

ELTEX electronic, Bezměrov 212, 767 01 Kroměříž, tel. 573362033, eltex-km@seznam.cz

www.eltex-km.cz

Strana 12/30

Návod V.31

ELTEX electronic Bezměrov 02.2019

Funkce průměrování slouží pro výpočet ekvitermní teploty (ř.15). Parametr tEF=0 znamená, že se pro
stanovení vypočtené teploty tr bere okamžitá teplota venku tE. Pro tEF=1, 2,3 a 4 platí, že se teplota pro
výpočet bere jako průměr tE za posledních 6, 12,18 nebo 24 hodin. Na displeji se zobrazuje ve °C jako
údaj tEA. Pro nastavení této funkce se musí regulátor restartovat (vypnout a zapnout).
11.3. DÁLKOVÉ VYPNUTÍ TČ
Někdy je potřeba nadřazeným regulačním systémem TČ vypínat. Dá se to zařídit zkratováním teplotního
čidla tu. TČ se vypne jako při dosažení teploty tA. Na displeji se zobrazí informace -OF. Pokud dojde k
vypnutí u TČ vzduch-voda během odtávacího cyklu, cyklus je přerušen a ukončen. Po zapnutí (rozpojení
kontaktu) se obnoví normální spouštěcí cyklus.
POZOR! Pro tento účel se musí použít přídavné relé umístěné u regulátoru (lze použít i optočlen, nikoli
v provedení Darlington, kde by nebyla zaručena úroveň logické nuly). V žádném případě se k regulátoru
nesmí připojovat nějaké delší vedení, hrozí poškození regulátoru, v lepším případě mohou indukovaná cizí
napětí způsobit nepředvídatelné náhodné poruchy regulace, nečekané restarty a podobně.
11.4. VYPNUTÍ TČ PŘI SIGNÁLU HDO VYSOKÝ TARIF
Pokud se svorky 6-7 na modulu TCX rozpojí, znamená to, že nastal čas trvání vysokého tarifu elektrické
energie a TČ se vypne (podle nastavení parametru tHd ř.25). Nejprve se vypne kompresor, poté podle
konfigurace TČ ventilátor (nebo čerpadlo primární kapaliny) a 4cestný ventil (EMV) a oběhové čerpadlo
sekundární vody.
Pokud přijde signál HDO „vysoký tarif“ v době trvání odtávání (TČ vzduch-voda), odtávací cyklus se
dokončí a teprve pak se TČ vypne. Po obnovení stavu HDO „nízký tarif“ (kontakty 5-6 modulu TCX
spojeny) se obnoví spouštěcí cyklus.
11.5. DÁLKOVÉ PŘEPNUTÍ TYPU REGULACE PEVNÁ TEPLOTA-EKVITERM
Při nastavení parametru PLo (ř.48) na hodnotu Plo=4 se změní funkce vstupu LtA modulu TCX, viz
schema. Při zkratování svorek 4-5 (opět jen pomocí relé) se regulátor přepne na regulaci na pevnou
teplotu tr danou nastavením parametru SEt. Při rozpojených svorkách se teplota reguluje podle nastavené
ekvitermní přímky.
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11.6. PROTÁČENÍ OBĚHOVÝCH ČERPADEL
Je to opatření proti zatuhnutí OČ při dlouhodobém stání. V ř.40d je parametr ECP, který při nastavení na
hodnotu 1 aktivuje funkci protáčení oběhových čerpadel v době klidu TČ, například v letním období. Podle
typu TČ se zapíná výstup OUT5 nebo i OUT1 na dobu 60 sekund, na displeji se objeví hlášení 2OC. Po
zapnutí regulátoru se tato funkce aktivuje poprve po 6 hodinách a opakuje po 7 dnech.
11.7. OCHRANA TČ DETEKTOREM PRŮTOKU
Hlídání průtoku vody je důležité zejména v primárním okruhu TČ voda-voda, kde může dojít při snížení
průtoku vody k jejímu zamrznutí ve výparníku a k následné vážné havárii. Podobný problém může nastat u
TČ vzduch-voda v režimu odtávání, kde je v té době kondenzátor sekundární strany ve funkci výparníku a
odebírá se velký výkon z poměrně malého množství vody. Regulátor obsahuje kontaktní vstup FLW na
modulu TCX .
Kontakty detektoru se připojí na svorky modulu TCX a v menu v ř. 50b se nastaví FFL=0. Po změně
tohoto nastavení se musí regulátor vypnout a znovu zapnout, jinak se změna neuloží. Před startem
kompresoru proběhne kontrola sepnutí kontaktu a pak se zapne kompresor. Při rozpojení se kompresor
odstaví a regulátor oznámí poruchu FLo. Proběhne nový spouštěcí cyklus a pokud bude průtok v pořádku,
kompresor se zapne. Pokud ne, bude start opakován potřetí a po neúspěšném pokusu se objeví hlášení
poruchy FL3. TČ zůstane vypnuto s hlášením chyby a je nutný zásah obsluhy. Pokud se flow-switch
nepoužije, musí se kontakty FLW modulu TCX propojit.
11.8. MĚŘENÍ PRŮTOKŮ POMOCÍ VODOMĚRŮ
Regulátory od verze V15.8 jsou rozšířeny o dva impulzní vstupy pro přímé připojení vodoměrů, které jsou
vybaveny kontakty pro měření průtoku.
Dvě svorky, původně použité jako společný vodič pro teplotní čidla, mají funkce impulzních vstupů.
Pro jištění průtoku jsou prakticky použitelné pouze vodoměry s 1 a více pulzy na litr, viz příklady.
Pro pouhé měření lze použít i typy s 1 impulzem na 10 litrů, měření bude pomalé.
Na impulzní vstupy INP1 a INP2 lze tedy připojit vodoměry vybavené kontakty pro měření průtoku. Může se
připojit jeden nebo dva a každý může mít jiné parametry a jinak nastavené průtoky pro vypnutí TČ.
Vstupy lze samostatně konfigurovat třemi způsoby:
– vstup lze vypnout
– vstup lze použít jen pro měření průtoku bez vlivu na chod TČ, může měřit průtok kdekoli mimo TČ
– vstup lze použít pro měření průtoku a nastavit limit, pod kterým se TČ vypne.
Vstup INP1 je určen pro sekundární okruhy všech TČ, INP2 pro primární. V indexech konfigurace je
poslední písmeno S=sekundární, P=primární:
Nastavují se tři veličiny:
cFP (cFS)
je zpoždění v sekundách pro vyhodnocení poruchy průtoku. Je to vlastně měřicí interval,
max. doba mezi impulzy. To znamená, že pokud bude čas mezi dvěma impulzy z vodoměru delší, než
tento interval, vyhodnotí se průtok jako 0. Delší interval znamená, že se budou zobrazovat průtoky od
nižších hodnot. U TČ voda-voda, kde to slouží především k ochraně proti zamrznutí, není příliš dlouhý
interval žádoucí, volí se kompromis, viz příklady nastavení. Když se zde 0, bude vstup vypnut.
MPP (MPS) je požadovaná minimální hodnota průtoku, pod kterou se má TČ vypnout, opět v m3/h.
Když se nastaví na 0, bude tento vstup jen měřit, a to bez vlivu na chod TČ, i ve stavu OFF.
ilP (iLS)

