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Vážený uživateli 

zařízení firmy KOSTRZEWA ! 

 

 

Na úvod Vám děkujeme, že jste se rozhodli 

pro zařízení firmy "KOSTRZEWA", zařízení 

nejvyšší kvality, vyrobené dobře známou a 

uznávanou firmou v Polsku i v zahraničí. 

 

Firma Kostrzewa byla založena v roce 1978. 

Od svého počátku se zabývá výrobou kotlů 

CO na biomasu a fosilní paliva. Za dobu své 

existence firma neustále zlepšuje a 

modernizuje svá zařízení tak, aby byla 

lídrem mezi výrobci kotlů na tuhá paliva. 

Ve firmě bylo vytvořeno oddělení 

implementace návrhů, jehož cílem je 

neustále zlepšovat zařízení a zavádět nové 

technologie. 

 

Chceme oslovit každého zákazníka 

prostřednictvím společností, které budou 

profesionálně reprezentovat naši firmu. 

Velmi důležitý je pro nás Váš názor na 

činnosti naší firmy a našich partnerů. Ve 

snaze neustále zlepšovat úroveň našich 

výrobků, oznamte nám prosím jakékoliv 

připomínky týkající se našich zařízení, 

stejně jako připomínky k podpoře 

poskytované našimi partnery. 

 

 

Teplé a komfortní dny  

po celý rok přeje 

 

Firma KOSTRZEWA 
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Vážení uživatele 

regulátoru Platinum Bio ecoMAX 860P 

 
Připomínáme, že před zapojením a zprovozněním hořáku Platinum 

Bio SPIN je nutno se pečlivě seznámit s tímto návodem k obsluze. 

Tím bude zaručen bezpečný a řádný provoz zařízení. 
 

Před instalací a uvedením hořáku  

do provozu je nutno:!!! 
1. Zkontrolovat, zda dodané části nebyly poškozeny během přepravy. 
2. Zkontrolovat úplnost dodávky. 
3. Porovnat údaje na typovém štítku s údaji ze záručního listu. 
4. Před uvedením kotle do provozu, zkontrolujte, zda připojení k CO a 

kouřovodu je v souladu s pokyny výrobce. 
 

Základní zásady bezpečného  

užívání hořáku!! 
1. Neotevírejte dvířka během provozu kotle, ke kterému je připojen hořák. 
2. Nedovolte, aby palivová nádrž byla zcela prázdná. 
3. Dávejte pozor na horké povrchy hořáku. 
 
Pro Vaši bezpečnost a pohodlí používání hořáku, prosíme o odeslání 
ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ (DOPLNĚNÉ VEŠKERÉ POLÍČKA A RAZÍTKA) poslední 

kopie záručního listu a osvědčení o kvalitě úplnosti hořáku (poslední 

strana tohoto Návodu k obsluze a montáži) na adresu: 
 
SERVIS KOSTRZEWA 
ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko, POLSKO 
kraj Warmia - Mazury 
tel. +48 87 429 56 00 nebo  +48 87 429 56 23 
e-mail: serwis@kostrzewa.com.pl 
 
Odeslání záručního listu nám umožní zaregistrovat Vás v naší 

databázi uživatelů kotlů a poskytnout Vám rychlý a spolehlivý servis. 
 

DŮLEŽITÉ !!! 
OZNAMUJEME, ŽE NEODESLÁNÍ NEBO ODESLÁNÍ 

NESPRÁVNĚ VYPLNĚNÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU A OSVĚDČENÍ 

O KVALITĚ A ÚPLNOSTI HOŘÁKU V TERMÍNU DO DVOU 

TÝDNU OD DATA INSTALACE HOŘÁKU, A NE DELŠÍM NEŽ 

DVA MĚSÍCE OD DATA ZAKOUPENÍ, BUDE MÍT ZA 

NÁSLEDEK ZTRÁTU ZÁRUKY NA VŠECHNY ČÁSTI HOŘÁKU. 

ZTRÁTA ZÁRUKY ZPŮSOBÍ ZPOŽDĚNÍ OPRAV A NUTNOST 

POKRYTÍ UŽIVATELEM HOŘÁKU VEŠKERÝCH NÁKLADŮ NA 

OPRAVY VČETNĚ CESTOVNÍCH NÁKLADŮ TECHNIKA. 
 
Děkujeme za pochopení. 

 
S úctou, 
SERVIS KOSTRZEWA 

 

  

mailto:serwis@kostrzewa.com.pl
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1. Bezpečnostní tipy 
Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách 

tohoto návodu. Kromě nich je potřeba dodržovat zejména 

následující požadavky. 
1. Před montáží, opravou nebo údržbou a při všech připojovacích 

pracích je nutné odpojit síťové napájení a ujistit se, že svorky a 

elektrické dráty nejsou pod napětím. 
2. Po vypnutí regulátoru pomocí klávesnice na svorkách 

regulátoru se může objevit nebezpečné napětí. 
3. Regulátor nemůže být použit v rozporu s jeho určením. 
4. Regulátor je určeny pro zabudování. 
5. Je vhodné použít přídavnou automatiku, která bude chránit 

kotel, ústřední topení a soustavu teplé užitkové vody před 

důsledky poruchy regulátoru nebo chyb v jeho softwaru. 
6. Je potřeba zvolit hodnotu programovaných parametrů k 

danému typu kotle a k danému palivu, s ohledem na všechny 

provozní podmínky. Nesprávná volba parametrů může vést k 

nouzovému stavu kotle (přehřátí kotle, přeskočení plamene do 

podavače paliva apod.). 
7. Regulátor je určen pro výrobce kotlů. Výrobce kotle před 

použitím regulátoru by měl zkontrolovat, zda spolupráce 

regulátoru u daného typu kotle je správná, a zda to nemůže 

způsobit nebezpečí. 
8. Regulátor nepatří mezi jiskrově bezpečná zařízení, tedy v 

nouzovém stavu může být zdrojem jiskry nebo vysoké teploty, 

která v přítomnosti prachu nebo hořlavých plynů může způsobit 

požár nebo výbuch. Udržujte v čistotě okolí regulátoru. 
9. Regulátor musí být instalován výrobcem kotle v souladu s 

platnými normami a předpisy. 
10. Změna naprogramovaných parametrů by měla být 

provedena pouze osobami, které byly seznámeny s tímto 

návodem. 
11. Regulátor může být použit pouze v topných soustavách 

vytvořených v souladu s platnými předpisy. 
12. Elektrický systém, ve kterém regulátor pracuje, musí být 

chráněn pojistkou vybranou vhodně k použitému zatížení. 
13. Regulátor nemůže být používán, pokud je poškozen jeho 

kryt. 
14. V žádném případě se nesmí provádět změny v konstrukci 

regulátoru. 
15. V regulátoru je použito vypínání připojených elektrických 

zařízení (typu 2Y podle PN-EN 60730-1) a mikro vypínače (typu 

2B podle PN-EN 60730-1). 
16. Je třeba zabránit přístupu dětí k regulátoru. 
 

2. Obecné informace 
Regulátor je zařízení určené pro řízení provozu kotle s 

automatickým podáváním tuhého paliva se zapalováním. 

 K detekci plamene dochází pomocí optického světelného 

snímače plamene.  

 

 

 

 
Regulátor může ovládat chod neregulovaného oběhu ústředního 

topení, chod oběhu teplé užitkové vody, jakož i provoz 

regulovaných směšovaných topných okruhů). Přednastavenou 

teplotu topných okruhů lze nastavit na základě údajů z 

venkovního čidla. Možnost spolupráce s pokojovými termostaty 

umožňuje udržovat příjemnou teplotu ve vytápěných 

místnostech. Kromě toho zařízení v případě potřeby zapíná 

rezervní plynový nebo olejový kotel. Regulátor má možnost 

spolupráce s přídavných ovládacím panelem umístěným v 

bytových místnostech  ecoSTER TOUCH a s internetovým 

modulem ecoNET300. Obsluha regulátoru je prostřednictvím 

jednoduché a intuitivní on-line internetové stránky nebo mobilní 

aplikace APK. Regulátor může být používaný v domácnostech a 

podobných stavbách lehkého průmyslu. 

 

3. Informace o dokumentaci 
Návod regulátoru je doplňující dokumentace ke kotli. Kromě 

doporučení uvedených v tomto návodu je nutno postupovat 

podle dokumentace ke kotli. Návod regulátoru je rozdělen na 

dvě části: uživatelskou a servisní. V obou částech jsou důležité 

informace mající vliv na bezpečnost, proto je uživatel povinen 

se seznámit s oběma částmi návodu. Za škody způsobené 

nerespektováním návodu neneseme zodpovědnost. 

 

4. Uchovávání dokumentace 
Pečlivě si prosím tento návod k montáži a obsluze uschovejte 

spolu s další související dokumentaci, abyste v případě 

potřeby měli informace kdykoli k dispozici. V případě 

stěhování nebo prodeje zařízení předejte přiloženou 

dokumentaci novému uživateli nebo majiteli. 

 

5. Používané symboly a označení 
V návodu jsou použity následující grafické symboly nebo 

označení: 
symbol označuje užitečné informace a rady, 

 
symbol označuje důležité informace, na kterých může záviset 

zničení majetku, ohrožení zdraví nebo života lidí nebo domácích 

zvířat. 

UPOZORNĚNÍ: POMOCÍ SYMBOLŮ BYLY OZNAČENY DŮLEŽITÉ 

INFORMACE PRO LEPŠÍ ORIENTACI V NÁVODU. NEZNAMENÁ TO 

VŠAK, ŽE UŽIVATEL NEBO INSTALAČNÍ TECHNIK NEBUDE 

DODRŽOVAT POŽADAVKY NEOZNAČENÉ POMOCÍ SYMBOLŮ! 
 

