
1 

 

ST-5305 
NÁVOD K OBSLUZE 

Tepelná technika Greeneco



2 

OBSAH 

I. Bezpečnost ................................................................................................................................................................. 6 

II. Popis zařízení ............................................................................................................................................................. 7 

III. Montáž regulátoru ..................................................................................................................................................... 7 

IV. Popis hlavního okna .................................................................................................................................................. 8 

V. Menu regulátoru........................................................................................................................................................ 9 

1. Blokové schéma hlavního menu .............................................................................................................................. 9 

2. Pracovní režim ....................................................................................................................................................... 10 

3. Nastavení tuv ......................................................................................................................................................... 10 

3.1. Pracovní režim TUV ........................................................................................................................................ 10 

3.2. Priorita TUV ................................................................................................................................................... 10 

3.3. Zadaná teplota TUV ....................................................................................................................................... 10 

3.4. Hystereze TUV ............................................................................................................................................... 10 

3.5. Týdenní harmonogram aktivní ...................................................................................................................... 10 

3.6. Úprava harmonogramu ................................................................................................................................. 10 

3.7. Protimrazová ochrana (teplota) .................................................................................................................... 11 

3.8. Protimrazová hystereze ................................................................................................................................. 11 

4. Nastavení vyrovnávacího zásobníku ...................................................................................................................... 11 

4.1. Zadaná teplota vyrovnávacího zásobníku ...................................................................................................... 11 

4.2. Hystereze vyrovnávacího zásobníku .............................................................................................................. 11 

4.3. Týdenní harmonogram aktivní ...................................................................................................................... 11 

4.4. Úprava harmonogramu ................................................................................................................................. 11 

4.5. Topná křivka .................................................................................................................................................. 11 

4.6. Protimrazová ochrana (teplota) .................................................................................................................... 12 

4.7. Protimrazová hystereze ................................................................................................................................. 12 

4.8. Teplota konce ohřevu .................................................................................................................................... 12 

5. Bod bivalence ........................................................................................................................................................ 12 

6. Ignorovat harmonogram pod bivalentní teplotou ................................................................................................ 12 

7. Manuální rozmrazování ......................................................................................................................................... 13 

8. Detailní okno ......................................................................................................................................................... 13 

9. Okno regulátoru ventilu ........................................................................................................................................ 13 

10. Stav tepelného čerpadla ........................................................................................................................................ 14 

11. Statistiky ................................................................................................................................................................ 14 

12. Instalační menu ..................................................................................................................................................... 14 

13. Servisní menu ........................................................................................................................................................ 14 

14. Nastavení času ....................................................................................................................................................... 14 

15. Výrobní nastavení .................................................................................................................................................. 14 

Tepelná technika Greeneco



3 

16. Jazyk ...................................................................................................................................................................... 14 

VI. Instalační menu ....................................................................................................................................................... 15 

1. Blokové schéma instalačního menu ...................................................................................................................... 15 

2. Dodatečný zdroj tepla ........................................................................................................................................... 16 

3. Topné těleso TUV .................................................................................................................................................. 16 

4. Desinfekce ............................................................................................................................................................. 16 

5. Nastavení displeje ................................................................................................................................................. 16 

5.1. Jas displeje během provozu ........................................................................................................................... 16 

5.2. Jas displeje se spořičem ................................................................................................................................. 16 

5.3. Spořič displeje ................................................................................................................................................ 16 

5.4. Blokace displeje ............................................................................................................................................. 17 

5.5. Úprava kódu blokace ..................................................................................................................................... 17 

6. Internetový modul ................................................................................................................................................. 17 

7. Výrobní nastavení .................................................................................................................................................. 17 

8. Historie alarmů ...................................................................................................................................................... 17 

9. Informace o programu .......................................................................................................................................... 17 

VII. Servisní menu .......................................................................................................................................................... 18 

1. Ruční práce ............................................................................................................................................................ 18 

2. Ventilátor ............................................................................................................................................................... 18 

2.1. Regulované otáčky ............................................................................................................................................... 18 

2.2. Startovací rychlost ventilátoru ............................................................................................................................. 18 

2.3. Min. pracovní ventilátoru .................................................................................................................................... 18 

2.4. Max. pracovní ventilátoru .................................................................................................................................... 18 

2.5. Max. rychlost ventilátoru ve dne ......................................................................................................................... 18 

2.6. Max. rychlost ventilátoru v noci .......................................................................................................................... 18 

2.7. Noc od hodiny ...................................................................................................................................................... 18 

2.8. Den od hodiny ...................................................................................................................................................... 18 

3. Kompresor ............................................................................................................................................................. 18 

3.1. Doba přestávky kompresoru ......................................................................................................................... 18 

3.2. Min. čas práce kompresoru ........................................................................................................................... 19 

3.3. Max. teplota stlačeného plynu ...................................................................................................................... 19 

3.4. Funkce EVI aktivní .......................................................................................................................................... 19 

3.5. Teplota zapnutí EVI ........................................................................................................................................ 19 

3.6. Hystereze EVI ................................................................................................................................................. 19 

3.7. Topné těleso karteru ..................................................................................................................................... 19 

3.8. Teplota zap. topného tělesa kompresoru ...................................................................................................... 19 

3.9. Teplota vyp. topného tělesa kompresoru...................................................................................................... 19 

Tepelná technika Greeneco



 

4 

 

4. Minimální vnější teplota ........................................................................................................................................ 19 

5. Max. teplota napájení horního zdroje ................................................................................................................... 19 

6. Předběh ventilátoru .............................................................................................................................................. 19 

7. Předběh čerpadla .................................................................................................................................................. 20 

8. Doběh ventilátoru ................................................................................................................................................. 20 

9. Doběh čerpadla ..................................................................................................................................................... 20 

10. Min. teplota vyrovnávacího zásobníku .................................................................................................................. 20 

11. Min. teplota TUV ................................................................................................................................................... 20 

12. Čerpadlo horního zdroje ........................................................................................................................................ 20 

12.1. Regulované otáčky ......................................................................................................................................... 20 

12.2. Prodleva regulace rychlosti čerpadla ............................................................................................................. 20 

12.3. Inverze PWM ................................................................................................................................................. 20 

12.4. Pracovní minimum čerpadla .......................................................................................................................... 20 

12.5. Pracovní maximum čerpadla ......................................................................................................................... 20 

12.6. Minimální delta horního zdroje ..................................................................................................................... 20 

12.7. Maximální delta horního zdroje .................................................................................................................... 21 

13. Kondenzátor .......................................................................................................................................................... 21 

13.1. Minimální teplota .......................................................................................................................................... 21 

