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Všeobecně
O tomto návodu

1

1 Všeobecně
1.1 O tomto návodu
Přečtěte si a respektujte návody k obsluze, zvláště v nich obsažené bezpečnostní pokyny. Uchovávejte je na
dostupném místě v bezprostřední blízkosti kotle.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace ohledně obsluhy, elektrického připojení a odstraňování
závad. Zobrazované parametry jsou závislé na nastaveném typu kotle a rovněž na konfiguraci zařízení!
V důsledku soustavného dalšího vývoje našich produktů se mohou obrázky a obsah textu mírně lišit. Pokud
byste nalezli jakékoli chyby, informujte nás, prosím, na adrese: doku@froeling.com.
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Elektrická přípojka a zapojení kabelů
Hlavní moduly a možnosti připojení

2 Elektrická přípojka a zapojení kabelů
2.1 Hlavní moduly a možnosti připojení
2.1.1 Pohled na desku plošných spojů hlavního modulu

6
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Pokyny k připojení
Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Sběrnice (1)

Připojení kabelem – LIYCY párový 2x2x0,5;
⇨ Viz "Připojení sběrnicového kabelu" [Strana 23]
❒ Pozor! CAN L a CAN H se nesmí propojit s +UBUS!

Sběrnice (2)

Propojovací kabel CAT 5 RJ45 SFTP zapojení 1:1

Sběrnice (3)

Propojovací kabel CAT 5 RJ45 SFTP zapojení 1:1, přípojka displeje kotle

COM 2 (4)

Kabel nulový modem 9pólový SUB-D;
❒ přípojku lze použít také jako rozhraní MODBUS
⇨ Viz "Kotel - všeobecná nastavení" [Strana 0

COM 1 (5)

]

Kabel nulový modem 9pólový SUB-D;
❒ Servisní rozhraní pro nahrávání nového softwaru kotle, resp. přípojka pro
vizualizační software

Širokopásmová sonda (6)

Připojovací kabel1) 5 x 0,75 mm2
❒ Připojení širokopásmové lambda sondy typu BOSCH nebo NTK

Sekundární vzduch (7)

Připojovací kabel1) 5 x 0,75 mm²
❒ Při použití kombinovaného kotle SP Dual Compact je třeba připojit vzduchovou
klapku k přípojce „Sekundární vzduch“

Primární vzduch (8)

Připojovací kabel1) 5 x 0,75 mm²
❒ Při použití kombinovaného kotle SP Dual Compact je třeba připojit kombinovaný
pohon k přípojce „Primární vzduch“

Blokování (9)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Bezpečnostní omezovač teploty
STB (10)
NOUZOVÉ VYPNUTÍ (11)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2
❒ Pozor! Spínač nouzového vypnutí / únikový vypínač nezapojujte do napájecího
vedení kotle. Vypínač musí být v provedení rozpínacího kontaktu a musí být
zapojen připojením k této svorce do 24V bezpečnostního obvodu STB!

Průtokoměr DFL (12)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Lambda sonda (13)

Připojovací kabel1) 4 x 0,75 mm²
❒ Přípojka lambda sondy typu LSM11

Uvolnění kotle (14)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2
❒ Pozor! Přípojka musí být zapojena bezpotenciálově!

Čidlo spalin (15)

Připojovací kabel1) 3 x 0,75 mm2

Spínač dvířek TKS (16)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Čidlo 2/1 (17/18)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Vnější čidlo (19)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2, od délky kabelu 25 m stíněný

Pokojový termostat 2/1 (20/21)
Čidlo na vstupu kotle 2/1 (22/23)
Čidlo zpátečky RLF (24)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Čidlo kotle KF (25)
PWM / 0-10 V čerpadlo 1 (26)
Sání (27)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, elektrické napájení
Připojovací kabel1) 3 x 0,75 mm2, vyhodnocení aktuálních otáček

Čerpadlo 1 na hlavním modulu (28) Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 1,5 A / 280 W / 230 V
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Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Síť (29)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2

Směšovač 2/1 (30/31)

Připojovací kabel1) 4 x 0,75 mm2, max. 0,15 A / 230 V

Čerpadlo topného okruhu 2/1
(32/33)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 2,5 A / 500 W

Čerpadlo topného okruhu HKP 0 /
relé hořáku (34)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 3 A / 600 VA

(35)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

1. YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5

2.1.2 Síťová přípojka
Připojení napájení u konektoru „Síťová přípojka“
❒ Zapojení je třeba provést s použitím flexibilních opláštěných kabelů a dimenzovat je v souladu s regionálně
platnými normami a předpisy.
Typ kotle

Elektrické jištění

Typ pojistky

S1 Turbo

16A

C16A

S1 Turbo F

16A

C16A

S3 Turbo

13A

C13A

S4 Turbo

16A

C16A

S4 Turbo F

16A

C16A

2.1.3 Přípojka čidlo spalin

zeleno-žlutý
červená
modrý

8

Hlavní moduly
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2.1.4 Čerpadlo topného okruhu 0 / relé hořáku
Přípojka „Čerpadlo topného okruhu 0“ lze podle nastavení systému využít buď pro čerpadlo topného okruhu 0
nebo jako relé hořáku.
Přípojka HKP 0 do max. 2 A:

hlavního
modulu

Přípojka HKP 0 do max. 5 A:

hlavního
modulu

Přípojka jako relé hořáku:

pro olejové kotle
kontakt bez potenciálu

hlavního
modulu

2.1.5 Přípojka dálkovém ovládání
V dálkovém ovládání je obsažen pokojový termostat, který předává aktuální teplotu místnosti do řízení.
s vlivem místnosti:

bez vlivu místnosti:

Raumfühler FRA

Raumfühler FRA

AUS

AUS

UHR

UHR

NACHT

NACHT

TAG

TAG
Kernmodul S/P/H 3200

FV

Kernmodul S/P/H 3200

FV

RFFV

RFFV
RF 1/2

COM

RF 1/2
COM

Polohy přepínače:
Vypnuto
Automatický provoz
Pokles provozu
Spínač Party
Ruční kolo...

Topný okruh deaktivován, pouze ochrana proti zamrznutí!
Topné fáze podle programu poklesu teploty
ignoruje topné fáze
ignoruje pokles

umožňuje korekci teploty v rozsahu +/- 3 °C

UPOZORNĚNÍ! Viz návod k montáži / popis funkce pokojového termostatu FRA
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2.1.6 Připojení čerpadla s vysokou účinnosti k základnímu modulu
Proveďte zapojení čerpadla s vysokou účinností podle následujícího schématu:

Pumpe 1 (L)

Pumpe 1 ( )

KERNMODUL
FRKEM25

PWM / 0-10V ( )

Pumpe 1 (N)

PWM / 0-10V (+)

❒ Připojte elektrické napájení čerpadla s vysokou účinností k výstupu "Čerpadlo 1" na základním modulu
❒ Kabel PWM čerpadla s vysokou účinností připojte k příslušné přípojce "PWM / 0-10V"
➥ Při tom je třeba dbát na správné zapojení (orientace pólů) podle schématu zapojení čerpadla!
Upozornění! Při použití soustavy čerpadel Fröling:

10
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KERNMODUL
FRKEM25
ts
ch

Anschluss Umschalteinheit (4-fach / 8-fach)

-L a

L2
N

N

L1

PE

unkt

N
PE

L1

Nullp

Rechts-Lauf

Links-Lauf

N

Links-Lauf

L2

N

N

uf

Vorlauffühler VF 2

AUF
PE
N
ZU

Re

Raumfühler RF 2

Mischer 2

2.1.7 Přípojka univerzálního sacího systému - RS4 / RS8

Nullpunkt
L

L1

L1

Position

Position

❒ Propojovací kabel (min. 4 x 1 mm²) pro řízení motoru položte od výstupu "Směšovač 2" na hlavním modulu
k 4pólovému konektoru a připojte podle předchozího obrázku
❒ Propojovací kabel (min. 3 x 1 mm²) pro řízení signálu/polohy položte od výstupů "Čidlo na vstupu VF2" a
"Pokojový termostat RF2" na hlavním modulu k 3pólovému konektoru a připojte podle předchozího obrázku
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2.2 Rozšiřovací moduly
2.2.1 Modul topného okruhu
Pomocí hlavního modulu lze standardně řídit dva topné okruhy.
Pokud je třeba řízení topného okruhu rozšířit, musí se rozšířit prostřednictvím desek plošných spojů modulu
topného okruhu. Možné je rozšíření osmi moduly topného okruhu (adresa 0 až 7), přičemž je třeba dbát na
správné nastavení adres modulů.
⇨ Viz "Nastavení adresy modulu" [Strana 24]

Pokyny k připojení
Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Sběrnice (1)

Připojení kabelem – LIYCY párový 2x2x0,5;
⇨ Viz "Připojení sběrnicového kabelu" [Strana 23]
❒ Pozor! CAN L a CAN H se nesmí propojit s +UBUS!

Čidlo na vstupu kotle 1/2 (2)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Pokojový termostat 1/2 (3)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2, od délky kabelu 25 m stíněný

Síť (4)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, jištění 10 A

Čerpadlo topného okruhu 1/2 (5) Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 2,5 A / 230 V / 500 W
Směšovač 1/2 (6)

Připojovací kabel1) 4 x 0,75 mm2, max. 0,15 A / 230 V

1. YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5

12
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2.2.2 Hydraulický modul
Hydraulický modul poskytuje k dispozici přípojky čidel a čerpadel pro hydraulické součásti zařízení (zásobník,
bojler, ...).
Součástí rozsahu dodávky je standardně jeden hydraulický modul (adresa 0). Dalších sedm modulů (adresa 1
až 7) lze osadit dodatečně.
Při tom je třeba dbát na to, aby byla adresa modulu správně přiřazena!
⇨ Viz "Nastavení adresy modulu" [Strana 24]

Hydraulikmodul
(FRHYU 21)

2x Bus
(1)

End-Jumper

Bus
(2)

Netzsicherung

AOP2 +

Pumpe 2 (11)

L

N

L

Pumpe 1 (10)

Netz (9)

L

N

Fühler 6 (8)

Fühler 5 (7)

Fühler 4 (6)

Fühler 3 (5)

Fühler 2 (4)

Fühler 1 (3)

N

Modul-Adresse

+UBus

CAN L

Bus (2)

CAN H

AOP1 +

6,3AT

Pokyny k připojení
Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

2 x sběrnice (1)

Propojovací kabel CAT 5 RJ45 SFTP zapojení 1:1

Sběrnice (2)

Připojení kabelem - LIYCY párový 2x2x0,5;
⇨ Viz "Připojení sběrnicového kabelu" [Strana 23]
❒ Upozornění! CAN L a CAN H se nesmí propojit s +UBUS!

Čidlo 1 – 6 (3-8)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2, od délky kabelu 25 m stíněný

Síť (9)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, jištění 10 A

Čerpadlo 1/2 (10/11)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 1,5 A / 230 V / 280 W

1. YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5
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Připojení přepínacího ventilu
Pokud se k otáčkově řízenému výstupu čerpadla připojí přepínací ventil, je nezbytně nutné použít RC člen.
Navíc se musí u použitého výstupu čerpadla nastavit v řízení minimální otáčky na 100 %.

Příklad připojení:

Vnější vodič L(bn) je třeba připojit k vnějšímu vodiči příslušného síťového napájení modulu nebo k hlavnímu
modulu, výstupu HKP0 / relé hořáku k pólu „LV“.

14
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Připojení čerpadla s vysokou účinnosti k hydraulickému modulu
Proveďte zapojení čerpadla s vysokou účinností podle následujícího schématu:

❒ Připojte elektrické napájení čerpadla s vysokou účinností k výstupu "Čerpadlo 1", resp. "Čerpadlo 2" na
hydraulickém modulu
❒ Kabel PWM čerpadla s vysokou účinností připojte k příslušné přípojce "AO-P1", resp. "AO-P2"
➥ Při tom je třeba dbát na správné zapojení (orientace pólů) podle schématu zapojení čerpadla!

Příručka pro servisní personál Lambdatronic SP 3200 za combi kotel | B1460016_cs
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2.2.3 Modul směšovače v recirkulaci
Modul směšovače v recirkulaci poskytuje k dispozici přípojku pro směšovač v recirkulaci. Příslušným čidlem je
čidlo zpátečky na hlavním modulu. Pokud se tento modul používá, je třeba parametr „Smesovac na
zpatecce je rizen externim smesovacim modulem“ nastavit na hodnotu „ANO“.

Pokyny k připojení
Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Sběrnice (1)

Připojení přiloženým propojovacím kabelem délky 0,5 m

2 x síť (2)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2,

Směšovač v recirkulaci (3)

Připojovací kabel1) 4 x 0,75 mm2, max. 0,15 A / 230 V

1. YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5

Příklad připojení

Regulační
ventil

Kotel na dřevo / Kombi kotel

Směšovače v recirkulaci
(Modul směšovače v recirkulaci)

16

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

2

Elektrická přípojka a zapojení kabelů
Rozšiřovací moduly

2.2.4 Digitálnímu modulu
Digitální modul poskytuje navíc k dispozici digitální vstupy a výstupy:

Pokyny k připojení
Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

2 x sběrnice (1)

Propojovací kabel šedý CAT 5 RJ 45 SFTP zapojení 1:1

Výstup 1 … 8 (2)

Připojovací kabel1) 1 x 0,75 mm²

24 V (3)

Připojovací kabel1) 1 x 1,0 mm²

Vstup 1 … 8 (4)

Připojovací kabel1) 1 x 0,75 mm²

YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5

Příručka pro servisní personál Lambdatronic SP 3200 za combi kotel | B1460016_cs
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Přípojka Pellets-Box Komfort
U univerzálního sacího systému s automatickým přepínáním se k propojení systému Pellets-Box a digitálního
modulu použije flexibilní kabel (5 x 0,75 mm2, YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5).
Jedná se o 24V řídicí vedení.

Volicí přepínač adresy digitálního modulu je třeba přepnout na „1“.

Pro kontrolu zapojení konektoru:

1

❒ Proveďte kontrolu podle popisků na desce plošných spojů
➥ Servomotory (1) systému Pellets-Box musí být přepnuty do polohy „R“!
Servomotory jsou připraveny k přímému zapojení do konektoru a připojují se do desky
plošných spojů.
Veškeré potřebné násuvné svorky jsou obsaženy v rozsahu dodávky systému Pellets-Box!

18
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2.2.5 Peletový modul
Peletový modul je obsažen ve standardním rozsahu dodávky a poskytuje k dispozici přípojky pro hadwarové
součásti pro dopravu pelet a spalování pelet:

Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Zapalování E1 (1)

Připojovací kabel příslušného agregátu

Pohon WOS M4 (2)
Popelový šnek M9 (3/4)
Síť (5)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2

Sání M3 (6)

Připojovací kabel příslušného agregátu

Motor přikladače M1 (7)
Dmychadlo M10 (8)

Přípojka vibračního motoru v kombinaci s vakovým zásobníky jako systém vynášení
pelet.

Blokování (9)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2

Klapka proti zpětnému prohoření Připojovací kabel příslušného agregátu
M7 (10)
Pohon roštu M6 (11)
Hladina Min S4 (12)
Hladina Max S1 (13)
Uzavírací ventil M8 (14)

Přípojka uzavíracího ventilu na víku zásobníku na pelety, resp. přípojky čidla podtlaku (v
závislosti na typu kotle a výkonové velikosti)

Čidlo proudění S3 (15)

Připojovací kabel příslušného agregátu

2 x sběrnice (16)

Propojovací kabel CAT 5 RJ45 SFTP zapojení 1:1
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Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Spínač dvířek (17)

Připojovací kabel příslušného agregátu

Chybové hlášení (18)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 1 A

Rozšíření peletového modulu
(19)

Připojovací kabel příslušného agregátu

1. YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5

Pojistky
F1

3,15 AT

24 V

F2

10 AT

Motor přikladače, dmychadlo

F3

10 AT

Sací ventilátor

Uspořádání přípojek Hladina Max S1 a Hladina Min S4

❒ Černý drát čidla se nepoužije!

Kontakt chybového hlášení (na peletovém modulu)
Pro řízení externích výstražných zařízení (kontrolka, signální houkačka, SMS
box, ...) jsou k dispozici dva bezpotenciálové spínací kontakty („normal open“ a
„normal closed“).
Pokud dojde k poruše, aktivují se oba kontakty, přičemž „normal open“ funguje
jako spínací kontakt a „normal closed“ jako rozpínací kontakt.
❒ Maximální zatížení kontaktu: 1A
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2.2.6 Rozšíření peletového modulu
Pomocí peletového modulu se standardně ovládá jeden sací vynášecí systém. Rozšíření peletového modulu je
třeba tehdy, pokud se používají systémy sacího šneku nebo jiné vynášecí systémy, resp. součásti zařízení od
jiných výrobců.
K peletovému modulu musí být připojeno napájecí a komunikační vedení.

Upozornění k připojení
Přípojka

Rozměr kabelu / specifikace / upozornění

Čidlo spalin 2 F1 (1)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2
Přípojka druhého čidla spalin v kombinaci s kondenzačním výměníkem.

Digi IN S8 (2)

Připojovací kabel1) 2 x 0,75 mm2, 24 V DC
Digitální vstup 24 V, který zjišťuje otevřenou polohu vnitřní vzduchové klapky:
▪ Digitální vstup = 1, když je klapka otevřená
▪ Digitální vstup = 0, když je klapka zavřená

Senzor ucpání S2 (3)

Ohledně připojení viz dále.
Senzor ucpání v kombinaci se sacím šnekem jako vynášecí systém.

Rezerva (4/5)

Není používáno!

Vnitřní vzduchová klapka (6)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 1 A / 230 V

Vynášecí šnek (8)

Připojovací kabel1) 3 x 1,5 mm2, max. 4 A / 230 V / 900 W

1) YMM podle ÖVE-K41-5, resp. H05VV-F podle DIN VDE 0881-5
Uspořádání přípojek senzoru ucpání S2

❒ Bílý drát čidla se nepoužije!
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Pokyny k připojení pro peletové lopatkové zařízení
Následující schéma znázorňuje elektrické připojení peletového lopatkového zařízení od spol. Schellinger k
regulaci kotle Fröling Lambdatronic 3200. Předpokladem k ovládání je použití rozšíření peletového modulu.

Napájecí
napětí
L N PE

IN
+24V
GND
IN
+24V

PelletmodulErweiterung
L

N

L

N

L

N

L

N

(FRPEE13)

Výtok šroub (8)

A2

A1

RC element

L N PE
peletové lopatkové
zařízení
❒ Svorky A1 a A2 patice relé připojte pomocí dodaného RC členu podle zobrazení k přípojkám L a N na
výstupu "Vynášecí šnek M2" rozšíření peletového modulu
❒ L a N napájecího vedení pro peletové lopatkové zařízení připojte k svorkám "COM" spínacích kontaktů relé
a propojte kabelem svorky "NO" a peletové lopatkové zařízení
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2.2.7 Připojení sběrnicového kabelu
Pro sběrnicová spojení mezi jednotlivými moduly je třeba používat kabel typu LIYCY párový 2x2x0,5. Připojení k
5pólovým konektorům je třeba provést v souladu s následujícím schématem:

stínění
běloba
zelená
žluť
hněď

stínění
běloba
zelená
žluť
hněď

2.2.8 Připojit propojovací kabel k sběrnicovému konektoru
Pokud se má propojovací kabel připojit k zásuvce RJ45 a k 5pólovému konektoru, je třeba to provést v souladu
s následujícím schématem připojení:

stínění
zelená
modro-bílá
modř
zeleno-bílá

Patch kabely:
Obsazení kabelu
podle TIA-568B

2.2.9 Nasazení koncové propojky
Aby se zaručila bezchybná funkce sběrnicového systému, musí se na posledním
modulu nasadit propojka.

Koncová propojka nenasazena

Koncová propojka nasazena

Pokud kontakty na patici koncové propojky nejsou přemostěny (obrázek vlevo), používá se výraz "nenasazena".
V tomto případě není vytvořeno zakončení sběrnice. Když jsou kontakty sepnuté (obrázek vzpravo), je koncová
propojka nasazena a je vytvořeno zakončení sběrnicového spojení.
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2.2.10 Nastavení adresy modulu
Pro hydraulické moduly, resp. moduly topného okruhu je nezbytné nastavit pomocí adres modulů potřebné
pořadí. První deska plošných spojů jednoho druhu modulu by měla mít vždy adresu 0, aby nastavené
standardní hydraulické systémy nemusely být dodatečně konfigurovány. Pro další desky plošných spojů
stejného druhu modulů se adresy modulů nastaví vzestupně (adresa 1 – 7).
Upozornění! Nastavení adresy modulu provádět pouze ve stavu bez přítomnosti napětí!

24

Nastavená
adresa modulu

Modul topného okruhu

Hydraulický modul

Topný okruh

Čidlo

cerpadlo

0

03 – 04

0.1 – 0.6

0.1 – 0.2

1

05 – 06

1.1 – 1.6

1.1 – 1.2

2

07 – 08

2.1 – 2.6

2.1 – 2.2

3

09 – 10

3.1 – 3.6

3.1 – 3.2

4

11 – 12

4.1 – 4.6

4.1 – 4.2

5

13 – 14

5.1 – 5.6

5.1 – 5.2

6

15 – 16

6.1 – 6.6

6.1 – 6.2

7

17 - 18

7.1 – 7.6

7.1 – 7.2
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2.3 Schémata připojení podle typů čerpadel
V závislosti na použité čerpadlové sestavě se používají celkem tři různé typy čerpadel:
WILO Stratos Para

WILO Stratos TEC

WILO Yonos Para

V závislosti na typu čerpadla se u připojení rozlišuje mezi 2pólovým řídicím kabelem (WILO Stratos TEC, WILO
Yonos Para) a 4pólovým řídicím kabelem (WILO Stratos Para). V souladu s použitým typem čerpadla je třeba
při zapojování respektovat následující upozornění k připojení:

Typ čerpadla s 2pólovým řídicím kabelem
Elektrické napájení

Řídicí kabel 2pólový

(hnědý) L
(modrý) N

(modrý)
(hnědý)

(žluto-zelená) PE

Elektrické napájení připojte k výstupu čerpadla na desce
plošných spojů

Řídicí kabel připojte k výstupu PWM desky plošných spojů,
přičemž dbejte na správné pólování:
- modrý drát na kostru
- hnědý drát na plus
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Typ čerpadla s 4pólovým řídicím kabelem
Elektrické napájení

Řídicí kabel 4pólový

(hnědý) L

PWM

(modrý) N
není
použit

(žluto-zelená) PE

Elektrické napájení připojte k výstupu čerpadla na desce
plošných spojů

(hnědý)
(bílá)
(modrý)
(černý)

Řídicí kabel připojte k výstupu PWM desky plošných spojů,
přičemž dbejte na správné pólování:
- hnědý drát na kostru
- bílý drát na plus
Oba zbylé dráty (modrý, černý) nepoužívejte a příp.
zaizolujte
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3 Přehled základních funkcí
3.1 Grafický displej

A

Zobrazení až šesti různých informací z nabídky (volně volitelné)

B

Zobrazení a změna aktuální úrovně obsluhy

C

Zobrazení a změna aktuálního data / aktuálního času

D

Program dovolená

E

Čištění komínu

F

Zobrazení aktuálního provozního stavu kotle, resp. zapnutí/vypnutí kotle

G

Symbol nabídky rychlého výběru k vyvolání dostupných rychlých funkcí

H

Symbol informační nabídky k vyvolání veškerých systémových informací

I

Symbol systémové nabídky k vyvolání nastavení systému Podle úrovně obsluhy lze zobrazovat, resp. měnit
veškeré parametry

J

Zobrazení a změna aktuálního druhu provozu kotle

K

Symboly zobrazení k použití pro froeling-connect

L

Čidlo jasu pro automatické nastavení jasu displeje

M

Stavová LED k zobrazení aktuálního provozního stavu

N

Rozhraní USB k připojení paměťového USB disku pro účely aktualizace softwaru
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3.1.1 Stavová LED
Stavová LED zobrazuje provozní stav zařízení:
▪ ZELENÁ bliká (interval: 5 sec. VYPNUTO, 1 s ZAPNUTO): Zhasnutí
▪ ZELENÁ svítí: KOTEL ZAPNUTÝ
▪ ORANŽOVÁ bliká: VAROVÁNÍ
▪ ČERVENÁ bliká: PORUCHA

3.1.2 Symboly obsluhy
Symbol storno
K zrušení zadávání hodnot, aniž by se tyto uložily, a k zavírání hlášení.

Symbol potvrzení
K potvrzení zadávání hodnot, resp. k aktivaci parametrů.