6. Směrnice WEEE 2002/96/EG 
o elektrických a elektronických zařízeních: 

- Obaly a výrobek na konci doby použitelnosti  
předejte firmě zabývající se likvidací odpadu. 
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7. Uživatelské menu 

 

 

Hlavní menu 
Informace 
Nastavení kotle 
Nastavení TUV* 
Léto/Zima 
Nastavení MIXu 1-5* 
Obecné nastavení 
Ruční ovládání 
Režim KOMINÍK 
· Režim KOMINÍK 
· Nastavený výkon kotle 
Alarmy 
Vypnout/Zapnout regulátor 
Servisní nastavení 
Pokojové čidlo 
Čidlo CO 
Konstantní čerpadlo 
 

 

 

Nastavení kotle 
Nastavená teplota kotle 
Ovládání kotle venkovním čidlem* 
Topná křivka kotle* 
Paralelní posun křivky* 
Koeficient pokojové teploty* 
Modulace výkonu na roštu 
Maximální výkon – foukání* 
· Průměrný výkon – foukání* 
· Minimální výkon – foukání* 
· Rozpalování  – foukání* 
· Hystereze kotle* 
Zdroj tepla 
· Hořák - Pelety 
· Rošt - Dřevo 
· Rezervní kotel* 
Režim regulace 
· Standardní 
· Fuzzy Logic 
Hladina paliva 
· Rezervní hladina 
· Kalibrace hladiny paliva 
Čištění 
· Čištění hořáku 

- Maximální doba provozu hořáku bez vyhasnutí 
· Čištění popelníku 
· Rezerva popelníku 
· Čištění výměníku – od 
· Čištění výměníku - do 
Kalibrace sondy Lambda* 
Noční snížení výkonu kotle 
· Zapnutí 
· Hodnota snížení 
· Harmonogram 
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Nastavení TUV 
Nastavená teplota TUV 
Provozní režim čerpadla TUV 
· Vypnutý 
· Priorita 
· Bez priority 
Hystereze zásobníku TUV 
Dezinfekce TUV 
Noční snížení zásobníku TUV 
· Zapnutí 
· Hodnota snížení 
· Harmonogram 
Noční snížení oběhového čerpadla* 

 

 
Nastavení MIXu 1-5* 
Nastavená teploty MIXu 
Pokojový termostat MIXu 
Ovládání MIXu venkovním čidlem* 
Topná křivka MIXu* 
Paralelní posun křivky* 
Koeficient pokojové teploty* 
Noční snížení MIXu 
· Zapnutí 
· Hodnota snížení 
· Harmonogram 

 

 
Léto / Zima 
Režim Léto 
· Zima 
· Léto 
· Auto* 
Teplota zapnutí režimu LÉTO* 
Teplota vypnutí režimu LÉTO* 

 

Obecné nastavení 
Hodiny 
Datum 
Jas obrazovky 
Zvuk 
Jazyk 
Aktualizace softwaru 
Nastavení  WiFi* 
 

* nedostupné jestliže není připojeno vhodné čidlo nebo přídavný 

modul nebo je parametr skrytý. 
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 8. Obsluha regulátoru 

8.1 Popis hlavní obrazovky 
1   PROSTOJ               10    9 

 

8 

2 

 

   3      

7 

       

 Teplota TUV           

                     4       

 

                     5 

1. provozní režimy: 
ROZTÁPĚNÍ, PRÁCE, DOZOR, ČIŠTĚNÍ, 
VYHASÍNÁNÍ, PROSTOJ, ROŠT 
2.  hodnota nastavené teploty kotle - delším přidržením 

je možné editovat hodnoty 
3.  hodnota naměření aktuální teploty kotle  
4.  vstup do nabídky menu 
informační pole: 
   ventilátor 

 
 podavač zásobníku 

    
   čerpadla  

     zapalovač 

   motor čištění 

 
podavač hořáku 
5.  hodnota naměřené teploty zásobníku TUV, 
6.  hodnota nastavené teploty zásobníku TUV - delším 

přidržením je možné editovat hodnoty 
7.  hodiny a den v týdnu 
8. hodnota venkovní teploty  

 

9.  hodnoty ovlivňující nastavenou teplotu: 

otevření kontaktů pokojového termostatu - 

nastavená teploty v místnosti je dosažena. 

 snížení nastavené teploty aktivních časových 

intervalů. 

zvýšení nastavené teploty kotle v době 

doplňování zásobníku teplé užitkové vody. 

 
zvýšení nastavené teploty kotle od oběhu MIXu. 

zvýšení nastavené teploty s cílem dobití 

bufferu. 

práce na roštu. 

práce na rezervním plynovém nebo olejovém 

kotli. 

PRAVÉ A LEVÉ OKNO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE MŮŽE 

ZOBRAZOVAT RŮZNÉ INFORMACE, NAPŘ. OBĚHU MIXU, 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TUV, HLADINĚ PALIVA, INTENZITĚ 

PLAMENE, KTERÝ JE MOŽNÉ MĚNIT DOTEKEM NA VYBRANÉ 

OKNO. HLADINA PALIVA MŮŽE BÝT TAKÉ VIDITELNÁ. 

 
 Teplota kotle 

8 

 

7 

6 

 



KOSTRZEWA  
Lídr mezi kotly na pelety    Návod k obsluze regulátoru Platinum Bio ecoMAX 860P – PL 09.1 

 

10      8. Obsluha regulátoru                                                                    .                                                                                                                                                                                                    

8.2 Zapínání a vypínání kotle 
Po ujištění se, že v zásobníku je palivo a dveře kotle jsou 

uzavřené, je možné spustit kotel stiskem kdekoliv na obrazovce 

nápisu Kotel vypnutý - poté se zobrazí zpráva: Zapnout regulátor? 

 
Po potvrzení kotel přejde do fáze zapalování.  
Existuje ještě druhý způsob zapnutí kotle. Stiskněte tlačítko 

Menu, pak najděte a stiskněte v rotujícím menu  ZELENOU 

IKONU. 
Vypnutí regulátoru provedeme z prostředí Menu stisknutím 

tlačítka ČERVENÁ IKONA  
 
8.3 Nastavení teplot 
Nastavenou teplotu kotle, podobně jako nastavenou teplotu TUV 

a oběhu MIXu je možné nastavit z prostředí menu: 
Nastavení kotle > Nastavená teplota kotle 
Nastavení TUV > Nastavená teplota TUV 
Nastavení MIXu 1-5 > Nastavená teplota MIXu 
Regulátor může samovolně zvýšit nastavenou teplotu kotle, aby 

bylo možné doplnit zásobník teplé užitkové vody nebo dobít 

topné okruhy MIXu. 

 
8.4 Režim ROZTÁPĚNÍ 
Režim ROZTÁPĚNÍ slouží k automatickému zapálení hořáku. 

Parametry ovlivňující proces roztápění jsou seskupeny v menu: 
Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Roztápění 
V případě, že se hořák nepodařilo zapálit, je možno vyzkoušet 

další pokusy jeho zapálení. Následné pokusy zapálení jsou 

očíslovány vedle symbolu zapalovače. Po třech neúspěšných 

pokusech je nahlášen alarm Neúspěšný pokus zapálení a provoz 

kotle je zastaven. Není možnost pokračovat dále v provozu kotle 

a je nutný zásah uživatele. Po odstranění příčiny nemožnosti 

zapálení je potřeba hořák opětovně uvést do provozu. 
 

 

 

8.5 Režim PRÁCE 
V režimu PRÁCE běží ventilátor nepřetržitě. Podavač paliva se 

zapíná cyklicky. Cyklus se skládá z doby práce a prostoje podavače 

a je možné ho nastavit parametrem Doba cyklu v režimu PRÁCE, 

který se nachází v:  
Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Práce 

 
Provozní doba podavače se počítá automaticky v závislosti na 

požadovaném aktuálním výkonu hořáku, efektivitě podavače a 

výhřevnosti paliva. Parametry ovlivňující činnosti režimu se 

nachází v: 
Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Práce 
Parametry ovlivňující výkon foukání v režimu PRÁCE se nachází v: 
Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Práce > Nastavení 

foukání. 
 
8.6 Režimy regulace 
Na výběr jsou dva režimy regulace odpovědné za stabilizaci 

nastavené teploty kotle: Standardní, který je založen na 

třístupňové modulaci výkonu hořáku, a Fuzzy logic, který je 

založen na kapalné modulaci výkonu hořáku na základě algoritmu 

regulátoru. Režimy vybíráme v: 
Nastavení kotle > Režim regulace 
1.  Provoz v režimu Standardním. 
Regulátor má mechanismus pro regulaci výkonu hořáku, který 

umožňuje postupně snižovat jeho sílu při přibližování se k 

nastavené hodnotě teploty kotle. K nastavenému Maximálnímu 

výkonu hořáku lze nastavit rozdílné výkony foukání: nominální, 

střední a minimální, které spolu s nastaveným maximálním 

výkonem, výhřevnosti paliva a efektivitou podavače se promítají 

do skutečné úrovně výkonu hořáku. Parametry úrovní výkonu 

foukání jsou k dispozici v menu: Servisní nastavení > Nastavení 

hořáku > Práce > Nastavení foukání 
Regulátor rozhoduje o výkonu hořáku, se kterým bude kotel fungovat v 

daném okamžiku v závislosti na požadované nastavené teplotě kotle a 

při definovaných hysterezích. 
2. Provoz v režimu Fuzzy Logic. 
V režimu Fuzzy Logic regulátor automaticky rozhodne o výkonu 

hořáku, se kterým bude kotel pracovat tak, aby udržoval teplotu 

kotle na nastavené úrovni. Regulátor využívá stejných 

definovaných výkonů foukání jako při Standardním režimu. Navíc 

umožňuje rychlejší ohřátí na požadovanou teplotu. Možné je také 

dodatečné snížení výkonu kotle pomocí parametrů Min. a Max. 

 
. 
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POKUD JE OHŘÍVANÝ POUZE ZÁSOBNÍK TUV (REŽIM LÉTO), 

DOPORUČUJE SE PŘEPNUTÍ REGULÁTORU NA STANDARDNÍ 

REŽIM. PO PŘEKROČENÍ 5°C TEPLOTY NASTAVENÉ NA KOTLI 

PŘEJDE REGULÁTOR DO REŽIMU VYHASÍNÁNÍ. 
 

8.7 Režim DOZOR 
Regulátor se automaticky přepne do režimu DOZOR bez zásahu 

uživatele po dosažení nastavené teploty kotle a dohlíží na žár, 

aby nevyhasl. Pro tento účel je foukání a podavač zapnutý 

pouze na nějaký čas, méně než v režimu PRÁCE, aniž by 

docházelo k dalšímu nárůstu teploty. Foukání běží nepřetržitě. 
Parametry Dozoru při práci na roštu by měl být nastaveny v 

souladu s použitým palivem. Měly by být vybrány tak, aby 

ohnisko nevyhaslo v průběhu prostoje kotle. Nemělo by se 

rovněž rozpalovat příliš mnoho, protože to zvyšuje teplotu 

kotle. Parametry Dozoru při práci na roštu najdete v: 
Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Rošt - dřevo 

 

 
PARAMETRY MUSÍ BÝT VYBRANÉ TAK, ABY TEPLOTA KOTLE V 

TOMTO REŽIMU POSTUPNĚ KLESALA. NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ 

MŮŽE VÉST K PŘEHŘÁTÍ KOTLE. VYPNUTÍ FUNKCE A MAXIMÁLNÍ 

ČAS PRÁCE KOTLE V REŽIMU DOZOR JE DEFINOVÁN V PARAMETRU: 
SERVISNÍ NASTAVENÍ > NASTAVENÍ HOŘÁKU > 
PRÁCE > DOBA DOZORU 
POKUD PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY, OD OKAMŽIKU VSTUPU 

REGULÁTORU DO REŽIMU DOZOR, NEVZNIKNE NUTNOST 

OPĚTOVNÉ PRÁCE KOTLE, REGULÁTOR ZAČNE PROCES VYHASÍNÁNÍ 

KOTLE. 
 

 
DLOUHODOBÁ PRÁCE V REŽIMU DOZOR JE NEEKONOMICKÁ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE KOTEL PRACUJE S NÍZKOU ÚČINNOSTI. 

DOPORUČUJE SE INSTALACE TEPLOTNÍHO BUFFERU DO 

HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU A VYPNUTÍ DOZORU PŘES NASTAVENÍ  

DOBA DOZORU = 0. 
 

8.8 Režim ČIŠTĚNÍ 
V tomto režimu regulátor provádí čištění hořáku s využitím 

ventilátoru a lineárního pohonu. Po přechodu z režimu 

Vyhasínání regulátor zapne ventilátor s výkonem 100% na 1 

min., poté budou kontrolovány úrovně jasu plamene v hořáku. 