je počet impulzů vodoměru na 1 litr vody, je to dáno výrobcem vodoměru.
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Příklad 1: nastavení parametrů pro měření průtoku s detekcí poklesu a vypnutím TČ:
Mějme vodoměr s konstantou 1 impuls/1 litr, sekundární okruh. Požadovaný minimální průtok, při kterém
se TČ vypne, je požadován například 1,2m3/h:
Nastaví se:
iLS=1
MPS=1,2

konstanta vodoměru 1 impuls na litr.
minimální požadovaný průtok v m3/h.

Parametr zpoždění pro vyhodnocení poruchy cFS se volí podle této rovnice:
cFS= >3,6 / ( min.průtok m3/h * konstanta vodoměru). Pro 1,2m3/h je tedy cFS =3,6/(1,2*1)=3 sekundy.
Pokud se cFS nastaví na 3, bude se sice TČ vypínat při poklesu pod 1,2m3/h, ale průtok se bude také
zobrazovat až od této minimální hodnoty 1,2m3/h. Do té doby se zobrazí jen nuly. Po jeho překročení
začne problikávat tečka „R“.
Aby bylo možné zobrazit průtok o něco nižší, než nastavený limit pro vypnutí 1,2m3/h, musí se nastavit čas
cFS o něco delší. Chceme například, aby se průtok zobrazoval už od 1 m3/h.
Pak se konstanta cFS nastaví na:
cFS = 3,6 / průtok, t.j. 3,6/1=3,6 sec.
Při nastavení cFS=3,6 se bude měřit od 1m3/h, TČ se bude vypínat při poklesu pod 1,2m3/h.
Parametr cFS je současně max. čas čekání na další impuls. Nepřijde-li do této doby impuls, je oznámena
porucha EPS a TČ se vypne. Delší čas cFS tedy znamená i pozdější vypnutí kompresoru, proto se volí jen
o málo vyšší, než je nezbytně nutné.
Pokud budou na vstupy INP1 a INP2 připojeny dva vodoměry a parametry MPP a MPS nebudou nulové (tj.
oba vstupy budou aktivní), bude po dosažení jednoho limitu průtoku problikávat kontrolka „R“ jednou a po
dosažení limitu u druhého se problikávání změní na dvojité. Při poklesu průtoku u libovolného z nich se
nejprve vypne kompresor a postupně ostatní prvky TČ, nakonec oběhová čerpadla podle nastaveného
zpoždění.
Poruchový stav průtoku u TČ se hned nepovažuje za havarijní. Regulátor se po prvním poklesu průtoku
vypne, pak proběhne nový startovací cyklus a pokud jsou průtoky opět v pořádku, TČ se zapne. Totéž se
opakuje po druhé poruše průtoku. Stane-li se porucha potřetí, zůstane TČ mimo provoz, indikuje se E3P
nebo E3S a je nutný zásah obsluhy. Tato úprava SW byla provedena proto, aby se zamezilo odstavení TČ
při nějaké krátkodobé poruše průtoku. Čítač poruchových událostí se po 2 hodinách vymaže. To
znamená, že dojde-li k první poruše dnes a k další zítra, bude zítra TČ odstaveno zase až po třetí události.
Provoz regulátoru se dá obnovit dlouhým stiskem středního tlačítka (nad 5 sec.) nebo vypnutím a
opětovným zapnutím regulátoru.
INDIKACE: Do doby vynulování čítače poruch, pokud se provoz obnovil, na displeji problikává údaj Onteplota-EPP nebo On-teplota-EPS. Po dosažení 2 hodin problikávání ustane.