Symbol domů
Klepnutím na symbol domů lze z každé nabídky přejít zpět k základnímu zobrazení.

Symbol informační nabídky
K vyvolání veškerých systémových informací. Informace jsou uspořádány v uzavřeném kruhovém seznamu.
Mezi jednotlivými stránkami se přepíná pomocí šipky doprava a šipky doleva.

Symbol rychlá volba
K vyvolání nabídky rychlých voleb. Podle úrovně obsluhy, konfigurace zařízení a aktuálního stavu jsou k
dispozici různé funkce.

Symbol tužky
Symbol tužky u parametrů signalizuje, že lze daný parametr měnit. Pokud se daný parametr vyvolá, otevře
se buď číselná klávesnice nebo seznam hodnot k provedení změny hodnoty tohoto parametru.

Symbol systémové nabídky
K vyvolání veškerých systémových nastavení. Podle úrovně obsluhy a konfigurace zařízení jsou dostupné
položky nabídky uspořádány v uzavřeném kruhovém seznamu, ve kterém se lze pohybovat pomocí šipek
doprava, resp. doleva.
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Symbol zpět
K vyvolání příslušné nadřízené úrovně systémové nabídky. Takto lze přejít až k základnímu zobrazení.

3.1.3 Symboly zobrazení
Podle provedených nastavení a daného stavu se v levé horní části displeje zobrazují ještě doplňující symboly.
Klepnutím na levou horní část displeje lze přejít ke „Connection Center“, kde je možné aktivovat, resp.
deaktivovat on-line portál „froeling-connect.com“.

froeling-connect.com se nepoužívá nebo byl deaktivován uživatelem.

Chyba u command serveru, nebylo možné navázat spojení se serverem froeling-connect.com.

Navazuje se spojení se serverem froeling-connect.com.

froeling-connect.com je k dispozici.

V rámci „Connection Center“ lze rovněž aktivovat, resp. deaktivovat dálkové ovládání kotle. Předpokladem k
tomu je, aby byl parametr „Dalkove rizeni kotle muze byt aktivovano“ v nabídce „Typ zarizeni“,
položka nastavení „Dalkove rizeni kotle“ nastaven na hodnotu „ANO“.

Dálkové ovládání (zapnutí a vypnutí kotle) externí obsluhou přes froeling-connect.com je povoleno.

Dálkové ovládání (zapnutí a vypnutí kotle) externí obsluhou přes froeling-connect.com není povoleno.
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3.2 Volba zobrazení informací
Po aktualizaci nejsou plochy volně volitelných zobrazení informací na displeji zkonfigurované. Tyto lze definovat
buď klepnutím na symbol „+“, nebo prostřednictvím nabídky „Nastavení displeje => základní zobrazení“. Výběr
je závislý na konfiguraci zařízení! Klepnutím na určité zobrazení informací se přechází přímo do příslušné
nabídky (kromě vnější teploty!). Dále popsaný postup je identický pro ovládací zařízení kotle a rovněž pro
ovládací zařízení místnosti!

Pokud se jako zobrazení informací zvolí „AKU 01“ a uprostřed akumulačního zásobníku je umístěno dodatečné
čidlo, lze zvolit, zda se mají vedle symbolu akumulačního zásobníku zobrazovat dvě, nebo tři hodnoty teplot.
Při zobrazení tří nebo více hodnot teplot je celkem možné využívat pouze pět ploch se zobrazením informací.

30
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3.3 Konfigurace programu dovolená
Po klepnutí na symbol „kufru“ na ovládacím zařízení kotle lze zkonfigurovat program dovolená. V této nabídce
je možné určit počáteční a koncové datum, navíc lze zvolit topné okruhy, kterých se toto nastavení ve
stanoveném časovém období týká. Aktivovaný topný okruh bude regulován na nastavenou teplotu poklesu,
aktivovaný bojler nebude během této doby nabíjen. Eventuálně nastavený ohřev proti výskytu legionelly zůstáva
nadále aktivní!

Pokud nastavené počáteční datum leží v budoucnosti, znázorňuje to symbol „kufru“ se
zeleným pozadím.

Když se dospěje k nastavenému počátečnímu času programu dovolená, přepne se druh
provozu kotle na „Dovolená“. Tato skutečnost se navíc textově zobrazuje na ovládacím
zařízení kotle a rovněž na ovládacím zařízení místnosti.

Po klepnutí na symbol „kufru“ se zobrazí dialog, ve kterém lze program dovolená předčasně přerušit. Kotel
následně přepne na předchozí aktivovaný druh provozu (užitková voda = zobrazení „vodovodní kohout“,
automatika = zobrazení „vodovodní kohout / topné těleso).
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4 Obsluha
4.1 Před přepnutím
4.1.1 Zkontrolujte kontrolní systém
❒ Zkontrolujte desky plošných spojů z hlediska přítomnosti cizích těles (zbytky drátů, podložky, šrouby, ...)
❒ Proveďte kontrolu zapojení:
Kontrola z hlediska uvolněných, neizolovaných drátů, které by mohly způsobit zkrat
❒ Kontrola uspořádání konektorů čerpadel, směšovačů a dalších agregátů, které NEJSOU předem připravené
společností Fröling
❒ Zkontrolujte připojení sběrnicového vedení z hlediska zkratu
❒ Zkontrolujte nastavené adresy a zakončovací propojky na jednotlivých modulech (moduly topných okruhů,
hydraulické moduly, displeje, …)

4.1.2 Zkontrolujte připojené komponenty
❒ Zkontrolujte, zda připojené zařízení je správně připojen
❒ Zkontrolujte zapojení:
Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo odizolované vodiče do svorkovnic čerpadel, mixer a přepínací
ventil, který může způsobit zkrat

4.1.3 Zkontrolujte celý systém
❒ Zkontrolujte hlavní pojistku pro kotel z hlediska dostatečné kapacity jmenovitého proudu
⇨ Viz "Síťová přípojka" [Strana 8]
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4.2 Zapnutí/vypnutí peletové jednotky
Peletová jednotka zap.
❒ Jestliže je dosaženo kritéria pro spuštění peletové jednotky, spustí se kotel a pokusí
se o dosažení kritéria celkového nabití akumulačního zásobníku (parametr „AKU
nabita, pokud je rozdil teploty mezi MB kotlem a AKU dole“).
❒ Během postupu spouštění se v provozním stavu „Předehřátí“ kontroluje, zda se
plnicím prostoru nachází kusové dřevo.
❒ Pokud dojde k podpálení případně přítomného kusového dřeva peletovou
jednotkou, peletová jednotka se řízeně odstaví. Pokud se však v plnicím prostoru
žádné kusové dřevo nenachází, pokračuje se dále v provozu s peletami.
Peletová jednotka vyp.
Regulace kontrolovaně odstaví kotel a zahájí čisticí cyklus. Po dokončení čisticího cyklu
se kotel přepne do stavu „Zhasnutí“. Regulace kotle řídí připojené součásti topení. Kotel
pracuje čistě jako kotel na palivové dřevo. Všechny agregáty kotle jsou deaktivované.
Objemové vyprazdňování aktivní!

4.3 Procházení informační nabídkou
V informační nabídce se zobrazují veškeré systémové informace. Pro zobrazení jednotlivých položek nabídky
se přejde pomocí šipky doprava a šipky doleva na požadované informace. Při dalším vyvolání informační
nabídky se zobrazí naposledy prohlížená strana.
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4.4 Procházení systémovou nabídkou
V systémové nabídce se podle úrovně obsluhy a systémové konfigurace zobrazují dostupné položky nabídky.
Klepnutím na tento symbol se vyvolá příslušná položka nabídky. Systémová nabídka je uspořádaná do
uzavřeného kruhového seznamu, kterým lze procházet pomocí šipky doprava a šipky doleva. Při dalším
vyvolání systémové nabídky se zobrazí naposledy prohlížená strana.
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4.4.1 Procházení v nabídkách
Po vyvolání některé položky nabídky se zobrazí příslušné zobrazení stav s aktuálními hodnotami. Jestliže je
např. v systému více topných okruhů, je možné pomocí šipky doprava, resp. šipky doleva přejít k
požadovanému topnému okruhu. K případným dalším položkám nabídky se lze dostat stejným postupem.

Jednotlivé nabídky jsou pro účely rychlého procházení rozděleny do karet.
❒ Klepněte na požadovanou kartu
➥ Zobrazí se seznam parametrů vybrané části

Seznam parametrů zobrazuje tři parametry. U delších seznamů parametrů lze mezi nimi listovat šipkou nahoru
a šipkou dolů. Pokud se kurzor nachází na počátku nebo na konci seznamu parametrů, je příslušný symbol
šipky neaktivní.
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4.5 Změna parametrů
Parametry lze měnit pouze tehdy, když se vedle textu parametru zobrazuje symbol tužky. Podle typu parametru
se zobrazí buď číselná klávesnice ...

... nebo seznam s volitelnými hodnotami.

V obou případech se musí zadání uložit klepnutím na symbol potvrzení.
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4.6 Nastavení časů
V jednotlivých nabídkách součástí topení (topné okruhy, bojlery, ...) lze na kartě "Časy" nastavit požadované
časové okno pro danou součást. Struktura nabídky Čas a postup provádění změn časů jsou přitom vždy stejné.
❒ Pomocí šipky doprava nebo šipky doleva přejděte k požadovanému dni v týdnu
❒ Klepněte na symbol pod dnem v týdnu
➥ Zobrazí se okno pro provedení úprav

Na každou součást a den lze definovat maximálně čtyři časová okna.
❒ Klepněte na požadované časové okno

❒ Otevře se časové okno pro provedení úprav
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❒ Pomocí šipky nahoru a šipky dolů nastavte počáteční a koncový čas daného časového okna
❒ Nastavené časové okno uložte klepnutím na symbol potvrzení

Jestliže má nastavené časové okno platit také pro některý další den, je možné nastavení převzít aktivací
příslušného dne.
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Klepnutím na symbol "koše" je možné nastavené časové okno vymazat.
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4.7 Nabídka rychlé volby
4.7.1 Funkce "Úroveň obsluhy"
Pro provedení změny úrovně obsluhy se musí zadat příslušný kód.
⇨ Viz "Změna úrovně obsluhy" [Strana 49]

4.7.2 Funkce "Volba jazyka"
Ovládací část se standardně spouští s jazykem „Deutsch“ (němčina). Po výběru požadovaného jazyka a
klepnutí na „symbol potvrzení“ se zobrazení přepne na požadovaný jazyk.

4.7.3 Funkce "Servisní provoz"
Kotel se přepne do stavu čištění, rošt se otevře, sací ventilátor se spustí s minimálními otáčkami a aktivuje se
technika WOS. V tomto stavu kotel zůstane až do aktivace jiného druhu provozu.

4.7.4 Funkce "extra topení"
Během funkce extra topení budou topení a užitková voda ohřívány po dobu 6 hodin. Nastavený druh provozu
se při tomto ignoruje.
Pozor: Mez topení vnější teploty nastavená v nabídce „Topeni“ je aktivní a může zabránit uvolnění topných
okruhů!

4.7.5 Funkce "čištění dotykové obrazovky"
K čištění povrchu dotykové obrazovky. Dojde k deaktivaci povrchu na dobu 10 s, díky čemuž lze obrazovku
očistit, aniž by se tím otevřela nějaká nabídka, resp. aniž by došlo k neúmyslné změně kteréhokoli
parametru.
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4.8 Druhy provozu kotle
4.8.1 Druh provozu „Automatika“ bez akumulačního zásobníku
Při volbě „Automatika“ bez akumulačního zásobníku vytváří kotel teplo pouze v rozmezí nastavených časů
kotle. Mimo tyto časy se kotel řízeně odstaví a přechází do stavu „Pohotovostní režim“. Proto je třeba dbát
na to, že při tomto druhu provozu jsou topné okruhy a bojlery zásobovány teplem pouze během časů kotle.
Časy kotle byly v příkladu 1 stanoveny tak, aby pokrývaly nezbytnou potřebu tepla. Časy ohřevu a nabíjení
bojleru byly definovány do rozsahu časů kotle, přičemž čas ohřevu byl prodloužen cca o jednu hodinu dále za
čas kotle. To umožňuje využití zbytkové energie v kotli pro topné okruhy po uplynutí času kotle.
Je třeba dbát na to, že mimo časy kotle pro pokles provozu je tepelná energie k dispozici pouze takovou dobu,
dokud teplota kotle neklesne pod hodnotu nastavení (parametr „Teplota kotle, od ktere mohou bezet
vsechna cerpadla“).

Příklad 1: Druh provozu „Automatika“ bez akumulačního zásobníku
Casu kotle 1

Casu kotle 2

Casu ohrevu 1

Casu ohrevu 2
Pokles provozu

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa
Tip: U soustav se solárními zařízeními se čas nabíjení bojleru volí tak, aby bylo možné využívat energie ze
slunce.
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Příklad 2: Druh provozu „Automatika“ bez akumulačního zásobníku se solárním zařízením
Casu kotle 1

Casu kotle 2

Casu ohrevu 1

Casu ohrevu 2
Pokles provozu

Nabíjení bojleru 1

Casová osa

4.8.2 Druh provozu „Automatika“ s akumulačním zásobníkem
Při volbě „Automatika“ s akumulačním zásobníkem vytváří kotel teplo pouze tehdy, když zásobník v rozmezí
nastaveného času nabíjení zásobníku skutečně požaduje tepelnou energii. Mimo tyto časy je kotel ve stavu
„Pohotovostní režim“.
Časy ohřevu se volí v rozmezí časů nabíjení zásobníku, aby byla zaručena příprava tepelné energie v rámci
celého času ohřevu.
Je třeba mít na paměti, že topný okruh a bojler jsou zásobovány tepelnou energii pouze po dobu, dokud teplota
zásobníku dostačuje pro daný požadavek.

Příklad 1: Druh provozu „Automatika“ s akumulačním zásobníkem
Casy nabíjení zásobníku 1

Casu ohrevu 1

Casu ohrevu 2
Pokles provozu

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa
Tip. U soustav se zásobníkem a solárním zařízením se čas nabíjení akumulátoru volí tak, aby bylo možné
využívat energie ze slunce.
Aby bylo možné zaručit dostatek tepla při začátku času nabíjení bojleru, doporučuje se nastavit čas nabíjení
bojleru před počátkem času nabíjení bojleru nebo času ohřevu.
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Příklad 2: Druh provozu „Automatika“ s akumulačním zásobníkem a solárním zařízením
Casy nabíjení zásobníku 1

Casu ohrevu 1

Casu ohrevu 2
Pokles provozu

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa

4.8.3 Druh provozu „Trvalé zatížení“ bez akumulačního zásobníku
Při volbě „Trvalé zatížení“ vytváří kotel energii nepřetržitě, tzn., že se pokouší udržovat 24 hodin denně
nastavenou požadovanou teplotu kotle. Nastavené časy kotle se při tom ignorují.
Časy ohřevu a časy nabíjení bojleru lze rozdělit libovolně v průběhu celého dne.

Příklad 1: Druh provozu "Trvalé zatížení"
Casu ohrevu 1

Casu ohrevu 2
Pokles provozu

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa
Tip: U soustav se solárním zařízením se čas nabíjení bojleru volí tak, aby bylo možné využívat energie ze
slunce.
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Příklad 2: Druh provozu "Trvalé zatížení" se solárním zařízením
Casu ohrevu 1

Casu ohrevu 2
Pokles provozu

Nabíjení bojleru 1

Casová osa

4.8.4 Druh provozu "Trvalé zatížení" s akumulačním zásobníkem
Aby se docílilo efektivního provozu, je třeba u zařízení s akumulačním zásobníkem zvolit namísto druhu
provozu „Trvalé zatížení“ druh provozu „Automatika“.
U zařízení s akumulačním zásobníkem je třeba zvolit druh provozu „Automatika“!
⇨ Viz "Druh provozu „Automatika“ s akumulačním zásobníkem" [Strana 43]

4.8.5 Druh provozu „Užitková voda" bez akumulačního zásobníku
Při volbě „Užitková voda“ vytváří kotel teplo pouze tehdy, když bojler v rozmezí nastaveného času nabíjení
bojleru skutečně požaduje tepelnou energii.

Příklad 1: Druh provozu „Užitková voda" bez akumulačního zásobníku

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa
Tip: U soustav se solárním zařízením se čas nabíjení bojleru volí tak, aby bylo možné využívat energie ze
slunce.

Příklad 2: Druh provozu „Užitková voda" bez akumulačního zásobníku se solárním zařízením

Nabíjení bojleru 1

Casová osa
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4.8.6 Druh provozu „Užitková voda“ s akumulačním zásobníkem
U zařízení s akumulačním zásobníkem je třeba mít na paměti, že při druhu provozu „Užitková voda“ zůstávají
časy nabíjení zásobníku aktivní, jelikož je bojler zásobován tepelnou energií z akumulačního zásobníku.
Kotel vytváří tepelnou energii v rozmezí času nabíjení zásobníku pouze tehdy, když teplota klesne pod
minimální teplotu zásobníku a bojler požaduje tepelnou energii.

Příklad 1: Druh provozu „Užitková voda“ s akumulačním zásobníkem
Casy nabíjení zásobníku 1

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa
Tip: U soustav s akumulačním zásobníkem a solárním zařízením se čas nabíjení akumulátoru volí tak, aby bylo
možné využívat energie ze slunce.

Příklad 2: Druh provozu „Užitková voda“ s akumulačním zásobníkem a solárním zařízením
Casy nabíjení zásobníku 1

Nabíjení bojleru 1

Nabíjení bojleru 2

Casová osa
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4.9 Přepínání druhu provozu kotle
Podle nastaveného typu kotle jsou k dispozici až tři různé druhy provozu kotle. Nastavený druh provozu zůstává
aktivní do té doby, dokud se nezvolí jiný druh provozu provedením změny prostřednictvím příslušného tlačítka.

Druh provozu
Automatika

Symbol

Funkce
V druhu provozu „Automatika“ jsou používány aktivované topné okruhy a rovněž
zásobníky užitkové vody v souladu s nastavenými teplotami a časy.
Zařízení s akumulačním zásobníkem:
Kotel se spustí pouze tehdy, když je v rozmezí nastavených časů nabíjení zásobníku
splněno kritérium spuštění kotle.
Zařízení bez akumulačního zásobníku:
Kotel se spustí pouze tehdy, když v rozmezí nastavených časů kotle potřebují
spotřebiče tepelnou energii.

Užitková voda

V druhu provozu „Užitková voda“ jsou používány pouze aktivované zásobníky
užitkové vody v souladu s nastavenými teplotami a časy. Topné okruhy jsou s
výjimkou funkce ochrany proti zamrznutí deaktivovány. Kotel se spustí pouze tehdy,
když zásobník užitkové vody potřebuje tepelnou energii, a následně se provoz opět
zastaví.

Trvalé zatížení

V druhu provozu „Trvalé zatížení“ jsou používány aktivované topné okruhy a rovněž
zásobníky užitkové vody v souladu s nastavenými teplotami a časy, a navíc se kotel
pokouší udržovat soustavně 24 hodin svou nastavenou požadovanou teplotku kotle
a provoz se zastavuje pouze pro účely čištění, resp. plnění. Tento druh provozu je k
dispozici pouze u kotlů s automatickým přikládáním.
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4.10 Provozního stavu kotle
Provozní stavy v provozu na kusové dřevo
KD natápění

Stav kotle během postupu natápění až do určité minimální teploty spalin. Dmychadlo je v
chodu na maximálních otáčkách.

KD topení

Řízení kotle řídí spalování podle požadovaných hodnot kotle

Udržování plamene

Nepatrný odběr výkonu.
Při překročení požadované teploty kotle o nastavenou hodnotu přechází kotel do stavu
„Udržování plamene“. Dmychadlo se zastaví.
Při poklesu teploty pod požadovanou teplotu kotle přechází kotel opět do stavu „Topení“.

Dvířka otevřena

Izolační dvířka jsou otevřena, dmychadlo je v chodu na max. otáčkách.

Zhasnutí

Palivo je vyhořelé do stavu zbytkové žhnoucí hmoty.

Porucha

POZOR – Je aktivní porucha!

Provozní stavy v provozu na pelety
Příprava

Ke kotli je přiváděn vzduch, kontroluje se rychlost vzduchu v nasávacím otvoru, utěsňovací
šoupě se otevře a lambda sonda se ohřívá.

Natápění

Spalovací komora se plní peletami.

Předehřívání

Zapne se dmychadlové zapalování a pelety se při tom předehřívají tak dlouho, dokud se
nevytvoří žhnoucí hnízdo. Na toto časové období je přikládání deaktivováno.

Zapálení

Prostřednictvím dmychadlového zapalování dochází k podpalu pelet. Oheň se rozšíří na celou
spalovací komoru. Řízení přikládání je definováno v nabídce parametrů „Zapálení“.

Předehřátí

V tomto provozním stavu se kontroluje, zda se plnicím prostoru nachází kusové dřevo, nebo
zda se má pokračovat v provozu s peletami.

Topení

Řízení kotle řídí spalování podle požadovaných hodnot kotle.

Udržování plamene

Z kotle není odebírán žádný výkon. Sání a přikládání jsou deaktivovány.

Čištění

Regulace kotle vykoná program čištění. Při tom se vyčistí rošt a případně tepelný výměník.

Čekací doba odstavení

Když se přeruší provoz kotle během postupů natápění (natápění, předehřívání, zapálení), čeká
se po určitou definovanou dobu do dalšího pokusu o spuštění.

Čekací doba odstavení 1

Probíhá sání pro spálení ještě přítomných pelet. Přikládání je deaktivováno.

KD topení/vypnutí

Pokud se během provozu na pelety otevřou izolační dvířka kotle na kusové dřevo na dobu
delší než 10 sekund nebo se po stavu „Předehřátí“ detekuje kusové dřevo v plnicím prostoru,
přepne se zařízení do tohoto provozního stavu. Peletová jednotka se odstaví a vyčistí. Řízení
kotle řídí spalování s kusovým dřevem podle požadovaných hodnot kotle.

Čekací doba odstavení 2

Probíhá přívod vzduchu do zařízení prostřednictvím tahu komína. Přikládání je deaktivováno.

Porucha

POZOR – Je aktivní porucha!

Připraveno k provozu

Regulace kotle řídí připojené součásti topení. Kotel čeká na požadavek na spuštění od
hydraulické soustavy.
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4.11 První uvedení do provozu
4.11.1 Změna úrovně obsluhy
Rozsah funkcí dotykového ovládacího zařízení je závislý na aktuálně nastavené úrovni obsluhy. Pro provedení
změny na jinou úroveň obsluhy klepněte v horní části základního zobrazení na symbol aktuálně aktivní úrovně
obsluhy a zadejte příslušný kód.
Po zadání a potvrzení příslušného kódu obsluhy budou dostupná různá množství funkcí.
Aktuální úroveň obsluhy je znázorněna příslušným symbolem.

Dětská pojistka (kód „0“)
Při úrovni „Dětská pojistka“ se zobrazuje pouze nabídka „Stav“. V této úrovni nelze měnit žádné parametry.

Zákazník (kód „1“)
Standardní úroveň obsluhy v normálním provozu displeje. Zobrazují se a lze měnit všechny parametry specifické pro
zákazníka.