13.2. Hystereze minimální teploty .......................................................................................................................... 21 

14. Druh média ............................................................................................................................................................ 21 

15. Minimální tlak ........................................................................................................................................................ 21 

16. Maximální tlak ....................................................................................................................................................... 21 

17. Presostat vysokého tlaku NO (normálně otevřený) .............................................................................................. 21 

18. Presostat nízkého tlaku NO (normálně otevřený) ................................................................................................. 21 

19. Odmrazování ......................................................................................................................................................... 21 

19.1. Teplota aktivace odmrazování ....................................................................................................................... 21 

19.2. Teplota změny režimu odmrazování ............................................................................................................. 21 

19.3. Delta aktivace odmrazování .......................................................................................................................... 22 

19.4. Čas pasivního odmrazování ........................................................................................................................... 22 

19.5. Teplota konce aktivního odmrazování ........................................................................................................... 22 

20. Nastavení impulsů ................................................................................................................................................. 22 

21. Kalibrace čidel ....................................................................................................................................................... 22 

22. Blokace presostatu ................................................................................................................................................ 22 

23. Nastavení Modbus ................................................................................................................................................. 22 

24. Logy USB ................................................................................................................................................................ 22 

25. Výrobní nastavení .................................................................................................................................................. 22 

26. Změna servisního kódu .......................................................................................................................................... 22 

Tepelná technika Greeneco



 

5 

 

27. Test USB................................................................................................................................................................. 22 

VIII. Nastavení týdenního harmonogramu ..................................................................................................................... 23 

IX. Ochrana a alarmy .................................................................................................................................................... 24 

X. Aktualizace softwaru ............................................................................................................................................... 26 

XI. Technické údaje ....................................................................................................................................................... 26 
 

KN.19.08.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelná technika Greeneco



 

6 

 

I. BEZPEČNOST   

Před zahájením provozu zařízení se seznamte se stávající dokumentací. Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu 
může mít za následek tělesná zranění a/nebo poškození zařízení. Tuto dokumentaci pečlivě uschovejte. Aby 
nedocházelo k nežádoucím chybám a nehodám, ujistěte se, že všechny osoby, které zařízení používají, se důkladně 
seznámily s jeho funkcemi a bezpečnostními ochranami. Ponechte si návod pro pozdější použití a ujistěte se, že zůstane 
se zařízením i v případě jeho přemístění. Za účelem ochrany života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření v souladu 
s návodem k provozu, neboť výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním. 

 

  UPOZORNĚNÍ 

• Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoli úkonů souvisejících s napájením (zapojení kabelů, 
instalace zařízení, atd.) se ujistěte, že zařízení není zapojeno do sítě. 

• Montáž musí provést osoba mající příslušná osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
• Před spuštěním regulátoru je nutné provést měření odporu uzemnění elektrických motorů a měření odporu 

izolace elektrických kabelů. 
• Zařízení nesmí používat děti! 

 

  POZOR 

• Atmosférické výboje mohou poškodit regulátor, proto je nutné jej během bouřky odpojit od sítě vytažením 
zástrčky ze zásuvky. 

• Regulátor nesmí být používán v rozporu s jeho určením. 
• Před topnou sezónou a během trvání topné sezóny kontrolujte technický stav kabelů. Kontrolujte také 

upevnění regulátoru, odstraňujte z něj prach a jiné nečistoty. 
 
 
 

Po dokončení redakce návodu (dne 28.08.2019) mohlo dojít ke změnám ve výrobcích, kterých se týká. Výrobce si 
vyhrazuje právo na provádění konstrukčních změn nebo barevné odchylky. Ilustrace mohou obsahovat dodatečné 
vybavení. Technologie tisku může mít vliv na rozdíly v prezentovaných barvách. 

 

Péče o životní prostředí je pro nás na prvním místě. Vědomí, že vyrábíme elektronická 
zařízení, nás zavazuje k bezpečné likvidaci opotřebovaných prvků a elektronických zařízení. 
V souvislosti s tím firma obdržela registrační číslo, vydané Hlavním inspektorátem ochrany 
životního prostředí. Symbol škrtnutého kontejneru na výrobku znamená, že výrobek nesmí 
být vyhazován do běžných kontejnerů na odpad. Tříděním odpadů určených k recyklaci 
pomáháme chránit životní prostředí. Uživatel je povinen odevzdat odpadní zařízení do 
sběrného dvora za účelem recyklace odpadu vzniklého z elektronického a elektrického 
vybavení. 
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II. POPIS ZAŘÍZENÍ 
Programátor typu ST-5305 je určen k obsluze tepelného čerpadla typu voda-vzduch. Úkolem tohoto zařízení je ovládání 
práce kompresoru, čerpadla, ventilátoru, topného tělesa a čerpadla horního zdroje. 

Regulátor obsluhuje dva hlavní okruhy: ÚT a TUV s možností volby priority. 

Vzduchová tepelná čerpadla využívají pro vytápění místností a ohřev vody teplo obsažené v atmosférickém nebo 
ventilačním vzduchu. Taková čerpadla obsahují jeden výrobník tepla a volitelně elektrické topné těleso, s jejichž pomocí 
je teplo shromažďováno v zásobníku a udržováno na zadanou teplotu. 

 

Funkce realizované regulátorem: 

• řízení práce kompresoru 
• řízení práce ventilátoru 
• řízení práce čerpadla horního zdroje - včetně regulace otáček 
• řízení práce ventilu EVI 
• řízení práce 2stupňového topného tělesa vyrovnávacího zásobníku 
• řízení práce topného tělesa TUV 
• řízení práce reverzního ventilu 
• řízení práce ventilu přepínajícího vyrovnávací zásobník - TUV 
• řízení práce topného tělesa odtokové vaničky 
• řízení práce topného tělesa karteru kompresoru 
• spolupráce s regulátorem expanzního ventilu Carel EVD 

 

III. MONTÁŽ REGULÁTORU 
Regulátor ST-5305 musí namontovat osoba s příslušnými kvalifikacemi.  

 

UPOZORNĚNÍ 

Ohrožení života následkem úderu elektrickým proudem na přípojkách pod napětím. Před prací na 
regulátoru je nutné odpojit přívod proudu a zajistit jej proti náhodnému zapnutí. 
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IV. POPIS HLAVNÍHO OKNA 
Ovládání probíhá pomocí dotykového displeje. Vzhled hlavního okna se může měnit v závislosti na zvoleném pracovním 
režimu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aktuální hodina 

 
2. Aktivní pracovní režim 
 
3. Vstup do menu regulátoru 
 
4. Signalizace práce ventilátoru 
 
5. Signalizace práce čerpadla horního zdroje 
 
6. Signalizace práce kompresoru 
 
7. Signalizace zapnutí ventilu přepínajícího ohřev vyrovnávacího zásobníku nebo TUV 
 
8. Aktuální vnější teplota 
 
9. Ikona alarmu. Po stisknutí této ikony se v okně zobrazí seznam aktuálních alarmů. 
 
10. Aktuální a zadaná teplota TUV. Po stisknutí ikony zadané teploty bude uživatel přesměrován do okna 

úpravy zadané teploty TUV. 
 