V případě snížení jasu plamene regulátor zhodnotí, že 

vyhasínání bylo ukončeno a přejde do režimu Prostoje. Pokud 

úroveň jasu plamene neklesá tak je opět zvyšován výkon 

ventilátoru a zapnutý je pohyb roštu.  
 

 

 

 

 

8.9 Nastavení čištění 
Parametry ovlivňující čištění hořáku  jsou seskupeny do: 

Nastavení kotle > Čištění 
Čas nepřetržitého provozu hořáku , po kterém dojde k 

automatickému vyhasínání, vyčištění a opětovnému rozpálení 

hořáku nastavujeme parametrem Čištění hořáku a Servisní 

nastavení > Nastavení hořáku > Proměnná geometrie roštu 
Regulátor umožňuje očištění hořáku z popele vzniklého při 

spalování. Pro tento účel regulátor používá ventilátor a lineární 

pohon. Čištění hořáku se provádí v režimu ROZTÁPĚNÍ a 

VYHASÍNÁNÍ. V případě, že spalované pelety jsou silně znečištěné 

a čištění při roztápění a vyhasínání nestačí, můžeme nastavit 

čištění během provozu. Použitím parametru Čištění - nastavujeme 

interval co kolik spálených kg pelet se má vrátit rošt pro vyčištění 

hořáku během provozu bez nutnosti vyhasínání. Vzdálenost o 

kolik se má posunout rošt nastavte parametrem Čištění - pohyb 

1V odpovídá cca 2,5 cm. 
 

8.10 Nastavení počitadla popelníku 
Úroveň naplnění popelníku je vyjádřena v procentech, a jeho 

velikost nastavujeme množstvím spalovaného paliva 

parametrem  Čištění popelníku. Po spálení nastaveného množství 

paliva se zobrazí alarm Plný popelník a vypne se hořák. Chcete-li 

zobrazit informaci o naplňujícím se popelníku, nastavte 

parametr  Rezerva popelníku v procentech rezervy naplňujícího se 

popelníku. Zobrazí se obrazovka informující o potřebě vyčištění 

popelníku. Čas nastavené rezervy závisí na požadavku na teplo. 
 

 
KE SPRÁVNÉMU CHODU JE NEZBYTNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ DVEŘÍ. 
 
Při normálním provozu kotle, pokud jsou dveře otevřeny na dobu 

30 sekund nebo déle, automatika Vás na to upozorní a při zavření 

dveří zobrazí otázku: Byl vyčištěn popelník?  
Pokud potvrdíme čištění, počítadlo zaplnění popelníku se 

vynuluje, pokud klepneme na tlačítko X, bude počítadlo dál 

počítat. 

 

8.11 Režim VYHASÍNÁNÍ 
Proces vyhasínání hořáku nenastane, pokud je jako palivo zvoleno 

uhlí. Pokud jsou vybraným palivem pelety, pak pohasíná pod dobu 

několika minut. Po VYHASÍNÁNÍ přechází regulátor do režimu 

PROSTOJ. 
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8.12 Režim PROSTOJ 
V režimu PROSTOJ je kotel uhašen a čeká na signál ke startu 

práce. Signálem může být: 

•  snížení nastavené teploty kotle pod nastavenou teplotou po 

odečtení hodnoty Hystereze kotle, 

•  při konfiguraci práce kotle s bufferem dojde k poklesu horní 

teploty bufferu pod hodnotu zadanou jako Teplota spuštění 

doplňování bufferu. 

 

8.13 Režim KOMINÍK 
Regulátor má zvláštní režim KOMINÍK, v průběhu jeho doby běhu 

jsou spuštěny současně všechny možné tepelné přijímače v 

použité topné soustavě a kotel se začne zahřívat na požadovaný 

výkon nastaven v: 
Režim KOMINÍK > Nastavený výkon kotle 
Tato funkce se používá k testování a seřizování chodu kotle. 

 

8.14 Nastavení teplé užitkové vody 
Zařízení reguluje teplotu zásobníku teplé užitkové vody TUV, 

pokud je připojen snímač teploty TUV. Pomocí parametru: 
Nastavení TUV > Režim chodu čerpadla TUV uživatel může: 

•  vypnout doplňování zásobníku, parametr Vypnutý, 

•  nastavit prioritu TUV parametrem Priorita - pak je čerpadlo 

CO vypnuto, aby se rychleji doplnil zásobník TUV, 

•  nastavit současný provoz čerpadla CO a TUV parametrem Bez 

priority. 
8.15 Dezinfekce zásobníku TUV 
Regulátor má funkci automatického, pravidelného ohřevání 

zásobníku TUV až na teplotu 70°C. Cílem je odstranit bakteriální 

flóru v zásobníku TUV. 
V době zvýšení teploty užitkové vody se zobrazuje informace: 

"Dezinfekce TUV", která připomíná vyšší teplotu TUV. 

JE NUTNÉ INFORMOVAT ČLENY DOMÁCNOSTI O 

SKUTEČNOSTI, ŽE FUNKCE DEZINFEKCE BYLA ZAPNUTÁ, ABY 

NEDOŠLO K NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ SE HORKOU UŽITKOVOU 

VODOU. 
 

Jednou týdně, v pondělí v 02:00 regulátor zvýší teplotu zásobníku 

TUV na 70 ° C na 10 minut, a v tomto okamžiku vypíná čerpadlo 

TUV. Poté se kotel vrátí do normálního režimu práce. Nezapínejte 

funkci dezinfekce TUV při vypnuté obsluze TUV. 
 

8.16 Nastavení teploty TUV 
Nastavenou teplotu TUV definuje parametr: 
Nastavení TUV > Nastavená teplota TUV 
Pod teplotou Nastavená teplota TUV - Hystereze zásobníku TUV 

se spustí čerpadlo TUV k doplnění zásobníku TUV. 

 
PŘI NASTAVENÍ NÍZKÉ HODNOTY HYSTEREZE SE BUDE ČERPADLO TUV 

SPOUŠTĚT RYCHLEJI PO SNÍŽENÍ TEPLOTY TUV. 
8.17 Cirkulace TUV 
Nastavení se nachází v: 
Nastavení TUV > Noční snížení oběhového čerpadla  a 
Servisní nastavení > Nastavení  CO a TUV 
Nastavení časového ovládání oběhového čerpadla je stejné jako 

nastavení nočních snížení. Ve stanovených časových intervalech je 

oběhové čerpadlo vypnuto, mino tyto intervaly je oběhové 

čerpadlo zapnuto na Dobu práce oběhového čerpadla co Dobu 

prostoje oběhového čerpadla. Navíc je možno nastavit hranici 

teploty TUV, pod kterou je oběhové čerpadlo zapínáno s cílem 

vynutit jeho oběh. 
 

8.18 Zapnutí funkce LÉTO 
Chcete-li aktivovat funkci LÉTO, která umožňuje doplňování 

zásobníku TUV v létě, bez potřeby ohřevu systému ústředního 

vytápění, nastavte parametr režim Léto na Léto. 
Léto/Zima > Režim Léto 
 

 
V REŽIMU LÉTO MOHOU BÝT VŠECHNY PŘIJÍMAČE TEPLA VYPNUTÉ, 

PROTO SE PŘED JEHO ZAPNUTÍM UJISTĚTE, ŽE SE KOTEL NEBUDE 

PŘEHŘÍVAT.. 
 
Pokud je připojeno venkovní čidlo, funkce LÉTO může být zapnuta 

automaticky pomocí parametru Auto s ohledem na nastavení Teploty 

zapnutí LÉTO, Teploty vypnutí LÉTO. 
8.19 Nastavení oběhu MIXu 
Nastavení prvního oběhu MIXu se nachází v menu 

:Menu > Nastavení MIXu 1 
Nastavení dalších MIXu se nachází v následujících položkách menu 

a jsou stejné pro každý oběh. 

•  Nastavení MIXu bez venkovního čidla. 
 Je potřeba ručně nastavit požadovanou teplotu vody v topném 

okruhu MIXu pomocí parametru Nastavená teplota MIXu, např. na 

hodnotu 50°C. Hodnota by měla být taková, aby zajistila dosažení 

požadované pokojové teploty. Po připojení pokojového 

termostatu je nutno nastavit hodnotu snížení nastavené teploty 

MIXu od termostatu parametrem Pokojový termostat MIXu např. 

na hodnotu 5°C .Tato hodnota by měla být nastavena dle 

zkušenosti. Pokojový termostat může být tradiční termostat 

(spínací - rozpínací) nebo pokojový panel. Po instalaci termostatu, 

nastavená teplota v okruhu MIXu bude snížena, co při správném 

výběru hodnoty snížení způsobí zastavení růstu teploty ve 

vytápěné místnosti. 

•  Nastavení MIXu s venkovním čidlem, bez pokojového panelu. 
Nastavte parametr Venkovní ovládání MIXu na Zapnutý. Vyberte 

křivku počasí dle bodu 8.20. Pomocí parametru Paralelní posun 

křivky nastavte požadovanou pokojovou teplotu dle vzorce:  
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Nastavená pokojová teplota = 20°C + paralelní posun topné 

křivky. V této konfiguraci lze připojit pokojový termostat, které 

bude vyrovnávat nepřesný výběr topné křivky, v případě, že 

hodnota topné křivky bude vybrána příliš vysoká. 
V takovém případě nastavte hodnotu snížení nastavené teploty 

MIXu od termostatu, např. na hodnotu 2°C. Po rozpojení 

kontaktů termostatu se nastavená teplota okruhu MIXU sníží, 

co při správném výběru hodnoty snížení způsobí zastavení růstu 

teploty ve vytápěné místnosti. 

•  Nastavení MIXu s venkovním čidlem a pokojovým panelem. 
Nastavte parametr Venkovní ovládání MIXu na Zapnutý. 

Vyberte křivku počasí dle bodu 8.20. Regulátor automaticky 

přesune topnou křivku v závislosti na nastavené pokojové 

teplotě. Regulátor se při nastavení odkazuje na 20°C, např. při 

nastavené pokojové teplotě = 22°C regulátor přesune topnou 

křivku o 2°C, při nastavené pokojové teplotě = 18°C regulátor 

přesune topnou křivku o -2°C. V některých případech může být 

nutné zregulování přesunu topné křivky. V této konfiguraci 

pokojový termostat může: - snižovat o konstantní hodnotu 

teplotu topného okruhu, když nastavená teplota v místnosti 

bude dosažena. Stejně tak, jak je popsáno v předchozím bodě 

(není doporučeno), nebo automaticky, nepřetržitě nastavovat 

teplotu topného okruhu. Nedoporučuje se používání obou 

možnosti současně. Automatická korekce pokojové teploty je 

podle vzorce: Korekce = (Nastavená pokojová teplota - 

naměřená pokojová teplota) x koeficient pokojové teploty / 10. 

Nastavená teplota MIXu bude zvýšena o (22°C - 20°C) x 15 / 10 

= 3°C. Měli byste nalézt správnou hodnotu parametru Koeficient 

pokojové teploty. Čím vyšší hodnota koeficientu, tím vyšší 

korekce nastavené teploty kotle. Při nastavení na hodnotu "0" 

nastavená teplota MIXu není opravována. Poznámka: nastavení 

příliš vysoké hodnoty koeficientu pokojové teploty může 

způsobit cyklické výkyvy pokojové teploty! 
 