Instalatér / servis
Uvolnění parametrů k přizpůsobení řízení na dané součásti (pokud jsou konfigurovány) zařízení.
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4.11.2 Nastavení typu zařízení
❒ V „Systémové nabídce“, podnabídka „Zařízení“, vyvolejte položku „Typ zařízení“

Systémová nabídka

Zařízení

Typ zařízení

Typ kotle
❒ V nabídce „Typ kotle“ proveďte příslušnou volbu a aktivujte výkonovou velikost a příslušné parametry typu
kotle
➥ Pozor! Chybné nastavení může vést k chybným funkcím!
SP Dual
SP Dual Compact
:

❒ Po výběru skutečné výkonové velikosti je třeba převzít předzadané hodnoty kotle
➥ Zobrazené překryvné okno potvrďte možností „ANO“!
Následně zobrazené parametry typu kotle jsou závislé na dříve provedené volbě typu kotle a je třeba je
aktivovat v souladu s uspořádáním zařízení!
Lambdasonda instalovana
Pokud je přítomna lambda sonda (Bosch, NTK, LSM11), je třeba aktivovat tento parametr.
UPOZORNĚNÍ: Tento parametr není k dispozici u kotlů typu SP Dual compact a T4.

Vstup pro uvolneni kotle instalovan
ANO
Dokud je kontakt sepnutý, řídí regulace kotle podle nastaveného druhu provozu. Pokud se
externí kontakt rozepne, pozbývá kotel uvolnění k provozu a řízeně se odstaví.
Jakmile se kontakt rozepne, nepřijímá regulace žádné požadavky na topení.
(např. termostat spalin přídavného kotle)
NE
Dokud je kontakt rozpojený, řídí regulace kotle podle nastavených parametrů. Pokud se externí
kontakt sepne, kotel se spustí a pracuje v provozu trvalého zatížení.
(např. požadavek na tepelnou energii od topného ventilátoru)
Upozornění: Pro provoz není kontakt nutný.
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Automatické odstavení kotle, pokud není požadavek na teplo
Tento parametr je aktivní pouze u zařízení bez akumulačního zásobníku (hydraulický systém 0 a 3), u všech ostatních
hydraulických systémů se sice zobrazuje, je ale bez funkce!
Při druhu provozu „Trvalé zatížení“ a rovněž „Automatika“ se kotel pokouší během nastaveného časového okna udržovat
svou požadovanou teplotu kotle nezávisle na tom, zda je aktivní požadavek na teplo od topné soustavy (topný okruh,
bojler). Pokud je tento parametr nastaven na „ANO“ a topná soustava je napájena teplem, kotel se přesto odstaví.

Motory klapek instalovany
Pokud jsou přítomny dva servomotory k regulaci vzduchu na kotli, je třeba aktivovat tento
parametr.

Smesovac na zpatecce rizen HK1
Pokud se vykonává ohřev zpátečky přes směšovač a řízení probíhá prostřednictvím topného
okruhu 1 na hlavním modulu, je třeba aktivovat tento parametr.
Přípojka čidla zpátečky: Hlavní modul
Přípojka směšovače v recirkulaci: směšovač 1 na hlavním modulu
Přípojka čerpadla zásobníku: Volný výstup čerpadla (např. Čerpadlo 0.1)

Smesovac na zpatecce je rizen externim smesovacim modulem
Pokud se vykonává ohřev zpátečky přes směšovač a řízení probíhá prostřednictvím externího
směšovacího modulu, je třeba aktivovat tento parametr.
Přípojka čidla zpátečky: Hlavní modul
Přípojka směšovače v recirkulaci: výstup směšovače na modulu směšovače v recirkulaci
Přípojka čerpadla zásobníku: Volný výstup čerpadla (např. Čerpadlo 0.1)
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Vynášení
Doprava pelet snekem a sanim
Pokud se ve skladovacím prostoru na pelety používá šnekový odsávací systém, lopatkové zařízení na pelety nebo zemní
čerpací systém s motorizovanou odběrovou jednotkou jakožot vynášecí systém, je třeba aktivovat parametr „Doprava
pelet snekem a sanim“.

Podavani pelet snekem a nasatim s přepínáním
Pokud je do skladovacího prostoru pelet zabudován systém šneku a sání 1-2-3, je třeba aktivovat parametr „Podavani
pelet snekem a nasatim s prepinaci jednotkou“.

Univerzální odsávání s manuálním přepínáním
Pokud se ve skladovacím prostoru pelet používá sací systém UNO, resp. ECO, vakový zásobník, resp. vakový zásobník
od jiného výrobce nebo zásobník na pelety „Cube“, je třeba aktivovat parametr „Univerzální odsávání s manuální
přepínací jednotkou / vakovým zásobníkem“.
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Saci system, automaticke prepinani
Pokud se ve skladovacím prostoru pelet používá sací systém s automatickou přepínací jednotkou, je třeba aktivovat
parametr „Saci system, automaticke prepinani“. Dále se musí definovat maximální počet odsávacích míst. Po
každém pátém postupu plnění se automaticky přepne na následující odsávací sondu pelet. Pokud by u některé odsávací
sondy pelet nebylo možné nasát žádné pelety, přepne se rovněž na následující odsávací sondu pelet.

3násobné přepnutí:

4násobné přepnutí:
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Vyber systemu
Pokud je u zařízení přítomen „nezávazný návrh na plánování“, je možné hydraulický systém,
který se má nastavit, vyčíst v pravém horním rohu návrhu na plánování.
Pokud žádný přítomen není, je možné zjistit z následující výběrové matice, který hydraulický
systém by se měl nastavit specificky podle daného zařízení:

Je přítomen druhý kotel? (olej, plyn, dřevo)
Pokud je přítomen druhý generátor tepla (olej, plyn atd.), který se má do hydraulického systému zapojit prostřednictvím
regulace kotle Fröling, je třeba tento parametr aktivovat.
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Jaky typ druheho kotle je instalovan?
▪ Olejovy kotel
▪ Plynovy kotel
▪ Aut. plneny
▪ Manualne plneny
▪ Plyn

Cidlo uprostred AKU instalovano
Pokud se vedle dvou čidel umístěných standardně v akumulačním zásobníků používá ještě
dodatečné čidlo uprostřed akumulačního zásobníku (např. výpočet množství přikládání,
kritérium vypnutí peletové jednotky kombinovaného kotle atd.), je třeba tento parametr
aktivovat

Blokovani horaku deaktivovano
ANO->paralelni provoz
Ne->monoprovoz
Prostřednictvím tohoto parametru lze nastavit, zda smí případně přítomný druhý kotel (pokud je třeba) být v chodu
současně s kotlem Fröling. Pokud je paralelní provoz povolen (každý kotel má svůj vlastní komínový systém; specifické pro
jednotlivé země), resp. je požadován, je třeba tento parametr aktivovat.

Prepinaci ventil instalovan
Pokud je v kombinaci s druhým kotlem instalován přepínací ventil ve zpátečce druhého kotle, je
třeba tento parametr aktivovat.

Prednost ma boiler
Pokud se mají po dobu trvání nabíjení zásobníku užitkové vody vypnout topné okruhy, je třeba tento parametr aktivovat.

Dodatecny volne programovatelny rozdilovy regulator
Pokud je přítomen dodatečný generátor tepla (např. krbová kamna s teplovodním výměníkem),
který se má do hydraulického systému zapojit prostřednictvím regulace kotle Fröling, je třeba
tento parametr aktivovat.
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Sitove cerpadlo instalovano
Síťové čerpadlo sleduje všechny spotřebiče, a pokud by minimálně jeden spotřebič potřeboval tepelnou energii, síťové
čerpadlo se spustí. U čerpadla jsou řízeny otáčky prostřednictvím čidla zpátečky. Jestliže stoupne teplota zpátečky, resp.
je dosaženo nastavené požadované hodnoty teploty zpátečky, spustí řízení čerpadlo s minimálními otáčkami. Teprve když
žádné spotřebiče již nepotřebují žádnou tepelnou energii, síťové čerpadlo se zastaví.
Pokud se aktivuje síťové čerpadlo v kombinaci s uspořádáním pro více domů (varianta 3 nebo 4), lze nastavit, zda
čerpadlo sleduje všechny spotřebiče, nebo zda se mají vyhodnocovat pouze akumulační zásobníky jako požadavek na
tepelnou energii.
Pokud je přítomno síťové čerpadlo, je třeba aktivovat tento parametr.

Je pritomno cirkulacni cerpadlo
Pokud je přítomno cirkulační čerpadlo užitkové vody, je třeba aktivovat tento parametr. Cirkulační čerpadlo užitkové vody
lze kombinovat s časovým programem, průtokoměrem ve vedení studené vody, resp. s čidlem zpátečky.

U kaskady je tento kotel MASTER (HLAVNI)
V případě kaskádové soustavy je třeba jeden kotel nakonfigurovat jako hlavní kotel (master) a ostatní jako vedlejší kotle
(slave). U hlavního kotle se shromažďují veškeré informace o hydraulice (vnější teplota, teploty zásobníku atd.) a tento
kotel rozhoduje, jaký kotel má běžet s jakým výkonem. Pokud se u tohoto kotle jedná o MASTER (hlavní kotel), je třeba
aktivovat tento parametr. (V kombinaci s „hydraulickým systémem 0“ nemá tento parametr žádnou funkci!)

Prislusenstvi bojleru
Bojler 01 instalovan
:
Bojler 08 instalovan
Pokud je v hydraulické soustavě nainstalován jeden nebo více zásobníků užitkové vody, je třeba aktivovat příslušný
parametr.

Topne okruhy
Topny okruh 01 instalovan
Dalkove ovladani 01 instalovano
:
Topny okruh 18 instalovan
Dalkove ovladani 18 instalovano
Pokud je v hydraulické soustavě nainstalován jeden nebo více topných okruhů, resp. pokud je
u příslušného topného okruhu nainstalováno jedno ze třech zobrazených dálkových ovládání,
je třeba aktivovat příslušný parametr.
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Solární panely
Solarni kolektor 01 instalovan
Pokud je přítomno solární zařízení, které je řízeno prostřednictvím regulace kotle Fröling, je třeba aktivovat tento parametr.

Misto prepinaciho ventilu pouzito druhe cerpadlo
Pokud se namísto kombinace čerpadla kolektoru a přepínacího ventilu používá vždy jedno čerpadlo na každý solární
registr, je třeba aktivovat tento parametr.

4.11.3
❒ Zkontrolovat systémový tlak v topném systému
❒ Zkontrolovat, zda je topný systém zcela odvzdušněn
❒ Zkontrolovat, zda jsou instalována bezpečnostní zařízení a je zaručena jejich funkce
❒ Zkontrolovat, zda je zaručen dostatečný přívod vzduchu do kotelny a její odvětrání
❒ Zkontrolovat těsnost kotle
➥ Všechna dvířka musí neprodyšně zavírat!
❒ Kalibrovat širokopásmovou sondu
⇨ Viz "Kalibrovat širokopásmovou sondu" [Strana 123]
❒ Zkontrolovat funkci digitálních vstupů
❒ Zkontrolovat funkci a směr otáčení pohonů a servomotorů

4.11.4 Spustit zařízení při prvním uvedení do provozu
Dopravit palivo do spalovací komory
Při prvním uvedení do provozu se v přikladači nenacházejí žádné pelety:
❒ Parametr „Manualni plnění cyklonu na pelety (spustí se až při otevřeném šoupátku)“ nastavit na ZAP
➥ Cyklonové zařízení se naplní peletami, vypne se automaticky při úrovni naplnění 100 % a nastaví tento
parametr opět na VYP
❒ Parametr "Manuální přikládání do spalovací komory" nastavit na ZAP
❒ Jakmile spadnou první pelety do spalovací komory, nastavit parametr opět na VYP
☞ Pozorovat postup v průzoru přikládacího šneku
❒ Parametr „Pohon rostu“ nastavit na VZAD
❒ Odstranit pelety z nádoby na popel pod roštem
❒ Parametr „Pohon rostu“ nastavit na VPRED
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5 Přehled parametrů
5.1 Topení
5.1.1 Stav topení

Systémová nabídka

Topení

Druh provozu topného okruhu

Pozadovana teplota na vystupu

Zobrazení, resp. nastavení druhu provozu topného okruhu:

Zobrazení vypočítané požadované hodnoty teploty na
výstupu.

▪ Auto: automatický provoz; topné fáze podle
nastavených časů ohřevu
▪ Extra topení: Topný okruh se aktivuje na 6 hodin.
▪ Pokles: pokles provozu; topné fáze se ignorují
▪ Trvale snížit: Topný okruh zůstane až do aktivace
jiného druhu provozu ve stavu poklesu provozu.
▪ Party: party provoz; aktuální, resp. nejbližší další fáze
poklesu se ignoruje
▪ VYP: Vypnuto; topný okruh deaktivován, pouze ochrana
proti zamrznutí!

Teplota místnosti
Předpoklad: Topný okruh v kombinaci s dálkovým
ovládáním
Zobrazení aktuální teploty místnosti.

Vnější teplota
Zobrazení aktuální vnější teploty.

Teplota na vystupu
Zobrazení aktuální teploty na výstupu.
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5.1.2 Topení – teploty

Systémová nabídka

Topení

Pozadovana teplota mistnosti behem vytapeni

Pokles výstupní teploty v režimu poklesu

Předpoklad: Topný okruh v kombinaci s dálkovým
ovládáním

Výstupní teplota se během režimu poklesu sníží o tuto
hodnotu.

Teplota místnosti, která je požadovanou cílovou teplotou
během nastavených časů ohřevu

Pozadovana teplota mistnosti v rezimu poklesu
Předpoklad: Topný okruh v kombinaci s dálkovým
ovládáním
Teplota místnosti, která je požadovanou cílovou teplotou
mimo časy ohřevu

Pozadovana vystupni teplota pri +10° venkovni teploty
První bod nastavení k definici topné křivky

Pozadovana vystupni teplota pri -10° venkovni teploty

Teploty na výstupu

Druhý bod nastavení k definici topné křivky
Příklad pro
podlahové vytápění
Příklad pro
radiátorové vytápění

Vnejsi teplota, pod kterou zapne pri vytapeni cerpadlo
topneho okruhu
Pokud vnější teplota během vytápění překročí tuto mezní
hodnotu, deaktivují se čerpadla topných okruhů a
směšovače.

Vnejsi teplota, pod kterou zapne pri rezimu poklesu
cerpadlo topneho okruhu
Pokud vnější teplota během poklesu provozu klesne pod
tuto mezní hodnotu, aktivují se čerpadla topných okruhů a
směšovače.

Max.vystupni teplota top.okruhu
Maximální teplota k omezení výstupní teploty, která je
dodávána do topného okruhu.

max.vystupni tep.boileru
Jestliže je bojler 1 napájen přímo přes topný okruh 1, lze
omezit na dobu nabíjení bojleru maximální výstupní teplotu
k nabíjení bojleru.

Ochranná teplota proti zamrznutí

Vnější teplota

Posilovac regulatoru pro teplotu mistnosti Kp-Rm
Předpoklad: Topný okruh v kombinaci s dálkovým
ovládáním
Faktor vlivu teploty místnosti na výstupní teplotu topného
okruhu. Při odchylce teploty místnosti v rozsahu +/- 1°C se
požadovaná hodnota teploty na výstupu o tuto hodnotu
opraví. (pouze v kombinaci s dálkovým ovládáním)
Doporučené hodnoty:
▪ Podlahové topení: 2-3
▪ Radiátory (novostavba): 4-5

Kdyžje teplota místnosti nebo výstupní teplota nižší než
nastavená hodnota, zapne se čerpadlo topného okruhu a
směšovač topného okruhu reguluje na nastavenou
maximální výstupní teplotu topného okruhu.

Od jaké teploty na AKU zásobníku nahoře se má aktivovat
ochrana proti přehřátí
Pokud teplota na AKU zásobníku nahoře překročí
nastavenou hodnotu, aktivuje se topný okruh nezávisle na
druhu provozu (kotel, dálkové ovládání) a na stanovených
časech ohřevu. Při tomto se výstupní teplota reguluje na
hodnotu nastavenou v parametru "Požadovaná výstupní
teplota při venkovní teplotě -10°C". Funkce zůstané aktivní
tak dlouho, dokud nedojde k poklesu teploty 2 °C pod
danou hodnotu.

▪ Radiátory (starý objekt): 6-7
UPOZORNĚNÍ! Dbát na cizí vlivy na dálkové ovládání!
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5.1.3 Topení - časy

Systémová nabídka

Topení

⇨ Viz "Nastavení časů" [Strana 38]

5.1.4 Topení - servis

Systémová nabídka

Topení

Cerpadlo topneho okruhu

Muze tento topny okruh pri aktivnim chodu bojleru hrat?

Slouží k testování výstupu čerpadla:
▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1: Automatika, Zapnuto
▪ 1: Ručně, Zapnuto
▪ 0: Ručně, Vypnuto

▪ ANO: I přes aktivní nabíjení bojleru je do tohoto
topného okruhu během nabíjení bojleru dodáváno teplo.

Ze ktereho AKU nebo rozdelovace je tento topny okruh
zasobovan (0 = kotel)

smesovaci zarizeni top. okruhu OTEVRENE
Slouží k testování výstupu směšovače:
▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1: Automatika, Zapnuto
▪ 1: Ručně, Zapnuto

Předpoklad: Parametr pouze ve spojitosti se systémy pro
více domů (varianty)
Tento parametr definuje přiřazení zdroje tepla pro tento
topný okruh.

▪ 0: Ručně, Vypnuto

▪ 0 = kotel

smesovaci zarizeni top.okruhu ZAVRENE

▪ 1 = AKU 01, …

Slouží k testování výstupu směšovače:
▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1: Automatika, Zapnuto

pozadavek vys.teploty pri nabijeni boileru 1
▪ NE: Topný okruh se používá v souladu s nastavenou
topnou křivkou.

▪ 1: Ručně, Zapnuto
▪ 0: Ručně, Vypnuto

Doba behu smesovace
Zde je třeba nastavit dobu běhu použitého směšovače.
UPOZORNĚNÍ! Aby se zamezilo kmitání směšovače,
nenastavovat tuto hodnotu < 150 s!

cerpadlo topneho okruhu vypne po vypoctu nizsim nez
Předpoklad: Topný okruh se provozuje bez dálkového
ovládání
Pokud se vypočítá požadovaná výstupní teplota, jež je
nižší než nastavená hodnota, čerpadlo topného okruhu se
vypne a směšovač se uzavře.
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▪ NE: Během nabíjení bojleru se tento topný okruh
deaktivuje.

▪ ANO: Nabíjení bojleru prostřednictvím topného okruhu.
Pokud je aktivní požadavek na bojler a jsou splněna
kritéria pro nabíjení bojleru, přepínací ventil okamžitě
otevře cestu k nabíjení bojleru. Čerpadlo topného
okruhu běží, jakmile je dosaženo kritéria "Nabijet,
pokud kotel a bojler vykazuji tepelny
rozdil ve vysi". Jakmile je nabíjení bojleru
dokončeno, čerpadlo topného okruhu se zastaví,
přepínací ventil zůstane ještě aktivní po definovanou
dobu a směšovač topného okruhu se uzavře. Jakmile
čas uplyne, je daný topný okruh napájen opět podle
podmínek prostředí.
Parametr je k dispozici pouze u „Topný okruh 1“ a
zpravidla se používá pouze v kombinaci s kotlem na pelety
PE 1 Pellet v provedení jako samostatná jednotka!
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pozadavek vysoke teploty kvuli nabijeni bojleru

Nehlidat boiler 1 pri vysokoteplotnim pozadavku

▪ NE: Topný okruh se používá v souladu s nastavenou
topnou křivkou.

▪ NE: Bojler 1 není zásobován teplem prostřednictvím
vedení topného okruhu 2

▪ ANO: Topný okruh se používá v souladu s nastavenou
topnou křivkou. Pro účely nabíjení bojleru je daný topný
okruh po dobu trvání nabíjení bojleru napájen vyšší
teplotou. Po ukončení nabíjení bojleru je tento topný
okruh opět napájen podle topné křivky.

▪ ANO: Bojler 1 je zásobován teplem prostřednictvím
vedení topného okruhu 2 a potřebuje po dobu trvání
nabíjení bojleru vyšší teplotu.

UPOZORNĚNÍ! Parametr je k dispozici pouze u „Topný
okruh 2“!

5.1.5 Topení - natápěcí program

Systémová nabídka

Topení

Program natapeni je aktivni
▪ NE: Program natápění deaktivován, všechny topné
okruhy provozovány podle nastavených časů ohřevu.
▪ ANO: Spustí se nastavený 30denní program natápění.
Po 30 dnech se zvolený topný okruh opět provozuje
podle nastavených časů ohřevu.
– Časy ohřevu zvoleného topného orkuhu a rovněž časy
kotle, resp. časy nabíjení zásobníku se automaticky
nastaví na 0-24 hodin a mez venkovní teploty pro topení
se ignoruje.
– Při použití kotle na palivové dřevo je třeba zajistit
odpovídající zásobování teplem.
– Pokud nelze dosáhnout nebo udržet aktuální
požadovanou výstupní teplotu (např. kvůli výkonu
kotle, ...), není vydáno žádné varování!

Natápěcí program
Servis

Aktualni den programu natapeni
Zobrazí aktuální den probíhajícího programu natápění.
Změnou tohoto parametru lze přejít vpřed nebo zpět na
určitý den programu.

Jaky program natapeni se pouzije
Průběh teploty na výstupu v programech natápění 1 – 6 je
pevně stanoven. U programu natápění 7 lze teplotu na
výstupu libovolně stanovit pro celé období 30 dní.
Program natápění 8 nabízí možnost předdefinovat průběh
teploty na výstupu pro každý jednotlivý den.

MB vystup pro vsechny dny u programu 7
Při aktivním programu natápění 7 se reguluje na zde
nastavenou teplotu na výstupu.

– Při výpadku proudu probíhá program dále od bodu, na
kterém byl přerušen!
Jestliže aktuální teplota místnosti poklesne pod
nastavenou ochrannou teplotu proti zamrznutí, ovlivní to
nastavenou požadovanou teplotu na výstupu v rámci
programu natápění.
UPOZORNĚNÍ: Pouze v kombinaci s dálkovým ovládáním!
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Natápěcí programy
Natapeci program 1:

Natapeci program 2:

Natapeci program 5:

Natapeci program 6:

°C

°C

°C

°C

55

55

55

55

50

50

50

50

45

45

45

45

40

40

40

40

35

35

35

35

30

30

30

30

25

25

25

25

20

20

20

20

15

15

15

15

10

10

10

5

5

5

0

0

0

5

10

15

20

25

30

d

Natapeci program 3:

5

10

15

20

25

30

d

Natapeci program 4:
°C

°C

55

55

55

50

50

50

45

45

45

40

40

40

35

35

35

30

30

30

25

25

25

20

20

20

15

15

15

10

10

5

5
10

15

20

25

30

d

0
15

20

25

30

d

10
5

0
5

5
10

Natapeci program 7:

°C

0

10

5

0
5

10

15

20

25

30

d

5

10

15

20

25

30

d

5

10

15

20

25

30

d

Uvedené natápěcí
programy jsou nezávazné
návrhy. Pokud se natápěcí
program používá k vytápění
podlahového potěru, je
třeba postup zkonzultovat s
výrobcem potěru, resp.
instalatérem!

Konfigurovat program 8

Konfigurovat program 8
Natápěcí program
Servis

Požadovaná teplota na prívodu v den 1
Požadovaná teplota na prívodu v den 2
:
Požadovaná teplota na prívodu v den 30
Při zvoleném „natápěcím programu 8“ lze pomocí těchto
nastavovacích prvků přednastavit požadovanou výstupní
teplotu pro každý jednotlivý den.
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Použité topné okruhy

Použité topné okruhy
Natápěcí program
Servis

Použít topný okruh 01
Použít topný okruh 02
:
Použít topný okruh 18
Počet zde použitých topných okruhů závisí na konfiguraci
systému. Pokud jsou instalovány pouze 2 topné okruhy,
zobrazí se zde také na výběr pouze 2 topné okruhy.
Nastavený natápěcí program platí stejně pro všechny
topné okruhy!