11. Aktuální a zadaná teplota vyrovnávacího zásobníku. Po stisknutí ikony zadané teploty bude uživatel 
přesměrován do okna úpravy zadané teploty vyrovnávacího zásobníku. 

1 
2 3 

4 

5 

6 

7 

8 9 10 11 
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V. MENU REGULÁTORU  
1.  BLOKOVÉ SCHÉMA HLAVNÍHO MENU  

 

 

 

Hl
av

ní
 m

en
u

Pracovní režim

Vypnutý

TUV

Ohřev

Ohřev plus TUV

Nastavení TUV

Pracovní režim TUV

Priorita TUV

Zadaná teplota TUV

Hystereze TUV

Týdenní harmonogram aktivní
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Týdenní harmonogram aktivní

Úprava harmonogramu

Topná křivka

Protimrazová ochrana (teplota)

Protimrazová hystereze

Teplota konce ohřevu

Bod bivalence

Ignorovat harmonogram pod bivalentní 
tepl.

Manuální rozmrazování
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2.  PRACOVNÍ REŽIM   

V této funkci uživatel - v závislosti na potřebách - zapíná jeden ze tří pracovních režimů instalace: 

• Vypnuto – v tomto režimu je práce čerpadla vypnutá. 
• TUV – v tomto režimu je aktivní pouze ohřev TUV. 
• Ohřev – v tomto režimu je aktivní pouze ohřev 

vyrovnávacího zásobníku. 
• Ohřev plus TUV - v tomto pracovním režimu je aktivní 

ohřev vyrovnávacího zásobníku a TUV. 

3.  NASTAVENÍ TUV  

3.1.  PRACOVNÍ REŽIM TUV  

Dostupné jsou 2 pracovní režimy TUV: eko a komfort. Týkají se situace, kdy se během pokusu o ohřev TUV vyskytnou 
následující chyby: chyba presostatu vysokého tlaku, teplota na přívodu příliš vysoká, tlak příliš vysoký nebo teplota 
horkého plynu příliš vysoká.  
 
Během ohřevu TUV, zejména během teplých dní, může nastat situace, kdy topný výkon tepelného čerpadla bude 
poměrně vysoký vůči výkonu, který lze předat přes trubkový výměník zásobníku TUV. 

V době vzniku některé z těchto chyb následuje opětovný pokus o ohřev. Pokud se i přesto během druhého pokusu 
chyba opakuje, navrhována jsou dvě řešení: 

• Režim eko - regulátor má při vzniku druhé chyby za to, že dohřev se podařil a tepelné čerpadlo obnoví přípravu 
TUV, pokud teplota TUV klesne pod nastavenou hysterezi. 

• Režim komfort - regulátor při vzniku druhé chyby přestane dohřívat TUV pomocí tepelného čerpadla a příprava 
TUV probíhá pomocí topných těles TUV. Když je TUV ohřátá topnými tělesy, cyklus se resetuje - pokud teplota 
klesne pod hysterezi, regulátor se znovu pokouší dohřívat tepelným čerpadlem. 

3.2.  PRIORITA TUV  

V tomto režimu se v první řadě zapíná čerpadlo bojleru, které je odpovědné za ohřev teplé užitkové vody (TUV).  

3.3.  ZADANÁ TEPLOTA TUV  

Tato funkce slouží k nastavení zadané teploty teplé užitkové vody. Po dosažení zadané teploty se čerpadlo vypne. 

3.4.  HYSTEREZE TUV  

Je rozdíl mezi teplotou zapnutí zařízení a jeho opětovného vypnutí (například: pokud má zadaná teplota hodnotu 55 °C a 
hystereze činí 5 °C, vypnutí zařízení následuje po dosažení teploty 55 °C, avšak zapnutí zařízení nastane po poklesu 
teploty na 50 °C). 

3.5.  TÝDENNÍ HARMONOGRAM AKTIVNÍ  

Po zapnutí této funkce je aktivován nastavený týdenní harmonogram. 

3.6.  ÚPRAVA HARMONOGRAMU  

Úprava harmonogramu je podrobně popsána v kapitole IX. 

Tepelná technika Greeneco



 

11 

 

3.7.  PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (TEPLOTA)  

Tento parametr definuje minimální bezpečnou teplotu, při které nedojde k zamrznutí nádrže. V době, kdy čerpadlo TUV 
nepracuje, je kontrolována teplota TUV. Po poklesu teploty pod nastavený práh se zapne dohřev nádrže. 

3.8.  PROTIMRAZOVÁ HYSTEREZE  

Funkce slouží k nastavení protimrazové hystereze. Je to rozdíl mezi teplotou zapnutí a teplotou vypnutí funkce. 

Například:  

- zadaná teplota nastavená na 10 °C 

- hystereze nastavená na 5 °C 

Po poklesu teploty TUV na protimrazovou teplotu - funkce se zapne. Funkce se vypne, až bude dosaženo protimrazové 
teploty + hodnota hystereze (10 °C + 5 °C). 

4.  NASTAVENÍ VYROVNÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU  

4.1.  ZADANÁ TEPLOTA VYROVNÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU  

Funkce slouží k nastavení zadané teploty nádrže. Tuto teplotu lze také upravovat přímo z hlavního okna regulátoru, po 
kliknutí na ikonu zadané teploty vyrovnávacího zásobníku. 

4.2.  HYSTEREZE VYROVNÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU  

Funkce slouží k nastavení hystereze zadané teploty vyrovnávacího zásobníku. Je to rozdíl mezi zadanou teplotou a 
teplotou návratu k práci. 

Například:  

- zadaná teplota nastavená na 35 °C 

- hystereze nastavená na 3 °C 

Po dosažení zadané teploty se čerpadlo vyrovnávacího zásobníku vypne a jeho opětovné zapnutí nastane po poklesu 
teploty na 32 °C. 

4.3.  TÝDENNÍ HARMONOGRAM AKTIVNÍ  

Po zapnutí této funkce je aktivován nastavený týdenní harmonogram. 

