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Návod k obsluze

I. Bezpečnost
Před uvedením zařízení do provozu je nutné seznámit se s níže uvedenými pokyny. 
Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento 
návod k obsluze proto pečlivě uschovejte. 
Abychom předešli zbytečným chybám a poruchám, je třeba se ujistit, že všechny osoby, 
které využívají toto zařízení, se podrobně seznámili s jeho činností a bezpečnostními 
opatřeními. Prosím, uchovejte tento návod jako součást zařízení a ujistěte se, že v případě 
jeho přemístění nebo prodeje bude mít uživatel přístup k informacím o správném provozu 
a bezpečnosti. 
V zájmu ochrany života a majetku je nutné dodržovat bezpečnostní opatření uvedené v 
tomto návodu k obsluze. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout 
jejich zanedbáním.

 
      UPOZORNĚNÍ

• Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s 
napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že 
regulátor není zapojen do sítě. 

• Montáž a zapojení regulátoru může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním 
pro elektrická zařízení. 

• Před spuštěním regulátoru musí být provedeno měření účinnosti uzemnění elektrických 
motorů a měření izolace elektrických vodičů. 

• Obsluha regulátoru není určena dětem.

                               POZOR
• Atmosferické výboje mohou způsobit poškození regulátoru, proto je třeba při bouřce 

odpojit regulátor ze sítě vytažením napájecího kabelu ze zástrčky. 
• Regulátor nesmí být používán pro účely, na které není určen. 
• Před topnou sezonou i v jejím průběhu je nutné kontrolovat technický stav vodičů. Je 

také třeba zkontrolovat upevnění regulátoru, očistit ho od prachu a jiných nečistot. 

Příprava k tisku tohoto návodu byla ukončena dne 31.8.2015. Po tomto datu mohly nastat 
určité  změny ve zde popisovaných produktech. Výrobce si vyhrazuje právo provádět 
konstrukční změny v produktech. Na obrázcích se mohou objevit přídavná zařízení. 
Technologie tisku má vliv na barevné podání obrázků. 

             Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že 
vyrábíme elektronické zařízení a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání 
s použitými   komponenty a elektronickými zařízeními.  V souvislosti s tím 
získala naše fi rma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany 
životního prostředí.  Symbol  přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku 
znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. 
Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí.   
Povinností uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného 
sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.
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II. Popis zařízení
Montážní lišta L-8 (regulátor) je určena k obsluze ventilů při využití klasické drátové 
komunikace nebo bezdrátové komunikace pomocí radiového signálu. S regulátorem 
lze docílit výraznou úsporu spotřeby energie díky efektivnímu hospodaření s teplem v 
jednotlivých místnostech budovy. Realizuje celou řadu funkcí:

• Umožňuje řídit maximálně 8 nezávislých topných zón pomocí 8 bezdrátových čidel 
C-8r nebo bezdrátových termostatů R-8b, R-8z nebo R-8k. K liště lze připojit až 22 
termoelektrických pohonů ventilů, které budou řízeny následovně: 3 termostaty řídí 12 
pohonů - každý maximálně 4 pohony, 5 termostatů řídí 10 pohonů – každý maximálně 
2 pohony. 

• jeden výstup 230V pro čerpadlo
• bezpotenciálový výstup (např. pro zapínání topného zařízení)
• možnost připojit internetový modul CS-507 nebo WiFi RS pro řízení regulátoru 

prostřednictvím internetu
• možnost připojit bezdrátový kontrolní panel M-8
• možnost připojit směšovací ventil – po připojení regulátoru ventilu CS-431N nebo CS-

61v4
• možnost aktualizace programu skrze USB port
• možnost řídit bezdrátové elektrické pohony (s bateriovým napájením) STT-868, 

maximálně 6 ks v jedné zóně

Rozměry regulátoru

II.a) Princip činnosti
Regulátor L8 řídí ohřev jednotlivých zón na základě informací od teplotních čidel (C-
8r) nebo bezdrátových termostatů (R-8b, R-8z nebo R-8k) a také podle individuálních 
pracovních programů. Pokud vznikne požadavek pro ohřev, regulátor v příslušné zóně 
otevře termoelektrický pohon ventilu nebo dá povel k otevření bezdrátového pohonu STT-
868. Sepne také bezpotenciálový výstup (NO–COM), který může sloužit například pro 
ovládání kotle apod. Po uplynutí doby zpoždění (Menu / Čerpadlo / Zpoždění) regulátor 
zapne čerpadlo.
Bezdrátová teplotní čidla nebo termostaty předávají informace o teplotě příslušné zóny 
pomocí rádiového signálu. 
 Ke každé zóně je možno pomocí vodičů připojit termoelektrické pohony ventilů a 
bezdrátové elektrické pohony (vyžadují registraci).
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III.  Montáž regulátoru
Montáž regulátoru může vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním. 

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí ohrožení života zásahem elektrickým proudem při manipulaci se 
zařízením pod napětím! Před manipulací a montáži regulátoru je nutné odpojit 
zařízení od sítě a zabezpečit, aby nedošlo k náhodnému zapojení.