5.1.6 Topení - obecná nastavení

Systémová nabídka

Topení

Obecná nastavení
Servis

Korekce cidla venkovni teploty

vstupy prostoroveho cidla pouzit pro prostorovy termostat

Pokud venkovní čidlo zobrazuje chybnou hodnotu, lze tuto
hodnotu přizpůsobit pomocí tohoto parametru.

UPOZORNĚNÍ! Tento parametr se dotýká všech přípojek
čidel, ke kterým lze připojit analogové prostorové čidlo!

Z ktereho modulu topneho okruhu ma byt nactena venk.
teplota (0 = kernmodul)
Pokud se venkovní čidlo nenačítá hlavním modulem, musí
se zde nastavit adresa příslušného modulu topného
okruhu +1. (čidlo 1 na příslušném modulu)

▪ NE: K přípojce prostorového čidla je třeba připojit
prostorové čidlo k regulaci teploty místnosti.
▪ ANO: K přípojce prostorového čidla je možné připojit
pokojové termostaty k regulaci teploty místnosti.
– Kontakt pokojového termostatu nesepnutý: čerpadlo
topného okruhu deaktivováno, směšovač se uzavře
– Kontakt pokojového termostatu sepnutý: čerpadlo
topného okruhu i směšovač aktivní
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5.2 Voda
5.2.1 Voda - stav

Systémová nabídka

Voda

Teplota bojleru nahore

Teplota bojleru dole

Aktuální teplota bojleru. Bojler se natápí, jakmile je
dosaženo teploty pro nabíjení bojleru a aktuální teplota
bojleru klesla pod hodnotu danou parametrem „Dobit,
pokud je teplota bojleru pod“. Nabíjení bojleru
trvá tak dlouho, dokud buď neuplyne dané časové okono
nebo je dosaženo hodnoty teploty nastavené v parametru
„Pozadovana teplota bojleru“.

Předpoklad: Solární zařízení je řízeno společností Fröling!
Aktuální teplota v oblasti referenčního čidla solárního
zařízení.

Ovladani cerpadla bojleru
Udává otáčky čerpadla bojleru v procentech maximálních
otáček.

5.2.2 Voda - teploty

Systémová nabídka

Voda

Pozadovana teplota bojleru

Nabijet, pokud kotel a bojler vykazuji tepelny rozdil ve vysi

Při dosažené této teploty bojleru se zastaví nabíjení
bojleru.

Když je teplota kotle o tuto hodnotu vyšší než aktuální
teplota bojleru a je aktivní časové okno, spustí se nabíjení
bojleru. (pouze u systémů bez akumulačního zásobníku)

Dobit, pokud je teplota bojleru pod
Jestliže teplota bojleru klesne pod zde nastavenou
hodnotu, časové okno je aktivní a zdroj nabíjení (kotel
nebo akumulační zásobník) vykazuje nastavené
překročení nabití, spustí se nabíjení bojleru.

Nabijet, pokud zasobnik a bojler vykazuji tepelny rozdil ve
vysi
Když je horní teplota akumulačního zásobníku o tuto
hodnotu vyšší než aktuální teplota bojleru a je aktivní
časové okno, spustí se nabíjení bojleru. (pouze u systémů
s akumulačním zásobníkem)
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Pozadovany rozdil mezi kotlem a bojlerem
Přizpůsobení požadované teploty kotle, aby se dosáhlo
požadované teploty bojleru.
Požadovaná teplota kotle = požadovaná teplota bojleru +
rozdíl
Jestliže je aktuálně vypočítaná požadovaná teplota kotle
vyšší než výsledek uvedeného výpočtu, ponechá se daná
požadovaná teplota kotle. (pouze u systémů bez
akumulačního zásobníku)
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5.2.3 Voda - časy

Systémová nabídka

Voda

⇨ Viz "Nastavení časů" [Strana 38]

5.2.4 Voda - servis

Systémová nabídka

Voda

Vyuziti zbytkoveho tepla
Předpoklad: Hydraulický systém 0 a navýšení zpátečky
prostřednictvím směšovače
▪ ANO: Zbytkové teplo se odvádí do bojleru, parametr
"Teplota kotle, od ktere mohou bezet
vsechna cerpadla“ je přitom ignorován. Čerpadlo
se aktivuje s minimálními otáčkami, dokud je teplota
kotle nižší než teplota bojleru + 3 °C.

Bojler nabijet pouze jednou denne
▪ NE: Vždy, když teplota bojleru klesne pod hodnotu
teploty nastavenou v parametru „Dobit, pokud je
teplota bojleru pod“, časové okno je aktivní a
zdroj tepla (kotel nebo akumulační zásobník) vykazuje
dostatečnou teplotu, probíhá nabíjení bojleru.
▪ ANO: Jestliže byl bojler během aktuálního dne již
jednou nabíjen, je dalšímu nabíjení bojleru zamezeno.

Zahrati proti legionelam aktivni
▪ NE: Ohřev proti výskytu legionelly se nevykonává.
▪ ANO: Jednou za týden se bojler ohřeje na teplotu
nastavenou pod parametrem „Požad. tepl. bojleru při
ohřevu proti legionelle (pro všechny bojlery stejné)“.

Ktery AKU nebo tepelny rozdelovac dodava teplo tomuto
boileru (0 = kotel)
Předpoklad: Parametr pouze ve spojitosti se systémy pro
více domů (varianty)
Tento parametr definuje přiřazení zdroje tepla pro tento
bojler.
▪ 0 = kotel
▪ 1 = AKU 01, …

Dobeh cerpadel bojleru ⇒ (tento parametr plati pro
vsechny bojlery)
Po dokončení nabíjení bojleru dobíhají čerpadla nabíjení
bojleru po zde nastavenou dobu.

Vstup čidla pro čidlo bojleru 1 nahoře
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo bojleru.

Vstup čidla pro čidlo solární reference bojleru 01
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro solární
referenci bojleru.

Výstup čerpadla bojleru 01

Zahrati proti legionelám na ktery den

Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo
nabíjení bojleru.

Den v týdnu, ve kterém se provádí ohřev proti výskytu
legionelly.

Ovládání čerpadla bojleru

Požad. tepl. bojleru při ohřevu proti legionelle (pro všechny
bojlery stejné)
Pokud je parametr „Zahrati proti legionelam aktivni“
nastaven na „ANO“, ohřeje se bojler v nastavený den v
týdnu na nastavenou teplotu.

Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek cerpadla bojleru
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)
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max.otacky boiler-pumpy
Pokud se mají omezit maximální otáčky čerpadla nabíjení
bojleru, lze toto nastavit pomocí změny tohoto parametru.
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5.3 Solar
5.3.1 Solár - stav

Systémová nabídka

Solar

Teplota kolektoru

Denní výnos před 4 dny [kWh]

Zobrazení aktuální teploty na solárním kolektoru.

Solární čidlo zásobniku nahoře
Zobrazení aktuální teploty na solárním referenčním čidle v
horní části akumulačního zásobníku.

Solarni cidlo v AKU dole
Zobrazení aktuální teploty na solárním referenčním čidle
ve spodní části akumulačního zásobníku.

Teplota zpatecky kolektoru
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

Denní výnos před 5 dny [kWh]

Denní výnos před 6 dny [kWh]

Celkovy vynos [kWh]
Zobrazení množství tepla, které bylo dodáno od solárního
zařízení od aktivace měřiče tepla.

Zobrazení aktuální teploty ve zpátečce kolektoru.

Teplota bojleru dole

Aktualni vykon solarniho citace mnozstvi tepla [kW]

Aktuální teplota v oblasti referenčního čidla solárního
zařízení.

Zobrazení aktuálního výkonu vyráběného solárním
kolektorem. Výpočet výkonu se provádí pouze tehdy, když
byl nastaven buď objemový výkon čerpadla kolektoru nebo
se používá externí zdroj impulzů na měření objemu. Aby
bylo možné výpočet provádět ještě přesněji, doporučuje se
používat čidlo zpátečky kolektoru.

Výměník tepla sek. vystupni teplota (vedeni k AKU)
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Aktuální teplota na sekundární straně výstupu tepelného
výměníku.

prutokove cidlo [l/h]

Doba behu cerpadla kolektoru

Předpoklad: Přítomen externí zdroj impulzů pro měření
objemu

Zobrazení celkové doby běhu čerpadla kolektoru.

Zobrazení množsví vody, která je aktuálně čerpána
solárním kolektorem.

Denni vynos [kWh]
Zobrazení množství tepla, které bylo během aktuálního
dne dodáno od solárního zařízení.

Denní výnos před 1 dnem [kWh]

Ovladani cerpadla kolektoru
Zobrazení aktuálních otáček čerpadla kolektoru v
procentech maximálních otáček.

Cerpadlo mezi vymenikem tepla a AKU
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Zobrazení aktuálních otáček čerpadla mezi tepelným
výměníkem a akumulačním zásobníkem.

Cerpadlo mezi vymenikem tepla a bojlerem
Denní výnos před 2 dny [kWh]

Předpoklad: Hydraulický systém 12
Zobrazení aktuálních otáček čerpadla mezi tepelným
výměníkem a bojlerem.

Denní výnos před 3 dny [kWh]
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Ventil pro prepinani mezi AKU nahore a dole

Ventil pro prepinani mezi AKU nahore a dole
▪ 0% … zásobník dole

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Aktuální stav řízení přepínacího ventilu na straně solárního
zařízení.

▪ 100% … zásobník nahoře

5.3.2 Solár - teploty

Systémová nabídka

Solar

Teplota bojleru pri solarnim ohrevu

Zpozdeni pri zapnuti cerpadla vymeniku tepla - AKU

Do této teploty se bojler ohřívá solárním ohřevem. Pokud
je solární zařízení vybaveno přepínacím ventilem pro
přepínání mezi solárním registrem bojleru, resp. solárním
registrem zásobníku, je tento parametr odpovědný za
přepínání mezi těmito oběma solárními registry.

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

Limit teplotniho rozdilu pro spusteni cerpadla kolektoru

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

Čerpadlo kolektoru se sepne, když je teplota kolektoru o
tuto hodnotu vyšší než referenční teplota v bojleru, resp.
akumulačním zásobníku.

Prodleva zapnutí čerpadla mezi tepelným výměníkem a
akumulačním zásobníkem.

Zpozdeni pri vypnuti cerpadla vymeniku tepla - AKU
Prodleva vypnutí čerpadla mezi tepelným výměníkem a
akumulačním zásobníkem.

MB teplota AKU nahore (rychloohrev az na tuto teplotu)

Limit teplotniho rozdilu kolektoru pro vypnuti cerpadla

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

Čerpadlo kolektoru se vypne, když je rozdíl mezi teplotou
kolektoru a referenční teplotou v bojleru, resp.
akumulačním zásobníku nižší než tato hodnota.

Jestliže horní čidlo v akumulačním zásobníku dosáhne
nastavené hodnoty, přepne přepínací systém solárního
systému na spodní oblast akumulačního zásobníku.

Maximalni dolni teplota AKU zasobniku pri solarnim ohrevu

Rozdil mezi kolektorem a horni casti AKU

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 12

Pokud čidlo pro teplotu solární reference v akumulačním
zásobníku překročí zde nastavenou hodnotu, dojde k
vypnutí čerpadla kolektoru.

Min. teplota kolektoru
Minimální teplota na kolektoru, které se musí dosáhnout,
aby začala pracovat solární regulace.

Ochrana kolektoru/čerpadla od určité teploty kolektoru
Pokud naměřená hodnota čidla solárního kolektoru klesne
pod nastavenou hodnotu, musí se solární kolektor během
15 minut ochladit o 20 °C, jinak se pro účely ochrany
čerpadla zastaví čerpadlo solárního kolektoru.
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Toto je navýšení pro regulaci čerpadla kolektoru vůči
horní, resp. spodní teplotě v akumulačním zásobníku.

Rozdíl mezi horní cástí AKU a prívodem sekundárního
tepelného výmeníku
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Tento parametru udává, o kolik má být teplota na přívodu
sekundárního tepelného výměníku nižší než teplota
kolektoru. Pokud je rozdíl menší než nastavená hodnota,
sníží se otáčky čerpadla mezi tepelným výměníkem a
bojlerem, resp. akumulačním zásobníkem.
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5.3.3 Solár - servis

Systémová nabídka

Solar

Solarni system
▪ 1: Solární systém zásobuje pouze bojler
▪ 2: Solární systém zásobuje pouze akumulační zásobník
▪ 3: Solární systém je rozšířen o přepínací ventil a slouží
k zásobování dvou různých tepelných spotřebičů.
Například: Přepínání zásobníku užitkové vody na
akumulační zásobník nebo přepínání mezi horním a
spodním solárním registrem u hygienického solárního
vrstvového zásobníku, resp. modulárního solárního
vrstvového zásobníku se 2 solárními registry)
UPOZORNĚNÍ! Tento parametr se při nastavení
hydraulického systému 12, resp. 13 nezobrazuje.

Výstup čerpadla kolektoru
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo
kolektoru.

Ovladání čerpadla kolektoru
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek cerpadla kolektoru
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

Maximalni pocet otacek cerpadel kolektoru
Pokud se mají omezit maximální otáčky čerpadla
kolektoru, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

Sledování kolektoru
▪ ANO: Čerpadlo kolektoru se v určitých časových
intervalech zapíná na dobu 10 sekund. Dobu lze
definovat pomocí následujícího parametru. Pokud čidlo
kolektoru detekuje nárůst teploty, aktivuje se čerpadlo
trvale. Tato funkce je aktivní v době od 10:00 – 19:00
hodin a prahová hodnota teploty kolektoru, od které je
tato funkce aktivní, se dynamicky přizpůsobuje.
▪ NE: Čerpadlo kolektoru se spustí pouze tehdy, když je
splněno kritérium definované pod parametrem “Limit
teplotniho rozdilu pro spusteni cerpadla
kolektoru”.

Sledování kolektoru - vše
Jestliže v rámci časového okna mezi 10:00 – 19:00
hodinami není čerpadlo kolektoru aktivní, aktivuje se po
uplynutí zde nastaveného času na dobu 10 sekund. Pokud
čidlo kolektoru detekuje nárůst teploty, aktivuje se
čerpadlo trvale. Pokud se na čidle kolektoru nedetekuje
žádný nárůst teploty, čerpadlo kolektoru se opět vypne a
nastavená doba začne běžet znovu.

Pri prepnuti kolektoru na AKU nebo boiler, ma prednost
boiler
▪ ANO: Bojler se ohřívá až do dosažení teploty
nastavené pod parametrem „Teplota bojleru pri
solarnim ohrevu“ a teprve poté se přepne
prostřednictvím přepínacího ventilu na akumulační
zásobník.
▪ NE: Bojler se ohřívá tak dlouho, dokud rozdíl teplot
mezi čidlem na solárním kolektoru a solárním
referenčním čidlem v bojleru již není pro ohřev
dostatečný. Následně přepne přepínací ventil na
akumulační zásobník a tento poté ohřívá po dobu 20
minut. Poté se čerpadlo kolektoru na 20 minut zastaví a
zkontroluje se, zda rozdíl teplot opět dostačuje k ohřevu
bojleru.

Která AKU je nabijena kolektorem?
Tento parametr definuje, u kterého akumulačního
zásobníku má probíhat solární ohřev.

který boiler je nabijen kolektorem?
Tento parametr definuje, u kterého bojleru má probíhat
solární ohřev.

Vstup čidla pro čidlo solárního kolektoru
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo kolektoru.

Vstup čidla pro čidlo solární reference AKU zásobníku
nahoře
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno solární referenční
čidlo v horní oblasti akumulačního zásobníku.

Vstup čidla pro čidlo solární reference zásobníku dole
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno solární referenční
čidlo ve spodní oblasti akumulačního zásobníku.
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Vstup čidla sek. tep. vým. Čidla na přívodu

Pouzije se jako solarni cidlo PT1000?

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

▪ NE: Jako čidlo kolektoru se používá čidlo KTY81

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo na sekundární
straně výstupu tepelného výměníku.

▪ ANO: Jako čidlo kolektoru se používá čidlo PT1000

Vstup čidla pro čidlo zpátečky kolektoru
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro zpátečku
kolektoru.

Kp hodnota regulatoru cerpadel kolektoru
Řídicí parametr pro regulaci otáček čerpadla kolektoru.

Tn hodnota regulatoru cerpadel kolektoru

Výstup čerpadla solárního přepínacího ventilu

Řídicí parametr pro regulaci otáček čerpadla kolektoru.

Výstup čerpadla, ke kterému byl připojen přepínací ventil
solárního systému.

Kp hodnota regulatoru cerpadel sekundárního TV

Výstup čerpadla mezi aku a tepelným vyměníkem

Řídicí parametr pro regulaci otáček čerpadla mezi
solárním tepelným výměníkem a akumulačním
zásobníkem a rovněž pro čerpadlo mezi solárním
tepelným výměníkem a bojlerem (pokud je instalován).

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo mezi
solárním tepelným výměníkem a akumulačním
zásobníkem.

Ovládání čerpadla mezi aku a tepelným vyměníkem
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Výstup čerpadla mezi bojlerem a tepelným vyměníkem
Předpoklad: Hydraulický systém 12
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo mezi
solárním tepelným výměníkem a bojlerem.

Ovládání čerpadla mezi bojlerem a tepelným vyměníkem
Předpoklad: Hydraulický systém 12
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13

Tn hodnota regulatoru cerpadel sekundárního TV
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Řídicí parametr pro regulaci otáček čerpadla mezi
solárním tepelným výměníkem a akumulačním
zásobníkem a rovněž pro čerpadlo mezi solárním
tepelným výměníkem a bojlerem (pokud je instalován).

Minimální otácky cerpadla sekundárního tepelného
výmeníku
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)
Tento parametr platí pro čerpadlo mezi solárním tepelným
výměníkem a akumulačním zásobníkem a rovněž pro
čerpadlo mezi solárním tepelným výměníkem a bojlerem
(pokud je instalován).

⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Obratit vystup prepinaciho ventilu
Předpoklad: Solární systém 3
▪ NE: Výstup čerpadla, ke kterému byl připojen přepínací
ventil solárního systému, je napájen napětím 230 V,
když solární systém dodává energii do solárního
registru bojleru. Pokud na tomto výstupu není přítomno
napětí 230 V, otevře ventil cestu k solárnímu registru
zásobníku.
▪ ANO: Pokud přepínací ventil solárního systému přepíná
nesprávně, lze jeho řízení přizpůsobit pomocí tohoto
parametru.
Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
▪ NE: Výstup čerpadla, ke kterému byl připojen přepínací
ventil solárního systému, je napájen napětím 230 V,
když solární systém dodává energii do horní oblasti
akumulačního zásobníku. Pokud na tomto výstupu není
přítomno napětí 230 V, otevře ventil cestu k spodní
oblasti akumulačního zásobníku.
▪ ANO: Pokud přepínací ventil solárního systému přepíná
nesprávně, lze jeho řízení přizpůsobit pomocí tohoto
parametru.
70
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5.3.4 Solár - měřič tepla

Systémová nabídka

Solar

Teplota kolektoru

Denní výnos před 5 dny [kWh]

Zobrazení aktuální teploty na solárním kolektoru.

Teplota zpatecky kolektoru

Denní výnos před 6 dny [kWh]

Předpoklad: Hydraulický systém 12 nebo 13
Zobrazení aktuální teploty ve zpátečce kolektoru.

Aktualni vykon solarniho citace mnozstvi tepla [kW]
Zobrazení aktuálního výkonu vyráběného solárním
kolektorem. Výpočet výkonu se provádí pouze tehdy, když
byl nastaven buď objemový výkon čerpadla kolektoru nebo
se používá externí zdroj impulzů na měření objemu. Aby
bylo možné výpočet provádět ještě přesněji, doporučuje se
používat čidlo zpátečky kolektoru.

prutokove cidlo [l/h]
Předpoklad: Přítomen externí zdroj impulzů pro měření
objemu
Zobrazení množsví vody, která je aktuálně čerpána
solárním kolektorem.

Denni vynos [kWh]

Celkovy vynos [kWh]
Zobrazení množství tepla, které bylo dodáno od solárního
zařízení od aktivace měřiče tepla.

Jmenovity prutok cerpadla kolektoru pro citac mnozstvi
tepla [l/h]
Pokud se nepoužívá externí generátor impulzů pro měření
objemu, lze zadáním objemového výkonu čerpadla
aktivovat měřič tepla. Je třeba zde zadat průtok při 100%
otáčkách čerpadla kolektoru.
UPOZORNĚNÍ! Při použití externího generátoru impulzů
pro měření objemu je možné tento parametr nebrat v
úvahu!

Impulsy pro litr prutokoveho cidla

Zobrazení množství tepla, které bylo během aktuálního
dne dodáno od solárního zařízení.

Pokud se používá externí generátor impulzů pro měření
objemu, přizpůsobte tuto hodnotu podle používaného
generátoru impulzů na měření objemu. [0,5 – 5 imp./l]

Denní výnos před 1 dnem [kWh]

Vstup čidla pro čidlo zpátečky kolektoru
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro zpátečku
kolektoru.

Denní výnos před 2 dny [kWh]

Denní výnos před 3 dny [kWh]

Vstup čidla pro čidlo na přívodu kolektoru
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro výstup
kolektoru.

Byl pouzit externi prutokomer
Denní výnos před 4 dny [kWh]

▪ ANO: Používá externí generátor impulzů pro měření
objemu.
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5.4 Zásobník
5.4.1 Zásobník - stav

Systémová nabídka

Zásobník

Teplota AKU nahore

Teplota AKU dole

Zobrazení aktuální teploty v horní části akumulačního
zásobníku.

Zobrazení aktuální teploty ve spodní části akumulačního
zásobníku.

Teplota AKU - cidlo 2

Ovladani cerpadel AKU

Předpoklad: Hlavní kotel v kaskádové soustavě nebo
hydraulický systém 4 nebo výpočet množství paliva

Zobrazení aktuálních otáček čerpadla nabíjení zásobníku.

Zobrazení aktuální teploty v horní části akumulačního
zásobníku.

Teplota AKU- cidlo 3
Předpoklad: Hlavní kotel v kaskádové soustavě nebo
hydraulický systém 4 nebo výpočet množství paliva

Stav nabiti AKU
Předpoklad: Hlavní kotel v kaskádové soustavě nebo
hydraulický systém 4 nebo výpočet množství paliva
Zobrazení aktuálně vypočítaného stavu nabití zásobníku.

Zobrazení aktuální teploty ve spodní části akumulačního
zásobníku.

Teplota AKU uprostred
Předpoklad: Cidlo uprostred AKU instalovano
Zobrazení aktuální teploty ve střední části akumulačního
zásobníku.
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5.4.2 Zásobník - teploty

Systémová nabídka

Zásobník

Uvolneni toplneho okruhu od teploty AKU
Hodnota teploty, které musí být dosaženo pro uvolnění
čerpadel topných okruhů v horní části akumulačního
zásobníku.
UPOZORNĚNÍ! Tento parametr platí pro všechny
instalované topné okruhy!

AKU nabita, pokud je rozdil teploty mezi MB kotlem a AKU
dole
Od tohoto rozdílu mezi nastavenou požadovanou teplotou
kotle a aktuální teplotou ve spodní části akumulačního
zásobníku se nabíjení zásobníku zastaví.

Rozdil AKU-AKU

Teplotni rozdil mezi kotlem a rozhrani

Předpoklad: Varianta 3

Předpoklad: Čidlo teploty uprostřed zásobníku instalováno
a regulace střední části zásobníku aktivní

Rozdíl, který musí být přítomen k nabíjení akumulačního
zásobníku např. ve vedlejším objektu. Pokud není tohoto
rozdílu dosaženo, nabíjení zásobníku se zastaví.