8.20 Venkovní ovládání 
V závislosti na naměřené teplotě na vnějšku budovy, může být 

řízena automaticky zároveň nastavená teplota kotle jakož i 

teplota okruhu MIXu. Při správném výběru topné křivky se 

teplota topných okruhů počítá automaticky v závislosti na 

hodnotě venkovní teploty.  
Díky tomu při výběru topné křivky vhodné pro danou budovu 

teplota místnosti zůstává přibližně konstantní - bez ohledu na 

venkovní teplotu. Poznámka: v průběhu experimentování s 

volbou topné křivky by měl být dočasně vyloučen vliv 

pokojového termostatu na fungování regulátoru bez ohledu, 

zda je pokojový termostat připojen nebo ne, nastavením 

parametru: Nastavení MiXu 1 > Pokojový termostat MIXu = 

0. 
V případě připojeného dodatečného pokojového panelu je 

třeba nastavit dočasně parametr Koeficient pokojové teploty 

= 0. 

 
Pokyny pro správné nastavení topné křivky. 

•  podlahové topení   0,2 -0,6 

•  radiátorové topení 1,0 - 1,6 

•  kotel           1,8 - 4

 
Rady pro výběr správné topné křivky: 

• pokud při klesající venkovní teplotě teplota v místnosti 

roste, hodnota zvolené topné křivky je příliš vysoká, 
• pokud při klesající venkovní teplotě teplota v místnosti se 

snižuje, hodnota zvolené topné křivky je příliš nízká, 
• pokud je při mrazivém počasí pokojová teplota správná a při 

oteplování je příliš nízká - doporučuje se zvýšit parametr Paralelní 

posun topné křivky a vybrat nižší topnou křivku, 
• pokud je při mrazivém počasí pokojová teplota příliš nízká a 

při oteplování je příliš vysoká - doporučuje se snížit parametr 

Paralelní posun topné křivky a vybrat vyšší topnou křivku. 
 
Špatně izolované budovy vyžadují nastavení topných křivek s 

vyššími hodnotami, zatímco pro dobře zateplené budovy topná 

křivka bude mít nižší hodnotu. Nastavená teplota, vypočtena 

podle topné křivky může být regulátorem snížena nebo zvýšená v 

případě, že přesahuje rozmezí teplot pro daný okruh. 

 

8.21 Popis nastavení nočních snížení 
V regulátoru je možnost nastavení časových intervalů pro kotel, 

topného okruhy, zásobník TUV a oběhové čerpadlo TUV. Časové 

intervaly umožňují zavedení snížení nastavené teploty ve 

stanoveném časovém intervalu, např. v noci nebo pokud uživatel 

opustí vytápěnou místnost. Díky tomu může být nastavená teplota 

snižována automaticky co zvyšuje tepelnou pohodu a snižuje 

spotřebu paliva. 

Toto je indikováno symbolem  

 
Pro aktivaci časových intervalů je třeba nastavit 

parametr Zapnutí kotle a daného topného okruhu na 

hodnotu Ano. 
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Parametrem Hodnota snížení nastavíte teplotu snížení, jednou 

pro všechny časové intervaly. Noční snížení mohou být 

definovány zvlášť pro všechny dny v týdnu v nastavení 

Harmonogram. 
Je potřeba vybrat tlačítkem snížení nastavené teploty pro daný 

časový interval. Časové intervaly pro 24 hod jsou stanoveny co 30 

min.. 

 

ČASOVÝ INTERVAL JE IGNOROVÁN PŘI NASTAVENÍ SNÍŽENÍ 

INTERVALU NA HODNOTU "0" I POKUD JE V NĚM NASTAVEN 

ROZSAH HODIN. 
 

8.22 Konfigurace úrovně paliva 
K obsluze úrovně paliva používá regulátor snímač hladiny paliva. 

Obsluhu tohoto snímače zapnete nastavení parametru Snímač 

hladiny paliva na Zapnuto v: 
Servisní nastavení> Nastavení hořáku> Nastavení zásobníku 
Po spálení paliva pod úroveň čidla paliva regulátor zobrazí 

zprávu: "Nízká hladina paliva" a bude nadále dodávat palivo až 

do vyčerpání nastaveného množství paliva jako minimum. V době 

rezervy paliva se na hlavní obrazovce zobrazí zbývající množství 

paliva ke spálení v kilogramech. Pokud uživatel nedoplní palivo, 

hořák spálí rezervu paliva a regulátor vypne hořák před 

vyprázdněním podavače (zavzdušněním systému). Čidlo úrovně 

paliva můžete vypnout nastavením Čidla úrovně paliva na 

Vypnuto. Pak bude obsluha úrovně paliva probíhat dle popisu 

níže. 
Automatika obsahuje druhý kontrolní systém pro úroveň paliva, 

která se vyznačuje kontinuálním zobrazením aktuálního stavu 

úrovně paliva. Tato hodnota se vypočítává z výkonu podavače a 

uvedeného parametru kapacity zásobníku nebo se vypočte 

během prováděné kalibrace zásobníku. Tento systém je možné 

vypnou nastavením úrovně alarmu na OFF 
Nastavení kotle > Úroveň paliva> Úroveň alarmu 
Tip: úroveň paliva může být také viditelná na pokojovém panelu 

ecoSTERTOUCH. 

•  Obsluha ukazatele úrovně paliva: Pokaždé po doplnění 

zásobníku na palivo stiskněte a podržte aktuální hodnotu úrovně 

paliva, poté se zobrazí zpráva: 
ČIŠTĚNÍ 

Teplota kotle  Úroveň paliva

 
 

“Nastavit úroveň paliva na 100%”. Po výběru a potvrzení ANO se 

úroveň paliva nastaví na 100%. Poznámka: Palivo může být 

doplňováno kdykoliv, tedy nemusíte čekat na úplné vyprázdnění 

zásobníku paliva. Nicméně je třeba palivo vždy doplňovat do 

úrovně zásobníku, která odpovídá 100% a nastavit úroveň na 

100% v regulátoru, tak jak je popsáno výše. 

•  Popis fungování: Regulátor vypočítává úroveň paliva na základě 

jeho aktuální spotřeby. Výrobní nastavení nebudou vždy 

odpovídat skutečné spotřebě paliva daného kotle, proto ke 

správnému fungování tato metoda vyžaduje kalibraci úrovně 

uživatele regulátoru. Nejsou vyžadovány žádné další přídavné čidla 

úrovně paliva. 

•  Kalibrace: Naplnit zásobník paliva do úrovně, která odpovídá 

plnému naložení 100%, poté nastavit hodnotu parametru: 
Nastavení kotle > Úroveň paliva > Kalibrace úrovně paliva > 

Úroveň paliva 100% 
Na hlavní obrazovce bude nastaven ukazatel na 100%. Znamením 

trvání kalibračního procesu je pulsující ukazatel úrovně paliva. 

Ukazatel bude blikat až do doby naprogramování bodu 

odpovídajícího minimální úrovni paliva. Měli byste průběžně 

kontrolovat snižující se úroveň paliva v zásobníku. Jakmile úroveň 

klesne do očekávaného minima, nastavte hodnotu parametru:: 
Nastavení kotle > Úroveň paliva > Kalibrace úrovně paliva > 

Úroveň paliva 0% 
Existuje možnost přeskočit kalibrační proces pokud budou správně 

nastaveny parametry Efektivita podavače a Kapacita zásobníku, 

které se nachází v 
Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Práce 

 

8.23 Informace 
Menu Informace umožňuje zobrazení naměřených teplot a 

umožňuje kontrolu, které ze zařízení jsou aktuálně zapnuté. 

 
PO PŘIPOJENÍ ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU MIXU SE AKTIVUJÍ OKNA S 

INFORMACEMI DODATEČNÝCH MIXECH. NÁPIS KAL V INFORMAČNÍM 

OKNĚ MIXU PŘI POLOŽCE STUPNĚ OTEVŘENÍ VENTILU, OZNAČUJE 

AKTIVNÍ PROCES JEHO KALIBRACE. JE POTŘEBA POČKAT DO 

UKONČENÍ KALIBRACE POHONU VENTILU MIXU, POTÉ SE ZOBRAZÍ 

JEHO AKTUÁLNÍ STAV. 
 

8.24 Ruční ovládání  
V regulátoru existuje možnost ručního zapnutí zařízení, jako je 

čerpadlo, motor podavače nebo ventilátoru. Umožňuje to 

kontrolu, zda je dané zařízení v provozuschopném stavu a zda je 

správně připojené. 
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VSTUP DO MENU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE 

V REŽIMU STAND-BY, TEDY KDYŽ JE KOTEL VYPNUTÝ. 
 
DLOUHODOBÉ ZAPNUTÍ VENTILÁTORU, PODAVAČE 

NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ MŮŽE VÉST KE VZNIKU RIZIKA. 
 

8.25 Výběr zdroje tepla 
V regulátoru existuje možnost výběru jednoho, hlavního zdroje 

tepla pro napájení topných okruhů. V menu: Nastavení kotle > 

Zdroj tepla 
je na výběr: Hořák-Pelety, Rošt-Dřevo a Rezervní kotel plynový 

nebo olejový. 

 

8.26 ROŠT - dřevo 
Regulátor má funkci práce na Roštu, kde se provádí doplnění 

paliva ručně. Dávkovač je vypnutý, ale ventilátor běží. 

Přepínání mezi práci na Hořáku, kde jsou palivem pelety, a 

práci na Roštu, kde je palivem dřevo, lze provést v: 
Nastavení kotle > Zdroj tepla 
Ventilátor pracuje s výkony: 
Nastavení kotle > Modulace výkonu na roštu 
Hodnoty výkonu ventilátoru pro rošt jsou jiné než pro hořák. 

Parametry, které mají vliv na práci roštu se nachází v: 
Servisní nastavení > Nastavení hořáku  > Rošt - dřevo 

 

8.27 Spolupráce s přídavným podavačem 

 
Regulátor výstupem H1 (modul A) nebo H2 (modul B) může 

spolupracovat s externím podavačem paliva. Po aktivaci 

snímače úrovně paliva (otevření), na Dobu práce přídavného 

podavače regulátor zapne přídavný podavač za účelem 

doplnění základního zásobníku paliva. Tento parametr můžete 

nalézt v: 
Servisní nastavení > Výstup H > Konfigurace výstupu H1/H2 > 

Externí podavač 
Pokud je parametr Doba práce přídavného podavače 

nastavena na nulu, je práce přídavného podavače vypnutá. 
 

8.28 Kalibrace Lambda sondy 
Je-li regulátor vybaven modulem lambda sondy může 

vyžadovat pravidelnou kalibraci indikace lambda sondy. Pro 

kalibraci sondy je třeba nejprve uhasit kotel. Kalibrace může 

být provedena pouze s vyhašeném kotli.  
Aby kalibrace proběhla správně ohnisko v kotli musí být zcela 

uhašeno. K zahájení kalibrace slouží parametr:  

 
Nastavení kotle > Kalibrace Lambda sondy 
Proces kalibrace trvá asi 8 minut. 
 

8.29 Oblíbené menu 
Na dolní liště obrazovky je viditelná ikona  

 
Po jejím stisknutí se objeví menu rychlého výběru. Prvky do 

tohoto menu jsou přidávány přidržením na chvíli příslušné ikony 

v rotačním menu. Pro odebrání vybrané položky z oblíbeného 

menu je potřeba v oblíbeném menu přidržet vybranou ikonu a 

následně potvrdit požadavek na odebrání. 