1. Kryt regulátoru (před připojením kabeláže je ho potřeba demontovat)
2. Displej
3. Anténa – slouží k bezdrátové komunikaci 
4. Navigační tlačítka

Regulátor L-8 je možné umístit jako volně stojící zařízení nebo namontovat jako panel na 
stěnu. 

Regulátor je přizpůsobená k montáži na DIN-lištu

1 2 3

4
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III.a) První spuštění
Pro správnou činnost regulátoru je potřebné při prvním spuštění dodržet následovný 
postup:
1. Správně zapojit všechny vodiče od ovládaných zařízení
2. Zapnout napájení regulátoru, ověřit funkčnost připojených zařízení
3. Je-li v sestavě internetový modul, je potřeba ho aktivovat v menu regulátoru
4. Je-li v sestavě venkovní bezdrátové čidlo, je potřeba ho aktivovat v menu regulátoru
5. Nastavit datum a čas
6. Nakonfi gurovat bezdrátové elektrické pohony STT-868
7. Nakonfi gurovat teplotní čidla, termostaty

Krok 1: Propojení regulátoru L-8 se všemi zařízeními, které má ovládat 

Nejdříve je potřeba demontovat kryt regulátoru. Následně připojit kabeláž podle popisu na 
svorkách a podle níže uvedeného schématu. Připojování se provádí v tomto pořadí: 
- všechny pohony ventilů ST-230/2, které máme v instalaci (svorky 1–8)
- internetový modul – pomocí RS kabelu
- čerpadlo
- přídavné zařízení

III.  Montáž regulátoru
Montáž regulátoru může vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním. 

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí ohrožení života zásahem elektrickým proudem při manipulaci se 
zařízením pod napětím! Před manipulací a montáži regulátoru je nutné odpojit 
zařízení od sítě a zabezpečit, aby nedošlo k náhodnému zapojení.

1. Kryt regulátoru (před připojením kabeláže je ho potřeba demontovat)
2. Displej
3. Anténa – slouží k bezdrátové komunikaci 
4. Navigační tlačítka

Regulátor L-8 je možné umístit jako volně stojící zařízení nebo namontovat jako panel na 
stěnu. 

Regulátor je přizpůsobená k montáži na DIN-lištu
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Krok 2: Zapnutí napájení, ověření funkčnosti připojených zařízení
Po připojení všech zařízení je potřeba zapnout napájení regulátoru (připojit síťový kabel do 
zásuvky 230V). 

Zvolit Menu - Manuální provoz a ověřit práci jednotlivých zařízení. V menu se pohybujeme 
pomocí tlačítek ▲ a ▼ a tlačítkem MENU je potřeba zapnout/vypnout jednotlivá zařízení. 
Takto zkontrolujeme všechna připojená zařízení.

Krok 3: Aktivace internetového modulu
K regulátoru L-8 je možno připojit internetový modul CS-507 nebo WiFi RS. 
Modul WiFi RS se k internetu připojuje bezdrátově, kdežto CS-507 se připojuje pomocí 
kabelu. 

Schéma připojení internetového modulu ST-507. 

ROUTER

Schéma připojení internetového modulu WiFi RS. 

Modul CS-507 nebo WiFi RS je potřeba připojit dle výše uvedených schémat a následně ho 
zapojit v menu regulátoru: Menu / Instalační menu / Internetový modul / Zapnutý. Další 
kroky nastavení jsou důkladně popsané v návodu pro internetový modul. 

ROUTER



11

L-8

POZOR
Internetový modul komunikuje na portu TCP: 2000, proto je důležité zajistit, aby 
tento port nebyl blokován antivirovým programem nebo fi rewallem. V případě 
problémů s komunikací je potřeba se obrátit na správce sítě.

Krok 4. Aktivace venkovního čidla  
Aby regulátor komunikoval s venkovním čidlem, je potřeba čidlo 
v menu aktivovat: Menu / Venkovní čidlo / Bezdrátové, následně  
je potřeba ho zaregistrovat: Menu / Venkovní čidlo /Registrace. 
Potom stiskneme komunikační tlačítko na venkovním čidle. 
Registrace proběhne automaticky. Po registraci je možné jej 
kdykoliv v regulátoru vypnout: Menu / Venkovní čidlo /  Vypnuto

 

POZOR
Vypnutí venkovního čidla v menu regulátoru způsobí pouze zastavení komunikace 
mezi čidlem a regulátorem, přestane se zobrazovat venkovní teplota na displeji 
regulátoru. Avšak čidlo bude nadále měřit teplotu tak dlouho, až dojde k vybití 
baterií. 

Krok 5. Nastavení data a času
Nastavení těchto parametrů se provádí v instalačním menu (Hodiny, Nastavení data). 

Krok 6. Konfi gurace bezdrátových elektrických pohonů STT-868
Pokud použijeme místo drátových pohonů STT-230/2 bezdrátové elektrické pohony STT-
868, pak je nutná jejich registrace v příslušné zóně regulátoru. 

POZOR
Ke každé zóně můžeme zaregistrovat maximálně 6 pohonů. 