Regulace kotle se prostřednictvím regulace otáček
čerpadla nabíjení zásobníku pokouší udržovat hodnotu
nastavené požadované teploty kotle mínus zde nastavená
hodnota.

Teplota AKU nahore kdy nabehovy ventil odlehceni prepne
na AKU dole

Start kotle pri rozdilu teplot oproti AKU nahore a MB
teplote kotle o

Při překročení nastavené teploty na horním čidle v
akumulačním zásobníku přepne náběhový ventil odlehčení
na zásobník dole.

Pokud je rozdíl mezi horní a spodní teplotou akumulačního
zásobníku a nastavenou požadovanou teplotou kotle vyšší
než zde nastavená hodnota, kotel se spustí.

Natopeni AKU je 100 % pri MB parametru kotle

Start nabijeni AKU p?i urovni nabiti
Předpoklad: Hlavní kotel v kaskádové soustavě nebo
hydraulický systém 4
Pokud stav nabití akumulačního zásobníku klesne pod zde
nastavenou hodnotu, kotel se spustí.

100% vykon kotle kdyz je AKU nabito na mene nez
Předpoklad: Hlavní kotel v kaskádové soustavě nebo
hydraulický systém 4
Pokud stav nabití zásobníku poklesne pod zde nastavenou
hodnotu, spustí se systém kotle na jmenovitý výkon.

Stav nabití zásobníku činí 100 %, když je průměrná teplota
akumulačního zásobníku o nastavenou hodnotu nižší než
nastavená požadovaná teplota kotle. Tento parametr
definuje koncový bod křivky nabíjení akumulačního
zásobníku k zjištění množství paliva potřebného k
natopení akumulačního zásobníku.

Natopeni AKU je 0 % pri teto teplote (absolutni hodnota)
Stav nabití zásobníku činí 0 %, když je průměrná teplota
akumulačního zásobníku dosáhne nastavené hodnoty.
Tento parametr definuje minimální bod křivky nabíjení
akumulačního zásobníku.

0% vykon kotle, pokud je stav teploty aku nadrze vetsi nez
Předpoklad: Hlavní kotel v kaskádové soustavě nebo
hydraulický systém 4
Pokud stav nabití akumulačního zásobníku překročí zde
nastavenou hodnotu, systém kotle se řízeně vypne.
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5.4.3 Zásobník - časy

Systémová nabídka

Zásobník

⇨ Viz "Nastavení časů" [Strana 38]

5.4.4 Zásobník - servis

Systémová nabídka

Zásobník

Obehove cerpadlo topeni 0 po signalu AKU nahore zapne

Pozadavek na AKU se ridi podle systemoveho prostredi

▪ NE: Uvolnění čerpadla topného okruhu 0 podle teploty
kotle v parametru „Teplota kotle, od ktere
mohou bezet vsechna cerpadla“

▪ NE: Kritérium spuštění kotle se definuje prostřednictvím
parametru „Start kotle pri rozdilu teplot
oproti AKU nahore a MB teplote kotle o“.

▪ ANO: Uvolnění čerpadla topného okruhu 0 podle teploty
v horní části akumulačního zásobníku v parametru
„Uvolneni toplneho okruhu od teploty AKU“

▪ ANO: Všechny řízené topné okruhy a bojlery připojené
k systému kotle hlásí požadavky na základě teplotních
předvoleb nebo v závislosti na vnější teplotě zpět k
regulaci. Tyto požadavky se porovnávají s aktuální
teplotou v zásobníku a při poklesu pod stanovené
hodnoty se spustí kotel. Pokud není aktivní žádný
požadavek od systému, resp. pokud je dosaženo
kritérium celkového nabití, kotel se vypne.

Vyuziti zbytkoveho tepla
Předpoklad: Ohřev zpátečky přes směšovač
▪ ANO: Zbytková energie se odvádí do zásobníku,
parametr "Teplota kotle, od ktere mohou
bezet vsechna cerpadla“ je přitom ignorován.
Čerpadlo se aktivuje s minimálními otáčkami, dokud je
teplota kotle nižší než spodní teplota zásobníku +3 °C.

Regulace přes střed AKU je aktivní? V případě, že tomu
tak není, je čidlo pouze indikátor
Předpoklad: Cidlo uprostred AKU instalovano
▪ NE: Čislo ve střední části akumulačního zásobníku se
zobrazuje na displeji.
▪ ANO: Čislo ve střední části akumulačního zásobníku se
používá pro funkci ohřevu hraniční vrstvy.

V provozu na pelety po dosazeni v AKUstred nabijeni
ukoncit
▪ NE: Jako kritérium celkového nabití se používá čidlo ve
spodní části akumulačního zásobníku.
▪ ANO: Jako kritérium celkového nabití se používá čidlo
ve střední části akumulačního zásobníku.

Pozadavek na AKU podle systemoveho prostredi vypina
se zpozdenim
Lestliže není aktivní žádný požadavek ze strany topných
okruhů a bojleru, systém kotle se zastaví po nastavené
době.
UPOZORNĚNÍ! Parametr je relevantní pouze při aktivním
parametru "Pozadavek na AKU se ridi podle systemoveho
prostredi".

Vstup čidla pro čidlo AKU zásobníku nahoře
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo v horní oblasti
akumulačního zásobníku.

Vstup čidla pro čidlo 2 AKU zásobníku
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo v horní oblasti
akumulačního zásobníku.

Vstup čidla pro čidlo 3 AKU zásobníku
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo ve spodní
oblasti akumulačního zásobníku.
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Vstup čidla pro čidlo AKU zásobníku uprostřed

Objem pouzite AKU

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo ve střední
oblasti akumulačního zásobníku.

Zde nastavený objem akumulačního zásobníku se používá
k výpočtu potřebného množství paliva k celkovému nabití
akumulačního zásobníku.

Vstup čidla pro čidlo AKU zásobníku dole
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo ve spodní
oblasti akumulačního zásobníku.

Výstup čerpadla AKU zásobníku
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo
nabíjení zásobníku.

Ovládání čerpadla AKU zásobníku
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek cerpadla AKU
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

Max.otacky aku-pumpy
Pokud se mají omezit maximální otáčky čerpadla nabíjení
zásobníku, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

Aktivni propocet prikladani (cidlo musi byt prirazeno)

Vystup cerpadla pro ventil odlehcení AKU
Až do docílení nastavitelné teploty v horní části vrstvového
zásobníku odpojí přepínací ventil určitou část vrstvového
zásobníku, aby kotel rychleji dosáhl příslušné hodnoty. Od
dosažení této teploty se přepínací ventil přepne zpět a pro
kotel je k dispozici celý objem vrstvového zásobníku.

vystup aku-odlehceni-ventil otocit
▪ ANO: Pokud přepínací ventil přepíná nesprávně, lze
jeho řízení změnit pomocí tohoto parametru.

vystupni cerpadlo pro aku-zonovy-ventil
Pokud je peletová jednotka aktivní, je možné
prostřednictvím přepínacího ventilu dát k dispozici pouze
určitou část vrstvového zásobníku. Výstup čerpadla
zůstává aktivní tak dlouho, dokud regulace kotle nepřepne
do stavu provozu na palivové dřevo.

vystup aku-zonovy-ventil otocit
▪ ANO: Pokud přepínací ventil přepíná nesprávně, lze
jeho řízení změnit pomocí tohoto parametru.

▪ ANO: Při otevření izolačních dvířek se na displeji
zobrazí doporučení ohledně potřebného množství
paliva pro celkové nabití vrstvového zásobníku.

Je pouzit AKU s ohrevem TUV
▪ ANO: Pokud se používá hygienický vrstvový zásobník
(kombinovaný zásobník), odečítá se pro výpočet
množství paliva 1/3 objemu zásobníku.
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5.5 Kotel
5.5.1 Kotel - stav

Systémová nabídka

Kotel

Teplota kotle

Podíl zbytkového kyslíku

Zobrazení aktuální teploty kotle.

Zobrazení aktuálního obsahu zbytkového kyslíku.

Teplota spalin

Regulator zbytkoveho kysliku

Zobrazení aktuální teploty spalin.

MB teplota spalin

Sekundární vzduch

Zobrazení vypočítané požadované teploty spalin.

Zobrazení aktuální hodnoty klapky sekundárního vzduchu
podle regulátoru.

Hodnota nastaveni kotle

Pozice sekundarni vzduchove klapky

Zobrazení signálu pro regulátor spalování.

Zobrazení aktuální polohy klapky sekundárního vzduchu.
(očištěné o nastavení vzduchu)

Sání - ovládání
Zobrazení aktuálního stavu aktivace sacího dmychadla.

Rychlost vzduchu u nasavaciho otvoru

Otacky sani

Zobrazení aktuální rychlosti vzduchu v nasávacím otvoru.

Zobrazení aktuálních otáček sacího dmychadla.

Vypocitana pozadovana teplota kotle

Pozadavek na kotel pres topny okruh nebo bojler

Zobrazení aktuální vypočítané požadované teploty kotle v
závislosti na nastaveném hydraulickém systému.

▪ 0: Aktuálně nevysílají topné okruhy a bojler žádný
požadavek na spuštění kotle.
▪ 1: Některý topný okruh nebo bojler potřebuje teplo. Pro
spuštění kotle musí být splněna kritéria spuštění (např.:
aktivní časy kotlů, kotel se nenachází v provozním
stavu „Kotel vypnut“, …)

Čidlo 1
Zobrazení aktuální teploty na čidle 1.

Cidlo zpatecky
Předpoklad: Ohřev zpátečky přes směšovač nebo bypass
čerpadlo

Primární vzduch
Zobrazení aktuální hodnoty klapky primárního vzduchu
podle regulátoru.

Zobrazení aktuální teploty ve zpátečce kotle.

Pozice primarni vzduchove klapky
Zobrazení aktuální polohy klapky primárního vzduchu.
(očištěné o nastavení vzduchu)
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5.5.2 Kotel - teploty

Systémová nabídka

Kotel

MB teplota kotle

Teplota v jimce STB, od ktere bezi vsechna cerpadla

Teplota kotle se reguluje na tuto hodnotu. Rozsah
nastavení 70 – 90 °C

Pokud aktuální teplota na bezpečnostním omezovači
teploty dosáhne této hodnoty, aktivuje se čerpadlo nabíjení
zásobníku, resp. čerpadla topných okruhů a nabíjení
bojleru.

Odstavit pokud je aktualni teplota kotle vyssi nez
nastavena teplota kotle +
Při překročení nastavené požadované teploty kotle o tuto
hodnotu se kotel přepne do stavu „Udržování plamene“.
Pod nastavenou požadovanou teplotou kotle se kotel
znovu spustí.

Vzdy vypnout pri prekroceni nejvyssi nastavitelne teploty
kotle +
Při překročení maximální nastavitelné požadované teploty
kotle se pro účely chlazení kotle navíc aktivují instalovaná
čerpadla topných okruhů a bojleru. Pokud aktuální teplota
kotle klesne pod nastavenou požadovanou teplotou kotle
se kotel znovu spustí.

Teplota kotle, od ktere mohou bezet vsechna cerpadla
Pokud aktuální teplota kotle dosáhne této hodnoty, spustí
se čerpadlo nabíjení zásobníku. (hystereze: 2 °C)

Minimalni teplota zpatecky

Od teploty STB cidla spustit nouzove odcerpavani
Pokud aktuální teplota na bezpečnostním omezovači
teploty překročí tuto hodnotu, aktivují se pro účely chlazení
kotle navíc čerpadla topných okruhů a nabíjení bojleru a
rovněž čerpadlo nabíjení zásobníku.

navyseni teploty topneho okruhu pri klouzavem provozu
Předpoklad: Klouzavý provoz aktivní, resp. zařízení kotle v
kaskádové sestavě
Požadovaná teplota kotle během vytápění se oproti
požadované výstupní teplotě zvýší o tuto hodnotu.

zvyseni teploty cidlo 1 behem 5min. v natapeni
Pokud během provozního stavu „Předehřátí“ stoupne
teplota na čidle 1 alespoň o nastavenou hodnotu, postup
spouštění se přeruší a na displeji se zobrazí chybové
hlášení.

Předpoklad: Ohřev zpátečky přes směšovač
Hodnota teploty, kterou musí mít jako minimum zpátečka
ke kotli.

5.5.3 Kotel - časy

Systémová nabídka

Kotel

⇨ Viz "Nastavení časů" [Strana 38]
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5.5.4 Kotel - servis

Systémová nabídka

Kotel

klouzavy provoz aktivni

Vyslano upozorneni přes HKP0 kotel vyhasl

▪ NE: Teplota kotle se reguluje na nastavenou
požadovanou teplotu kotle. V kombinaci s akumulačním
zásobníkem je třeba tento parametr nastavit na „NE“.

▪ NE: Výstup HKP0 spíná podle parametru „Teplota
kotle, od ktere mohou bezet vsechna
cerpadla“

▪ ANO: Teplota kotle se reguluje podle vypočítané
hodnoty výstupu pro topný okruh/bojler.

▪ ANO: Výstup HKP0 sepne, když se kotel přepne do
provozního stavu „Zhasnuti“.

Doba behu smesovace
Předpoklad: Ohřev zpátečky přes směšovač
Nastavení doby chodu použitého směšovače pro ohřev
zpátečky.
Doporučení: Aby se snížilo kmitání směšovače,
nenastavovat tuto hodnotu pod 150 sekund!
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5.5.5 Kotel - všeobecná nastavení

Systémová nabídka

Kotel

Výběr paliva
▪ KD w<15%: Pokud se spaluje kusové dřevo s obsahem
vody w nižším než 15 %, je třeba zvolit toto nastavení.
Následně se zobrazí dotaz, zda se mají převzít hodnoty
předvoleb pro provedenou volbu paliva.
▪ KD w>15%: Pokud se spaluje kusové dřevo s obsahem
vody w vyšším než 15 %, je třeba zvolit toto nastavení.
Následně se zobrazí dotaz, zda se mají převzít hodnoty
předvoleb pro provedenou volbu paliva.

po provozu na drevo nabijeni AKU peletami zpozdit o...
Po dosažení kritéria pro spuštění peletové jednotky
(parametr „Start kotle pri rozdilu teplot
oproti AKU nahore a MB teplote kotle o“) se
spuštění peletové jednotky pozdrží o nastavený čas.

Natapeni prerusit (saci turbina vyp., vzduchove klapky
zavrit)
▪ NE: Postup natápění se nepřeruší.
▪ ANO: Pokud jsou dosažena kritéria pro stav „Zhasnutí“,
je možné postup natápění kotle přerušit. Vzduchové
klapky se uzavřou, dmychadlo sání se zastaví.
UPOZORNĚNÍ! Aby bylo možné přerušit postup natápění,
musí být splněna kritéria pro „Zhasnutí“!

Signalizace teploty ve stupnich Fahrenheita
▪ NE: Zobrazované hodnoty teplot a nastavení jsou
zobrazované ve °C.
▪ ANO: Zobrazované hodnoty teplot a nastavení jsou
zobrazované ve °F.

Údaje vždy zaznamenávat v °C
▪ ANO: V kombinaci se zařízením pro registraci dat se
všechny hodnoty teplot ukládají ve °C.
▪ NE: V kombinaci se zařízením pro registraci dat se
všechny hodnoty teplot ukládají ve °F.

Při výstupu dat ASCII na COM 2 vyslat ukončení řádky
▪ NE: Pokud je vydán nový soubor dat, je připojen do
jedné řádky k předchozímu.
▪ ANO: Mezi jednotlivými soubory dat se pro vyšší
přehlednost odešle ukončení řádky.

Hodiny od posledni udrzby nastavit na 0
▪ NE: Počitadlo provoznich hodin od poslední údržby běží
dále.
▪ ANO: Počitadlo provoznich hodin od poslední údržby se
nastaví na hodnotu "0".

Aktuální teplota spalin nižší než podle „Teplota spalin, pod
kterou dojde k prepnuti stavu na KOTEL ZHASL“

Zbyvajici hodiny topeni do varovani odstranit popel

Aktuální hodnota zbytkového kyslíku vyšší než podle
„Hodnota zbytkoveho O2, pri jehoz prekroceni dojde k
prepnuti stavu na VYHASNUTI KOTLE“

Zobrazení zbývajících hodin topení, dokud se na displeji
nezobrazí varování „popelnik plny, prosim
vyprazdnit“.

Modem instalovan

Vratiti zpet zbyvajici hodiny topeni do varovani odstranit
popel

▪ NE: Není instalován modem pro přenos dat z kotle.
▪ ANO: Je instalován modem pro přenos dat z kotle.

Pametovy cyklus zarizeni pro registraci dat
Pokud je kotel vybaven zařízením pro registraci dat, jsou
nejdůležitější data kotle zaznamenávána na paměťovou
kartu SD. Tento parametr udává, v jakých intervalech jsou
tyto záznamy ukládány.

▪ NE: Počitadlo provozních hodin běží dále až do
varování s výzvou k vyprázdnění popela.
▪ ANO: Počitadlo provozních hodin se nastaví na
hodnotu danou parametrem „Hodiny topení až k
výstraze Vyprázdnit nádobu na popel“ v
nabídce „Přísun pelet“.

Zroj ext. pož. výkonu (0 - vyp., 1 - 0-10V, 2 - Modbus)

Vydano upozorneni pomoci rele hlaseni poruch
▪ NE: V případě „Chyby“ nebo „Alarmu“ sepne kontakt
chybového hlášení.

Invertovat ext. požadavek výkonu pres analogový vstup

▪ ANO: Navíc k „Chybě“ nebo „Alarmu“ sepne kontakt
chybového hlášení také v případě aktivního "Varování"
na kotli.
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Vstup externího požadavku na výkon

Nastavit vychozi nastaveni (vse bude smazano)
▪ ANO: Převzít standardní nastavení předdefinovaná z
výroby. Všechny parametry se při tomto resetují! Po
převzetí nastavení se tento parametr automaticky
změní na „NE“ a pro kotel je třeba nově nastavit
parametry, jinak není možné zaručit správnou funkci
kotle.

Aktální externí požadavek na výkon

Prevzit zadane hodnoty materialu
ANO: Převezmou se přednastavené parametry kotle pro
provedenou volbu paliva. Jakmile je postup dokončen,
změní se tento parametr opět na „NE“.

Prevzit zadane hodnoty

Reset EEPROM
▪ ANO: Dojde k vymazání veškerých nastavení kotle a
konfigurací zařízení! Funkčnost kotle lze obnovit pouze
novým uvedením do provozu technickým zákaznickým
servisem Fröling, resp. autorizovaným instalatérem!

ANO: Převezmou se přednastavené parametry kotle pro
zvolený typ kotle. Jakmile je postup dokončen, změní se
tento parametr opět na „NE“.

Kotel - všeobecná nastavení - nastavení MODBUS

Nastavení
MODBUS
Systémová nabídka

Kotel

COM 2 se pouzívá jako rozhraní MODBUS

Protokol MODBUS (1 - RTU / 2 - ASCII)

▪ NE: Rozhraní COM 2 odesílá každou sekundu
nejdůležitější hodnoty kotle.
▪ ANO: Rozhraní COM 2 lze použít k připojení se sběrnicí
MODBUS (RTU/ASCII)

Použít protokol MODBUS 2014?

Adresa MODBUS
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Kotel - všeobecná nastavení - údaje o provozovateli

Údaje o provozovateli
Systémová nabídka

Kotel

Vyrobni cislo

Číslo kotle

Pro účely jednoznačné identifikace kotle na serveru
froeling connect se zde musí nastavit výrobní číslo
uvedené na typovém štítku.

Při nastaveném čísle kotle se toto číslo během ukládání
protokolu o uvedení do provozu automaticky přenese do
tohoto protokolu.

Číslo zákazníka
Při nastaveném čísle zákazníka se toto číslo během
ukládání protokolu o uvedení do provozu automaticky
přenese do tohoto protokolu.
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5.6 Kotel 2
5.6.1 Kotel 2 - stav

Systémová nabídka

Kotel 2

Teplota druheho kotle

Prepinaci ventil pro druhy kotel

Zobrazení aktuální teploty druhého kotle.

Předpoklad: Parametr „Prepinaci ventil instalovan“ má
hodnotu „ANO“

Stav rele horaku

Zobrazení aktuálního stavu aktivace přepínacího ventilu
druhého kotle.

Zobrazuje aktuální stav relé hořáku:
▪ 0: Druhý kotel není aktivní

Manualni start druheho kotle (pouze u vypnuteho sani)

▪ 1: Druhý kotel aktivní

▪ VYP: Druhý kotel se řídí v souladu s nastaveným
programem

Cerpadlo pro druhý kotel
Předpoklad: Parametr „Prepinaci ventil instalovan“ má
hodnotu „NE“

▪ ZAP: Druhý kotel se aktivuje okamžitě
UPOZORNĚNÍ! Blokování hořáku je respektováno!

Zobrazení aktuálního stavu aktivace čerpadla druhého
kotle.
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5.6.2 Kotel 2 - teploty

Systémová nabídka

Kotel 2

Zpozdeni zapnuti druheho kotle

Rozdil teploty mezi druhym kotlem a AKU

Pokud je přítomen požadavek od topného okruhu nebo
bojleru a akumulační zásobník nebo kotel nemají
dostatečnou teplotu, spustí se druhý kotel po zde zadané
době zpoždění.

Rozdíl teplot mezi druhým kotlem a horní teplotou ve
vrstvovém zásobníku k aktivaci podávacího čerpadla
druhého kotle.

Spusteni druheho kotle, pokud je horni teplota AKU pod ...
Pokud teplota v horní části akumulačního zásobníku
klesne pod nastavenou hodnotu, spustí se po uplynutí
nastaveného zpoždění druhý kotel.
UPOZORNĚNÍ! Parametr je relevantní pouze tehdy, když
jsou topné okruhy a bojler regulovány externě!

Minimalni doba behu druheho kotle
Jestliže se spustí druhý kotel, zůstává v chodu minimálně
po zde nastavenou dobu.

Minimalni teplota druheho kotle

Zpozdeni zpetneho chodu prepinaciho ventilu pro druhy
kotel
Pokud aktuální teplota druhého kotle klesne pod hodnotu
nastavenou pod parametrem „Minimalni teplota
druheho kotle“, přepne přepínací ventil teprve po
uplynutí nastavené doby.

Odberova teplota druheho kotle
Předpoklad: Hydraulický systém 3 v kombinaci s druhým
kotlem s manuálním přikládáním
Pokud u druhého kotle dojde k překročení nastavené
hodnoty, přepínací ventil přepne a odebírá z tohoto kotle.

Pokud druhý kotel dosáhne nastavené hodnoty teploty,
spustí se podávací čerpadlo, resp. se přepne přepínací
ventil.
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5.6.3 Kotel 2 - servis

Systémová nabídka

Kotel 2

druhy kotel klouzave nastavit na MB

max. otacky kotlove pumpy kotle 2

▪ NE: Druhý kotel je řízen podle teploty kotle nastavené
na termostatu druhého kotle.
▪ ANO: Teplota druhého kotle se reguluje na teplotu
požadovanou topnými okruhy nebo bojlerem.

Vstup čidla pro čidlo druhého kotle
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro druhý
kotel.

Výstup čerpadla odběru z druhého kotle
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno podávací
čerpadlo druhého kotle nebo přepínací ventil druhého
kotle.

Pokud se mají omezit maximální otáčky podávacího
čerpadla druhého kotle, lze toto nastavit pomocí změny
tohoto parametru.

Obratit prepinaci ventil pro druhy kotel
ANO: Pokud ventil přepíná nesprávně, lze jeho řízení
přizpůsobit pomocí tohoto parametru.

relé horaku
▪ A: Druhý kotel se řídí v souladu s nastaveným
programem
▪ 1: Druhý kotel byl spuštěn manuálně
▪ 0: Druhý kotel byl zastaven manuálně.

Ovládání čerpadla kotle 2
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

84

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

5

Přehled parametrů
Pelety

5.7 Pelety
5.7.1 Pelety - parametry

Parametry
Systémová nabídka

Pelety

pozice 1 prepinaci jednotky bude pouzita?

pozice 6 prepinaci jednotky bude pouzita?

Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s přepínací
jednotkou nebo univerzální sací systém s automatickým
přepínáním

Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

pozice 2 prepinaci jednotky bude pouzita?

Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s přepínací
jednotkou nebo univerzální sací systém s automatickým
přepínáním

pozice 8 prepinaci jednotky bude pouzita?

pozice 3 prepinaci jednotky bude pouzita?

automaticke vynaseni pelet vypnout

Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s přepínací
jednotkou nebo univerzální sací systém s automatickým
přepínáním

pozice 4 prepinaci jednotky bude pouzita?

pozice 7 prepinaci jednotky bude pouzita?

Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

▪ NE: Systém podávání pelet se používá podle
nastavených časů.
▪ ANO: Pokud ve skladovacím prostoru nejsou již žádné
pelety, je možné pomocí tohoto parametru vynášecí
systém deaktivovat a topit kusovým dřevem.

Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

pozice 5 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Příručka pro servisní personál Lambdatronic SP 3200 za combi kotel | B1460016_cs

85

5

Přehled parametrů
Pelety

5.7.2 Pelety - časy

Časy
Systémová nabídka

Pelety

Start 1. plneni peletami

Start 2. plneni peletami

První počáteční bod postupu plnění. Postup plnění se
vykoná pouze tehdy, když je stav naplnění zásobníku na
pelety pod 85 %.

Druhý počáteční bod postupu plnění. I zde platí, že stav
naplnění zásobníku na pelety musí ležet pod 85 %. Pokud
je požadován pouze jeden čas plnění, nastaví se druhý
čas plnění shodný s prvním časem plnění.

5.7.3 Pelety - servis

servis
Systémová nabídka

Pelety

Doplneni zasobniku od

Zpetný proplach sondy

Při nastavení „0%“ se postup plnění spouští podle
nastavených časů plnění. Pokud během provozního stavu
„Topení“ dojde k nedostatku pelet, proběhne nezávisle na
aktuálním čase plnění zásobníku na pelety.

Předpoklad: Vynášení přes univerzální sací systém s
automatickým přepínáním

Maximalni doba k prepnuti sondy
Předpoklad: Vynášení přes univerzální sací systém s
automatickým přepínáním

Dříve, než se přepne na následující sondu, proběhne u
sondy, u které probíhalo naposledy nasávání, zpětný
proplach trvající nastavenou dobu.
UPOZORNĚNÍ! Při vynášení s „3násobným přepnutím“ se
tento parametr nepoužívá!

Doba, během které musí cyklonové zařízení dosáhnout
stavu naplnění 100 % z jedné sondy. Pokud dojde k
překročení tohoto času, přepne přepínací jednotka
automaticky na další sondu. Pokud se projdou všechny
sondy, a nedosáhne se stavu naplnění 100 % v
cyklonovém zařízení, zobrazí se na displeji chybové
hlášení.
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5.7.4 Pelety - spotřeba

Spotreba
Systémová nabídka

Pelety

Resetovaci t-pocitac

Celkova spotreba pelet

Zobrazení spotřebovaného množství pelet v tunách od
počátku počítání nebo od posledního nulování počitadla.

Zobrazení celkové vypočítané spotřeby pelet. Počitadlo se
aktivuje automaticky uvedením do provozu nebo
aktualizací softwaru alespoň na software „Version 50.04 –
Build 05.09“.

Resetovaci pocitac kg
Zobrazení spotřebovaného množství pelet v kilogramech
od počátku počítání nebo od posledního nulování
počitadla. Jakmile počitadlo dosáhne hodnoty 1000 kg,
nastaví se tato hodnota na „0“ a „t-počítač“ zvýší svou
hodnotu o jednotku.

RESET počitadla
▪ NE: Počitadlo spotřeby pelet běží dále.
▪ ANO: „Resetovací t-počítač“ a rovněž „resetovací
počítač kg“ se nastaví na „0“.

Zbytkovy stav skladu pelet
Počítá se sestupně od nastavené hodnoty v krocích po
100 kg. Zobrazená hodnota udává vodítko ohledně
zbývajícího množství paliva ve skladovacím prostoru.

Skladové minimum skladu pelet

Startovat cyklus k odmereni paliva
▪ ZAP: Spalovací rošt a klapka proti zpětnému prohoření
se otevřou, následně se aktivuje přikládací šnek na
dobu 3 minut se 100% intenzitou přikládání.
Pro zachycení a zjištění dopravovaného množství pelet
umístěte do spalovací komory vhodnou nádobu a
následně ji zvažte. Zjištěné množství pelet je třeba nastavit
do parametru „Dodane pelety pri 100%
prikladani“.

Dodane pelety pri 100% prikladani
V závislosti na typu kotle a rovněž výkonu kotle jsou
hodnoty již předdefinovány v regulaci. Pokud se dodané
množství pelet stanoví nově, je možné pomocí tohoto
nastavovacího prvku přizpůsobit dodávané množství pelet
pro účely výpočtu spotřeby pelet.

Pokud hodnota klesne pod nastavené skladové minimum
ve skladu pelet, zobrazí se na displeji varování. Při
nastavení „0.0t“ je tato funkce deaktivována a na displeji
se žádné varování nezobrazí.
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5.8 Síťové čerpadlo
5.8.1 Síťové čerpadlo - stav

Systémová nabídka

Síťové čerpadlo

Teplota vratne vody site

Teplota zpatecky rozdelovace 3

Zobrazení aktuální teploty zpátečky dálkového vedení.

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno

Pocet otacek sitoveho cerpadla

Zobrazení aktuální teploty zpátečky od rozvaděče 3.

Udává aktuální otáčky síťového čerpadla.

Otáčky podavače 2

Teplota zpatecky rozdelovace 1
Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno
Zobrazení aktuální teploty zpátečky od rozvaděče 1.

Otáčky podavače 1
Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno
Zobrazení aktuálních otáček přívodního čerpadla 1.

Teplota zpatecky rozdelovace 2
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno
Zobrazení aktuálních otáček přívodního čerpadla 3.

Teplota zpatecky rozdelovace 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Zobrazení aktuální teploty zpátečky od rozvaděče 4.

Otáčky podavače 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Zobrazení aktuálních otáček přívodního čerpadla 4.

Zobrazení aktuální teploty zpátečky od rozvaděče 2.

Otáčky podavače 2
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno
Zobrazení aktuálních otáček přívodního čerpadla 2.
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5.8.2 Síťové čerpadlo - teploty

Systémová nabídka

Síťové čerpadlo

Pozadovana teplota vratne vody site

MB teplota zpatecky u rozdelovace 3

Předpoklad: Síťové čerpadlo instalováno

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno

Na hodnotu nastavenou zde se reguluje teplota zpátečky
sítě. Pokud teplota zpátečky sítě dosáhne nastavené
hodnoty, aktivuje se síťové čerpadlo s minimálními
otáčkami.

MB teplota zpatecky u rozdelovace 1
Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno
Na hodnotu nastavenou zde se reguluje teplota zpátečky
od rozvaděče 1. Pokud teplota zpátečky od rozvaděče 1
dosáhne nastavené hodnoty, aktivuje se podávací
čerpadlo pro rozvaděč 1 s minimálními otáčkami.

MB teplota zpatecky u rozdelovace 2

Na hodnotu nastavenou zde se reguluje teplota zpátečky
od rozvaděče 3. Pokud teplota zpátečky od rozvaděče 3
dosáhne nastavené hodnoty, aktivuje se podávací
čerpadlo pro rozvaděč 3 s minimálními otáčkami.

MB teplota zpatecky u rozdelovace 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Na hodnotu nastavenou zde se reguluje teplota zpátečky
od rozvaděče 4. Pokud teplota zpátečky od rozvaděče 4
dosáhne nastavené hodnoty, aktivuje se podávací
čerpadlo pro rozvaděč 4 s minimálními otáčkami.

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno
Na hodnotu nastavenou zde se reguluje teplota zpátečky
od rozvaděče 2. Pokud teplota zpátečky od rozvaděče 2
dosáhne nastavené hodnoty, aktivuje se podávací
čerpadlo pro rozvaděč 2 s minimálními otáčkami.
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5.8.3 Síťové čerpadlo - servis

Systémová nabídka

Síťové čerpadlo

Sitove cerpadlo zapne pouze na základe pozadavku AKU
(varianta 3/4)
Předpoklad: Varianta 3 nebo varianta 4

Ovládání podávacího čerpadla 1
Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno

▪ NE: Síťové čerpadlo se aktivuje, jakmile některý
spotřebič v hydraulické soustavě potřebuje tepelnou
energii.

Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.

▪ ANO: Síťové čerpadlo se aktivuje pouze tehdy, když
jeden nebo více vrstvových zásobníků potřebují
tepelnou energii

Minimalni pocet otacek pro cerpadlo rozdelovace 1

UPOZORNĚNÍ! Parametr je relevantní pouze tehdy, když
je ve všech objektech, ke kterým má být přiváděno teplo,
instalován vrstvový rozvaděč!

⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

Vstup čidla teploty ve zpátečce sítě

max.otacky podavaci pumpy 1

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro teplotu
zpátečky sítě.

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 1 instalováno

Výstup síťového čerpadla
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno síťové
čerpadlo.

Ovládání síťového čerpadla
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.

Pokud se mají omezit maximální otáčky podávacího
čerpadla 1, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

Vstup čidla pro čidlo zpátečky rozdělovače 2
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno

⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro rozvaděč
2 zpátečky.

Minimalni pocet otacek sitoveho cerpadla

Výstup čerpadla rozdělovače 2

Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno

max.otacky sitove pumpy

Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo pro
rozvaděč 2.

Pokud se mají omezit maximální otáčky síťového
čerpadla, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

Ovládání podávacího čerpadla 2

Vstup čidla pro čidlo zpátečky rozdělovače 1
Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro rozvaděč
1 zpátečky.

Výstup čerpadla rozdělovače 1
Předpoklad: Varianta 1 a přívodní čerpadlo pro rozvaděč 1
instalováno

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek pro cerpadlo rozdelovace 2
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo pro
rozvaděč 1.
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max.otacky podavaci pumpy 2

Vstup čidla pro čidlo zpátečky rozdělovače 4

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 2 instalováno

Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno

Pokud se mají omezit maximální otáčky podávacího
čerpadla 2, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro rozvaděč
4 zpátečky.

Vstup čidla pro čidlo zpátečky rozdělovače 3
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo pro rozvaděč
3 zpátečky.

Výstup čerpadla rozdělovače 3
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo pro
rozvaděč 3.

Ovládání podávacího čerpadla 3
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek pro cerpadlo rozdelovace 3
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

Výstup čerpadla rozdělovače 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo pro
rozvaděč 4.

Ovládání podávacího čerpadla 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek pro cerpadlo rozdelovace 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

max.otacky podavaci pumpy 4
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 4 instalováno
Pokud se mají omezit maximální otáčky podávacího
čerpadla 4, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

max.otacky podavaci pumpy 3
Předpoklad: Varianta 2 nebo varianta 3 a přívodní
čerpadlo pro rozvaděč 3 instalováno
Pokud se mají omezit maximální otáčky podávacího
čerpadla 3, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.
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5.9 Kaskáda
5.9.1 Kaskáda - stav

Systémová nabídka

Kaskáda

Stav nabiti AKU
Zobrazení aktuálně vypočítaného stavu nabití zásobníku.

5.9.2 Kaskáda - následný kotel

Následný kotel 1
Systémová nabídka

Kaskáda

Teplota nasledneho kotle

Nasledny kotel - regulovana velicina

Zobrazení aktuální teploty následného kotle.

Zobrazení signálu pro regulátor spalování.

Nasledny kotel OK

Otacky kotloveho cerpadla

Zobrazení, zda je následný kotel připraven k provozu.

Zobrazení aktuálních otáček podávacího čerpadla kotle.

Nasledny kotel ve fazi topeni
Zobrazení, se následný kotel nachází v provozním stavu
„Topení“.
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5.9.3 Kaskáda - teploty

Systémová nabídka

Kaskáda

Natopeni AKU je 100 % pri MB parametru kotle

Bod startu 2 pri stavu nabiti AKU

Stav nabití zásobníku činí 100 %, když je průměrná teplota
akumulačního zásobníku o nastavenou hodnotu nižší než
nastavená požadovaná teplota kotle. Tento parametr
definuje koncový bod křivky nabíjení akumulačního
zásobníku.

Pokud stav nabití zásobníku klesne pod tuto hodnotu,
spustí se druhý kotel.

Natopeni AKU je 0 % pri teto teplote (absolutni hodnota)
Stav nabití zásobníku činí 0 %, když je průměrná teplota
akumulačního zásobníku dosáhne nastavené hodnoty.
Tento parametr definuje minimální bod křivky nabíjení
akumulačního zásobníku.

Bod startu 1 pri stavu nabiti AKU
Pokud stav nabití zásobníku klesne pod tuto hodnotu,
spustí se první kotel. To může být kotel s nejvyšší prioritou
nebo kotel s nejnižším počtem provozních hodin a v
dalším pořadí také hlavní kotel (master) nebo vedlejší
kotel (slave).

Bod startu 3 pri stavu nabiti AKU
Pokud stav nabití zásobníku klesne pod tuto hodnotu,
spustí se vedlejší (slave) kotle 3 a 4.
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Rychly start kdyz vybijeni AKU je vetsi nez [%/10 min]
Pokud je vybíjení zásobníku během 10 minut větší než
nastavená hodnota, spustí se kotel s největším
jmenovitým tepelným výkonem (rychlý start).

Omezit celkový výkon kaskády, než dojde k nabití celého
zásobníku
Pokud stav nabití zásobníku překročí hodnotu nastavenou
pod „Bod startu 1 pri stavu nabiti AKU“, sníží se
regulovaná veličina kotlů, které jsou ještě aktivní,
prostřednictvím podávacího čerpadla kotle.

5.9.4 Kaskáda - servis

Systémová nabídka

Kaskáda

Prostřednictvím priorit kotle se stanoví pořadí, ve kterém se
budou kotle spouštět. U kotlů se stejnou prioritou se spustí
vždy kotel s aktuálně nejnižším množstvím provozních
hodin.
Při tomto nastavení se spustí vždy hlavní (master) kotel,
neboť ten má nejvyšší prioritu, a následně se spustí kotle
podle číselného pořadí.

Priorita spouštění řídicího kotle

1

Priorita spouštění podřízeného kotle 1

2

Priorita spouštění podřízeného kotle 2

3

Priorita spouštění podřízeného kotle 3

4

94

Při tomto nastavení se jako kritérium spouštění vyhodnotí
aktuální počet provozních hodin, neboť všechny kotle mají
stejnou prioritu.

Priorita spouštění řídicího kotle

1

Priorita spouštění podřízeného kotle 1

1

Priorita spouštění podřízeného kotle 2

1

Priorita spouštění podřízeného kotle 3

1
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5.10 Diferenční regulátor
5.10.1 Diferenční regulátor - stav

Systémová nabídka

Rozdil. regulator

Teplota zdroje tepla

Pocet otacek cerpadla

Zobrazení aktuální teploty zdroje tepla diferenčního
regulátoru (např. kachlová kamna s vodovodním
výměníkem, ...)

Udává aktuální otáčky čerpadla diferenčního regulátoru.

Teplota spotrebice tepla
Zobrazení aktuální teploty zdroje tepla diferenčního
regulátoru (např. kachlová kamna s vodovodním
výměníkem, ...)

5.10.2 Diferenční regulátor - teploty

Systémová nabídka

Rozdil. regulator

Zapinaci rozdil

Minimalni teplota zdroje tepla

Rozdíl teplot mezi zdrojem tepla a tepelným spotřebičem,
které musí být dosaženo k aktivaci čerpadla diferenčního
regulátoru.

Pokud teplota ve zdroji tepla klesne pod tuto hodnotu,
deaktivuje se diferenční regulátor.

Vypinaci rozdil
Pokud rozdíl teplot mezi zdrojem tepla a tepelným
spotřebičem klesne pod tuto hodnotu, čerpadlo
diferenčního regulátoru se deaktivuje.

Maximalni teplota spotrebice tepla
Pokud tepelný spotřebič dosáhne této hodnoty, čerpadlo
diferenčního regulátoru se deaktivuje.
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5.10.3 Diferenční regulátor - časy

Systémová nabídka

Rozdil. regulator

Rozdil. regulator může startovat od

Rozdil. regulator může být v chodu do

Jestliže jsou od dosažení nastavenéh okamžiku povolena
kritéria k spuštění diferenčního regulátoru, spustí se
čerpadlo diferenčního regulátoru

I když jsou kritéria k spuštění diferenčního regulátoru
splněna, je diferenční regulátor aktivní pouze do
nastaveného okamžiku.

5.10.4 Diferenční regulátor - servis

Systémová nabídka

Rozdil. regulator

Výstup čerpadla s rozdílovým regulátorem

Vstup čidla pro čidlo tepelných zdrojů

Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno čerpadlo
diferenčního regulátoru.

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo zdroje tepla.

Ovládání čerpadla s rozdílovým regulátorem
Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.
⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Minimalni pocet otacek cerpadla
Přizpůsobení minimálních otáček na daný typ čerpadla.
(Druh provozu čerpadla nastavit podle výrobce čerpadla)

max.otacky pumpy

Vstup čidla pro čidlo tepelných jímek
Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo tepelného
spotřebiče.

Hlidani cidlem
▪ ANO: Pokud nastanou teplotu kolem bodu mrazu,
zobrazí se na displeji chybová hlášení.
▪ NE: Chybová hlášení čidel diferenčního regulátoru jsou
potlačena.

Pokud se mají omezit maximální otáčky čerpadla
diferenčního regulátoru, lze toto nastavit pomocí změny
tohoto parametru.

96

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

5

Přehled parametrů
Oběhové čerpadlo

5.11 Oběhové čerpadlo
5.11.1 Oběhové čerpadlo - stav

Systémová nabídka

Cirku. čerpadlo

Teplota zpatecky na cirkulacnim vedeni
Zobrazení aktuální teploty na čidle zpátečky cirkulačního
vedení.
UPOZORNĚNÍ! Když je parametr „Je pritomno cidlo
zpatecky“ nastaven na „NE“, zobrazuje se stále 0 °C!

Spinac proudeni na vedeni uzitkove vody
▪ 0: Proudový spínač nedetekuje žádný průtok.
▪ 1: Proudový spínač detekuje průtok.

Pocet otacek cirkulacniho cerpadla
Udává aktuální otáčky cirkulačního čerpadla.

5.11.2 Cirkulační čerpadlo - teploty

Systémová nabídka

Cirku. čerpadlo

Je pritomno cidlo zpatecky
▪ NE: Cirkulační čerpadlo je řízeno podle časového
programu. V kombinaci s použitím průtokového ventilu
se cirkulační čerpadlo navíc aktivuje při signálu
průtokového ventilu.
▪ ANO: Cirkulační čerpadlo je řízeno podle časového
programu a teploty ve zpátečce cirkulačního vedení. V
kombinaci s použitím průtokovým spínačem se
cirkulační čerpadlo navíc aktivuje při signálu
průtokového spínače.
UPOZORNĚNÍ! Průtokové čidlo připojit jako čidlo
zpátečky!

Pri jake vratne teplote na cirkulacnim vedeni vypnout
cerpadlo
Pokud je dosaženo nastavené teploty ve zpátečce
cirkulačního vedení, cirkulační čerpadlo se deaktivuje.
UPOZORNĚNÍ! Parametr je relevantní pouze při použití
čidla zpátečky v cirkulačním vedení!

Dobeh cirkulacniho cerpdla
Pokud se zastaví průtok na průtokovém spínači, zůstane
cirkulační čerpadlo aktivováno ještě po nastavenou dobu.
UPOZORNĚNÍ! Parametr je relevantní pouze při použití
průtokového spínače!
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5.11.3 Cirkulační čerpadlo - časy

Systémová nabídka

Cirku. čerpadlo

⇨ Viz "Nastavení časů" [Strana 38]

5.11.4 Cirkulační čerpadlo - servis

Systémová nabídka

Cirku. čerpadlo

Vstup čidla pro čidlo zpátečky cirkulace

Ovládání cirkulačního čerpadla

Vstup čidla, ke kterému bylo připojeno čidlo zpátečky
cirkulace.

Definice řídicího signálu použitého typu čerpadla.

Které čidlo se použití pro průtokový spínač

max.otacky obehove pumpy

Vstup čidla, ke kterému byl připojen průtokový spínač.

Pokud se mají omezit maximální otáčky cirkulačního
čerpadla, lze toto nastavit pomocí změny tohoto
parametru.

Výstup cirkulačního čerpadla

⇨ Viz "Nastavení PWM / 0 - 10 V" [Strana 124]

Výstup čerpadla, ke kterému bylo připojeno cirkulační
čerpadlo.
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5.12 Ruční
5.12.1 Ruční - ruční provoz

Rucni provoz
Systémová nabídka

Ruční

Jestliže se nabídka „Ruční provoz“ opustí, nastaví se
všechny aktivované parametry automaticky na „VYP“!
Zobrazované parametry jsou závislé na konfiguraci kotle!

Pohon zpetne klapky
▪ ZAP: Klapka proti zpětnému prohoření se otevře.

Manualni plneni cyklonu na pelety

Manuální přikládání do spalovací komory
▪ ZAP: Rošt se uzavře, šoupátko proti zpětnému
prohoření se otevře, následně se spustí přikládací šnek.
WARNUNG! Nebezpečí přeplnění!

Pohon WOS
▪ ZAP: Systém čištění tepelného výměníku se aktivuje.

▪ ZAP: Uzavírací šoupátko zásobníku na pelety se
otevře, následně se zásobník plní peletami tak dlouho,
dokud není dosaženo bodu sepnutí čidla stavu
naplnění. Jestliže je zásobník plný, nastaví se hodnota
„Stav naplneni zasobniku na pelety“ na 100 %.

Rošť - pohon
▪ VPŘED: Uzavření roštu

Zapalování
▪ ZAP: Horkovzdušné dmychadlo / zapalovací tyč k
zapálení paliva se aktivuje.

▪ ZPĚT: Otevření roštu

5.12.2 Ruční - digitální výstupy

Digitální výstupy
Systémová nabídka

Ruční

Zobrazované parametry jsou závislé na konfiguraci kotle!
▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1: Automatika, Zapnuto
▪ 1: Ručně, Zapnuto
▪ 0: Ručně, Vypnuto

smesovaci zarizeni top.okruhi 1 OTEVRENE
:
Zapalování
:
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5.12.3 Ruční - analogové výstupy

Analogové výstupy
Systémová nabídka

Ruční

Zobrazované parametry jsou závislé na konfiguraci kotle!
▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1-100%: Automatika, s
hodnotou % ZAP
▪ 1-100%: Ruční, s hodnotou % ZAP
▪ 0%: Ručně, Vypnuto

Primární vzduch
:
Cerpadlo 0.1
:

5.12.4 Ruční - digitální vstupy

Digitální vstupy
Systémová nabídka

Ruční

Zobrazované parametry jsou závislé na konfiguraci kotle!
▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1: Automatika, Zapnuto
▪ 1: Ručně, Zapnuto
▪ 0: Ručně, Vypnuto

Cyklonové zařízení 1, snímač max. hodnoty
:
Spinac dvirek
:
STB vstup
vstup NOUZOVEHO VYPNUTI
:
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5.13 Zařízení
5.13.1 Zařízení - nastavení
Nastavení - teplota kotle

Teplota kotle
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

MB teplota kotle

Teplota v jimce STB, od ktere bezi vsechna cerpadla

Teplota kotle se reguluje na tuto hodnotu. Rozsah
nastavení 70 – 90 °C

Pokud aktuální teplota na bezpečnostním omezovači
teploty dosáhne této hodnoty, aktivuje se čerpadlo nabíjení
zásobníku, resp. čerpadla topných okruhů a nabíjení
bojleru.