 

8.30 Spolupráce s pokojovým panelem 
Regulátor může spolupracovat s pokojovým panelem 

ecoSTERTOUCH s funkcí pokojového termostatu. Pokojový panel 

přenáší současně užitečné informace, takové jako informace o 

úrovni paliva, signalizuje alarmy atd. 

 

8.31 Spolupráce s pokojovým termostatem 
Regulátor může spolupracovat s pokojovým termostatem s 

kontakty spínacími - rozpínacími. Rozpínání kontaktů označuje 

dosažení pokojové teploty. 

 

8.32 Spolupráce s internetovým modulem 
Regulátor může spolupracovat s internetovým modulem 

ecoNET300. Umožňuje náhled a řízení regulátoru on-line přes síť 

WiFi nebo LAN pomocí internetové služby pro webový prohlížeč 

nebo pohodlnou aplikaci pro mobilní zařízení. 

 

9. Popis alarmů 

9.1 Překročení maximální teploty kotle 
V první řadě se regulátor pokouší snížit teplotu kotle vypuštěním 

přebytečného tepla do zásobníku TUV a otevřením pohonů 

MIXu, pouze pokud Obsluha MIXu = Zapnuto CO. Pokud 

naměřená teplota přes snímač TUV překročí maximální hodnotu 

teploty TUV, pak se čerpadlo TUV vypne, aby byli ochránění 

uživatele před opařením. V případě, že teplota kotle klesne, 

regulátor se vrátí do normálního režimu práce. V 

případě, že teplota bude nadále růst a dosáhne 95°C, 

bude spuštěn trvalý alarm přehřátí kotle se zvukovou 

signalizací. 

 

 
UMÍSTĚNÍ TEPLOTNÍHO ČIDLA MIMO VODNÍ PLÁŠŤ KOTLE, 

NAPŘ. NA VÝPUSTNÍ TRUBCE JE NEPŘÍZNIVÉ, PROTOŽE MŮŽE VÉST K 

OPOŽDĚNÍ PŘI ODHALENÍ STAVU PŘEHŘÁTÍ KOTLE! 
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9.2 Přehřátí hořáku. Vypnutí kotle. 
Tento alarm se objeví po překročení maximální teploty hořáku. 

Bude zastaven chod hořáku a regulátor se vypne. 

 

 
FUNKCE OCHRANY PROTI PŘESUNUTÍ SE PLAMENE NEFUNGUJE BEZ 

ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ REGULÁTORU. 
 
REGULÁTOR NEMŮŽE BÝT POUŽIT JAKO JEDINÉ ZABEZPEČENÍ KOTLE 

PŘED VRÁCENÍM SE PLAMENE. JE NUTNO POUŽÍT PŘÍDAVNOU 

ZABEZPEČOVACÍ AUTOMATIKU. 
 

9.3 Poškození ovládání podavače 
V regulátoru je použito přídavné zabezpečení, které zabraňuje 

před nepřetržitým podáváním paliva. Díky tomuto zabezpečení je 

uživatel informován o výpadku elektrické sítě ovládající podavač 

paliva. Pokud nastane alarm, je potřeba zastavit práci kotle a 

neprodleně opravit regulátor. Nicméně existuje možnost 

pokračovat v práci v nouzovém režimu. Před pokračováním v 

provozu je nutno zkontrolovat, zda se ve spalovací komoře 

nenahromadilo příliš velké množství nespáleného paliva. Pokud 

ano, přebytečné palivo je nutno odstranit. Roztápění z 

přebytkem paliva by mohlo způsobit výbuch hořlavých plynů! 
 

 
PROVOZ V NOUZOVÉM REŽIMU JE POVOLEN POUZE POD 

DOHLEDEM UŽIVATELE DO DOBY PŘÍJEZDU SERVISU A ODSTRANĚNÍ 

ZÁVADY. POKUD DOHLED UŽIVATELE NENÍ MOŽNÝ, JE NUTNO KOTEL 

UHASIT. PŘI PRÁCI V NOUZOVÉM REŽIMU JE NUTNO PŘEDEJÍT 

ÚČINKŮM NESPRÁVNÉHO CHODU PODAVAČE PALIVA (NEPŘETRŽITÁ 

PRÁCE NEBO ŽÁDNÁ PRÁCE PODAVAČE). 
 

9.4 Poškozené čidlo teploty kotle 
Alarm nastane při poškození čidla teploty kotle a při překročení 

měřícího rozsahu tohoto čidla. Je potřeba zkontrolovat čidlo a 

provést případnou výměnu. 

 

9.5 Poškozené čidlo teploty hořáku 
Alarm nastane při poškození čidla teploty hořáku a při překročení 

jeho měřícího rozsahu. 
 

9.6 Neúspěšný pokus roztápění 
Alarm nastane po třetím neúspěšném pokusu automatického 

roztápění ohniště. Příčinou tohoto alarmu může být mimo jiné: 

vadný zapalovač nebo ventilátor, poškození systému podávání 

paliva, nesprávný výběr parametrů, špatná kvalita paliva, 

nedostatek paliva v zásobníku. 

 

 

 
PŘED POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI JE NUTNO ZKONTROLOVAT, ZDA SE 

VE SPALOVACÍ KOMOŘE NENAHROMADILO PŘÍLIŠ VELKÉ MNOŽSTVÍ 

NESPÁLENÉHO PALIVA. POKUD ANO, PŘEBYTEČNÉ PALIVO JE 

NUTNO ODSTRANIT. ROZTÁPĚNÍ Z PŘEBYTKEM PALIVA BY MOHLO 

ZPŮSOBIT VÝBUCH HOŘLAVÝCH PLYNŮ! 
 

9.7 Bezpečnostní okruh 
Alarm nastane po aktivaci nezávislého bezpečnostního 

termostatu STB, který chrání kotel proti přehřátí nebo po 

odstranění jedné ze tří zástrček hořáku. Následuje vypnutí 

hořáku. Je potřeba správně připojit zástrčky hořáku. Pokud bylo 

příčinou přehřátí se kotle, tak po poklesu teploty je potřeba 

odšroubovat kruhový kryt omezovače STB a stisknout tlačítko 

reset. 
 

9.8 Chyba vyhasnutí 
Alarm nastane při neúspěšném pokusu regulátoru o vyhasnutí 

kotle. Je potřeba zastavit práci kotle a zkontrolovat příčinu 

nemožnosti vyhasnutí hořáku. 
 

9.9 Chyba komunikace 
Ovládací panel je napojený na zbytek elektroniky pomocí 

digitálního komunikačního spojení RS485. V případě poškození 

kabelu tohoto spojení se na obrazovce zobrazí varovné hlášení 

"Pozor! Chybějící komunikace". Regulátor nevypíná regulaci a 

normálně pracuje s dříve naprogramovanými parametry. 

Zkontrolujte kabel spojující ovládací panel s modulem a vyměňte 

ho nebo opravte. 

 

9.10 Chybějící napájení 
Alarm nastane po zapnutí napájení do regulátoru v případě jeho 

dřívějšího selhání. Regulátor se vrátí do režimu práce, ve kterém 

pracoval před výpadkem napájení. 

 

9.11 Poškozený ventilátor 
Alarm nastane při poškození čidla otáček nebo samotného 

ventilátoru na základě přetížení napětí na ovládacím výstupu 

ventilátoru. Regulátor vypne ventilátor. 
 

9.12 Nedostatek paliva 
Alarm nastane při informaci o nedostatku paliva v zásobníku, 

kterou nahlásí čidlo úrovně paliva. Je potřeba doplnit palivo v 

zásobníku. 
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9.13 Plný popelník 
Alarm nastane při zjištění zaplnění popelníku z nespáleným 

palivem. Je potřeba vyčistit popelník. 
 

9.14 Zablokovaný lineární pohon 
Alarm nastane po zablokování lineárního pohonu roštu. Když se 

pohon zablokuje, pokouší se vrátit a znovu se pohnout. Pokud 

se pohon zablokuje v průběhu vyhasínání nebo roztápění, tak 

ventilátor fouká na 100% po dobu 10 min, následně se  pohon 

pokouší znova pohnout. Po třech neúspěšných pokusech rozjetí 

pohonu je nahlášen alarm. Je potřeba provést ruční čištění 

hořáku a zkontrolovat volný pohyb roštu. Pokud se pohon 

zablokuje v průběhu práce, nadále poběží bez jakýchkoli změn, 

následně se pokusí opětovně pohnout po 10 min. Po dvou 

neúspěšných pokusech regulátor spustí proces vyhasínání 

hořáku a opětovný pokus roztápění. 
 

9.15 Chyba čidla CO, TUV, venkovního atd. 
Zobrazuje se po odpojení každého čidla topného systému. 

Pokud nejsou prováděné žádné technické práce při regulátoru, 

tak je pravděpodobně poškozené čidlo nebo kabel čidla, 

kterého se alarm týká. 
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Lídr mezi kotly na pelety 

 

Regulátor Platinum Bio ecoMAX860P3-O TOUCH (VG) 
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10. Hydraulická schémata 
Níže uvedené příkladové schémata nenahrazují projekt instalace CO, TUV. 
Slouží pouze pro ilustrační účely. 
Schéma s čtyřcestným ventilem, který ovládá okruh ústředního topení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  kotel s ovládacím panelem, 

2.  modul regulátoru, 

3.  čidlo teploty vracející se vody do kotle CT4, 

4.  čidlo teploty kotle CT4, 

6.  čtyřcestný ventil s pohonem, 

7.  oběhové čerpadlo MIXu, 

8.  čidlo teploty oběhu MIXu CT4, 

9.  zásobník TUV, 

10. čerpadlo TUV, 

11. čidlo teploty TUV CT4, 

12. čidlo venkovní teploty CT6-P, 

13. pokojový panel ecoSTERTOUCH s funkcí pokojového 

termostatu nebo standardní pokojový termostat, 

14. tepelná izolace. 