Proces registrace:
1. Po namontování elektrického pohonu na ventil radiátoru počkáme, až se provede 
kalibrace.  
2. V menu regulátoru zvolíme Menu / Zóny / Zóna 1-8 / Registrace / Registrujte ventil.   
3. Během 120 sekund musíme stisknout registrační tlačítko na pohonu. Po vypršení 
časového limitu se registrace neprovede.
4. Pokud se registrace zdařila, na displeji se objeví zpráva o zdařené registraci a o počtu 

komunikační 
tlačítko
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přihlášených ventilů. V případě výskytu nějaké chyby při registraci se objeví chybová 
zpráva. Registrace může být neúspěšná ve 3 případech:
 - Snaha zaregistrovat víc než 6 pohonů ventilů.
 - Registrace již dříve zaregistrovaného pohonu.
 - V průběhu 120 sekund není signál od bezdrátového pohonu

Krok 7. Konfi gurace teplotních čidel, pokojových termostatů
Aby regulátor L-8 mohl řídit příslušnou zónu, musí obdržet informaci o teplotě dané zóny. 
Nejjednodušším způsobem je použití teplotního čidla C-8r. Pokud chceme mít možnost 
měnit zadanou teplotu přímo v dané zóně, pak je lépe použit termostat R-8b, R-8z nebo 
R-8k (použití R-8k nám umožní také nastavovat lokální týdenní harmonogram zadané 
teploty). 
 Další možností je použití kontrolního panelu M-8, který také předává informaci o 
aktuální teplotě dané zóny, ale má i spoustu dalších funkcí: je to nadřazený panel pro jiné 
termostaty či teplotní čidla, můžeme na něm měnit zadané teploty v jiných zónách, měnit 
lokální i globální týdenní harmonogramy apod. V celém systému může být použitý pouze 1 
kontrolní panel.
 Nezávisle na typu čidla nebo termostatu je potřeba každý z nich zaregistrovat v 
příslušné zóně regulátoru.

Pokojové teplotní čidlo C-8r, pokojový termostat R-8b, R-8z:
 
Registraci provedeme následovně: v menu regulátoru 
L-8 zvolíme Menu / Zóny / Zóna 1–8 / Registrace / Čidla. 
Následně musíme stisknout registrační tlačítko na čidle/
termostatu. U čidel se tlačítko se nachází na zadní straně 
přístroje. U pokojového termostatu stiskneme tlačítko 
PLUS na cca 1 sekundu nebo registrační tlačítko na zadní 
straně přístroje (podle verze termostatu).
Pokud se registrace zdařila, na displeji regulátoru L-8 se 
objeví zpráva o zdařené registraci, na displeji termostatu 
nápis: Scs. Pokud registrace selhala, na displeji termostatu 
se objeví nápis: Err. Potom je potřeba celý registrační 
proces zopakovat.
 

Pokojové teplotní čidlo C-8r, pokojový termostat R-8b, R-8z:

komunikační 
tlačítko
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Pokojový termostat R-8k, kontrolní panel M-8:
Registraci provedeme následovně: v menu regulátoruL-8 zvolíme Menu / Zóny / Zóna 1–8 
/ Registrace / Čidla. Následně musíme aktivovat registrační proces v menu termostatu/
kontrolního panelu (Nastavení / Registrace). 
 Pokud se registrace zdařila, na displeji jak regulátoru L-8, tak i termostatu/
kontrolního panelu, se objeví zpráva o zdařené registraci. Pokud registrace selhala, je 
potřeba celý registrační proces zopakovat.
 

POZOR
K jedné zóně lze zaregistrovat pouze jedno teplotní čidlo/termostat.

Důležitá pravidla, která je třeba dodržovat:
- K jedné zóně lze zaregistrovat pouze jedno teplotní čidlo/termostat.
 
- Zaregistrované čidlo k zóně nelze zpětně odregistrovat. Lze ho pouze vypnout: Menu /
Zóny / Zóna 1–8  / Vypnuto

- Pokud budeme zkoušet zaregistrovat druhé čidlo k nějaké zóně, ke které je již 
zaregistrováno jiné čidlo, pak původní čidlo bude vymazáno z paměti a zaregistruje se 
druhé čidlo. 

- Pokud budeme zkoušet zaregistrovat k další zóně již zaregistrované čidlo k nějaké jiné 
zóně, pak toto čidlo bude vymazáno z paměti původní zóny a bude zaregistrováno k nové 
zóně. 

Pro každé pokojové čidlo, které je zaregistrováno k nějaké zóně, lze nastavit vlastní 
zadanou teplotu a týdenní harmonogram. Tato nastavení lze provádět v menu regulátoru 
L-8, na kontrolním panelu M-8 nebo na internetových stránkách emodul.eu, pokud je 
připojen internetový modul CS-507. 
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IV. Bezdrátová komunikace
Regulátor L-8 může komunikovat pomocí radiového signálu s uvedenými zařízeními:

Funkce Konfi gurace

C-8r
 pokojové 

teplotní čidlo

Posílá informace o 
aktuální teplotě v 

místnosti

Je nutná registrace 
v příslušné zóně 

regulátoru

R-8z  
dvoustavový 

pokojový 
termostat 
napájení:

 230V/50Hz

- posílá informace 
o aktuální teplotě v 

místnosti
- umožňuje měnit 
zadanou teplotu 

místnosti

Je nutná registrace 
v příslušné zóně 

regulátoru

R-8z - 
dwustanowy 

regulator 
pokojowy 

zasilanie: 230V 
50Hz

- posílá informace 
o aktuální teplotě v 

místnosti
- umožňuje měnit 
zadanou teplotu 

místnosti

Je nutná registrace 
v příslušné zóně 

regulátoru

R-8k 
 pokojový 

termostat s 
barevným 
displejem

- posílá informace 
o aktuální teplotě v 

místnosti
- umožňuje měnit 
zadanou teplotu 

místnosti 
- lze nastavovat týdenní 

harmonogram

Je nutná registrace 
v příslušné zóně 

regulátoru

M-8
kontrolní panel

- posílá informace 
o aktuální teplotě v 

místnosti
- umožňuje měnit 
zadanou teplotu 

místnosti 
- lze nastavovat týdenní 

harmonogram
- umožňuje měnit 

nastavení jiných zón

Je nutná registrace 
v příslušné zóně 

regulátoru
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Funkce Konfi gurace

C-8zr  
venkovní teplotní 

čidlo

Posílá informace o 
aktuální venkovní teplotě

Je nutná registrace 
v regulátoru

STT-868 
bezdrátový 

elektrický pohon 
ventilu

otevírání/zavírání
 ventilu radiátoru

Je nutná registrace 
v příslušné zóně 

regulátoru

Vzhled a popis hlavního zobrazení displeje regulátoru
K ovládání regulátoru  jsou určena tlačítka vedle displeje

1. Displej regulátoru
2. Tlačítko ▲ - „nahoru” „plus” – slouží k prohlížení položek v menu, během editace nějaké 
funkce zvýší zadanou hodnotu. Během normální práce v hlavním zobrazení přepíná náhledy 
jednotlivých zón.
3. Tlačítko ▼ - „dolů” „minus” - slouží k prohlížení položek v menu, během editace nějaké 
funkce sníží zadanou hodnotu. Během normální práce v hlavním zobrazení přepíná náhledy 
jednotlivých zón
4. Tlačítko MENU – vstup do menu regulátoru, potvrzení změn nebo nastavení
5. Tlačítko EXIT – výstup z menu  regulátoru, anulování nastavení

1

2

3

4

5
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1. Aktuální komunikační kanál (údaje pro servis)
2. Venkovní teplota
3. Ikona zobrazující provoz čerpadla
4. Ikona zobrazující sepnutý bezpotenciálový výstup
5. Aktuální hodina
6. Čas, který znamená, jak dlouho ještě platí ručně nastavené teplota (odpočítávaný čas)
7. Informace o zvoleném týdenním programu
8. Ručně zadaná teplota pro vybranou zónu (viz. popis řádek č. 12)
9. Zbývající kapacita baterií čidla ve vybrané zóně (viz. popis řádek č. 12)
10. Sila signálu čidla ve vybrané zóně (viz. popis řádek č. 12)
11. Aktuální teplota na čidle ve vybrané zóně (viz. popis řádek č. 12)
12. Informace o zónách:
Řádek pro zobrazení zón je rozdělen do 8 buněk. Pokud v nějaké buňce je zobrazeno číslo 
(1–8), znamená to, že k dané zóně je zaregistrováno teplotní čidlo/termostat.
Je-li teplota v zóně nižší než zadaná, číslice bliká. Je-li teplota vyšší než zadaná, číslice 
nebliká. Pokud nastane alarm v dané zóně, místo čísla zóny se bude zobrazovat vykřičník. 
Pomocí tlačítek ▲ a ▼ lze listovat mezi zónami a nahlížet na parametry. O tom, která 
konkrétní zóna je vybrána a její parametry jsou zobrazeny, nás informuje pozadí buňky 
zóny, které je světlé místo modrého.  

1 2 3 4 5

12

11

6

10 9 8 7
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V. Funkce regulátoru 
S ohledem na množství funkcí regulátoru je menu rozděleno na Hlavní menu  a  Instalační 
menu. 

V.a) Blokové schéma menu regulátoru

V.b) Zobrazení displeje
V tomto pod-menu můžeme zvolit zobrazení displeje:
• Hlavní zobrazení -  informace o stavu zón, aktuální a zadané teploty apod.
• Zobrazení směšovacího ventilu - informace o provozních parametrech směšovacího 

ventilu
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V.c) Manuální provoz
Tato funkce umožňuje kontrolu činnosti jednotlivých zařízení. Uživatel má možnost ručně 
zapnout každé jednotlivé zařízení: čerpadlo, beznapěťový vstup a jednotlivé pohony 
ventilů. Doporučuje se před prvním spuštěním zkontrolovat všechna připojená zařízení k 
regulátoru v manuálním provozu.

V.d) Zóny
V pod-menu Zóny  můžeme nastavovat provozní parametry jednotlivých zón. Pokud v dané 
zóně se zvýší teplota nad zadanou, regulátor označí tuto zónu za dohřátou. V případě, že 
teplota opět klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hodnotu hystereze, začne vyhřívání 
této zóny. Pokud budou současně všechny zóny dohřáté, regulátor vypne čerpadlo a 
bezpotenciálový výstup.