Příklad 2: nastavení jen pro měření průtoku bez funkce vypnutí TČ
Pro tato měření není nutná rychlá odezva na pokles průtoku, proto se může použít i vodoměr s konstantou
například 1 impuls na 10 i více litrů. Čas měřicího cyklu bude pak delší.
Mějme opět vodoměr s konstantou 1 impuls/litr, připojený na vstup INP2.
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Chceme jen měřit průtok od 0,4 m3 za hodinu.
Jen pro měření se nastaví:
MPP=0
Konstanta převodu vodoměru:
Měřicí interval (sec.):

ILP=1.0
CFP= 3,6 / (1*0,4) = 9 sekund.

Příklad 3: nastavení jen pro měření průtoku bez funkce vypnutí TČ - vodoměr 10 litrů/impuls
Mějme tentokrát vodoměr s konstantou 1 impuls na 10 litrů (tedy iLP=0,1), připojený na vstup INP1.
Chceme jen měřit průtok od 0,2 m3 za hodinu.
Jen pro měření se nastaví
MPS=0
Konstanta převodu vodoměru:
ILS=0,1
Měřicí interval (sec.):
CFS= 3,6 / (0,1*0,2) = 160 sec.
Max. nastavitelný interval CFS v regulátoru je ale jen 60 sec.
Minimální možný zobrazitelný průtok tedy nemůže být 0,2m3/h, ale až od 3,6/(0,1*60)=0,6m3/h.
Je to poměrně extrémní příklad, měřicí interval je velmi dlouhý, ale to nemusí vždy vadit.
11.9. DALŠÍ MOŽNOST POUŽITÍ VSTUPU FLOW U MODULU TCX
Použití termostatu přehřátí par výtlaku kompresoru. Od verze V20 lze vstup FLOW použít pro připojení
kontaktního termostatu na výtlačném potrubí kompresoru. (ř.50b). Tento havarijní termostat může chránit
kompresor před přehřátím. Vysoká teplota výtlaku může být zaviněna například nedostatkem chladiva. Na
výtlačné potrubí nebo na horní část kompresoru se může upevnit kontaktní spínač teploty (tzv. klixon) s
teplotou cca (120-130)°C. Podle stavu kontaktů v klidu se nastaví parametr FFl v ř.50b. Při nastavení
FFl=1 se kompresor vypne při sepnutí, pro FFl=2 při rozepnutí kontaktu. Tentokrát se ani po vychladnutí
pokus o start neopakuje, protože tato porucha je považována za vážnou podobě jako porucha vysokého
nebo nízkého tlaku a zobrazí se poruchové hlášení Hit.
ROZŠÍŘENÍ FUNKCE PRO OHŘEV DVOU AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ NA DVĚ TEPLOTY, od V.31
Možnost zapojení ohřevu dvou nádrží podle kapitoly 19.2. zůstává zachována, ale regulátor byl doplněn o
možnost přepnutí funkce pro ohřev druhé nádrže pomocí jinak nevyužitého vstupu FLOW. K přepnutí je
potřeba signál od termostatu ve druhé nádrži. Použije se přídavné relé, případně s více kontakty (i pro
přepnutí trojcestného ventilu), protože na vstup FLOW se nesmí přivést cizí napětí, ani se nesmí s ničím
spojit. Varianty zapojení jsou na přiložených schematech v příloze. Současně se sepnutím vstupu FLOW
se tedy musí přepnout i třícestný ventil na výstupu vody z TČ do výměníku nádrže s TUV . Nastavení
se provede v řádku 50b parametrem FFl.
Jsou nastavitelné 3 varianty:
a)
FFl=3.
Regulaci teploty TUV a přepínání trojcestného ventilu řídí jen regulátor ETX-TC bez potřeby dalšího
termostatu. Čidlo tA2, původně pro měření teploty venku tE, se umístí do druhé nádrže, venkovní teplota
se neměří. V tomto režimu je tedy vyřazena ekvitermní regulace teploty tA. Po sepnutí vstupu FLOW se na
displeji místo venkovní teploty tE zobrazí teplota druhé nádrže tA2 a regulace probíhá podle nastavení
teploty S-2 (v hlavním menu regulátoru bez hesla). Po dosažení teploty S-2 se TČ vypne. Rozepnutí vstupu
FLOW vrátí regulaci zpět do režimu topení podle nastaveni parametru SET. Přednost má ohřev TUV.
Elektrické schema je upraveno a je změněna funkce výstupu OUT5. Ten nespíná oběhové čerpadlo
sekundáru OČS, ale přepíná trojcestný ventil 3CV. Pro jeho ovládání je použito další relé s volným
přepínacím kontaktem a s kontrolkou pro indikaci ohřevu TUV. Obě oběhová čerpadla se zapínají
současně pomocí výstupu OUT1. Tento výstup spíná i stykač softstarteru, případně jeho napájení (jen u
typu ABB PSRxx).
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b)
FFl=4.
Regulaci teploty TUV a přepínání trojcestného ventilu řídí vnější termostat. Vstup tE zůstává ve funci
měření venkovní teploty. Jde o ohřev dvou nádrží bez zobrazení teploty druhé. TČ po sepnutí vstupu
FLOW ohřívá druhou nádrž a k jeho přepnutí do režimu topení dojde po jeho rozpojení. TČ v podstatě po