4.4.  ÚPRAVA HARMONOGRAMU  

Úprava harmonogramu je podrobně popsána v kapitole IX. 

4.5.  TOPNÁ KŘIVKA  

Zadaná teplota vyrovnávacího zásobníku může být závislá na vnější teplotě nebo nastavení uživatele. Aby byla teplota 
závislá na odečtu z vnějšího čidla, je nutné označit možnost <Topná křivka aktivní>. 
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Díky topné křivce bude zadaná teplota regulátoru stanovena na základě vnější teploty. Uživatel má možnost upravovat 
některá nastavení topné křivky. Pomocí parametrů <Minimální teplota> a <Maximální teplota> lze stanovit mezní 
hodnoty teploty vyznačované topnou křivkou. Změny parametrů <Přesun> a <Sklon> způsobí korekci křivky v celém 
rozsahu. Parametr <Čas měření vnější teploty> umožňuje určit frekvenci odečtu z vnějšího čidla. 

POZOR 

U instalací vybavených povrchovými topnými tělesy (např. podlahové vytápění) by se měl sklon křivky nacházet 
v rozsahu 0,4 - 0,8, avšak u konvekčních topných těles 0,8 - 1,4. 

4.6.  PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (TEPLOTA)  

Pomocí této funkce uživatel upřesňuje protimrazovou funkci, která slouží k ochraně instalace proti zamrznutí. Po 
poklesu teploty pod mezní hodnotu nastavenou v tomto parametru se topné těleso zapne nastálo. Vypne se, když 
teplota v okruhu dosáhne hodnoty meze teploty, navýšené o hodnotu protimrazové hystereze. 

4.7.  PROTIMRAZOVÁ HYSTEREZE  

Funkce slouží k nastavení protimrazové hystereze. Je to rozdíl mezi teplotou zapnutí a teplotou vypnutí funkce. 

Například:  

- protimrazová teplota nastavená na 10 °C 

- protimrazová hystereze nastavená na 5 °C 

Po poklesu teploty vyrovnávacího zásobníku na protimrazovou teplotu - funkce se zapne. Funkce se vypne, až bude 
dosaženo protimrazové teploty + hodnota hystereze (10 °C + 5°C). 

4.8.  TEPLOTA KONCE OHŘEVU  

Pokud je průměrná vnější teplota vyšší, než nastavená v tomto parametru, vyrovnávací zásobník již nebude ohříván. 

5.  BOD BIVALENCE  

Bod bivalence je mezní hodnota vnější teploty. Týká se momentu, kdy regulátor začíná sčítat „teplotní integrál“. 

Pokud je průměrná vnější teplota pod hodnotou parametru, sčítání následuje 5 minut po vzniku tepelné potřeby 
vyrovnávacího zásobníku. V opačném případě je to 90 minut. 

6.  IGNOROVAT HARMONOGRAM POD BIVALENTNÍ TEPLOTOU  

Pokud je průměrná vnější teplota nižší než bivalentní teplota, týdenní harmonogram je ignorován. 
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7.  MANUÁLNÍ ROZMRAZOVÁNÍ  

Parametr umožňuje ruční zapnutí procesu rozmrazování. Nezbytnou podmínkou pro ruční zapnutí rozmrazování je 
pokles vnější teploty pod mezní hodnotu. 

 

8.  DETAILNÍ OKNO  

Spuštění detailního okna umožňuje náhled na odečty z teplotních čidel, stav jednotlivých zařízení a aktivovaných funkcí. 

 

 

9.  OKNO REGULÁTORU VENTILU  

Okno regulátoru ventilu zajišťuje náhled parametrů regulátoru expanzního ventilu. Z okna lze odečíst, mj.: 

 

• Teplota sání 
• Teplota odpařování 
• Tlak odpařování 
• Teplota kondenzace 
• Tlak kondenzace 
• Otevření expanzního ventilu 
• Alarmy regulátoru expanzního ventilu 

 
POZOR 
Pracovní režim čidel S1, S2, S3 závisí na nastavení regulátoru expanzního ventilu. 
 
 

Tepelná technika Greeneco



 

14 

 

10.  STAV TEPELNÉHO ČERPADLA  

Spuštění funkce umožňuje náhled na odečet stavu tepelného čerpadla. Z okna lze odečíst, mj.: 
• Minimální přestávka kompresoru 
• Blokace presostatu 
• Příliš vysoká vnější teplota 
• Teplotní integrál topného tělesa vyrovnávacího zásobníku 
• Minuty od posledního rozmrazování 
• Minuty práce kompresoru 
• Minuty přestávky kompresoru 

11.  STATISTIKY  

Tato funkce umožňuje náhled do celkového času práce tepelného čerpadla, topného tělesa a statistiky odebrané a 
vytvořené energie.  

12.  INSTALAČNÍ MENU  

Funkce, které se nacházejí v instalačním menu, jsou popsány v kapitole VII. 

13.  SERVISNÍ MENU  

Funkce, které se nacházejí v servisním menu, jsou popsány v kapitole VII. 

14.  NASTAVENÍ ČASU  

Pomocí této funkce uživatel nastavuje aktuální hodinu a datum. Toto nastavení je nezbytné pro správnou funkci 
týdenního harmonogramu. 

15.  VÝROBNÍ NASTAVENÍ  

Tato funkce umožňuje návrat k výrobnímu nastavení. 

16.  JAZYK  

Tato funkce slouží k výběru preferovaného jazyka softwaru. 
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VI. INSTALAČNÍ MENU 
Instalační menu je určeno pro osoby příslušnými kvalifikacemi a slouží zejména k nastavení dodatečných funkcí 
regulátoru. Níže je znázorněno zjednodušené blokové schéma instalačního menu. 

1.  BLOKOVÉ SCHÉMA INSTALAČNÍHO MENU  
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Bod bivalence topného tělesa 
vyrovnávacího zásobníku

Delta zapnutí dohřevu

Topné těleso vyrovnávacího 
zásobníku

Topné těleso TUV

Desinfekce

Teplota desinfekce

Čas desinfekce

Max. čas dohřevu desinfekce

Nastavení displeje

Jas displeje během provozu

Jas displeje se spořičem

Spořič displeje

Blokace displeje

Úprava kódu blokace

Internetový modul Zapnout/vypnout modul

Výrobní nastavení

Historie alarmů

Informace o programu
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2.  DODATEČNÝ ZDROJ TEPLA  

Dodatečné zdroje tepla plní funkci ohřevu vyrovnávacího zásobníku. V případě, kdy vznikne požadavek na teplo 
vyrovnávacího zásobníku a zapne se tepelné čerpadlo, regulátor začíná ověřovat, zda mají být zapnuty dodatečné zdroje 
tepla, definované v parametru Instalační menu->Dodatečné zdroje tepla->Typ dodatečného zdroje. Probíhá to pomocí 
„teplotního integrálu“.  