 Menu každé zóny:

V.d.1) Vypnuto / Zapnuto
Pokud je k dané zóně zaregistrováno pokojové čidlo, můžeme ho volbou Vypnuto  dočasně 
nebo trvale vypnout, pak tato zóna nebude řízena..
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V.d.2) Zadaná teplota (dočasná teplota)
Zadaná teplota v určité zóně závisí od nastavení vybraného týdenního programu – 
harmonogramu. Ovšem funkce Zadaná teplota umožňuje zvolení jiné hodnoty zadané 
teploty. 
Po nastavení hodnoty dočasně zadané teploty musíme ještě nastavit čas, jak dlouho bude 
nastavená teplota platit (odpočítávaný čas). Časový údaj se zobrazuje v políčku vedle 
teploty. Po uplynutí nastaveného času regulátor přejde v dané zóně zpět k zadaným 
teplotám určeným v příslušném týdenním programu. V případě, že nastavíme čas platnosti 
dočasné teploty na hodnotu 00:00, pak dočasně zadaná teplota bude platit neomezeně 
dlouho. 
V buňce zadané teploty se zobrazuje hodnota zadané teploty buďto dočasné teploty, je-
li pozadí nápisu Čas světlé, nebo teploty ze zvoleného týdenního programu, je-li pozadí 
nápisu Harmonogram světlé (pak pozadí nápisu Čas je modré).

V.d.3) Týdenní program
Regulátor L-8 má k dispozici 2 druhy týdenních programů:

Vlastní (lokální harmonogram)
Je to týdenní harmonogram zvlášť pro každou jednu zónu. Pokud je k dané zóně přiřazeno 
teplotní čidlo, pak je tento program nastaven jako výchozí a lze jej libovolně upravovat. 
Harmonogram 1–5 (globální harmonogram)
Tyto harmonogramy jsou stejné pro všechny zóny a nelze je upravovat z menu regulátoru, 
pouze na internetových stránkách při použití internetového modulu nebo z kontrolního 
panelu M-8.
 Přiřazení daného harmonogramu konkrétní zóně provedeme tak, že označíme 
možnost Zvolte.  
 Pokud chceme upravit globální harmonogram 1–5, který je aktuálně nastaven pro 
tu konkrétní zónu, zvolíme Editace. Změníme-li parametry harmonogramu a následně je 
uložíme, bude tento harmonogram přiřazen dané zóně jako vlastní (lokální). 
Informace o druhu harmonogramu, který je přiřazen dané zóně, se zobrazuje na displeji

 Editace
Pokud chceme upravit harmonogram, zvolíme Editace.
 Uživatel si může zvolit max. 3 časové úseky (od–do) s přesností 15 minut.
• Tlačítky ▲, ▼ nastavíme čas start, potvrdíme tlačítkem menu. 
• Nastavíme čas stop a teplotu pro tento časový úsek.
• Pokud nastavíme čas start=čas stop, zrušíme nastavení daného/všech časového 
úseku. 
• Dále nastavíme zadanou teplotu, která bude platná mimo naprogramované časové 
úseky. 
• Posledním krokem editace je výběr dnů v týdnu, ve kterých bude nastavení 
časových úseků a teplot platit. Tlačítkem ▲ procházíme jednotlivé dny v týdnu a tlačítkem 
▼ vybereme/zrušíme výběr dne, ve kterém bude zvolené nastavení platit.
 
V.d.4) Kalibrace
Kalibrace teplotního čidla se provádí ihned při montáži čidla nebo po delší době provozu, 
pokud teplota měřená čidlem se neshoduje s aktuální teplotou v místnosti (naměřenou 
např. na přesném teploměru). Kalibrační rozsah: -10°C až +10°C s přesností 0,1°C.

V.d.5) Hystereze
Hystereze pokojové teploty určuje toleranci pro zadanou teplotu a zabraňuje nežádoucím 
oscilacím zapínání a vypínání topného systému při minimálních výkyvech teploty. Rozsah 
hystereze: 0,0–10°C, jednotkový krok: 0,1°C.
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Příklad: 
Zadaná teplota je 23°C 
Hystereze je 0,5°C 
Systém topí a po dosažení teploty 23°C v dané zóně se topný systém vypne. K opětovnému 
zapnutí topení dojde až při poklesu teploty na 22,5°C

V.d.6) Sigma
Funkce SIGMA umožňuje plynule řízení elektrického ventilu STT-868. Uživatel má možnost 
zadat hodnoty pro Minimální a Maximální otevření ventilu – ventil pak bude pracovat pouze 
v této nastavené oblasti. 
 Dále uživatel nastavuje parametr Rozsah. Tento parametr stanovuje, při jaké 
teplotě místnosti se ventil začne zavírat anebo otevírat
. 