sepnutí FLOW ignoruje teplotu tr nastavenou v regulátoru a i když by byla tA vyšší než tr, zůstává v
provozu. Elektrické schema zůstává prakticky bez úprav, funkce výstupů regulátoru je zachovaná, jen pro
sepnutí vstupu FLOW je přidáno relé TUV z důvodu jeho galvanického oddělení.
c)
FFl=5.
K přepnutí TČ do režimu ohřevu TUV dojde propojením kontaktu FLOW povelem zvenčí, například
od termostatu v nádrži TUV. K regulátoru se připojí dvě čidla tA a tA2 přes kontakty přidaného relé TUV,
které má 3 přepínací kontakty. První kontakt sepne vstup FLOW, druhý přepne čidla tA-tA2. Na displeji se
zobrazí teplota druhého čidla tA2. TČ ohřívá vodu ve druhé nádrži podle parametru S-2 v menu bez hesla.
Po dosažení teploty S-2 se TČ vypne. Také při rozpojení vstupu FLOW se regulace vrací do režimu topení
a opět se reguluje podle teploty SET (tA). Funkce čidla tE se nemění. Elektrické schema se kromě
přidaného relé se 3 kontakty pro přepnutí čidel tA/tA2 a vstupu FLOW nemění, funkce výstupů regulátoru
je zachovaná. Třetí kontakt relé přepíná trojcestný ventil 3CV. Teplota tA2 (S-2) musí být nastavena o něco
výš, než teplota na přídavném termostatu, jinak se ventil TUV nepřepne a TČ se do režimu topení nevrátí.
Každá varianta má své výhody a nevýhody. Varianta a) vyžaduje jiné zapojení, vyřazuje málo používanou
ekvitermní regulaci, ale obě funkce řídí jeden regulátor. Varianta b) vyžaduje vnější termostat, přídavné
relé a vyřazuje regulaci TČ a varianta c) rovněž vyžaduje vnější termostat s relé se 3 kontakty.
11.10. POUŽITÍ ČIDLA tu PRO MĚŘENÍ TEPLOTY KAPALINY NEBO VÝTLAKU KOMPRESORU
1. Měření a hlídání teploty ochlazené vody nebo solanky. U TČ voda-voda se čidlo tu používá pro
hlídání teploty ochlazené vody. Tím se zabrání jejímu ochlazení na hodnotu blízkou nule a sníží se
nebezpečí jejího zamrznutí ve výparníku. Teplota LtL (ř.16) se nastaví na (1-2)°C. U TČ země-voda se
hodnota LtL přenastaví asi na -6°C. V ř.6a musí být nastaveno FtL=0.
Při poklesu teploty tu pod nastavenou hodnotu se děje následující: kompresor se vypne, ale oběhové
čerpadlo primáru OČP zůstává v chodu. Ihned nastane odpočítávání nového startovacího cyklu. Pokud se
teplota tu opět zvýší nad nastavenou LtL, TČ se spustí. Dojde-li po chvíli opět k podchlazení tu, děj se
opakuje. Dojde-li i po třetím cyklu k podchlazení tu, TČ se vypne a objeví se poruchové hlášení Et-.
Pokud se ale teplota tu během spouštěcího cyklu nezvýší nad LtL, což může nastat například při
ztuhnutí podchlazené nemrznoucí směsi ve výparníku a OČP proto nemůže teplejší solanku protlačit, dojde
k odstavení TČ ihned a objeví se hlášení Et-.
2. Měření a hlídání teploty výtlaku kompresoru čidlem tu. U TČ země-voda lze čidlo tu použít pro
měření teploty výtlaku kompresoru a pro vypnutí při jeho přehřátí nad nastavenou hodnotu. V tomto
případě se v ř.16a nastaví FtL=1. TČ se vypne, je-li teplota tu vyšší, než nastavená, např. +120°C. V
tomto případě se musí použít čidlo pro vysoké teploty, například se silikonovým kabelem. Při použití
čidla s kabelem z PVC dojde za krátkou dobu k jeho degradaci.
Při přehřátí čidla tu nad hodnotu LtL ř.16 se bude dít totéž, jako v předchozím bodě, TČ se vypne, ale
tentokrát se objeví chybové hlášení EtH.
11.11. ČINNOST REGULÁTORU PŘI PORUŠE
Dojde-li k poruše, při které je TČ odstaveno, například třetí pokus o start vinou poruchy průtoků,
podchlazení kapaliny, poruchy čidla, zásah presostatu a jiné, které jsou považovány za vážné, regulátor
trvale odstaví kompresor. V ř.26 se parametrem tEo zvolí činnost, která má následovat. Pro tEo=0 se
sepne výstup OUT4 (elektroohřev) a oběhové čerpadlo sekundáru OČS se vypne. To je v případě, kdy je
přídavné elektrické topné těleso umístěno v akumulační nádrži. Pro tEo=1 zůstává OČS v chodu, to je v
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případě, kdy je elektrokotel zapojen do výstupu TČ a teplá voda z TČ jím za běžného provozu protéká. Při
nastavení tEo=2 se vše vypne.
Indikace vzniku poruchy: Nevyužitý výstup OUT2 lze konfigurovat tak, že v případě vzniku poruchy jeho
relé sepne. To je v ř.50a jako výchozí nastavení, F-2=1.