Každou minutu regulátor přidává jistou (zápornou) hodnotu k celkovému součtu teplotního integrálu, který lze zobrazit 
v Hlavním menu->Stav tepelného čerpadla ("Teplotní integrály topného tělesa vyrovnávacího zásobníku").  

Pokud tato hodnota klesne pod hodnotu určenou daným parametrem (např. pro jednostupňové topné těleso to bude 
parametr „teplotní integrál topného tělesa“), zapne se dodatečný zdroj. 

3.  TOPNÉ TĚLESO TUV  

Po označení této funkce bude TUV dodatečně ohřívána pomocí topného tělesa. Bude pracovat vždy, kdy bude okruh 
TUV nedohřátý (nebylo dosaženo zadané teploty TUV). 

4.  DESINFEKCE  

Tepelná desinfekce spočívá ve zvýšení teploty na požadovanou teplotu desinfekce (min. 60 °C v celém okruhu TUV). 

Nové předpisy ukládají povinnost uzpůsobit instalaci nádrže pravidelné tepelné desinfekci, prováděné s vodou o teplotě 
nejméně 60 °C (doporučovaná teplota 70 °C). Trubky, armatura a technologický systém přípravy teplé vody musejí tuto 
podmínku splňovat. 

Desinfekce bojleru má za úkol zlikvidovat bakterie Legionella Pneumophila, které způsobují pokles buněčné odolnosti 
organismu. Bakterie se často množí v nádržích stojaté teplé vody (optimální teplota 35 °C), dochází k tomu často např. v 
bojlerech. 

V době, kdy nádrž TUV dosáhne teploty 70 °C, začíná vlastní část tepelné desinfekce. Po dosažení 70 °C se topné těleso 
vypne a zapne se cirkulační čerpadlo. Po poklesu teploty na 60 °C se cirkulační čerpadlo vypne a zapne se topné těleso. 
Cyklus cirkulační čerpadlo - topné těleso - cirkulační čerpadlo se opakuje po dobu trvání desinfekce (parametr: čas 
desinfekce). 

5.  NASTAVENÍ DISPLEJE  

5.1.  JAS DISPLEJE BĚHEM PROVOZU  

Po zvolení této funkce může uživatel nastavit procentuální hodnotu jasu displeje během práce. 

5.2.  JAS DISPLEJE SE SPOŘIČEM  

Po zvolení této funkce může uživatel nastavit procentuální hodnotu jasu displeje se spořičem. 

5.3.  SPOŘIČ DISPLEJE  

Stisknutí ikony spořiče displeje způsobí přechod do panelu, ve kterém lze vypnout možnost zhasínání (Spořič vypnutý) 
nebo nastavit spořič v podobě: 

• Zhasnutý – displej zhasne zcela po uplynutí doby nečinnosti. 
• Logo – na displeji bude zobrazeno logo výrobce. 
• Hodiny – na displeji bude zobrazena aktuální hodina. 
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5.4.  BLOKACE DISPLEJE  

Tato funkce umožňuje zapnutí/vypnutí automatické blokace displeje. Po zapnutí automatické blokace bude vstup do 
regulátoru možný pouze po zadání nastaveného PIN kódu. 

POZOR 

Výchozí PIN je nastaven na hodnotu „0000”.  

5.5.  ÚPRAVA KÓDU BLOKACE  

Funkce umožňuje změnu výchozího PIN kódu. 

6.  INTERNETOVÝ MODUL  

POZOR 

Ovládání tohoto typu je možné výhradně po zakoupení a připojení (k regulátoru) dodatečného ovládacího 
modulu ST-505, který není standardně dodáván s regulátorem. 

Internetový modul je zařízení, které umožňuje dálkovou kontrolu práce čerpadla. Uživatel může kontrolovat na 
monitoru počítače, tabletu nebo mobilním telefonu stav všech zařízení instalace. 

Po zapnutí internetového modulu a zvolení funkce DHCP regulátor automaticky stáhne z místní sítě takové parametry, 
jako: IP adresa, IP maska, Adresa brány, Adresa DNS. V případě jakýchkoli problémů se stažením parametrů sítě existuje 
možnost ručního nastavení těchto parametrů. Způsob získání parametrů místní sítě je popsán v návodu k Internetovému 
modulu. 

7.  VÝROBNÍ NASTAVENÍ  

Regulátor je předběžně nastaven, je nutné jej však uzpůsobit vlastním potřebám. K výrobnímu nastavení se lze kdykoli 
vrátit. Po zapnutí funkce <Výrobní nastavení> dojde ke ztrátě všech vlastních nastavení tepelného čerpadla, která budou 
nahrazena nastavením výrobce regulátoru. 

8.  HISTORIE ALARMŮ  

Po vstupu do funkce <Historie alarmů> se na displeji zobrazí tabulka s uloženými alarmy. V tabulce je zobrazen druh 
alarmu, datum jeho vzniku a čas práce. 

9.  INFORMACE O PROGRAMU  

Po spuštění této funkce se na displeji zobrazí název výrobce a verze programu regulátoru. 

 

POZOR 

V případě kontaktu se servisním oddělením firmy TECH uveďte číslo verze programu regulátoru. 
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VII. SERVISNÍ MENU 

1.  RUČNÍ PRÁCE  

Tato funkce umožňuje kontrolu provozu jednotlivých zařízení. Pracovník servisu má možnost ručního zapnutí každého 
zařízení: ventilátor, kompresor, EVI, ventil pro řízení směru průtoku, rozmrazování odtokové vaničky, topné těleso TUV, 
topné těleso vyrovnávacího zásobníku 1, topné těleso vyrovnávacího zásobníku 2, ventil přepínání TUV/vyrovnávací 
zásobník, topný ventil, topné těleso karteru. 

2.  VENTILÁTOR  

2.1. REGULOVANÉ OTÁČKY  

Funkce umožňuje zapnutí/vypnutí regulace otáček. V době, kdy je možnost vypnutá, ventilátor bude vždy pracovat na 
plný výkon. Pokud je možnost zapnutá, práce ventilátoru bude závislá např. na pracovním režimu, denní době.  

2.2. STARTOVACÍ RYCHLOST VENTILÁTORU  

Funkce definuje procentuální hodnotu otáček ventilátoru při zapnutí tepelného čerpadla. 