0

Otevření 
ventilu 

[%]

teplota
 [ºC]

(a)

(b)

ROZSAH HYSTEREZE ZADANÁ

(a) - minimální otevření
(b) - maximální otevření

SIGMA

Příklad:
Zadaná teplota v zóně: 23°C
Minimální otevření: 30%
Maximální otevření: 90%
Rozsah: 5°C
Hystereze: 2°C

Systém topí, teplota v místnosti roste. Při dosažení teploty 18°C (zadaná teplota minus 
rozsah: 23-5=18) se ventil začne zavírat. Ventil dosáhne svého Minimálního otevření  
(30%) v době, kdy teplota zóny dosáhne hodnoty Zadané teploty (23°C). 
Po dosažení zadané hodnoty bude teplota v místnosti následně klesat. V okamžiku, kdy 
dosáhne hodnoty 21°C (zadaná teplota minus hystereze: 23-2=21), začne se ventil 
otevírat. Otevře se do vypočtené polohy pro danou teplotu a program zkoumá změnu 
teploty. Pokud teplota se začne zvyšovat, ventil se začne znovu zavírat. V opačném případě 
se otevření ventilu zvýší. Svoje Maximální otevření (90%) dosáhne v okamžiku, kdy teplota 
v zóně klesne na hodnotu 18°C.
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V.d.7) Registrace 
Ke každé používané zóně je nutno zaregistrovat jedno teplotní čidlo C-8r nebo termostat 
R-8b, R-8z , eventuálně kontrolní panel M-8 (jeden pro celý systém). Dále je potřeba 
zaregistrovat – pokud se používají – bezdrátové elektrické pohony ventilů radiátorů. 
Pro registraci čidel/termostatů slouží položka Čidla, pro registraci pohonů slouží položka 
Registrujte ventil.

Registrujte ventil  
Tato položka slouží k registraci bezdrátových elektrických pohonů ventilů radiátorů STT-
868 – proces registrace je popsán přesně v kapitole Montáž regulátoru. 
 
Vlevo od příkazu Registrujte ventil je číslo (0–6), které informuje o počtu zaregistrovaných 
ventilů k dané zóně. 

Čidla
Tato položka slouží k registraci bezdrátových teplotních čidel/termostatů/kontrolního 
panelu – proces registrace je popsán přesně v kapitole Montáž regulátoru.  

Odstranění ventilu
Pokud chceme vymazat zaregistrovaný pohon k dané zóně, zvolíme Odstranění ventilu. 
POZOR: tato volba vymaže všechny zaregistrované pohony. Pokud chceme vymazat jen 
jeden, smažeme všechny a ty, které chceme nechat, musíme znovu zaregistrovat. 

V.e) Venkovní čidlo
Regulátor může komunikovat s bezdrátovým venkovním čidlem C-8zr. Teplotní údaj z 
tohoto čidla bude zobrazován na displeji v hlavním zobrazení. Aby regulátor komunikoval s 
venkovním čidlem, je potřeba v menu čidlo aktivovat: Menu / Venkovní čidlo / Bezdrátové, 
a následně čidlo zaregistrovat – proces registrace je popsán přesně v kapitole Montáž 
regulátoru.

V.f) Čerpadlo
Pokud vznikne požadavek pro ohřev (alespoň jedná zóna je nedohřáta), regulátor po 
uplynutí doby zpoždění (Menu / Čerpadlo / Zpoždění) zapne čerpadlo. Zpoždění zapnutí 
čerpadla je z toho důvodu, aby se termoelektrické ventily zón stačily otevřít. Po dohřátí 
všech zón (bylo dosaženo zadané teploty ve všech místnostech) regulátor čerpadlo vypne. 

V.g) Výběr jazyka
Funkce umožňuje změnit jazyk menu v regulátoru. 

V.h) Kontrast displeje
Funkce umožňuje přizpůsobit kontrast displeje potřebám uživatele.



22

Návod k obsluze

V.i) Instalační menu
Vstup do instalačního menu je určen osobám s odpovídající kvalifi kací a slouží hlavně k 
nastavení dodatečných funkcí regulátoru.

V.i.1) Ventil (směšovací)
K regulátoru  L-8 lze připojit přídavný regulátor směšovacího ventilu (např.: CS-431N). Oba 
regulátory se propojují RS kabelem. Regulátor směšovacího ventilu je nutné zaregistrovat 
v regulátoru L-8, dále pak nastavit řadu parametrů, aby pracoval dle našich požadavků. 

• Registrace
Aby oba regulátory spolupracovaly a bylo možno nastavovat parametry směšovacího 
ventilu, musíme provést registraci regulátoru ventilu. V této funkci musíme vložit číslo 
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regulátoru směšovacího ventilu. Toto číslo nalezneme na zadní stěně krytu nebo ho 
můžeme zjistit ve funkci  O programu.   

•  Zadaná teplota ventilu
Pomocí této funkce se nastavuje zadaná teplota vody, kterou bude ventil udržovat. Teplota 
se měří na čidle ventilu. 

• Stav ventilu
Tato volba umožňuje dočasné vypnutí a opětovné zapnutí ventilu bez nutnosti odstranění 
nebo registrace regulátoru ventilu. 

• Kontrola teploty
Tento parametr rozhoduje o intervalech měření teploty vody za ventilem (na čidle ventilu).  
Jestliže regulátor zaznamená změnu teploty (odchylku od zadané teploty), potom se ventil 
pootevře nebo přivře o stanovený krok a tím zabezpečí návrat k zadané teplotě. 

• Doba otevření
V tomto parametru nastavujeme čas, který je potřeba na otevření ventilu z polohy 0% do 
polohy 100%. Tento čas je přesně stanoven pro každý servopohon ventilu (je uveden na 
výrobním štítku). 

• Jednotkový krok
Je to maximální jednorázový pohyb (otevření nebo zavření), jaký může ventil vykonat 
v průběhu jednoho měření teploty. Čím menší je jednotkový krok, tím přesněji bude 
dosaženo hodnoty zadané teploty, ale bude to trvat déle. 