12. VNUCENÁ MAXIMÁLNÍ DOBA CHODU TČ A DÉLKA PAUZY
Při nastavení parametrů CPn (ř.59b, doba chodu v hodinách) a CPf (ř.59c, doba pauzy v minutách) na
hodnoty vyšší než nula se TČ ohledu na podmínky v provozu na dobu CPf vypne a po uplynutí času opět
zapne. Na displeji se objeví informace CPn a čas v minutách, zbývající do opětovného spuštění TČ. Pozor,
čas CPn je celkový čas cyklu, CPf je jeho část. Příklad: CPn=2 hodiny, CPf=30 minut. Po nastavení času
se TČ na 30 minut vypne a zapne se za 90 minut. Celý cyklus tedy bude 2 hodiny. Pokud by se nastavily
časy shodně nebo by byl CPf delší než CPn, TČ by se po uplynutí CPf nespustilo.
13.TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA NEBO VODA-VODA
Regulátor ovládá čerpadlo primárního okruhu, oběhové čerpadlo sekundárního okruhu společně
s uzavíracím ventilem, elektromagnetický ventil chladiva, kompresor a případný doplňkový zdroj tepla.
Hlídá teplotu primární vody vycházející z výparníku a její průtok, aby se zabránilo případnému zamrznutí při
poruše čerpadla nebo při omezení průtoku. Pro kontrolu průtoku primární vody se může použít vhodný
detektor (flow-switch), který se připojí na svorky modulu TCX, nebo lépe vodoměr s impulzním výstupem,
připojený přímo k regulátoru na vstup INP2.
Spouštěcí cyklus je vidět na výše uvedeném diagramu. Po zapnutí regulátoru běží čas Con. Po dosažení
času Con-CSu se zapne oběhové čerpadlo sekundární strany a pohon servoventilu nebo ohřev
termoventilu. Po dosažení 0 se zapne oběhové čerpadlo primáru a běží čas CkC. 5 sekund před startem
kompresoru se vyhodnocují průtoky a stav kontaktu FLOW. Pokud je vše v pořádku (kontakt je sepnut a
přicházejí impulzy, je průtok a tečka na displeji bliká), zapne kompresor a elektromagnetický ventil chladiva
před expanzním ventilem, případně se aktivuje driver elektronického expanzního ventilu.
Pokud dojde během provozu k poklesu teploty tu teplonosné látky (solanky či vody) z výparníku pod
nastavenou hodnotu LtL, vypne se kompresor, viz kapitola 10.8. Oběhové čerpadlo primárního okruhu
zůstává v provozu. Pokud se teplota kapaliny opět zvedne nad teplotu (LtL +2)° C, dojde po splnění
podmínky Ckk ke startu TČ. Po tomto času musí být teplota tu vyšší o 2°C než LtL. Pokud by se závada
opakovala a došlo by opět k poklesu teploty pod LtL, bude tento stav vyhodnocen jako porucha, TČ bude
odstaveno z provozu a zobrazí se chybové hlášení Et-. V tomto režimu zůstává zachována funkce
elektroohřevu viz ř.26 tEO.
14. TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
Regulátor zapíná ventilátor výparníku, oběhové čerpadlo sekundárního okruhu společně s uzavíracím
ventilem, kompresor, čtyřcestný ventil a přídavný zdroj tepla. Odtávání námrazy je automatické, řídí se
pomocí rozdílu venkovní teploty a teploty výparníku. Podmínky pro start odtávání a jeho průběh lze
programově nastavit, nebo je možno zvolit méně výhodné časové odtávání. Při velkém poklesu venkovní
teploty nebo naopak při vysoké teplotě se může TČ blokovat. Režim odtávání lze spustit pouze za
podmínky dosažení minimální teploty otopné vody v akumulační nádrži. Odtávací cyklus lze spustit i
manuálně. Průtok sekundární vody se musí hlídat například vodoměrem s impulzním výstupem připojeným
přímo k regulátoru nebo pomocí detektoru průtoku (flow-switch), připojeného k modulu TCX. Pro TČ
vzduch-voda se zvolí parametr ttC=1, pokud je cívka čtyřcestného ventilu TČ v režimu topení bez napětí.
Je-li cívka v režimu topení pod napětím, nastaví se ttC=2 .
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Časový sled událostí je podobný jako na diagramu pro TČ země-voda. Po zapnutí regulátoru běží čas Con.
Po skončení času CSu se zapne oběhové čerpadlo sekundární strany a servoventil nebo hlavice
termoventilu a zapne se cívka 4cestného ventilu a ventilátor výparníku. Po dalších 30 sekundách (CkC) se
zapne kompresor. Pět sekund předtím se testuje průtok.
Nastanou-li podmínky pro odtávání (rozdíl teploty tE a tu je vyšší než tud a současně je tu menší než uES
a uplynul čas u-C), zahájí se odtávací cyklus. Jak probíhá, je popsáno tabulkou:
Provozní stav
TČ