2.3. MIN. PRACOVNÍ VENTILÁTORU  

Tento parametr je aktivní výhradně, pokud jsou zapnuty regulované otáčky čerpadla. Pomocí tohoto nastavení je nutné 
zadat minimální startovací otáčky čerpadla. 

2.4. MAX. PRACOVNÍ VENTILÁTORU  

Tento parametr je aktivní výhradně, pokud jsou zapnuty regulované otáčky čerpadla. Pomocí tohoto nastavení je nutné 
zadat maximální startovací otáčky čerpadla. 

2.5. MAX. RYCHLOST VENTILÁTORU VE DNE  

Omezení maximální rychlosti ventilátoru během dne. Den je definován v parametru <Den od hodiny>. 

2.6. MAX. RYCHLOST VENTILÁTORU V NOCI  

Omezení maximální rychlosti ventilátoru během noci. Noc je definována v parametru <Noc od hodiny>. 

2.7. NOC OD HODINY  

Funkce slouží k nastavení hodiny, od které je maximální rychlost ventilátoru závislá na noční době. 

2.8. DEN OD HODINY 

Funkce slouží k nastavení hodiny, od které je maximální rychlost ventilátoru závislá na denní době. 

3.  KOMPRESOR 

3.1.  DOBA PŘESTÁVKY KOMPRESORU  

Tento parametr určuje čas trvání přestávky v práci kompresoru po jeho vypnutí. V situaci, kdy budou okruhy instalace 
ohřáté, kompresor se vypne a nezapne se nejméně po dobu nastavenou v tomto parametru - ani pokud teplota v 
některém okruhu klesne pod zadanou. 
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3.2.  MIN. ČAS PRÁCE KOMPRESORU  

Tento parametr určuje minimální čas trvání práce kompresoru po jeho zapnutí. V situaci, kdy je vyžadovaná práce 
kompresoru (např. požadovaný dohřev TUV), kompresor se zapne a nevypne se do doby uplynutí minimálního času 
práce, ani pokud jeho práce nebude vyžadována. 

3.3.  MAX. TEPLOTA STLAČENÉHO PLYNU  

Funkce slouží k určení maximální teploty stlačeného plynu. V době, kdy bude na čidle stlačeného plynu dosaženo 
maximální teploty stlačeného plynu, spustí se nouzová procedura: tepelné čerpadlo se zapne a na displeji se zobrazí 
příslušná zpráva. Alarm se ruší automaticky po poklesu teploty. 

3.4.  FUNKCE EVI AKTIVNÍ  

Po zapnutí této funkce bude možné automatické zvýšení výkonu kompresoru při splnění příslušných podmínek. 

3.5.  TEPLOTA ZAPNUTÍ EVI  

Funkce umožňuje nastavení teploty zapnutí EVI. V době, kdy je vnější teplota nižší než teplota zapnutí EVI, následuje 
vstřik dodatečného plynu do kompresní komory za účelem zvýšení výkonu kompresoru. 

3.6.  HYSTEREZE EVI  

Funkce EVI se vypne, když bude vnější teplota vyšší než teplota zapnutí, navýšená o hodnotu hystereze. 

3.7.  TOPNÉ TĚLESO KARTERU  

Topné těleso karteru (oleje kompresoru) Je funkce chránící kompresor před příliš nízkou teplotou oleje, která může 
způsobit poškození kompresoru. 

3.8.  TEPLOTA ZAP. TOPNÉHO TĚLESA KOMPRESORU  

Topné těleso oleje kompresoru se zapne v době, kdy teplota oleje kompresoru klesne pod teplotu zapnutí. 

3.9.  TEPLOTA VYP. TOPNÉHO TĚLESA KOMPRESORU  

Topné těleso oleje kompresoru se vypne v době, kdy teplota oleje kompresoru dosáhne teploty vypnutí. 

4.  MINIMÁLNÍ VNĚJŠÍ TEPLOTA  

Funkce slouží k nastavení minimální vnější teploty, při které bude možné zapnout chlazení. 

5.  MAX. TEPLOTA NAPÁJENÍ HORNÍHO ZDROJE  

Funkce umožňuje nastavení maximální teploty, která se může vyskytnout na napájení systému vyrovnávacího zásobníku 
nebo TUV. Pokud bude tato teplota překročena, tepelné čerpadlo se přepne do režimu alarmu. 

6.  PŘEDBĚH VENTILÁTORU  

Pomocí této funkce lze definovat čas zapnutí ventilátoru před zapnutím kompresoru. Pokud teplota ve vyrovnávacím 
zásobníku nebo TUV klesne pod zadanou, zapne se ventilátor a čerpadlo (pořadí zapnutí závisí na nastavení předběhu) a 
následně - po uplynutí doby předběhu - se zapne kompresor. 
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7.  PŘEDBĚH ČERPADLA  

Pomocí této funkce lze definovat čas zapnutí čerpadla před zapnutím kompresoru. Pokud teplota ve vyrovnávacím 
zásobníku nebo TUV klesne pod zadanou, zapne se ventilátor a čerpadlo (pořadí zapnutí závisí na nastavení předběhu) a 
následně - po uplynutí doby předběhu - se zapne kompresor. 

8.  DOBĚH VENTILÁTORU  

Pomocí této funkce lze definovat čas práce ventilátoru po vypnutí kompresoru. 

9.  DOBĚH ČERPADLA  

Pomocí této funkce lze definovat čas práce čerpadla po vypnutí kompresoru. 

10.  MIN. TEPLOTA VYROVNÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU  

Funkce slouží k nastavení nejnižší teploty, na kterou bude možné ochlazení vyrovnávacího zásobníku. 

11.  MIN. TEPLOTA TUV  

Pokud teplota TUV klesne pod nastavenou minimální teplotu, tepelné čerpadlo se nezapne a dohřev TUV bude 
realizován topným tělesem. 

12.  ČERPADLO HORNÍHO ZDROJE  

12.1.  REGULOVANÉ OTÁČKY  

Pokud je funkce aktivní, otáčky čerpadla horního zdroje budou regulovány v souladu s algoritmem ovladače. Pokud 
funkce není aktivní, čerpadlo bude pracovat plnou rychlostí. 

12.2.  PRODLEVA REGULACE RYCHLOSTI ČERPADLA  

Pokud je označena možnost <Regulované otáčky> funkce prodlevy bude definovat čas od zapnutí čerpadla horního 
zdroje, po kterém se aktivuje regulace otáček. 

12.3.  INVERZE PWM  

Obrácení signálu PWM, který ovládá čerpadlo horního zdroje. 

12.4.  PRACOVNÍ MINIMUM ČERPADLA  

Tento parametr je aktivní výhradně, když jsou otáčky čerpadla nastaveny jako regulované. Pomocí tohoto nastavení je 
nutné zadat minimální procentuální otáčky čerpadla. 