• Minimální otevření
Pomocí tohoto parametru nastavíme nejmenší otevření ventilu tak, aby byl umožněn 
minimální průtok vody. 

• Typ ventilu
Pomocí této funkce uživatel vybírá typ regulovaného ventilu. Volit lze mezi ventily: 
ÚT - nastavujeme, pokud chceme regulovat teplotu na oběhu ÚT. 
PODLAHOVÝ - nastavujeme, pokud chceme regulovat teplotu na oběhu podlahového 
vytápění. Volba tohoto typu zajišťuje ochranu podlahové instalace před nebezpečnými 
teplotami. Pokud by byl ventil připojený k podlahové instalaci nastaven na typ ÚT, pak 
hrozí zničení citlivé podlahové instalace. 
 
• Ekvitermní regulace
Tato funkce vyžaduje montáž venkovního čidla. Čidlo je třeba umístit tak, aby nebylo 
vystaveno přímému slunečnímu záření a jiným nežádoucím atmosférickým vlivům. Po 
instalaci a napojení venkovního čidla je třeba zvolit funkci Ekvitermní regulace  v menu 
regulátoru. 
Aby ventil správně pracoval, určuje se zadaná teplota (za ventilem) pro čtyři možné 
venkovní teploty: -20ºC, -10ºC, 0ºC a +10ºC. 
Pro nastavení této funkce je třeba nejprve pomocí tlačítek ▲ a ▼ stanovit venkovní teploty 
a k těmto teplotám pomocí tlačítek ▲ a ▼ přiřadit zadanou teplotu. Na displeji se zobrazí 
námi nastavená křivka ohřevu. 
Křivka ohřevu – je to křivka, která stanovuje zadanou teplotu regulátoru v závislosti na 
venkovní teplotě. Křivka našeho regulátoru vychází ze čtyř bodů zadaných teplot, které 
odpovídají příslušným venkovním teplotám. Zadané teploty musí být určené pro venkovní 
teploty. 
Čím více bodů je použito na znázornění křivky, tím bude přesnější. Umožní to její důkladné 
a plynulé vytvarování. Náš případ, kdy jsou použity čtyři body, se zdá být vhodným 
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kompromisem mezi požadovanou přesností a snadným znázorněním průběhu křivky.

POZOR
Po zapnutí funkce Ekvitermní regulace není dostupný parametr Zadaná teplota 
ventilu.

• Pokojový termostat
Tato funkce umožňuje naprogramování působení pokojového termostatu na řízení 
směšovacího ventilu. 

Pokojový termostat – tato volba slouží k určení typu pokojového termostatu, který bude 
spolupracovat s regulátorem ventilu. K dispozici jsou následující možnosti: 
- Vypnutý – pokojový termostat nemá vliv na regulaci ventilu.
 
- Termostat standard – dvoupolohový termostat. Jedná se o termostat zapojený přímo do 
regulátoru směšovacího ventilu. 

Snížení teploty podle termostatu – v okamžiku, kdy pokojový termostat signalizuje 
dosažení zadané teploty v místnosti, zadaná teplota ventilu se sníží o zde stanovenou 
hodnotu (parametr pro termostat standard)

Rozdíl teplot v místnosti – toto nastavení určuje jednotkovou změnu aktuální pokojové 
teploty (s přesností do 0,1°C), při které dojde  k níže popsané změně zadané teploty 
ventilu (funkce je aktivní pouze s pokojovým termostatem TECH).

Změna zadané teploty ventilu – toto nastavení určuje, o kolik se sníží nebo zvýší zadaná 
teplota ventilu při jednotkové změně pokojové teploty (viz: Rozdíl teplot v místnosti). 
Funkce je aktivní pouze s pokojovým termostatem TECH a úzce souvisí s  parametrem 
Rozdíl teplot v místnosti.

• Ochrana zpátečky
Tato funkce umožňuje nastavit ochranu kotle před příliš studenou vodou vracející se z 
hlavního oběhu, která by mohla být příčinou nízkoteplotní koroze kotle. Ochrana zpátečky 
funguje tím způsobem, že pokud je teplota příliš nízká dojde k přivření ventilu až do 
okamžiku, kdy krátký oběh kotle dosáhne odpovídající teplotní hodnotu. Po zapnutí této 
funkce nastavuje uživatel minimální přípustnou teplotu zpátečky. 

• Korekce vnějšího čidla
Kalibrace vnějšího teplotního čidla se provádí ihned při montáži čidla nebo po delší době 
provozu, pokud teplota měřená čidlem se neshoduje s aktuální teplotou (naměřenou např. 
na přesném teploměru). Kalibrační rozsah: -10°C až +10°C s přesností 0,1°C.

• Tovární nastavení
Tato funkce umožňuje návrat k parametrům ventilu stanovených výrobcem. Návrat k 
hodnotám továrního nastavení nemění zadaný typ ventilu (ÚT nebo podlahový).

• Odstranění ventilu
Tato funkce umožňuje úplné vymazání ventilu z paměti regulátoru. Odstranění ventilu se 
používá např. při demontáži ventilu nebo výměně modulu (nezbytná je nová registrace 
vyměněného modulu).