Zobrazení v
menu tA

provoz TČ

On

start odtávání
odtávání 1.

Kompresor

4cest. ventil
(pro ttC=1)

4cest. ventil
(pro ttC=2)

OFF-režim topení

On=režim topení

OFF

On

On

On

On

On

Ventilátor

tE-tu > tud nebo start na čas u-i a současně tu <uEt
O-1

OFF

OFF

při tA < tAo je sepnut elektroohřev (bez ohledu na jeho časování)
prodleva 1

uC1 (1…600 sec.), výparník se ohřívá venkovním vzduchem

odtávání 1. + EO

OE1

OFF

OFF (topení)

ON ( topení)

OFF

sepnut elektroohřev, když je nádrž
když je splněna podmínka tA > tAo, následuje krok odtávání 2.
chladná (pod tAo)
odtávání 2.

O-2

konec odtávání

On (odtávání)

OFF (odtávání)

OFF

odtávání končí, když tu > uEt nebo je překročen čas uEC, kdy se indikuje E-o

Vypnutí na povel od regulace
(pokud je povel pro vypnutí TČ,
kroky 3. a 4. se vynechají)
odtávání 3.

On

O-3

prodleva 2

OFF

OFF ( topení)

ON (topení)
(pokud je povel pro vyp.
TČ, pak po 20 sec. OFF)

OFF

OFF

OFF (topení)

ON (topení)

OFF

OFF (topení)

On (topení)

On

uC2 (1…600 sec.)

odtávání 4.

O-4

prodleva 3

OFF

uC3 (1...600 sec) vyfoukání zkondenzované vody a ochlazení výparníku

start TČ
(podle stavu regulace)

On

OFF (topení)

On (topení)

On

Běžný provozní a odtávací cyklus je označen MODŘE.
Černý text označuje provozní stavy, kdy je chladná nádrž (například po spuštění TČ na podzim), nebo děj
při vypnutí TČ během odtávacího cyklu.
V průběhu odtávací sekvence se nebere ohled na parametr ochrany častého zapínání kompresoru Ckk,
ale časování se musí omezit v parametrech uC1 , uC2 a Uc3.
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Na následujícím diagramu jsou znázorněny nastavitelné veličiny pro odtávání:

Start odtávacího cyklu je blokován, pokud je venkovní teplota tE vyšší než nastavená uEE nebo teplota
výparníku tu je vyšší než nastavená uES.
Od verze V15.9 je volitelná funkci vstupu LtA (modul TCX).
Pokud se nastaví parametr PLo=2, je možné spustit odtávací cyklus zkratem vstupu LtA. Současně je ve
funkci i odtávání se startem na rozdíl teplot tud.
Při nastavení PLo=3 bude ve funkci jen externí start signálem na vstupu LtA.
Podmínkou pro externí start odtávání je sepnutí kontaktů LtA na dobu min. asi 15 sekund. Nové odtávání
může nastat až po rozpojení kontaktů. Pokud by kontakty zůstaly propojeny, nové odtávání by se
nespustilo. I pro externí start odtávání platí podmínky min. venkovní teploty a teploty výparníku.
U verze V18 a vyšších je možné nastavení časů uC1 , uC2 a uC3 na nulu. To znamená, že při dosažení
podmínky pro start odtávání se ponechá kompresor v chodu, vypne se ventilátor a přepne se 4cestný
ventil. Po ukončení odtávání se zapne ventilátor a 4cestný ventil se opět přepne za chodu kompresoru.
ODTÁVÁNÍ POMOCÍ HORKÝCH PAR. Tento režim lze využít i u TČ, která odtávají pomocí horkých par.
Nemají 4cestný ventil, místo něj se zapojí eletromagnetický ventil mezi výtlakem kompresoru a vstupem
výparníku (za expanzním ventilem).
V případě poruchy průtoku v režimu odtávání se vypne kompresor a současně s ním se na 20 sec.
přepne 4cestný ventil do režimu topení. Tlak v kompresoru jej stačí přepnout. Tím dojde k rychlému
vyrovnání tlaků na vstupu kapaliny do deskového výměníku a v jeho výstupu, takže kapalné chladivo
přestane téměř ihned proudit do výměníku a chladit jeho spodní část. To je důležité, protože v případě
poruchy čerpadla už neteče sekundární voda a výměník se dole silně podchlazuje.
14.1. MANUÁLNÍ START ODTÁVACÍHO CYKLU
Cyklus odtávání lze spustit kdykoliv během provozu TČ v menu tA dlouhým stiskem středního tlačítka
(delším než 5 sec.). Cyklus proběhne stejně tak, jako při automatickém startu a po jeho ukončení se TČ
opět spustí.
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4.2. AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA PŘI POKLESU VENKOVNÍ TEPLOTY
V ř.40a-40c je volba automatického časového zapínání oběhového čerpadla sekundáru v případě poklesu
venkovní teploty. Uplatní se u kompaktních TČ vzduch-voda umístěných venku, kde hrozí zamrzutí vody.
Vše je jasné z tabulky nastavení, v ř.40a je teplota tEL, pod kterou je funkce aktivní, v ř.40b je prodleva
vypnutí LoF a ř.40c je čas chodu Lon, obojí je v minutách. Na displeji se v době chodu OČ objeví hlášení
SOC. Pro venkovní teplotu vyšší než tEL je tedy funkce vypnuta.
Pro testování je při nastavení tSt=1 (řádek 53) čas LoF a Lon v sekundách, úvodní zpoždění je místo 6
hodin jen 60 sekund a prodleva je místo 7 dní jen 168 sekund (24x7). Doba protočení zůstává na hodnotě
60 sekund.
14.3. BLOKOVÁNÍ ODTÁVÁNÍ DVOU TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA
Tento režim je určen pro paralelní provoz dvou TČ vzduch-voda, která pracují do jednoho zásobníku vody.
Zabrání se tím současnému spuštění režimu odtávání.
U obou regulátorů se propojí komunikační linky RS485 a při nastavení režimu Master-Slave je hlídáno a
blokováno společné odtávání dvou spolupracujících tepelných čerpadel. V každé jednotce se vyhodnotí
povel pro start odtávání, ale odtávání začne teprve tehdy, když toto odtávání povolí druhá jednotka. Pokud
přijde povel pro odtávání v průběhu odtávání vedlejší jednotky, je zapamatován a odtávání započne až po
ukončení odtávání vedlejší jednotky. Podmínkou aktivace této funkce je nastavení adresy jednotky Master
na Adr=65 a jednotky Slave na Adr=1.
Pokud by došlo k poruše komunikace, nebude odtávání vzájemně blokováno a jednotka Master bude
v menu Err zobrazovat tento poruchový stav jako Eco.
Řídící jednotky musejí mít oddělené samostatné napájecí transformátorky a žádný jiný obvod nesmí
být propojen se zemí nebo navzájem!!
15. KALIBRACE TEPLOTNÍCH ČIDEL
Teplotní čidla PTC mají prakticky shodné charakteristiky závislosti odporu na teplotě, ale vlivem výrobní
tolerance se mohou údaje teploměrů lišit až o jednotky °C. Rovnice o průběhu závislosti odporu na teplotě
je naprogramována v regulátoru. Pro účely regulace je možné provést kalibraci tak, že se všechna čidla
ponoří do směsi vody a ledu (například v termosce), ponechají se tam cca 10 minut a pomocí parametrů
Oo1 až Oo3 se nastaví na displeji hodnoty 00,0. Jde o kalibraci jen v jednom bodě.
16. OBNOVA VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ A ULOŽENÍ VLASTNÍHO
V ř.59d jsou volitelné parametry dEf=načtení továrního nastavení, SAu=uložení vlastního nastavení a
Lou=načtení vlastního uloženého nastavení. Po potvrzení požadované operace se musí regulátor
restartovat.
17. TESTOVACÍ PROVOZ
V ř.53 se nastaví parametr tst=1. V tomto režimu se změní časy nastavené jako minuty na sekundy. Slouží
k rychlému ověření nastavených sekvencí provozu.
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18. TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení a příkon