12.5.  PRACOVNÍ MAXIMUM ČERPADLA  

Tento parametr je aktivní výhradně, když jsou otáčky čerpadla nastaveny jako regulované. Pomocí tohoto nastavení je 
nutné zadat maximální procentuální otáčky čerpadla. 

12.6.  MINIMÁLNÍ DELTA HORNÍHO ZDROJE  

Delta horního zdroje je rozdíl teploty mezi hodnotou teploty z čidla vstupu dolního zdroje a hodnotou z čidla výstupu 
dolního zdroje. Otáčky čerpadla dolního zdroje se snižují se zmenšováním hodnoty delty, v souladu s pracovním 
algoritmem regulátoru. Uživatel definuje mezní hodnoty delty. 
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12.7.  MAXIMÁLNÍ DELTA HORNÍHO ZDROJE  

Delta horního zdroje je rozdíl teploty mezi hodnotou teploty z čidla vstupu dolního zdroje a hodnotou z čidla výstupu 
dolního zdroje. Otáčky čerpadla dolního zdroje se snižují se zmenšením hodnoty delty, v souladu s pracovním 
algoritmem regulátoru. Uživatel definuje mezní hodnoty delty. 

13.  KONDENZÁTOR  

13.1.  MINIMÁLNÍ TEPLOTA  

Tento parametr slouží k ochraně kondenzátoru proti zamrznutí v situaci, kdy tepelné čerpadlo nepracuje. Pokud teplota 
kondenzátoru klesne pod minimum a tepelné čerpadlo nepracuje, zapne se oběhové čerpadlo horního zdroje. 

13.2.  HYSTEREZE MINIMÁLNÍ TEPLOTY  

Oběhové čerpadlo se zapne, pokud teplota kondenzátoru klesne pod nastavenou minimální teplotu. Oběhové čerpadlo 
se vypne, když teplota kondenzátoru stoupne na minimální teplotu + hodnota nastavené hystereze. 

14.  DRUH MÉDIA  

Tato funkce umožňuje definovat médium, které je použito: voda nebo glykol. 

15.  MINIMÁLNÍ TLAK  

Funkce umožňuje definovat minimální tlak, který se může vyskytnout v systému kompresoru. Pokud bude tlak nižší než 
nastavené minimum, práce čerpadla přejde do nouzového režimu. 

16.  MAXIMÁLNÍ TLAK  

Funkce umožňuje definovat maximální tlak, který se může vyskytnout v systému kompresoru. Pokud bude tlak vyšší než 
nastavené maximum, práce čerpadla přejde do nouzového režimu. 

17.  PRESOSTAT VYSOKÉHO TLAKU NO (NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ)  

Funkce slouží k volbě typu presostatu vysokého tlaku (NO - normálně otevřený, NC - normálně zavřený). 

18.  PRESOSTAT NÍZKÉHO TLAKU NO (NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ)  

Funkce slouží k volbě typu presostatu nízkého tlaku (NO - normálně otevřený, NC - normálně zavřený). 

19.  ODMRAZOVÁNÍ  

19.1.  TEPLOTA AKTIVACE ODMRAZOVÁNÍ  

Funkce slouží k nastavení prahu vnější teploty, pod kterou bude odblokována funkce odmrazování. 

19.2.  TEPLOTA ZMĚNY REŽIMU ODMRAZOVÁNÍ  

Funkce slouží k nastavení prahu vnější teploty, pod kterou bude odmrazování realizováno aktivně, nad pasivně. 

Aktivním odmrazování probíhá pomocí otočení oběhu pracovního média tak, aby se vzduchový výměník ohříval. 

Pasivní odmrazování spočívá ve vypnutí kompresoru a práci ventilátoru, kterým prochází vzduch s kladnou teplotou, po 
dobu nastavenou jako čas pasivního odmrazování. 
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19.3.  DELTA AKTIVACE ODMRAZOVÁNÍ  

Pokud vnější teplota dosáhne prahu aktivace odmrazování (Tepl. akt. odmrazování), ověřována je delta aktivace 
odmrazování. Proces odmrazování bude zahájen, pokud delta mezi vnější teplotou a teplotou sání bude vyšší než delta 
aktivace odmrazování. 

19.4.  ČAS PASIVNÍHO ODMRAZOVÁNÍ  

Doba trvání odmrazování v pasivním režimu. 

19.5.  TEPLOTA KONCE AKTIVNÍHO ODMRAZOVÁNÍ  

Odmrazování v aktivním režimu končí po dosažení teploty kondenzace, nastavené v této funkci. 

20.  NASTAVENÍ IMPULSŮ  

Pomocí této funkce může uživatel nastavit takové parametry, jako Měřič proudu (nastavení počtu impulsů na 1 kWh) a 
Průtokoměr (nastavení počtu impulsů na 1l). 

21.  KALIBRACE ČIDEL  

Pokud se skutečná teplota liší od hodnoty zobrazené na displeji regulátoru, lze čidlo snadno kalibrovat. Kalibraci lze 
provést v rozsahu +/- 10 °C pro každé čidlo.  

Za účelem provedení kalibrace je nutné všechna čidla ponořit do vody v jedné nádobě, aby se nacházela ve stejné 
teplotě. 

22.  BLOKACE PRESOSTATU  

Funkce slouží k odblokování tepelného čerpadla po vzniku trojnásobného alarmu <Chyba presostatu> během 10 minut. 

23.  NASTAVENÍ MODBUS  

Funkce slouží k nastavení parametrů spojení Modbus regulátoru expanzního ventilu.  

24.  LOGY USB  

Funkce slouží k uložení aktuálních pracovních parametrů na flash disk. 

25.  VÝROBNÍ NASTAVENÍ  

Regulátor je předběžně nastaven, je nutné jej však uzpůsobit vlastním potřebám. Po zvolení této funkce dojde ke ztrátě 
všech vlastních nastavení tepelného čerpadla, která budou nahrazena nastavením výrobce regulátoru. 

26.  ZMĚNA SERVISNÍHO KÓDU  

Pomocí této funkce lze změnit přístupový kód do servisního menu. 