V.i.2) Korekce vnějšího čidla
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Kalibrace vnějšího teplotního čidla se provádí ihned při montáži čidla nebo po delší době 
provozu, pokud teplota měřená čidlem se neshoduje s aktuální teplotou (naměřenou např. 
na přesném teploměru). Kalibrační rozsah: -10°C až +10°C s přesností 0,1°C.
V.i.3) Internetový modul
K regulátoru L-8 lze připojit internetový modul CS-507 nebo WiFi RS, který umožňuje skrze 
internetové stránky (emodul.eu) nahlížet na hodnoty, měnit parametry, kontrolovat práci 
regulátoru, sledovat stav všech připojených ventilů.

Internetový modul se připojuje k regulátoru pomocí RS kabelu. Po připojení provedeme 
tyto kroky:
• zapneme modul:  Menu / Instalační menu / Internetový modul / Zapnuto
• povolíme získávání adresy DHCP:                                    DHCP / Připojit
• zkontrolujeme, zda router na vnitřní síti přidělil adresu:              IP adresa
• vygenerujeme kód                                                                  Registrace
Bude vygenerován kód, který vložíme v registračním okně na internetové stránce: emodul.
eu. 

Pokud z nějakého důvodu nelze získat adresu automaticky, lze v modulu nastavit všechny 
parametry: IP adresa, IP maska, Adresa brány, DNS adresa ručně. Přesný popis připojení 
a nastavení internetového modulu je v návodu k obsluze modulu.

V.i.4) Hodiny
Tato funkce umožňuje nastavení aktuálního času.

V.i.5) Nastavení data
Tato funkce umožňuje nastavení aktuálního data. 

V.j) Informace o programu
Tato funkce umožňuje zjistit verzi programu regulátoru L-8.

VI. Bezpečnostní prvky a  alarmy
Za účelem zajištění maximálně bezpečného a bezporuchového provozu je regulátor 
vybaven celou řadou bezpečnostních prvků. V případě alarmu se zapne zvukový signál a 
na displeji se zobrazí odpovídající informace.

Automatická kontrola čidla
V případě poškození teplotního čidla nebo venkovního čidla se aktivuje zvukový signál 
alarmu a na displeji se zobrazí porucha, např.: „Chyba komunikace”. 

Ke zrušení alarmu dojde po opravě závady (výměně vybitých baterií v čidle nebo výměně 
poškozeného čidla za nové) a resetování alarmu na regulátoru. 

Resetování alarmu dané zóny na regulátoru:
Označíme zónu s alarmem (místo čísla zóny je vykřičník). Zmáčkneme tlačítko EXIT – 
zobrazí se dvě možnosti k výběru:
Resetovat
Regulátor bude zkoušet během určité doby navázat komunikaci s čidlem (může to trvat i 
několik minut). Než dojde k opětovnému navázání spojení, bude ventil dané zóny v poloze 
zavřeno (zóna dohřáta). Nepovede-li se navázání spojení regulátoru s čidlem, vznikne opět 
alarm. 

Vypnout
Tato funkce vypne danou zónu z provozu. Zónu lze opětovně zapnout: Menu / Čidla / Zóna 
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Návod k obsluze
(1–8) / Zapnuto 

Alarm je možné rovněž resetovat na internetových stránkách. Pokud příčinou alarmu jsou 
vybité baterie, alarm se automaticky resetuje po výměně baterií. 

Bezpečnostní pojistka
Pro ochranu sítě je regulátor vybaven trubičkovou tavnou pojistkou WT 3,15 A o rozměrech 
5x20mm.

POZOR 
Použití jiné pojistky s větší  proudovou hodnotou může způsobit poškození 
regulátoru.

VII. Aktualizace programu
POZOR
Nahrávání nového programu by měla provádět kvalifi kovaná osoba. Po změně 
programu není možný návrat k dřívějším nastavením.
 

Postup pro nahrávání nového programu:
•  Vypnout napájení regulátoru.
•  Do USB vstupu vložit fl ash paměť s novým programem (program musí být nahrán 

na čisté fl ash paměti).
• Zmáčknout a držet tlačítko EXIT a následně zapnout napájení regulátoru.
•  Držet tlačítko EXIT až se ozve pípnutí, které signalizuje zahájení procesu nahrávání 

programu do regulátoru. Uvolnit tlačítko EXIT.
• Po úspěšném nahrání programu se regulátor sám restartuje. 
 

POZOR 
Nevypínat regulátor během aktualizace programu. 
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L-8

EU prohlášení o shodě č.:194/2016

 Výrobce:

TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.

ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz
NIP: 551 23 60 632
KRS: 0000594881

REGON: 356782780

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek:

L-8
je ve shodě se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady:
• 2014/35/EU ze dne 26.2.2014 (Úř.v. EU L 96 z 29.3.2014, str. 357)
• 2014/30/EU ze dne 26.2.2014 (Úř.v. EU L 96 z 29.3.2014, str. 79)
• 2009/125/WE
• ROHS 2011/65/WE.

Shoda byla posouzená dle harmonizovaných technických norem příslušných pro daný druh 
zařízení:
• PN-EN 60730-2-9:2011;
• PN-EN 60730-1:2012.
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