12V AC nebo DC +/- 5%, max. 3VA

Analogové vstupy

3x teplotní čidlo PTC1000

Logické vstupy

2x kontaktní vstup pro vodoměr

Vstupy přídavného modulu TCX

kontaktní vstupy presostaty vysokého a nízkého tlaku, Flow Switch nebo
přepíníní funkce topení/ohřev TUV, signál HDO

Délka kabelů

Max. délka kabelů k čidlům je 10m, kabel 2x0,5mm2 nebo 2x0,75mm2.

Rozsah regulace
Výstupy

(-50,0 až +150,0) °C, přesnost +/- 0,3 +/- 1 digit
5x relé, 250V AC, max 8A , odporová zátěž, 2 přepínací, 2 spínací kontakt

Zobrazení

červený 4 místný svítící LED displej, výška 14mm

Rozlišení

v celých jednotkách nebo na desetiny

Regulace

dvoustavová ON/OFF, perioda regulace 1 sec.

Ovládání

3 tlačítka na panelu

Komunikační rozhraní
Provedení

linka RS485, není galvanicky oddělená od regulátoru
MODULBOX H53, Noryl UL94 V-0, na DIN lištu, šířka 4 moduly

Rozměry, hmotnost
Připojení, krytí

v=90mm, š=71mm, h=58mm, 200g
šroubovací svorky, max. průřez vodiče 2,5mm2, IP20

Provozní teplota a vlhkost

(0-55) °C, (30-95) % bez kondenzace

Prostředí dle ČSN 33 2000-3, Zařízení ochranné třídy dle ČSN 33 0420
Přepěťová kategorie umístění přístroje dle ČSN 33 0420

POZOR, všechny vstupy regulátoru jsou chráněny transily s napětím 5V, nesmí se na ně přivádět
žádné napětí !
GND regulátoru ani vstupy se nesmí spojovat s vodičem PE nebo N nebo s jiným potenciálem.