Odstavit pokud je aktualni teplota kotle vyssi nez
nastavena teplota kotle +
Při překročení nastavené požadované teploty kotle o tuto
hodnotu se kotel přepne do stavu „Udržování plamene“.
Pod nastavenou požadovanou teplotou kotle se kotel
znovu spustí.

Vzdy vypnout pri prekroceni nejvyssi nastavitelne teploty
kotle +
Při překročení maximální nastavitelné požadované teploty
kotle se pro účely chlazení kotle navíc aktivují instalovaná
čerpadla topných okruhů a bojleru. Pokud aktuální teplota
kotle klesne pod nastavenou požadovanou teplotou kotle
se kotel znovu spustí.

Teplota kotle, od ktere mohou bezet vsechna cerpadla
Pokud aktuální teplota kotle dosáhne této hodnoty, spustí
se čerpadlo nabíjení zásobníku. (hystereze: 2 °C)

Minimalni teplota zpatecky

Od teploty STB cidla spustit nouzove odcerpavani
Pokud aktuální teplota na bezpečnostním omezovači
teploty překročí tuto hodnotu, aktivují se pro účely chlazení
kotle navíc čerpadla topných okruhů a nabíjení bojleru a
rovněž čerpadlo nabíjení zásobníku.

navyseni teploty topneho okruhu pri klouzavem provozu
Předpoklad: Klouzavý provoz aktivní, resp. zařízení kotle v
kaskádové sestavě
Požadovaná teplota kotle během vytápění se oproti
požadované výstupní teplotě zvýší o tuto hodnotu.

zvyseni teploty cidlo 1 behem 5min. v natapeni
Pokud během provozního stavu „Předehřátí“ stoupne
teplota na čidle 1 alespoň o nastavenou hodnotu, postup
spouštění se přeruší a na displeji se zobrazí chybové
hlášení.

Předpoklad: Ohřev zpátečky přes směšovač
Hodnota teploty, kterou musí mít jako minimum zpátečka
ke kotli.
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Nastavení - spaliny

Spaliny
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

Maximalni casovy limit natapeni pro dosazeni stavu
TOPENI
Pokud po uplynutí zde nastaveného času doposud nejsou
splněna kritéria pro stav „Topení“, přepne se přesto do
provozního stavu „Topení“. Pokud stoupne teplota spalin a
klesne obsah zbytkoveho kysliku, zůstává provozní stav
„Topení" aktivní. Pokud nejsou po dobu 5 minut splněna
kritéria pro provozní stav „Topení“, přepne se kotel do
provozního stavu „Zhasnutí“.

Bezpečnostní doba
Pokud není splněna podmínka „Minimalni rozdil teploty
spalin a teploty kotle ve fazi topeni“ po nastavenou dobu,
zobrazí se na displeji hlášení „Bezpecnostni doba
vyprsela,teplota spalin je prilis dlouho prilis nizka“.

Teplota spalin, pod kterou dojde k prepnuti stavu na
KOTEL ZHASL

Nejnižší provozní bod teploty spalin pro trvalý provoz.

Pokud je teplota spalin po dobu nastavenou pod
„Maximalni casovy limit natapeni pro
dosazeni stavu TOPENI“ pod touto hodnotou, přepne
kotel do provozního stavu „Zhasnutí“.

Minimalni teplota spalin pri provozu na pelety

Aktivovat požadavek na uzavření dvířek

Minimální teplota spalin

Nejnižší provozní bod teploty spalin při provozu na pelety
pro trvalý provoz.

Maximální teplota spalin
Nejvyšší provozní bod teploty spalin pro trvalý provoz.

▪ ANO: Pokud jsou při natápění splněna kritéria pro
provozní stav „Topení“, zobrazí se na displeji
požadavek „Zavřít dvířka!“.
▪ NE: Požadavek „Zavřít dvířka!“ se po splnění kritérií pro
provozní stav „Topení“ nezobrazí.

Pocateni zvyseni teploty spalin

narust teploty spalin pro pokyn zavrit dvere

O zde nastavenou hodnotu se zvýší požadovaná teplota
spalin během provozního stavu „Natápění“.

Pokud teplota spalin stoupne během provozního stavu
„Natápění“ o tuto hodnotu, zobrazí se na displeji
požadavek „Zavřít dvířka!“.

Vykon kotle od teploty spalin 20°C
Spodní bod rozběhové rampy regulátoru kotle při
spouštění zařízení.

100 % vykonu kotle od teploty spalin ve vysi
Horní bod rozběhové rampy regulátoru kotle. Pokud se
dosáhne zde nastavené teploty spalin, smí výkon paliva
dosáhnotu 100 %.

O2-hranice pro pokyn zavrit dvere
Pokud obsah zbytkového kyslíku klesne během
provozního stavu „Natápění“ pod tuto hodnotu, zobrazí se
na displeji požadavek „Zavřít dvířka!“.

Pozadovany provozni bod teploty spalin

Minimalni rozdil teploty spalin a teploty kotle ve fazi topeni
Jako podmínka pro provozní stav „Topení“ musí rozdíl
mezi aktuální teplotou spalin a aktuální teplotou kotle
překročit zde nastavenou hodnotu.

Spaliny - spaliny rozdil pro startovani
Pokud regulace kotle přepne do provozního stavu
„Předehřívání“, uloží se aktuální hodnota teploty spalin.
Pokud teplota spalin během provozního stavu
„Předehřívání“ nebo „Zapálení“ stoupne o zde nastavenou
hodnotu, přepne regulace kotle na provozní stav „Topení“.
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Přehled parametrů
Zařízení

Nastavení - zapalování

Zapalování
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

Doba predehrivani

Doba predtapeni

Doba, po kterou je aktivováno pouze zapalování.
Přikládání paliva během této doby není aktivní.

Tento parametr udává dobu trvání provozního stavu
"Předehřátí", během kterého se kontroluje, zda se plnicím
prostoru nachází kusové dřevo, nebo zda se má
pokračovat v provozu s peletami.

Maximální doba zapalování
Udává, jak dlouho smí trvat postup zapalování. Během
této doby se musí dosáhnout stavu „Topení“.

Doba přikládání bez zapálení
Udává, jak dlouho před provozním stavem „Předehřívání“
je na spalovací rošt dopravováno palivo.

po provozu na drevo nabijeni AKU peletami zpozdit o...
Po dosažení kritéria pro spuštění peletové jednotky
(parametr „Start kotle pri rozdilu teplot
oproti AKU nahore a MB teplote kotle o“) se
spuštění peletové jednotky pozdrží o nastavený čas.

Přikládání při zapalování
Definované přikládání paliva po dobu provozního stavu
„Zapálení“.
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Přehled parametrů
Zařízení

Nastavení - nastavení vzduchu

Nastaveni vzduchu
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

Maximální otácky sání pri provozu na pelety

Bezpecnostni doba pro prezkouseni falesneho vzduchu

Spodní provozní bod charakteristiky sání při provozu na
pelety.

Pokud je v provozním stavu „Topení“ aktivována klapka
sekundárního vzduchu na „0%“a aktuální teplota spalin je
přes „100°C“, začne běžet tento čas. Když se během
nastavené doby nezmění úroveň aktivace klapky
sekundárního vzduchu, zobrazí se na displeji varování.

Minimální otácky sání pri provozu na drevo
Spodní provozní bod charakteristiky sání při provozu na
kusové dřevo.

Min. sání pri provozu na pelety
Nejnižší bod pro nastavení charakteristiky sání při provozu
na pelety.

Min. sání pri provozu na drevo
Nejnižší bod pro nastavení charakteristiky sání při provozu
na kusové dřevo.

Max. sani
Koncový bod pro nastavení charakteristiky sání.

Sani pri natapeni
V provozním stavu „Natápění“ se sací dmychadlo používá
s nastavenou úrovní aktivace.

Sani pri predehrivani
V provozním stavu „Předehřívání“ se sací dmychadlo
používá s nastavenou úrovní aktivace.

Sani pri odstaveni
V provozním stavu „Odstavení“ se sací dmychadlo
používá s nastavenou úrovní aktivace.

Sani pri zapaleni

Sani max. v provozu na kusove drevo
Koncový bod pro nastavení charakteristiky sání při
provozu na kusové dřevo.

V provozním stavu „Zapálení“ se sací dmychadlo používá
s nastavenou úrovní aktivace.

Elektricka vnitrni klapka instalovana na peletovem
modulu?

Minimalni primarni vzduch
Otevření klapky primárního vzduchu nebude menší než
nastavená hodnota.

minimalni sek. vzduch ve fazi topeni
V provozním stavu "Topení" nebude otevření klapky
sekundárního vzduchu menší než nastavená hodnota.

sekundarni vzduch pri dvere otevreny pri topeni
Pokud se v provozním stavu „Topení“ otevřou izolační
dvířka kotle, otevře se klapka sekundárního vzduchu na
nastavenou hodnotu.

Primarni vzduch v rezimu udrzovani plamene
V provozním stavu „Udržování plamene“ se otevře klapka
primárního vzduchu na nastavenou hodnotu.

▪ NE: Pokud se kotel nenachází v provozním stavu
„Zhasnutí“ nebo „Kotel vypnut“, je na výstupu „Vnitřní
vzduchová klapka“ na desce plošných spojů „Rozšíření
peletového modulu“ napětí 230 V. Příslušný vstup „Digi
IN S8“ se přitom nevyhodnocuje.
▪ ANO: Pokud se používá vnitřní vzduchový klapka, je
napájena přes výstup „Vnitřní vzduchová klapka“ na
desce plošných spojů „Rozšíření peletového modulu“
napětím 230 V. Funkce vnitřní vzduchové klapky je
sledována přes vstup „Digi IN S8“.

Otevření primárního vzduchu při 0% regulaci pro kusové
dřevo
Při 0% aktivaci klapky primárního vzduchu v provozu na
kusové dřevo zůstává klapka primárního vzduchu otevřena
na úrovní podle nastavené hodnoty.

Otevření klapky primárního vzduchu při 100% regulaci
Při 100% aktivaci klapky primárního vzduchu zůstává tato
klapky otevřena maximálně na úrovní podle nastavené
hodnoty.
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Přehled parametrů
Zařízení

Doba trvani pripravy cini

Otevření sekundárního vzduchu při 100% regulaci

Doba trvání provozního stavu „Příprava“.

Při 100% aktivaci klapky sekundárního vzduchu zůstává
tato klapky otevřena maximálně na úrovní podle
nastavené hodnoty.

Otevření sekundárního vzduchu při 0% regulaci v provozu
na kusové dřevo
Při 0% aktivaci klapky sekundárního vzduchu v provozu na
kusové dřevo zůstává klapka sekundárního vzduchu
otevřena na úrovní podle nastavené hodnoty.

Nastavení - přísun pelet

Přísun pelet
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

Maximální přikládání

hodiny topeni az k vystraze vyprazdnit popelnik

Přikládání v procentech při maximálním výkonu.

Po uplynutí nastaveného počtu hodin provozu (hodiny, po
které se zařízení nachází v provozním stavu „Topení“) se
na displeji nastaví upozornění, že je třeba vyprázdnit
nádobu na popel.

UPOZORNĚNÍ! Parametr je k dispozici pouze tehdy, když
není instalována lambda sonda!

Minimální přikládání
Minimální přikládání přikládacího šneku.

Cekaci doba odstaveni 1
V tomto časovém intervalu je ke kotli přiváděn vzduch přes
sací dmychadlo.

Cekaci doba odstaveni 2

Po kolika hodinach topeni vycistit kotel?
Pokud se kotel po nastavenou dobu nachází v provozním
stavu „Topení“, odstaví se kotel pro účely čištění.

Po kolika odstavenich ma probehnout cisteni
Tento parametr definuje počet postupů odstavení, po
kterých se má vykonat provozní stav "Čištění".

Doba mezi provozními stavy „Cekaci doba odstaveni 1“ a
„Čištění“. V tomto provozním stavu není sací dmychaldo
aktivní.

Doba SH topení / odstavení
Pokud se prostřednictvím peletové jednotky zapálí kusové
dřevo, spustí peletová jednotka po uplynutí nastaveného
času proces čištění peletové jednotky.
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Přehled parametrů
Zařízení

Nastavení - objemové vyprazdňování

Objemové vyprazdňování
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

Start 1. plneni peletami

Maximalni proud pro vynaseci snek

První počáteční bod postupu plnění. Postup plnění se
vykoná pouze tehdy, když je stav naplnění zásobníku na
pelety pod 85 %.

Předpoklad: Doprava pelet sáním a šnekem nebo
podávání pelet šnekem a nasátím s přepínací jednotkou

Start 2. plneni peletami
Druhý počáteční bod postupu plnění. I zde platí, že stav
naplnění zásobníku na pelety musí ležet pod 85 %. Pokud
je požadován pouze jeden čas plnění, nastaví se druhý
čas plnění shodný s prvním časem plnění.

Doplneni zasobniku od
Při nastavení „0%“ se postup plnění spouští podle
nastavených časů plnění. Pokud během provozního stavu
„Topení“ dojde k nedostatku pelet, proběhne nezávisle na
aktuálním čase plnění zásobníku na pelety.

Parametr nastavit podle typového štítku použitého pohonu
vynášecího šneku.

Maximalni doba k prepnuti sondy
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání
Doba, během které musí zásobník na pelety dosáhnout
stavu naplnění 100 % z jedné sondy. Pokud dojde k
překročení tohoto času, přepne přepínací jednotka
automaticky na další sondu. Pokud se projdou všechny
sondy, a nedosáhne se stavu naplnění 100 % v zásobníku
na pelety, zobrazí se na displeji chybové hlášení.

pozice 1 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Po nabiti AKU naplnit zasobnik
▪ NE: Postup plnění zásobníku na pelety se provádí
podle nastavených časů plnění.
▪ ANO: Pokud se kotel po provedení naplnění pelet
odstaví, lze pomocí tohoto parametru následně naplnit
cyklonové zařízení, aniž by se čekalo na počátek
dalšího cyklu plnění.

pozice 2 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

pozice 3 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Doba predstihu sani

pozice 4 prepinaci jednotky bude pouzita?

Doba, než se spustí vynášení pomocí sacího šneku.
Slouží k odsátí materiálu z vedení před počátkem sání.

Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Dobeh snekoveho podavace, plati po sepnuti MAX-cidla

pozice 5 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

pozice 6 prepinaci jednotky bude pouzita?

Dobeh sani

Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Pokud čidlo stavu naplnění detekuje v cyklonovém
zařízení palivo, zůstává sací turbína nadále aktivní po
nastavenou dobu.

Max. doba behu saci turbiny
Předpoklad: Doprava pelet sáním a šnekem nebo
podávání pelet šnekem a nasátím s přepínací jednotkou

pozice 7 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

pozice 8 prepinaci jednotky bude pouzita?
Předpoklad: Sací systém, automatické přepínání

Pokud po uplynutí nastavené doby chodu sací turbíny není
dosaženo stavu naplnění 100 %, sací turbína se vypne.
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Přehled parametrů
Zařízení

priorita nasavaci sondy 1

Start zav.okna pro nasavani 1 (So-Ne)

Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním

Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním

▪ 1: Časy blokování pro dny v týdnu a během víkendu
jsou aktivní
▪ 2: Místo sání je stále aktivní

priorita nasavaci sondy 2
Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním
▪ 1: Časy blokování pro dny v týdnu a během víkendu
jsou aktivní
▪ 2: Místo sání je stále aktivní

priorita nasavaci sondy 3
Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním
▪ 1: Časy blokování pro dny v týdnu a během víkendu
jsou aktivní
▪ 2: Místo sání je stále aktivní

Start zav.okna pro nasavani 1 (Po-Pá)
Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním
Od tohoto okamžiku nejsou místa sání s prioritou 1 během
všedních dnů v týdnu k dispozici.

Konec zav.okna pro nasavani 1 (Po-Pá)
Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním
Do tohoto okamžiku nejsou místa sání s prioritou 1 během
všedních dnů v týdnu k dispozici.

Od tohoto okamžiku nejsou místa sání s prioritou 1 během
dnů víkendu k dispozici.

Konec zav.okna pro nasavani 1 (So-Ne)
Předpoklad: Podávání pelet šnekem a nasátím s
automatickým přepínáním
Do tohoto okamžiku nejsou místa sání s prioritou 1 během
všedních dnů v týdnu k dispozici.

Instalovano uzaviraci soupatko pri cyklonu pelet

Namerena draha uzaviraciho soupatka
Zobrazení naměřené dráhy posuvu při inicializaci
uzavíracího šoupátka.

Minimalni draha pro uzaviraci soupatko
Tato hodnota se po inicializaci uzavíracího šoupátka
automaticky nastavení na 5 % pod naměřenou dráhu
posuvu uzavíracího šoupátka.

Vibrační motor k dispozici
▪ ANO: Vibrační motor k zlepšení stupně vyprázdnění je
instalován.

Takt vibrací
Takt vibrací je přednastavený na 60 %
Časová základna: 100 s → 60 s Zapnuto / 40 s Pauza
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Přehled parametrů
Zařízení

Nastavení - hodnoty lambda sondy

Hodnoty lambdasondy
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

MB hodnota obsahu zbytkoveho O2

Minimální podtlak ve spalovací komore pri topení

Obsah zbytkového kyslíku, na který se reguluje během
provozního stavu „Topení“.

Předpoklad: Čidlo podtlaku instalováno

MB hodnota obsahu zbytkoveho O2 v provozu s peletami
Obsah zbytkového kyslíku, na který se reguluje během
provozního stavu „Topení“ v provozu na pelety.

Hodnota zbytkoveho O2, pri jehoz prekroceni dojde k
prepnuti stavu na VYHASNUTI KOTLE

V provozním stavu „Topení“ se musí dosáhnout minimálně
nastaveného podtlaku ve spalovací komoře.

Maximální podtlak ve spalovací komore pri topení
Předpoklad: Čidlo podtlaku instalováno
V provozním stavu „Topení“ se smí dosáhnout maximálně
nastaveného podtlaku ve spalovací komoře.

Pokud aktuální obsah zbytkového kyslíku v provozním
stavu "Topení" přesáhne dobu nastavenou pod
„Maximalni casovy limit natapeni pro
dosazeni stavu TOPENI“ tuto hodnotu, přepne kotel
do provozního stavu „Zhasnutí“.

Minimální podtlak ve spalovací komore pri príprave

prikladani zablokovano pokud je zbytkovy O2 pod

Maximální podtlak ve spalovací komore pri príprave

Pokud aktuální obsah zbytkového kyslíku klesne pod
nastavenou teplotu, zastaví se přísun paliva.

Předpoklad: Čidlo podtlaku instalováno

O2-regulator Max
Parametr nastavení pro regulátor zbytkového kyslíku.
UPOZORNĚNÍ! Neměnit tovární nastavení!

Uvolneni regulatorem O2 v rezimu topeni od:
Po úspěšném postupu zapalování se funkce regulátoru
zbytkového kyslíku na nastavenou dobu omezí.

O2 hranice regulatoru kdyz neni uvolnen:
Pokud není regulátor zbytkového kyslíku ještě uvolněn k
provozu, omezí se na nastavenou hodnotu.

Předpoklad: Čidlo podtlaku instalováno
V provozním stavu „Příprava“ se musí dosáhnout
minimálně nastaveného podtlaku ve spalovací komoře.

V provozním stavu „Příprava“ se smí dosáhnout
maximálně nastaveného podtlaku ve spalovací komoře.

Mnozstvi vzduchu, ktere ma byt dosazeno pri priprave u
SP Dual
Minimální rychlost vzduchu, které musí být dosaženo
během provozního stavu „Příprava“, aby bylo možné
provést postup spouštění.

min. mnozstvi vzduchu v provozu
Minimální rychlost vzduchu, které se musí dosáhnout v
provozním stavu „Topení“.

Ovlivnujici faktor pro O2 regulator
Parametr nastavení pro regulátor zbytkového kyslíku.
UPOZORNĚNÍ! Neměnit tovární nastavení!
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Přehled parametrů
Zařízení

Nastavení - hodnoty lambda sondy - lambda sonda LSM11

Hodnoty lambdasondy

LSM11 Lambdasonda

Nastaveni

Podíl zbytkového kyslíku

korigovane rozpeti lambdasondy

Zobrazení aktuálního obsahu zbytkového kyslíku.

Zobrazení naměřeného napětí lambda sondy, při kterém je
zohledněna „Korekcni hodnota lambdasond“.

merene rozpeti lambdasondy
Zobrazení aktuálně naměřeného napětí lambda sondy.

Korekcni hodnota lambdasond

Nastavení - hodnoty lambda sondy - širokopásmová sonda

Hodnoty lambdasondy

sirokopasmova sonda

Nastaveni

Podíl zbytkového kyslíku

sirokopasmova sonda - topny proud

Zobrazení aktuálního obsahu zbytkového kyslíku.

Zobrazení naměřeného proudu ohřevu širokopásmové
sondy.

Typ širokopásmové sondy
(1 .. Bosch/2 .. NTK)
(3 .. vstup LSM11)

sirokopasmova sonda topneho rozpeti

Nastavení použitého typu širokopásmové sondy.

Zobrazení naměřeného napětí ohřevu širokopásmové
sondy.

Topeni lambdasona

sirokopasmova sonda N rozpeti

▪ A 0: Automatika, Vypnuto; A 1: Automatika, Zapnuto
▪ 1: Ručně, Zapnuto
▪ 0: Ručně, Vypnuto

Kalibrovat sirokopasmovou sondu (sonda musí byt v 21%
O2)
▪ ANO: Po aktivaci ohřevu lambda sondy lze kalibrovat
širokopásmovou sondu.
UPOZORNĚNÍ! Širokopásmová sonda se musí nacházet
na hodnotě 21 % kyslíku (vzduch)!

Zobrazení naměřeného jmenovitého napětí
širokopásmové sondy.

sirokopasmova sonda cerpany prutok
Zobrazení naměřeného průtoku čerpadla širokopásmové
sondy.

sirokopasmova sonda vnitrni odpor
Zobrazení naměřeného vnitřního odporu širokopásmové
sondy.
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Přehled parametrů
Zařízení

Nastavení - všeobecná nastavení

Obecna nastaveni
Systémová nabídka

Zařízení

Nastaveni

Signalizace teploty ve stupnich Fahrenheita

Výběr paliva
▪ KD w<15%: Pokud se spaluje kusové dřevo s obsahem
vody w nižším než 15 %, je třeba zvolit toto nastavení.
Následně se zobrazí dotaz, zda se mají převzít hodnoty
předvoleb pro provedenou volbu paliva.
▪ KD w>15%: Pokud se spaluje kusové dřevo s obsahem
vody w vyšším než 15 %, je třeba zvolit toto nastavení.
Následně se zobrazí dotaz, zda se mají převzít hodnoty
předvoleb pro provedenou volbu paliva.

po provozu na drevo nabijeni AKU peletami zpozdit o...
Po dosažení kritéria pro spuštění peletové jednotky
(parametr „Start kotle pri rozdilu teplot
oproti AKU nahore a MB teplote kotle o“) se
spuštění peletové jednotky pozdrží o nastavený čas.

Natapeni prerusit (saci turbina vyp., vzduchove klapky
zavrit)
▪ NE: Postup natápění se nepřeruší.
▪ ANO: Pokud jsou dosažena kritéria pro stav „Zhasnutí“,
je možné postup natápění kotle přerušit. Vzduchové
klapky se uzavřou, dmychadlo sání se zastaví.
UPOZORNĚNÍ! Aby bylo možné přerušit postup natápění,
musí být splněna kritéria pro „Zhasnutí“!

▪ NE: Zobrazované hodnoty teplot a nastavení jsou
zobrazované ve °C.
▪ ANO: Zobrazované hodnoty teplot a nastavení jsou
zobrazované ve °F.

Údaje vždy zaznamenávat v °C
▪ ANO: V kombinaci se zařízením pro registraci dat se
všechny hodnoty teplot ukládají ve °C.
▪ NE: V kombinaci se zařízením pro registraci dat se
všechny hodnoty teplot ukládají ve °F.