 

 

 

 
ABY MOHL VENTIL (6) EFEKTIVNĚ ZVEDAT TEPLOTU VODY 

VRÁCEJÍCÍ SE DO KOTLE JE POTŘEBA NASTAVIT VYSOKOU TEPLOTU V 

KOTLI! KE ZLEPŠENÍ CIRKULACE VODY V GRAVITAČNÍM OBĚHU KOTLE 

(TUČNÝ OBĚH NA OBRÁZKU) JE POTŘEBA: POUŽÍT VELKÉ NOMINÁLNÍ 

PRŮMĚRY TRUBEK A ČTYŘCESTNÉHO VENTILU, VYHNOUT SE VĚTŠÍHO 

MNOŽSTVÍ KOLEN A ZÚŽENÍ PRŮMĚRU, ZACHOVÁVAT MINIMÁLNĚ 2° 

SKLON TRUBEK ATD. POKUD ČIDLO (3) JE NAINSTALOVÁNO FALCOVĚ 

K TRUBCE, JE POTŘEBA NASADIT PĚNOVOU IZOLACI (14), KTERÁ BY 

MĚLA IZOLOVAT ČIDLO SPOLU S TRUBKOU. 
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Doporučené nastavení: 

 
Parametr Nastavení MENU 

Nastavená teplota kotle 70-80°C menu > nastavení kotle 
Zvýšení teploty kotle 5-20°C menu > servisní nastavení > nastavení CO a TUV 
Obsluha MIXu 1 Zapnuto CO menu > servisní nastavení  > nastavení MIXu 1 
Maximální teplota MIXu 1 70°C menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Topná křivka MIXu 1 0.8 – 1.4 menu > nastavení MIXu 1 
Venkovní ovládání MIXu 1 Zapnuto menu > nastavení MIXu 1 
Výběr termostatu MIXu 11 ecoSTERT1 menu > servisní nastavení  > nastavení MIXu 1 

 

Schéma se dvěma nastavitelnými topnými okruhy a zásobníkem TUV: 

1.  kotel, 

2.  tepelný výměník, 

3.  modul regulátoru, 

4.  čidlo teploty kotle CT4, 

6.  čerpadlo kotle, 

7.  termostatický ventil MIXu pro zvýšení teploty vracející 

se vody, 

8.  čerpadlo TUV, 

9.  pohon ventilu MIXu, 

10. čidlo teploty oběhu MIXu  CT4, 
11. čerpadlo MIXu, 
12. pokojový panel ecoSTERTOUCH s funkcí pokojového 

termostatu nebo standardní pokojový termostat, 
13. čidlo teploty zásobníku CWU CT4, 
14. venkovní čidlo teploty CT6-P, 
15. nezávislý bezpečnostní termostat vypínající čerpadlo 

podlahového vytápění, 
16. expanzní nádrž, 
17. panel regulátoru. 
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Doporučené nastavení: 

 
Parametr Nastavení MENU 
Teplota zapnutí čerpadla CO 55°C menu > servisní nastavení > nastavení CO a TUV 
Obsluha MIXu 1 Zapnuto CO menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Maximální teplota MIXu 1 70°C menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Topná křivka MIXu 1 0.8 – 1.4 menu > nastavení MIXu 1 
Venkovní ovládání MIXu 1 Zapnuto menu > nastavení MIXu 1 
Výběr termostatu MIXu 1* ecoSTERT1 menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Obsluha MIXu 2 Zapnuta podlaha menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 2 
Maximální teplota MIXu 2 45°C menu > servisní nastavení > nastavení MIXu2 
Topná křivka MIXu 2 0.3 – 0.8 menu >  nastavení MIXu 2 
Venkovní ovládání MIXu 2 Zapnuto menu > nastavení MIXu 2 
Výběr termostatu MIXu 2* ecoSTERT1 menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 2 

 

Schéma s tepelným bufferem: 

1.  kotel, 
2.  ovládací panel, 
3.  modul regulátoru, 
4.  čidlo teploty kotle CT4, 
6.  čerpadlo kotle, 
7.  tepelný buffer, 
8.  čerpadlo TUV, 
9.  pohon ventilu MIXu, 
10. čidlo teploty oběhu MIXu CT4, 
11.  čerpadlo MIXu, 

 

 

 

 

 

12. horní čidlo teploty bufferu CT4, 
13. dolní čidlo teploty bufferu CT4, 
14. pokojový panel ecoSTERTOUCH s funkcí pokojového 

termostatu nebo standardní pokojový termostat, 
15. termostatický trojcestný ventil k ochraně vracející se 

vody.  
16. venkovní čidlo teploty CT6-P, 
17. prvek dodatečné bezpečnostní automatiky: termostat 

vypínající čerpadlo při příliš vysoké teplotě vody v přívodu do 

podlahového topení.. 
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Doporučené nastavení: 

 
Parametr Nastavení MENU 
Nastavená teplota kotle 80°C menu > nastavení kotle 
Teplota zapnutí čerpadla CO 55°C menu > servisní nastavení > nastavení CO a TUV 
Obsluha bufferu Zapnuto menu > servisní nastavení > nastavení bufferu 
Počáteční teplota naplňování bufferu 50°C menu > servisní nastavení > nastavení bufferu 
Konečná teplota naplňování bufferu 75°C menu > servisní nastavení > nastavení bufferu 
Obsluha MIXu 1 Zapnuto CO menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Maximální teplota MIXu 1 70°C menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Topná křivka MIXu 1 0.8 – 1.4 menu > nastavení MIXu 1 
Venkovní ovládání MIXu 1 Zapnuto menu > nastavení MIXu 1 
Výběr termostatu MIXu 1* ecoSTERT1 menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 1 
Obsluha MIXu 2 Zapnuta podlaha menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 2 
Maximální teplota MIXu 2 45°C menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 2 
Topná křivka MIXu 2 0.3 – 0.8 menu > nastavení MIXu 2 
Venkovní ovládání MIXu 2 Zapnuto menu > nastavení MIXu 2 
Výběr termostatu MIXu 2* ecoSTERT1 menu > servisní nastavení > nastavení MIXu 2 

 
* pokud byl místo pokojového panelu ecoSTERTOUCH připojen standardní pokojový termostat s kontakty ON/OFF, pak vyberte možnost 

Univerzální nebo pokud je nastavení skryto, není potřeba vybírat žádnou možnost pro termostat. 

 

Nastavení TUV  

Nastavená teplota TUV  
Režim práce čerpadla TUV 
· Vypnutý 
· Priorita 
· Bez priority 

 

Hystereze zásobníku TUV  
Dezinfekce TUV  
Noční snížení zásobníku TUV 
· Zapnutí 
· Hodnota snížení 
· Harmonogram 

 

Noční snížení oběhového čerpadla*  
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11. Technické parametry 

 
Technické parametry  

Napájení 230V~; 50Hz; 
Proud odebíraný regulátorem 0,04 A 
Maximální jmenovitý proud 6 (6) A 
Stupeň ochrany regulátoru IP20 
Teplota okolního prostředí 0...50 °C 
Skladovací teplota 0...65 °C 
Relativní vlhkost 5 - 85% bez kondenzace 

  vodní páry 
Rozsah měření teploty čidel  CT4 0...100 °C 
Rozsah měření teploty čidel  CT6-P -35...40 °C 
Přesnost měření teploty 2 °C 
Svorky síťové šroubové, průřez 

kabelu od 0,75 mm2 
2 

do 1,5mm , utahovací  
moment  0,4Nm, délka 

odizolování 6mm 
signální šroubové, průřez kabelu 

 do 0,75mm, utahovací  
moment 
0,3Nm,  délka odizolování 
 6mm 

Obrazovka (TOUCH) Barevný, grafický 
480x272 s dotykovým 
panelem 

Vnější rozměry 210x115x60 mm 
Hmota 2 kg 
Normy PN-EN 60730-2-9 

PN-EN 60730-1 
Třída softwaru A 
Třída ochrany K zabudování  

do zařízení I. třídy 
Stupeň znečištění 2 stupeň  

dle PN-EN 60730-1 

 

12. Skladovací a přepravní podmínky 
Regulátor nesmí být vystaven přímému působení 

atmosférických podmínek, tedy dešti nebo slunečním 

paprskům. Skladovací a přepravní teplota by neměla překročit -

15…65°C. Během přepravy nemůže být regulátor vystaven 

vibracím větším než jsou typické pro silniční přepravu kotlů. 

 

 

 

 

 

 

13. Montáž regulátoru 

13.1 Environmentální podmínky 
Vzhledem k nebezpečí požáru je zakázáno používat regulátor 

ve výbušném a prašném prostředí. Kromě toho nemůže být 

regulátor použit v přítomnosti kondenzace vodních par a 

vystaven působení vody. 
 

13.2 Montážní požadavky 
Regulátor by měl být nainstalován kvalifikovaným a 

autorizovaným montérem, v souladu s platnými normami a 

předpisy. Za škody způsobené nerespektováním tohoto 

návodu nenese výrobce odpovědnost. Regulátor je určen k 

zabudování. Nemůže být používaný jako samostatně stojící 

zařízení. Okolní teplota a montážní plocha by neměla 

přesáhnout rozsah 0-50°C. Zařízení má dvou modulovou 

konstrukci, která obsahuje ovládací panel a výkonný modul. 

Obě části jsou propojeny elektrickým kabelem. 
 

13.3 Montáž ovládacího panelu 
Ovládací panel je určen pro zabudování do montážní desky. Je 

potřeba zajistit přiměřenou tepelnou izolaci mezi horkými 

stěnami kotle a panelem a připojovacími kabely. Prostor 

potřebný pro instalaci ovládacího panelu regulátoru je 

zobrazen na obrázku níže. Během instalace postupujte podle 

níže uvedených pokynů a v první řadě je potřeba vytvořit 

otvor v montážní desce v souladu s níže uvedeným obrázkem. 
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Podmínky zabudování panelu, kde: 
1. panel, 
2. ventilační otvory pro cirkulaci vzduchu (poznámky: otvory nesmí 
snížit požadovaný stupeň ochrany IP; ventilační otvory nejsou 
požadovány, pokud teplota okolí panelu není překročena). 
• Demontáž panelu: Chcete-li vyjmout panel (1) ze zabudování, 

vložte ploché prvky (2) do označených štěrbin. To způsobí vychýlení 

západek konstrukce panelu a umožní vyjmutí panelu (1). 

 

13.4 Montáž výkonného modulu 
Výkonný modul musí být zabudovaný. Zabudovaní musí zajistit 

stupeň ochrany odpovídající podmínkách prostředí, ve kterém bude 

regulátor používaný. Kromě toho musí zabránit uživateli přístup k 

nebezpečným částem pod napětím, např. svorky. K zabudování je 

možno použít standardní instalační skříňku. V tomto případě má 

uživatel přístup k čelní ploše výkonného modulu. 

 

 

Skříň mohou tvořit rovněž prvky kotle, které obklopují celý 

modu. Skříň modulu nezajišťuje odolnost proti prachu a vodě. 

Pro ochranu před těmito faktory je nutno modul zabudovat 

příslušnou skříni. Výkonný modul je určen k montáží na 

standardní lištu DIN TS35. Lištu je potřeba připevnit k pevnému 

povrchu. Před umístěním modulu na lištu (2) je potřeba zvednout 

nahoru háček (3). Po umístění na lištu zatlačit háček (3) do 

původní polohy. Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a 

není je možné sejmout z lišty bez použití nářadí. Vzhledem k 

bezpečnosti je potřeba zachovat bezpečnou vzdálenost mezi 

aktivními částmi svorek výkonného modulu a vodivými 

(kovovými) prvky skříně (minimálně 10 mm). Připojovací vodiče 

musí být zabezpečeny proti vytržení, uvolnění nebo zabudované 

tak, aby mohlo vzniknout napětí ve vztahu k vodičům. 

 

 

 
 
Metody zabudování modulu: a - v pouzdře modulu s přístupem k 

čelní ploše, b - v pouzdře bez přístupu k čelní ploše, 1 - výkonný 

modul, 2 - lišta DIN TS35, 3 – háček.
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13.5 Stupeň krytí IP 
Skříň výkonného modulu regulátoru poskytuje různé stupně 

ochrany IP v závislosti na způsobu montáže. Po zabudování od 

čela skříně výkonného modulu má zařízení stupeň krytí IP20 

(uvedeno na typovém štítku). Skříň ze strany svorek má stupeň 

krytí IP00, proto musí být svorky výkonného modulu 

bezpodmínečně zabudované a musí být zabráněn přístup k této 

části skříně. Pokud nastane potřeba získání přístupu k části se 

svorkami, je potřeba odpojit napájení ze sítě, ujistit se, že na 

svorkách a kabelech již není žádné napětí a poté demontovat 

skříň výkonného modulu. 
 