27.  TEST USB  

Funkce určena pro pracovníky servisu. Umožňuje testování USB vstupu v regulátoru. 
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VIII. NASTAVENÍ TÝDENNÍHO HARMONOGRAMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odznačení práce v určitém časovém úseku 

2. Kopírování předchozího kroku 

3. Označení práce v určitém časovém úseku 

4. Změna časového úseku vzad 

5. Změna časového úseku vpřed 

6. Pruh časového úseku (24 hodin) 

 

Příklad:  

Pro nastavení práce čerpadla TUV nebo vyrovnávacího zásobníku v hodinách 09:00 - 13:00: 

 1. Volbou ikony               nastavte časový úsek na 09:00 - 10:00 

 

2. Označte ikonu 

 

4. Pomocí ikony              zkopírujte nastavení (změní barvu na modrou) 

 

5.  Volbou ikony nastavte časový úsek na 12:00 - 13:00 

 

6. Potvrďte tlačítkem <POTVRDIT> 

Po potvrzení nastavení se na displeji regulátoru zobrazí dotaz „Zkopírovat harmonogram?“. Po zvolení možnosti <OK> 
má uživatel možnost zkopírovat nastavení do vybraných dní týdne. 

1 2 3 4 5 

6 
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IX. OCHRANA A ALARMY 

V případě vzniku alarmu v rozsahu 1-6 se zapíná zvukový signál a na displeji se zobrazí příslušná zpráva. Ostatní alarmy 
(7-14) budou zobrazeny v historii alarmů (Instalační menu > Historie alarmů). 

Č. Alarm Možná příčina Způsob nápravy 

1 

Chyba presostatu LP 

- Příliš nízký tlak v systému 
kompresoru 

- Porucha presostatu 

- Zkontrolovat správnost připojení 
presostatu 

- Počkat na stabilizaci tlaku v 
systému 

- Přivolat servis 

2 

Chyba presostatu HP 

- Příliš vysoký tlak v systému 
kompresoru 

- Porucha presostatu 

- Zkontrolovat správnost připojení 
presostatu 

- Počkat na stabilizaci tlaku v 
systému 

- Přivolat servis 

3 Příliš vysoká teplota stlačeného 
plynu 

- Porucha kompresoru 

- Porucha čidla 

- Opakovat pokus 

- Přivolat servis 

4 

Příliš nízká vnější teplota 
- Příliš nízká vnější teplota 

- Porucha čidla 

- Počkat na nárůst teploty 

- Zkontrolovat správnost připojení 

- Přivolat servis 

5 
Chyba čidla kontroly fází 

- Absence fáze 

- Příliš velký rozdíl mezifázových 
napětí 

- Zkontrolovat správnost připojení 

- Přivolat servis 

6 
Absence průtoku 

- Porucha čidla 

- Porucha v hydraulickém systému 

- Opakovat pokus 

- Přivolat servis 

7 Chyba čidla TUV 

Chyba vnějšího čidla 

Chyba čidla stlačeného plynu 

Chyba čidla vyrovnávacího 
zásobníku nahoře 

Chyba čidla vyrovnávacího 
zásobníku dole 

Chyba čidla kondenzátoru 

- Porucha čidla 

- Čidlo odpojené 

- Zkontrolovat správnost připojení 

- Přivolat servis 
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Chyba čidla výparníku 

Chyba čidla návratu horního 
zdroje 

Chyba čidla napájení horního 
zdroje 

Chyba čidla karteru kompresoru 

8 Chyba ventilátoru - Porucha ventilátoru - Přivolat servis 

9 
Desinfekce neúspěšná - V požadovaném čase nebylo 

dosaženo teploty desinfekce 

- Opakovat pokus 

- Přivolat servis 

10 Rozmrazování výparníku 
neúspěšné, překročen čas 

Rozmrazování výparníku 
neúspěšné, nízká teplota 

- V požadovaném čase nebylo 
dosaženo teploty výparníku 

 

- Opakovat pokus 

- Přivolat servis 

11 Příliš vysoká teplota napájení 
horního zdroje 

- Porucha kompresoru 

- Porucha čidla 

- Počkat na stabilizaci teploty 

- Přivolat servis 

12 Chyba komunikace Modbus - Chyba komunikace s regulátorem 
expanzního ventilu 

- Přivolat servis 

13 Carel EVD příliš nízká teplota sání 

Carel EVD chyba LAN 

Carel EVD chyba čidla S1 

Carel EVD chyba čidla S2 

Carel EVD chyba čidla S3 

Carel EVD chyba čidla S4 

Carel EVD chyba motoru EEV 

Carel EVD příliš nízká teplota 
odpařování 

Carel EVD příliš vysoká teplota 
odpařování 

Carel EVD nízké přehřátí 

Carel EVD příliš vysoká teplota 
kondenzace 

Carel EVD adaptivní ovládání 
neefektivní 

- Alarmy odečtené z vnějšího regulátoru ventilu 
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X. AKTUALIZACE SOFTWARU  

Pro nahrání nového softwaru je nutné odpojit regulátor ze sítě. Do USB zásuvky, která se nachází na pravé straně 
displeje, vložit flash disk s novým softwarem. Následně zapojit regulátor do sítě. Jednotlivý zvukový signál znamená 
zahájení nahrávání nového softwaru. 

POZOR 

Proces nahrávání nového softwaru do regulátoru může provádět pouze kvalifikovaný odborník. Po změně 
softwaru nelze obnovit předchozí nastavení. 
 
 
 
 

 

XI. TECHNICKÉ ÚDAJE  

 

Specifikace   Hodnota 

Napájení 230 V +/- 10 % / 50 Hz 

Příkon regulátoru: <10 W 

Teplota prostředí od 5 °C do 50 °C 

Max. zatížení výstupu topných těles 2 A 

Teplotní odolnost čidel od -30 °C do 99 °C 

Max. zatížení výstupu ventilů 1 A 

Pojistková vložka 6,3 A 

 

 

14 
Chyba tlakového čidla 

- Porucha čidla 

- Čidlo odpojené 
- Přivolat servis 

15 
Příliš vysoký tlak - Příliš vysoký tlak v systému 

kompresoru 

- Počkat na stabilizaci tlaku v 
systému 

- Přivolat servis 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU 

 
Firma TECH STEROWNIKI Sp. z o. o. Sp. k., se sídlem Wieprz 34-122, na adrese Biała Droga 31, na 
vlastní odpovědnost deklaruje, že námi vyráběný programátor ST-5305 splňuje požadavky 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. EU L 96 ze dne 29.03.2014, strana 357) a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. EU L 96 
ze dne 29.03.2014, strana 79), směrnice 2009/125/EU o stanovení rámce pro určení požadavků 
na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a nařízení Ministerstva hospodářství ze 
dne 8. května 2013 „o základních požadavcích týkajících se omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních”, kterým se implementují 
ustanovení směrnice ROHS 2011/65/EU. 
 

Pro hodnocení shody byly použity harmonizované normy: 

 PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10. 

 

             Wieprz, 28.08.2019 
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