19. DOPLŇKY Z PRAXE
Regulátor ETX-TC byl původně byl navržen pro systémy s akumulační nádrží. Tady je ukázka možnosti
jeho použití pro systémy bez akumulační nádrže a další úprava pro použití pro ohřev dvou akumulačních
nádrží na různé teploty.
19.1. POUŽITÍ REGULÁTORU PRO SYSTÉMY BEZ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
Pokud v systému není akumulační nádrž, nelze teplotní čidlo tA jen tak umístit do výstupu teplé vody z TČ.
V takovém případě se čidlo tA musí umístit na vratnou větev vody do TČ. V menu regulátoru se nastaví
teplota tA (SEt, ř.2) na nižší hodnotu. Limitem nastavení SEt je dolní teplota SLo, viz ř.10. Pokud tedy
nejde teplota SEt v hlavním menu bez hesla nastavit níž, je třeba v menu pod heslem snížit hodnotu SLo.
Samozřejmostí je, že průtok otopné vody nebude zpomalován termostatickými a jinými ventily, jinak by
došlo k přehřívání výstupu t¨vody z TČ, k nárůstu tlaku a následně k vypnutí vysokotlakým presostatem.
Podmínkou této instalace je to, že TČ nesmí být příliš předimenzováno. Hodí se to spíš pro objekty s
malými TZ a s TČ o výkonu cca (5-10)kW.
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19.2. OHŘEV DVOU AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ NA DVĚ TEPLOTY
Nové varianty zapojení regulátoru pro ohřev dvou nádrží (topná voda + TUV) jsou popsány v kapitole 11.9.
DALŠÍ MOŽNOST POUŽITÍ VSTUPU FLOW U MODULU TCX.
Zde popsaná varianta je možná i s použití starších verzí regulátorů než V31, které změny funkce pomocí
parametru FFl (ř. 50b) nemají. Přepnutí pro ohřev druhé nádrže ovládá vnější přídavný termostat, který
spíná relé PN se dvěma kontakty. Jeden kontakt přepíná dvě čidla tA, druhý kontakt vstup LtA. Pokud ale
jde o dvě různé teploty, lze toho dosáhnout úpravou zapojení za cenu některých omezení funkce.
Především se vyřadí funkce nízkotlakého presostatu a zruší se funkce ekvitermní regulace. Nízkotlaký
presostat nemusí zůstat odpojený, ale může se spojit s vysokotlakým. Tímto bude jeho funkce zachována,
ale nebude možno rozeznat, který se aktivoval, protože regulátor vždy zobrazí poruchu Hi (vysoký tlak). Na
vstup čidla tA se přes kontakt relé či přepínače zapojí dvě teplotní čidla pro teplotu tA1 a tA2. Druhý
kontakt téhož relé se připojí na modul TCX, a to na vstup LtA místo nízkotlakého presostatu.
V ř.48 je parametr PLo. Při jeho nastavení na PLo=4 se funkce vstupu LtA (=nízkotlaký presostat na
modulu TCX) změní na přepínání: rozpojeno=topí se na ekviterm, spojeno=topí se podle nastavení SEt). V
tomto stavu by ale regulace opět probíhala pro jednu nádrž podle nastavení SEt a pro druhou podle
ekitermní regulace, tedy podle venkovní teploty tE. Pokud má ale být i tato teplota pevně nastavena, upraví
se nastavení bodů ekvitermní regulace a to tak, že se lomená přímka v podstatě narovná do vodorovné
polohy. Popis funkce je na straně 11 v kapitole 12.2. Ekvitermní regulace a na straně 12 je názorný graf.
Nastavení tedy bude: SHi=SLo=požadovaná druhá teplota tA2 (ř.10 a 11). Při tomto nastavení bude
vlastně teplota ekvitermu stálá bez ohledu na teplotu tE venku.
To se lehce ověří ve menu tr:
Sepnutý vstup LtA = zobrazí se teplota tr nastavená parametrem SEt,
rozpojený vstup LtA = zobrazí se teplota tr nastavená parametry SHi=SLo.
Reakce regulátoru na přepnutí není okamžitá, změna se projeví asi za 4 sekundy.
Takto zapojený regulátor umožňuje regulaci teplot na dvou místech s tím, že nerozezná, který presostat
sepnul, nicméně TČ je stále chráněno. K výběru teplotních čidel: Vzhledem k výrobním tolerancím se jako
čidla tA1 a tA2 se vyberou ta, která při stejné teplotě ukazují shodné teploty.
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Poznámky k zapojení:
Relé PN se musí ovládat nadřazeným systémem, například termostatem, který určuje, která nádrž se má
ohřívat. Jeho cívka je pro napětí 230V AC, vývody A1 a A2.
Je-li relé PN bez napětí, kontakty v zakreslené poloze = nastavená teplota podle parametru SLo, Shi.
Relé PN pod napětím (A1, A2 230V AC) = přepnuto do nastavení teploty podle SET.
Kontakt pn1 může být zapojen i tak, že v klidovém stavu bude sepnut, tedy bude platit nastavení SET.
Protože v tomto nastavení regulátoru není možné zapojit presostaty samostatně, jsou oba spojeny
paralelně a zapojeny na vstup HtA, tedy na vstup „vysoký tlak“. To znamená, že i při poruše „nízký tlak“
bude indikována porucha -Hi, tj. „vysoký tlak“. Aby bylo možno druh závady rozlišit, je vhodné ve skříni TČ
vedle presostatu nalevo umístit rozpojovací svorku, kterou se nízkotlaká sekce presostatu dá odpojit (ve
schematu není zakreslena). S její pomocí se dá rozlišit druh závady. Pokud se tedy i po rozpojení svorky
opět objeví závada „vysoký tlak -Hi“, je závada typu -Hi.

20. BEZPEČNOST PŘI INSTALACI A PROVOZU
Přístroj může ETX-TC zapojovat a uvádět do provozu pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací!
Přístroj má krytí IP20, musí být vestavěn do krytého rozvaděče v suchém, bezprašném a chemicky
neagresivním prostředí.
POZOR, přístroj má napájení 12V AC, ale na kontaktech jeho relé se může vyskytovat síťové napětí
230V AC !
Po instalaci do zařízení se musí před uvedením do trvalého provozu provést výchozí revize elektro.
Je zakázáno přístroj otevírat či upravovat.
Veškeré opravy a případnou instalaci nového SW provádí výrobce nebo jím určený dodavatel.
UPOZORNĚNÍ: Obsluhu přístroje nesmí provádět osoba nepoučená, hrozí poškození ovládaného
zařízení !
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