13.6 Připojení elektrické instalace 
Regulátor je určen pro napájecí napětí 230V~, 50Hz. 
Instalace by měla být: 

•  třívodičová (s ochranným vodičem), 

•  v souladu s platnými předpisy. 

 

 
POZOR: PO VYPNUTÍ REGULÁTORU POMOCÍ OBRAZOVKY SE 

MŮŽE NA SVORKÁCH REGULÁTORU VYSKYTOVAT NEBEZPEČNÉ 

NAPĚTÍ. PŘED MONTÁŽNÍMI PRACEMI JE POTŘEBA 

BEZPODMÍNEČNĚ ODPOJIT SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ A UJISTIT SE, ŽE NA 

SVORKÁCH A KABELECH NENÍ NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ. 
 

Připojovací kabely by neměly být v kontaktu s plochami o 

teplotě přesahující jejich nominální provozní teplotu. Svorky s 

čísly 1-21 jsou určeny pro připojení zařízení s napětím 230V~. 

Svorky 22–49 jsou určeny pro spolupráci se zařízeními nízkého 

napětí (do 12V). 

 

 

 
PŘIPOJOVACÍ KABELY BY NEMĚLY BÝT V KONTAKTU S 

PLOCHAMI O TEPLOTĚ PŘESAHUJÍCÍ JEJICH NOMINÁLNÍ PROVOZNÍ 

TEPLOTU. SVORKY S ČÍSLY 1-21 JSOU URČENY PRO PŘIPOJENÍ 

ZAŘÍZENÍ S NAPĚTÍM 230V~. SVORKY 22–49 JSOU URČENY PRO 

SPOLUPRÁCI SE ZAŘÍZENÍMI NÍZKÉHO NAPĚTÍ (DO 12V). 
 
Konce připojených kabelů, zejména s napájecím napětím, musí 

být zabezpečeny před roztřepením, např. izolovanými 

svorkovými pouzdry. Napájecí kabel musí být připojeny ke 

svorkám označených šipkou. 

 

 

 
PŘIPOJENÍ VEŠKERÝCH PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ MŮŽE 

BÝT PROVEDENO POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU V 

SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY. PŘÍKLADEM TAKOVÝCH 

ZAŘÍZENÍ JSOU ČERPADLA, POHONY NEBO RELÉ 

OZNAČENÉ JAKO "RELAY" A PŘIJÍMAČE K NĚMU 

PŘIPOJENÉ. JE POTŘEBA PŘITOM PAMATOVAT NA 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ÚRAZEM 

ELEKTRICKÝM PROUDEM. REGULÁTOR MUSÍ BÝT 

VYBAVENY SADOU KOLÍKŮ VLOŽENÝCH DO KONEKTORU 

PRO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ O NAPĚTÍ  230V~. 
 

Ochranný vodič napájecího kabelu musí být připojen k 

nulové liště připojené ke kovovému plášti regulátoru. 

Nulová lišta musí být připojena ke svorce regulátoru 

označené symbolem  
a s ochrannými  svorkami kabelů zařízení připojených k 

regulátoru. 
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Elektrické schéma MB10kW-v03-T4: hořák PB VG + Modul ecoMAX 860 P3 varianta O + Modul B
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Schéma elektrického zapojení regulátoru ecoMAX860P3-O TOUCH (VG): 
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Schéma elektrického zapojení – přídavný modul B k regulátoru ecoMAX860P3-O TOUCH (VG): 
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Popis výstupů řídícího modulu ecoMAX 860P3- v. O a rozšiřujícího modulu ecoMAX 800 P2- modul B

 
Modul A Modul B 

STB- tepelná ochrana STB MC- čidlo CO - oběh C 
EF- podavač zásobníku MD- čidlo CO - oběh D 
CF- ventilátor hořáku BH- horní teplotní čidlo bufferu 
IF- podavač hořáku BL- dolní horní teplotní čidlo bufferu 
IG- zapalovač T C- pokojový regulátor CO - oběh C 
BP- kotlové čerpadlo T D- pokojový regulátor CO - oběh D 
HWD- čerpadlo TUV H2- napěťový výstup pro řízení rezervního kotle,  

signalizaci alarmů nebo oběhového čerpadla TUV 
AC- pohon odpopelnění HWP- oběhové čerpadlo TUV 
BC- pohon čištění PM C- čerpadlo CO - oběh C 
GC- pohon roštu SM C- MIX CO - oběh C 
PM A- čerpadlo MIXu CO - oběh A PM D- čerpadlo CO - oběh D 
SM A- ventil MIXu - obvod A SM D- MIX CO - oběh D 

GCS- ovládací signál pohonu čištění  
λ, B- vstup modulů  
OS- čidlo plamene  
FL- zpětná vazba pohonu čištění  
RMP- dmychadlo hall  
PLS- čidlo úrovně paliva minimum  
H- univerzální vstup  
DS- koncový spínač dveří  
RP- pokojový panel (regulátor)  
BP- ovládací panel kotle  
BT- čidlo teploty kotle  
FS- čidlo teploty hořáku  
WS- venkovní čidlo  
CWU- čidlo TUV  
RS- čidlo teploty vracející se vody  
AS- koncový spínač popelníku  
M A- čidlo CO - oběh A  
T A- pokojový regulátor CO - oběh A  
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13.8 Připojení teplotních čidel 
Kabely čidel je možno prodloužit kabely s průřezem, který není 

menší než 0,5 mm2. Celková délka kabelů každého z čidel by 

neměla překročit 15 m. Teplotní čidlo kotle by mělo být instalováno 

v teploměrové rouře umístěné na plášti kotle. Teplotní čidlo 

zásobníku teplé užitkové vody v teploměrové rouře přivařené v 

zásobníku. Teplotní čidlo MIXu je potřeba nainstalovat nejlépe v 

tubě (objímce) umístěné v proudu tekoucí vody v rouře, ale také je 

možné namontování čidla "přitisknutím" k rouře, za předpokladu 

použití tepelné izolace, která bude obklopovat čidlo spolu s rourou. 

 

 
ČIDLA MUSÍ BÝT ZABEZPEČENY PROTI UVOLNĚNÍ SE Z POVRCHU, KE 

KTERÉMU JSOU PŘIPEVNĚNY. 
 
Je potřeba zajistit dobrý tepelný kontakt mezi čidly a měřeným 

povrchem. K tomuto účelu by měla být použita tepelně vodivá 

pasta. Je zakázáno přelit čidla olejem nebo vodou. Kabely čidel musí 

být odděleny od síťových kabelů. V opačném případě může dojít k 

chybnému měření teploty. Minimální vzdálenost mezi těmito vodiči 

by měla být alespoň 10 cm. Je potřeba zabránit kontaktu kabelů 

čidel s horkými částmi kotle a topného systému. Kabely teplotních 

čidel jsou odolné na teplotu nepřevyšující 100°C. 

 

13.9 Připojení venkovního čidla 
Regulátor spolupracuje výhradně z venkovním čidlem typu CT6-P. 

Čidlo musí být nainstalováno na nejchladnější zdi budovy, obvykle 

se jedná o severní stranu pod střechou. Čidlo by nemělo být 

vystaveno přímým slunečním paprskům a dešti. Čidlo by mělo být 

připevněno ve výšce nejméně 2 m nad zemí dál od oken, komínů a 

jiných zdrojů tepla, které by mohly narušit měření teploty 

(minimálně 1,5 m). Pro připojení by měl být použít kabel s průřezem 

nejméně 0,5 mm2 a délce až 25 m. Polarita vodičů není důležitá. 

Druhý konec je potřeba připojit ke svorkám regulátoru. Čidlo by 

mělo být přišroubováno ke zdi pomocí upevňovacích šroubů. 

Přístup do otvorů pro upevňovací šrouby získáte po odšroubování 

krytu pouzdra čidla. 

 
Otvory pro upevňovací šrouby Upevňovací šroub 

13.10 Kontrola teplotních čidel 
Teplotní čidla lze zkontrolovat změřením jejich odolnosti v dané 

teplotě. V případě zjištění významných rozdílů mezi hodnotou 

naměřeného odporu a hodnot z níže uvedené tabulky, je nutné 

čidlo vyměnit. 

 
CT4 

Teplota *°C+ Min. *Ω+ Nom. *Ω+ Max. *Ω+ 
0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
25 990 1000 1010 
30 1029 1040 1051 
40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 
60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 
80 1462 1490 1518 
90 1559 1591 1623 
100 1659 1696 1733 

CT6-P (venkovní) 

Teplota *°C+ Min. *Ω+ Nom. *Ω+ Max. *Ω+ 
0 999,7 1000,0 1000,3 
25 1096,9 1097,3 1097,7 
50 1193,4 1194,0 1194,6 
100 1384,2 1385,0 1385,8 
125 1478,5 1479,4 1480,3 
150 1572,0 1573,1 1574,2 

 

13.11 Připojení pokojového termostatu MIXu 
Pokojový termostat po rozpojení kontaktů snižuje nastavenou 

teplotu oběhu MIXu o hodnotu snížení nastavené teploty MIXu od 

termostatu. Parametr se nachází v: 
Nastavení MIXu 1-5 > Pokojový termostat MIXu 
Hodnotu parametru je nutno zvolit tak, aby po aktivaci 

pokojového termostatu (rozpojení kontaktů), teplota v místnosti 

klesla. V případě připojení pokojového panelu je potřeba se ujistit, 

že je správně vybrán servisní parametr Výběr termostatu.
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13.12 Připojení pokojového termostatu kotle 
Pokojový termostat pro oběh kotle může vypnout chod hořáku 

nebo vypnout čerpadlo kotle CO. Aby pokojový termostat 

vypnul chod kotle je třeba nastavit hodnotu Výběr termostatu 

na univerzální nebo ecoSTER T1, pokud je připojen pokojový 

panel ecoSTERTOUCH. 
Servisní nastavení > Nastavení kotle > Výběr termostatu 
Chcete-li, aby pokojový termostat vypnul čerpadlo kotle CO bez 

vypnutí hořáku, je potřeba nastavit hodnotu parametru: 
Servisní nastavení > Nastavení kotle > Vypnutí čerpadla 

termostatu = ANO 
 

13.13 Připojení rezervního kotle 
Regulátor může ovládat práci rezervního kotle (plynového nebo 

olejového). Rezervní kotel bude automaticky aktivován v 

případě, že nastane alarm v hlavním kotli, který brání v jeho 

další práci nebo po klesnutí teploty hlavního kotle. Připojení k 

rezervnímu kotli, např. plynovému, by mělo být provedeno 

kvalifikovaným technikem v souladu s technickou dokumentaci 

tohoto kotle. Rezervní kotel musí být připojen přes relé na 

svorky 46-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příkladné schéma uspořádání pro připojení rezervního kotle k 

regulátoru: 

1.  regulátor, 

2.  rezervní kotel (plynový nebo olejový), 

3.  relé RM 84-2012-35-1012 a patice GZT80 RELPOL. 

 

 
Standardní regulátor není vybaven relé. Zapnutí ovládání 

rezervního kotle nastává po nastavení funkce výstupu H na 

Rezervní kotel.  Servisní nastavení > Výstup H mod. A 

 
Připojení rezervního kotle nastává po sejmutí napětí ze svorek 

46-47. Zapnutí rezervního kotle nastává po dodání napětí na 

svorky 46-47. 