Při výstupu dat ASCII na COM 2 vyslat ukončení řádky
▪ NE: Pokud je vydán nový soubor dat, je připojen do
jedné řádky k předchozímu.
▪ ANO: Mezi jednotlivými soubory dat se pro vyšší
přehlednost odešle ukončení řádky.

Hodiny od posledni udrzby nastavit na 0
▪ NE: Počitadlo provoznich hodin od poslední údržby běží
dále.
▪ ANO: Počitadlo provoznich hodin od poslední údržby se
nastaví na hodnotu "0".

Aktuální teplota spalin nižší než podle „Teplota spalin, pod
kterou dojde k prepnuti stavu na KOTEL ZHASL“

Zbyvajici hodiny topeni do varovani odstranit popel

Aktuální hodnota zbytkového kyslíku vyšší než podle
„Hodnota zbytkoveho O2, pri jehoz prekroceni dojde k
prepnuti stavu na VYHASNUTI KOTLE“

Zobrazení zbývajících hodin topení, dokud se na displeji
nezobrazí varování „popelnik plny, prosim
vyprazdnit“.

Modem instalovan

Vratiti zpet zbyvajici hodiny topeni do varovani odstranit
popel

▪ NE: Není instalován modem pro přenos dat z kotle.
▪ ANO: Je instalován modem pro přenos dat z kotle.

Pametovy cyklus zarizeni pro registraci dat
Pokud je kotel vybaven zařízením pro registraci dat, jsou
nejdůležitější data kotle zaznamenávána na paměťovou
kartu SD. Tento parametr udává, v jakých intervalech jsou
tyto záznamy ukládány.

▪ NE: Počitadlo provozních hodin běží dále až do
varování s výzvou k vyprázdnění popela.
▪ ANO: Počitadlo provozních hodin se nastaví na
hodnotu danou parametrem „Hodiny topení až k
výstraze Vyprázdnit nádobu na popel“ v
nabídce „Přísun pelet“.

Zroj ext. pož. výkonu (0 - vyp., 1 - 0-10V, 2 - Modbus)

Vydano upozorneni pomoci rele hlaseni poruch
▪ NE: V případě „Chyby“ nebo „Alarmu“ sepne kontakt
chybového hlášení.

Invertovat ext. požadavek výkonu pres analogový vstup

▪ ANO: Navíc k „Chybě“ nebo „Alarmu“ sepne kontakt
chybového hlášení také v případě aktivního "Varování"
na kotli.
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Vstup externího požadavku na výkon

Aktální externí požadavek na výkon

Prevzit zadane hodnoty materialu
ANO: Převezmou se přednastavené parametry kotle pro
provedenou volbu paliva. Jakmile je postup dokončen,
změní se tento parametr opět na „NE“.

Prevzit zadane hodnoty

Nastavit vychozi nastaveni (vse bude smazano)
▪ ANO: Převzít standardní nastavení předdefinovaná z
výroby. Všechny parametry se při tomto resetují! Po
převzetí nastavení se tento parametr automaticky
změní na „NE“ a pro kotel je třeba nově nastavit
parametry, jinak není možné zaručit správnou funkci
kotle.

Reset EEPROM
▪ ANO: Dojde k vymazání veškerých nastavení kotle a
konfigurací zařízení! Funkčnost kotle lze obnovit pouze
novým uvedením do provozu technickým zákaznickým
servisem Fröling, resp. autorizovaným instalatérem!

ANO: Převezmou se přednastavené parametry kotle pro
zvolený typ kotle. Jakmile je postup dokončen, změní se
tento parametr opět na „NE“.
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Nastavení MODBUS

Nastavení
MODBUS

Obecna nastaveni
Nastaveni

Protokol MODBUS (1 - RTU / 2 - ASCII)

COM 2 se pouzívá jako rozhraní MODBUS
▪ NE: Rozhraní COM 2 odesílá každou sekundu
nejdůležitější hodnoty kotle.
▪ ANO: Rozhraní COM 2 lze použít k připojení se sběrnicí
MODBUS (RTU/ASCII)

Použít protokol MODBUS 2014?

Adresa MODBUS

5.13.2 Zařízení - aktuální hodnoty

Systémová nabídka

Zařízení

Aktuální hodnoty

Zobrazení aktuální hodnoty pro příslušný parametr.
Zobrazované parametry jsou závislé na konfiguraci kotle!

Aktualni doba behu tohoto stavu
:
versze softwaru
:
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Provozni hodiny

Provozni hodiny
Systémová nabídka

Zařízení

Aktuální hodnoty

Zobrazení aktuálního počtu provozních hodin příslušného
agregátu, příslušné součásti. Zobrazované parametry jsou
závislé na konfiguraci kotle!

Hodiny od poslední udrzby
:
Provozni hodiny vynaseciho sneku

5.13.3 Zařízení - čidla a čerpadla

Systémová nabídka

Zařízení

Čidla a
čerpadla

V nabídce „Čidla a čerpadla“ lze přiřadit všechny vstupy
čidel a výstupy čerpadel v hydraulické soustavě. Počet
parametrů závisí na konfiguraci.

Ktere cidlo se pouzije pro AKU nahore
Ktere cidlo se pouzije pro AKU dole
Ktere cerpadlo se pouzije pro AKU
:
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5.13.4 Zařízení - uživatelská práva k displeji

Systémová nabídka

Zařízení

Uživatelská práva
k displeji

V této nabídce jsou přidělována uživatelská práva
jednotlivých ovládacích zařízení. Pokud je povolen přístup
ovládacího zařízení k určité složce topné soustavy, je třeba
nastavit příslušný parametr na „ANO“. Počet nabídek a
zadání parametrů jsou závislé na konfiguraci zařízení!
UPOZORNĚNÍ! Uživatelská oprávnění ovládacích zařízení
by se měla přidělovat z ovládacího zařízení kotle, neboť
pouze zde je možný neomezený přístup!

„Touch-display s adresou 1 – 7“ a „Tlacitkovy display s adresou 1 – 7“
Soustava topných okruhů:

Pristup do topneho okruhu 01 povolen?

Solární soustava:

Pristup k solaru 01 povolen?

Pristup do topneho okruhu 02 povolen?
:
Pristup do topneho okruhu 18 povolen?

Topná soustava:

Dodatecny volne programovatelny rozdilovy regulator
Sitove cerpadlo instalovano

Soustava bojleru:

Je pritomno cirkulacni cerpadlo

Pristup k bojleru 01 povolen?

Je přítomen druhý kotel? (olej, plyn, dřevo...)

Pristup k bojleru 02 povolen?

Privodni cerpadlo pro 'Dum' 1 instalovano

:

:

Pristup k bojleru 08 povolen?

Privodni cerpadlo pro 'Dum' 4 instalovano
U kaskady je tento kotel MASTER (HLAVNI)

Soustava zásobníku:

Pristup k AKU 01 povolen?
:
Pristup k AKU 04 povolen?
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Froling Connect

Froling Connect
Systémová nabídka

Zařízení

Uživatelská práva
k displeji

Pro propojení k dotykovému displeji přes on-line platformu
froeling-connect je potřeba přidělit heslo.

Heslo kotloveho displaye

UPOZORNĚNÍ! Ke každému dotykovému displeji je možné
přidělit stejné heslo!

:

Heslo touch-displaye s adresou 1
Heslo touch-displaye s adresou 7
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5.13.5 Zařízení - přiřazení displejů

Systémová nabídka

Zařízení

Přiřazení
displejů

Korektura prostoroveho cidla:

Soustava bojleru:

Pokud se zjistí odchylka teploty místnosti od vyhodnocené
hodnoty, je možné vyhodnocování prostorového čidla
přizpůsobit pomocí následujících parametrů.

Pro cílené přiřazení bojleru něktrému pokojovému
termostatu je třeba na pokojovém termostatu s nastavenou
adresou nastavit příslušné číslo bojleru. Parametry jsou z
výroby nastaveny na „žádný“!

Odchylka pokojoveho termostatu od touch-displaye s
adresou 1

Touch Display s adresou 1 je prirazen tomuto boileru

:

:

Odchylka pokojoveho termostatu od touch-displaye s
adresou 7

Touch Display s adresou 7 je prirazen tomuto boileru

Odchylka pokojoveho termostatu od tlacitkoveho displaye
s adresou 1

:

Displaj s adresou 1 je prirazen nasledujicimu bojleru:
Displaj s adresou 7 je prirazen nasledujicimu bojleru:

:
Odchylka pokojoveho termostatu od tlacitkoveho displaye
s adresou 7
Soustava topných okruhů:
Pro cílené přiřazení topného okruhu něktrému pokojovému
termostatu je třeba na pokojovém termostatu s nastavenou
adresou nastavit příslušné číslo topného okruhu. Parametry
jsou z výroby nastaveny na „žádný“!

Touch Display s adresou 1 je prirazen tomuto topnemu
okruhu
:
Touch Display s adresou 7 je prirazen tomuto topnemu
okruhu
Tastendisplay mit Adresse 1 wird folgendem Heizkreis
zugeordnet
:
Displaj s adresou 7 je prirazen nasledujicimu topnemu
okruhu:
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5.13.6 Zařízení - typ zařízení

Systémová nabídka

Zařízení

Typ zařízení

⇨ Viz "Nastavení typu zařízení" [Strana 50]
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5.14 Diagnostika
5.14.1 Diagnostika - hlášení chyb

Hlášení chyb
Systémová nabídka

Diagnostika

Zobrazení aktuálně aktivních chybových hlášení. Navíc zde
lze vyvolat časové údaje o tom, kdy se chybové hlášení
objevilo, kdy bylo chybové hlášení potvrzeno a kdy se
chybové hlášení zrušilo.

5.14.2 Diagnostika - seznam chyb

seznam chyb
Systémová nabídka

Diagnostika

V seznamu chyb se ukládá až 50 záznamů o poruchách.
Porucha může sestávat z až 3 záznamů poruch. Lze tak
posoudit, o jaký druh chybového hlášení se jedná, kdy k
chybovému hlášení došlo (výskyt), kdy bylo chybové hlášení

potvrzeno a kdy bylo zrušeno (zrušení). Pokud se používá
všech 50 záznamů o poruchách a přijde další záznam o
poruše, vymaže se nejstarší záznam o poruše, aby se
vytvořil prostor pro aktuální záznam.

5.14.3 Diagnostika - mazání seznamu chyb

Vymazat chybovou pamet
Systémová nabídka

Diagnostika

Pomocí této funkce lze vymazat celý seznam chyb. Od
tohoto okamžiku se seznam chyb plní záznamy o
poruchách, které nastaly po vymazání seznamu chyb.
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5.15 Nastavení displeje
5.15.1 Nastavení displeje - všeobecně

Všeobecně
Systémová nabídka

Nastavení displeje

Nastavit vychozi nastaveni (vse bude smazano)
▪ ANO: Převzít standardní nastavení předdefinovaná z
výroby. Všechny parametry se při tomto resetují! Po
převzetí nastavení se tento parametr automaticky
změní na „NE“ a pro kotel je třeba nově nastavit
parametry, jinak není možné zaručit správnou funkci
kotle.

Teplota místnosti
Zobrazení aktuální teploty místnosti.

jas
Zobrazení vyhodnocení světelného čidla aktuálního jasu v
místnosti pro účely přizpůsobení intenzity podsvícení.

zpozdeni sporice displaye(0 znamena vypnuti sporice)
Pokud se během nastavené doby nikdo nedotkne povrchu
dotykového displeje, aktivuje se spořič obrazovky a displeji
nebude dále podsvícen. Pro deaktivaci spořiče obrazovky
je třeba nastavit jako dobu prodlevy hodnotu „0“.

adresa modulu
Zde lze v případě chybného nastavení změnit adresu
modulu.
Adresa modulu 0: Ovládací zařízení kotle
Adresa modulu 1 – 7: příslušný dotykový pokojový
termostat
UPOZORNĚNÍ! Po provedení změny adresy modulu je
potřeba provést restart regulace kotle! (vypnout a zapnout
hlavní vypínač na kotli)

maximalni nasvetleni pozadi
Čím je v místnosti jasnější osvětlení, tím intenzivněji je
podsvíceno pozadí dotykového displeje. Zde lze omezit
hodnotu maximálního podsvícení pozadí.

minimalni nasvetleni pozadi
Čím je v místnosti temněji, tím slaběji je podsvíceno
pozadí dotykového displeje. Zde lze nastavit hodnotu
minimálního podsvícení pozadí.

Nastaveni site

Všeobecně

Nastaveni site

Nastavení displeje

Pouzij DHCP
▪ Zap: IP adresa z dotykového ovládacího zařízení se
automaticky nastaví podle sítě
▪ Vyp: IP adresa, maska podsítě, standardní brána a
server DNS jdou nastavit manuálně.

IP-adresa

Maska podsítě

Standartni gateaway

Server DNS
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5.15.2 Nastavení displeje - základní obrazovka

Základní obrazovka
Systémová nabídka

Nastavení displeje

⇨ Viz "Volba zobrazení informací" [Strana 30]

Obrazovka 1
Obrazovka 2
Obrazovka 3
Obrazovka 4
Obrazovka 5
Obrazovka 6
Na základní obrazovce lze libovolně zvolit až šest různých
zobrazovaných informací. Výběr je závislý na uspořádání
zařízení.

5.15.3 Nastavení displeje - datum, čas

datum/cas
Systémová nabídka

Nastavení displeje

Datum

Cas

Zobrazení a nastavení aktuálního data.

Zobrazení a nastavení aktuálního času.

5.15.4 Nastavení displeje - aktualizace softwaru / servis

softwareupdate/servis
Systémová nabídka

Nastavení displeje

touch nove kalibrovat

data nove nacist

Restartovat ovládací zařízení
Provést aktualizaci

Ovladac na vyrobni nastaveni/opetovny start
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6 Odstraňování poruch
Výraz „porucha“ je obecný výraz pro varování, chybu nebo alarm. Tyto tři typy hlášení se liší chováním kotle:
VAROVÁNÍ

Při varováních bliká stavová LED, kotel zůstává nejprve nadále v regulovaném chodu.

CHYBA

Při chybách bliká stavová LED červeně, kotel se řízení odstaví a zůstává až do odstranění
chyby v provozním stavu "Závada / zhasnutí ".

ALARM

Alarm vede k nouzovému odstavení zařízení. Stavová LED bliká červeně, kotel se okamžitě
vypne, regulace topných okruhů a čerpadla zůstávají nadále aktivní.

Navíc se zobrazí okno s příslušným textem k dané poruše. Stiskem na symbol storno je možné přejít na
základní obrazovku. Zde je doposud aktivní porucha signalizována střídavým blikáním symbolu rychlé volby a
výstražného trojúhelníku. V nabídce rychlé volby je nyní zobrazeno tlačítko „Hlášení chyb“.

6.1 Postup při chybových hlášeních

Pokud se vyvolá okno s příslušným textem k dané poruše, lze šipkou doprava zobrazit informace k možným
příčinám poruchy.
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Navíc se po klepnutí na „Odstranění“ zobrazí postupy k odstranění příčiny. Pokud je více možností, jsou
uvedeny v seznamu pod sebou.

Po odstranění poruchy lze přejít klepnutím na symbol storno na základní obrazovku.
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7 Často kladené dotazy
7.1 Kalibrovat širokopásmovou sondu
Před spuštěním kalibrace se musí zjistit typ instalované sondy. Pro tento účel jsou na připojovacím kabelu a
rovněž na obou koncích prodlužovacího kabelu umístěny barevné štítky (BOSCH = modrý, NTK= žlutý).
Širokopásmová sonda BOSCH

Širokopásmová sonda NTK

Po zjištění typu sondy se musí příslušným způsobem upravit parametry v regulaci.

Hodnoty lambdasondy

sirokopasmova sonda

Nastaveni

❒ Nastavit použitý typ sondy
➥ BOSCH = 1, NTK = 2
U kotlů s ručním přikládáním:
❒ Otevřít izolační dvířka
➥ Před spuštěním kalibrace musí být izolační dvířka min. na 3 až 4 minuty otevřená, aby došlo k ohřevu
sondy a k přivedení dostatečného množství vzduchu do kotle
U kotlů s automatickým přikládáním:
❒ Kotel musí být vypnutý
➥ Provozní stav "Kotel VYP", resp. "Pohotovostní režim"
❒ Parametr "Topeni lambdasonda" nastavit na "1"
➥ Ohřívat širokopásmovou sondu po dobu minimálně 2 minut

Kalibrace sondy:
UPOZORNĚNÍ! Širokopásmová sonda se musí nacházet na hodnotě 21 % kyslíku (vzduch)!
❒ Přejít k parametru "Kalibrovat širokopásmovou sondu"
❒ Parametr nastavit na "ANO" a stisknout tlačítko pro zadání
➥ Spustí se automatická kalibrace širokopásmové sondy
Po úspěšné kalibraci se tento parametr automaticky nastaví na "NE" a širokopásmová sonda je připravena k
provozu
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7.2 Nastavení PWM / 0 - 10 V
▪ Čerpadlo bez řídicího vedení
Nastaví se, když se na příslušném výstupu používá běžné čerpadlo nebo přepínací ventil s RC členem. Při použití
přepínacího ventilu se musí minimální otáčky výstupu nastavit na 100 %. Při použití čerpadla se toto čerpadlo řídí
pomocí paketů impulzů na výstupu 230 V.
▪ Čerpadlo hydrauliky / PWM
Pro čerpadlo s vysokou účinností je na výstupu trvale přítomno elektrické napájení 230 V. Řízení čerpadla probíhá
prostřednictvím šířkové pulzní modulace na příslušném výstupu PWM.
▪ Solární čerpadlo / PWM
Také zde probíhá řízení prostřednictvím šířkové pulzní modulace na příslušném výstupu PWM. V tomto případě je však
charakteristika invertovaná a lze ji používat pouze pro speciálně označená solární čerpadla s vysokou účinností.
▪ Čerp. hydrauliky PWM + ventil
Na výstupu PWM je vysílán signál pro čerpadlo hydrauliky. Je-li signál větší než 2 %, zapne se výstup 230 V. Je-li
signál déle než 4 minuty pod hodnotou 2 %, výstup se znovu vypne.
▪ Solár. čerpadlo PWM + ventil
Na výstupu PWM je vysílán signál pro speciální solární čerpadlo s vysokým výkonem. Je-li signál větší než 2 %, zapne
se výstup 230 V. Je-li signál déle než 4 minuty pod hodnotou 2 %, výstup se znovu vypne.
▪ Čerpadlo hydrauliky / 0-10 V
▪ Solární čerpadlo / 0-10 V
▪ Čerp. hydrauliky 0–10 V + ventil
▪ Solár. čerpadlo 0–10 V + ventil
Pro hodnoty parametrů s 0-10 V platí stejné funkce jako s PWM. Rozdíl leží v tom, že k řízení čerpadla se namísto
pulzně šířkové modulace používá signál 0 - 10 V.
▪ Přepínací ventil
Při nastavení „Přepínací ventil“ je výstup regulován buď na 0 %, nebo na 100 %. Tato hodnota nastavení je k dispozici
pouze v nabídce “Voda”, resp. “Kotel 2”.
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7.3 Aktualizace softwaru Lambdatronic 3200
Následující popis uvádí postup aktualizace softwaru u zařízení se systémem Lambdatronic 3200 a dotykovým
ovládacím přístrojem v okolí zařízení (platí také pro zařízení s tlačítkovým ovládacím přístrojem kotle a
dotykovým ovládacím zařízením místnosti). Pro provedení aktualizace je potřeba průvodce aktualizací paměti
flash Fröling (základní modul) a paměťové médium USB (dotykový obslužný přístroj). Postup navázání spojení
a případně nutné aktualizace bootloaderu je popsán
v dokumentaci průvodce aktualizací paměti flash.

Přehled hlavních kroků při aktualizaci softwaru
Vykonat aktualizaci
paměti flash neukončovat však
průvodce

1

Lambdatronic
Service
⇨ Viz "Vykonat aktualizaci softwaru na regulaci kotle" [Strana 126]
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Vykonat aktualizaci
softwaru všech
dotykových ovládacích
přístrojů

2

⇨ Viz "Provést aktualizaci softwaru na dotykovém ovládacím přístroji" [Strana 129]

Ukončit průvodce
aktualizací paměti
flash - restartovat
řízení

3

Lambdatronic
Service
⇨ Viz "Ukončit aktualizaci softwaru" [Strana 130]

7.3.1 Vykonat aktualizaci softwaru na regulaci kotle
Zvolit soubor paměti flash
Po navázání spojení se v hlavním okně zobrazí výběr aktualizačních souborů:
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▪ Vedle pole "Instalovaná verze:" je uvedena verze paměti flash aktuálně nainstalovaná v regulaci kotle
▪ Vedle pole "Aktualizace na:" jsou v rozbalovacím poli uvedeny soubory paměti flash, jež jsou k dispozici ve
standardní složce
Soubor paměti flash ve standardní složce:
❒ Z rozbalovacího pole zvolit požadovaný soubor paměti flash
Soubor paměti flash není ve standardní složce:
❒ V části FLASH klepněte na "Procházet"
➥ Zobrazí se okno pro výběr souboru paměti flash
❒ Navigovat do složky, ve které je uložen příslušný soubor
❒ Zvolit soubor paměti flash (*.s19) a klepnout na "Otevřít"
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Spustit aktualizaci paměti flash
Po výběru požadovaného souboru paměti flash se tento soubor zobrazí vedle pole "Aktualizace na:":

❒ Klepnout na tlačítko "Další"
➥ Spustí se postup aktualizace a aktuální stav je zobrazován pomocí pruhu
s grafickým znázorněním průběhu
Když byla aktualizace paměti flash úspěšně přenesena do regulace kotle, zobrazí se následující okno:

UPOZORNĚNÍ! V tomto okamžiku neukončovat aktualizaci a nepřerušovat spojení s regulací kotle!
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7.3.2 Provést aktualizaci softwaru na dotykovém ovládacím přístroji
UPOZORNĚNÍ! Pokud je v systému více dotykových ovládacích přístrojů, doporučujeme připravit více
paměťových disků USB a vykonat aktualizace souběžně!
❒ Paměťový disk USB s nezbytnými daty (linux.bin; rootfs.img; update; froresetdemo.inc nebo frorestart.inc)
zapojit do rozhraní USB
➥ Zobrazí se systémové hlášení vyzývající k restartu
❒ Klepnutím na tlačítko "OK" provést restart ovládacího přístroje
➥ Při restartu se automaticky spustí postup aktualizace

Když je aktualizace zcela dokončena, zobrazí se zpráva, že je možné vyjmout paměťový disk
❒ Vyjměte paměťový disk USB a uzavřete krytku (pouze u ovládacího přístroje kotle)
❒ Klepněte na dotykovou plochu

Po restartu se spustí kalibrace displeje. Když je kalibrace dokončena, provede se finální restart. Dotykový
ovládací přístroj je nyní na nejnovějším stavu aktualizace softwaru.
❒ Provést aktualizaci u případných dalších dotykových ovládacích přístrojů

Příručka pro servisní personál Lambdatronic SP 3200 za combi kotel | B1460016_cs

129

7

Často kladené dotazy
Aktualizace softwaru Lambdatronic 3200

7.3.3 Ukončit aktualizaci softwaru
Když je provedena aktualizace u všech dotykových ovládacích přístrojů, musí se nakonec průvodce aktualizací
paměti flash správně ukončit.

Ukončit aktualizaci paměti flash

❒ Klepnout na tlačítko "Další"
➥ Zobrazí se okno vyzývající k dokončení postupu

❒ Klepnutím na "Ukončit" se zavře průvodce aktualizací paměti flash a regulace kotle se restartuje
➥ Po restartu regulace kotle zkontrolovat, zda došlo k správnému spuštění všech dotykových ovládacích
přístrojů
UPOZORNĚNÍ! Pokud nebylo možné navázat spojení všech dotykových ovládacích přístrojů s regulací kotle, je
nezbytné provést restart celého zařízení (vypnout a zapnout hlavní vypínač)!

130

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