 

Elektrické schéma ovládání ventilu pro přepínání 

rezervního kotle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  regulátor, 

2.  rezervní kotel, 

3.  relé, 

5.  pohon přepínající ventil (s koncovým vypínačem), pozor: 

svorky 22, 21, 24 musí být galvanicky oddělené od svorek 12, 11, 

14. 
. 

 

13.14 Připojení signalizace alarmů 
Regulátor může signalizovat alarmové stavy připojením externích 

zařízení, např. zvonek nebo zařízení GPS pro odesílání SMS. 

Zařízení pro signalizaci alarmů by mělo být připojeno v souladu s 

níže zobrazeným obrázkem pomocí relé.. 
Vypnutí signalizace alarmů nastává po nastavení funkce výstupu H 

na Alarmy. Servisní nastavení > Výstup H mod. A 
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Připojení externího alarmového zařízení: 

 

 

1.  regulátor 

2.  externího alarmové zařízení 

3.  relé 

 

13.15 Připojení pohonu MIXu 

 

PŘI PŘIPOJOVÁNÍ POHONU MIXU JE TŘEBA DÁVAT POZOR, ABY 

NEDOŠLO K PŘEHŘÁNÍ KOTLE, CO SE MŮŽE STÁT PŘI OMEZENÉM 

PRŮTOKU VODY V KOTLI. DOPORUČUJEME SE PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ 

SEZNÁMIT S UMÍSTĚNÍM VENTILU PRO MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ, ABY 

BYLO MOŽNÉ KDYKOLIV ZAJISTIT ODBĚR TEPLA Z KOTLE JEHO 

MAXIMÁLNÍM OTEVŘENÍM.. 
 
Regulátor spolupracuje pouze s pohony ventilů MIXu vybavených 

koncovými spínači. Použití jiných pohonů je zakázáno. Je možné 

používat pohony s časovým rozsahem plných otáček 90 až 255 s. 
Popis připojení MIXu: 

•  připojit teplotní čidlo MIXu, 

•  připojit elektricky čerpadlo MIXu, 

•  spustit regulátor a vybrat v servisním menu vhodnou obsluhu 

MIXu Servisní nastavení > Nastavení MIXu 1 

•  navést v servisních nastaveních MIXu vhodný čas pro otevírání 

ventilu (čas by měl být uvedeny na typovém štítku pohonu, např. 

120 s). 

•  připojit elektrické napájení regulátoru a zapnout regulátor, aby 

čerpadlo MIXu pracovalo, 
 

 

 

•  určit směr, kterým se pohon zavírá/otevírá. Za tímto účelem 

ve skříni pohonu přepnout tlačítko na ruční ovládání a najít 

polohu, ve které teplota v oběhu MIXu je maximální (v regulátoru 

toto odpovídá poloze 100% ON) a poloha ventilu, kde teplota 

oběhu MIXu je minimální (v regulátoru odpovídá poloze 0% OFF). 

Zapamatujte si pohovy pro pozdější ověření správného připojení, 

•  odpojit elektrické napájení regulátoru, 

•  připojit do napájení pohon MIXu s regulátorem a dokumentaci 

výrobce pohonu ventilu. Nespleťte směr otevírání se zavíráním, 

•  připojit elektrické napájení regulátoru a uvést regulátor do 

stavu spánku (STAND-BY), 

•  zkontrolovat, zda nejsou obrácené kabely zavírání a otevírání 

MIXu, pro tento účel vstupte do Menu: Ruční ovládání a otevřete 

MIX výběrem MIX 1 Otevírání = ON. Při otevírání pohonu teplota 

na čidle MIXu by měla růst. Pokud toto je jinak, vypněte elektrické 

napájení regulátoru a přepněte kabely. (Pozor: jinou příčinou 

může být špatně připojený mechanicky ventil! - zkontrolujte v 

dokumentaci výrobce ventilu, zda je správně připojen). 

 

13.16 Připojení pokojového panelu 
Existuje možnost připojení k regulátoru přídavného panelu 

ecoSTERTOUCH, který může plnit funkci: 

•  pokojového termostatu, 

•  panelu ovládajícího kotel, 

•  signalizaci alarmů, 

•  ukazatele úrovně paliva. 

 

POZNÁMKA: PRŮŘEZ KABELŮ 12V A GND K PŘIPOJENÍ 

POKOJOVÉHO PANELU BY MĚL BÝT ALESPOŇ 0,5MM2. 
 

 
Maximální délka kabelů by neměla překročit 30 m. Tato délka 

může být větší při použití kabelů s větším průřezem než 
0,5mm2. 

•  Čtyřvodičové připojení. Připojte dle elektrického schématu. 

•  Dvouvodičové připojení. Připojení vyžaduje použití externího 

napájení +12VDC s proudem min. 400 mA. Body napájení panelu: 

GND a VCC připojit k externímu napájení, zatímco linky D+ a D- 

připojit tak, jak je znázorněno v elektrickém schématu. 
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14. Servisní menu 
Menu je dostupné pouze po zadání servisního hesla. 
 

 

 Servisní nastavení 
Nastavení hořáku 
Nastavení kotle 
Nastavení CO a TUV 
Nastavení bufferu* 
Nastavení MIXu 1-5* 
Výstup H 
Obnovit výchozí nastavení 
Kalibrace dotykového panelu 

 

 

 Nastavení hořáku 
Roztápění 
· Doba zahřívání 
· Startovací dávka paliva 
· Detekce plamene 
· Foukání při roztápění 
· Doba roztápění 
Práce 
· Maximální výkon hořáku 
· Maximální výkon hořáku FL 
· Minimální výkon hořáku FL 
· Nastavení foukání: 
- Nominální výkon foukání 
- Nominální výkon kyslíku* 
- Střední výkon foukání 
- Střední výkon kyslíku* 
- Minimální výkon foukání 
- Minimální výkon kyslíku* 
· Doba cyklu v režimu PRÁCE 
· Časová prodleva foukání 
· Čas dozoru 
· Výkonnost podavače 
· Výhřevnost paliva 
· Práce s Lambda sondou* 
Čištění 
· Max. doba provozu lineárního pohonu 
· Vysunutý lineární pohon 
· Skrytý lineární pohon 
· Doba odpopelňování 
· Doba čištění výměníku 
Proměnná geometrie roštu 
 

 

 

 

 

 

 

 
· Obsluha 
· Pohon při nominálním výkonu 
· Pohon při minimálním výkonu 
· Zpoždění lineárního pohonu 
· Krok pohonu při návratu 
· Krok hořáku při návratu 
· Doba prostoje při návratu 
· Čištění - odstup 
· Čištění - pohyb 
Nastavení zásobníku 
· Objem zásobníku 
· Čidlo úrovně paliva 
· Minimální množství paliva 
· Podavač 
- Doba testu výkonnosti 
- Test výkonnosti podavače 
- Váha paliva 
Rošt - dřevo 
· Maximální čas roztápění 
· Práce foukání - dozor 
· Přestávka foukání - dozor 
· Doba detekce chybějícího paliva 

 

 

Nastavení kotle 
Ochrana návratu 
· Ochrana návratu 4D 
· Hystereze návratu 
· Minimální teplota návratu 
· Přivření ventilu 
Výběr termostatu 
· Vypnutý 
· Univerzální 
· ecoSTERT1,T2,T3* 
Maximální teplota kotle 
Hystereze 
Odpojení čerpadla od termostatu 
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Nastavení CO a TUV 
Teplota spuštění čerpadla CO 
Prostoj čerpadla CO během doplňování TUV 
Doba prostoje čerpadla CO od termostatu 
Doba provozu CO od termostatu 
Min. teplota TUV 
Max. teplota TUV 
Zvýšení teploty kotle od TUV a MIXu 
Prodloužení práce TUV 
Doba prostoje oběhového čerpadla* 
Doba práce oběhového čerpadla* 
Teplota spuštění oběhového čerpadla* 
Výměník tepla 
 
Nastavení bufferu 
Obsluha bufferu 
Teplota spuštění doplňování 
Teplota ukončení doplňování 
Začátek topné instalace 
 
Nastavení MIXu 1-5* 
Obsluha MIXu 
·Vypnutá 
·Zapnutá CO 
·Zapnutá podlaha 
·Pouze čerpadlo 
Výběr termostatu 
· Vypnutý 
· Univerzální 
· ecoSTERT1-T3* 
Minimální teplota MIXu 
Maximální teplota MIXu 
Pásmo proporcionality* 
Časová konstanta integrace* 
Čas otevření ventilu 
Odpojení čerpadla od termostatu 
Necitlivost MIXu* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup H 
Konfigurace výstupu H1 
· Rezervní kotel 
· Alarmy 
· Oběhové čerpadlo 
· Externí podavač: 
· Doba provozu přídavného podavače* 
Konfigurace výstupu H2* 
· Rezervní kotel 
· Alarmy 
· Oběhové čerpadlo 
· Externí podavač: 
· Doba provozu přídavného podavače* 
 

 
* není k dispozici, pokud není připojeno vhodné čidlo, 

přídavný modul nebo je parametr skrytý. 
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15. Servisní nastavení 
15.1 Hořáku 

Nastavení hořáku 

Roztápění  
Doba zahřívání Doba zahřívání zapalovače před připojením ventilátoru. Neměla by být příliš dlouhá, aby nedošlo k 

poškození ohřívače. Po uplynutí této doby, ohřívač dále pracuje, až do okamžiku zjištění nárůstu 

teploty výfukových plynů. 
Startovací dávka paliva Dávka paliva podávána při roztápění. Týká se prvního pokusu roztápění. V dalších pokusech je 

dávka paliva menší. 
Detekce plamene Práh detekce plamene v % světla, při kterém regulátor rozpozná, že ohniště je již rozhořené. Používá 

se také k detekci chybějícího plamene. 
Foukání při roztápění % foukání při roztápění. Poznámka: příliš vysoká hodnota prodlužuje proces roztápění nebo 

způsobuje neúspěšný pokus roztápění. 
Doba roztápění Doba dalších pokusů roztápění. Po uplynutí této doby přechází regulátor na další pokus roztápění 

(max. 3 pokusy). 
Práce  
Maximální výkon hořáku Nastavený výkon hořáku v režimu PRÁCE. 
Maximální výkon hořáku FL Maximální výkon, se kterým může hořák pracovat při práci v režimu Fuzzy Logic. 
Minimální výkon hořáku FL Minimální výkon, se kterým může hořák pracovat při práci v režimu Fuzzy Logic. 
Nastavení foukání Foukání nominální/střední/minimální výkon – výkon foukání ventilátoru při práci hořáku s 

nominálním/středním a minimálním výkonem. 
Kyslík nominální/střední výkon – obsah kyslíku v odpadních plynech při práci hořáku s 

nominálním/středním výkonem. 
Střední výkon – hystereze H2 - teplotní práh přechodu mezi maximálním a středním výkonem 

hořáku. 
Minimální výkon – hystereze H1 - teplotní práh přechodu mezi středním a minimálním výkonem 

hořáku. 
Hystereze kotle - pokud teplota kotle spadne pod nastavenou teplotu kotle o hodnotu hystereze kotle, 

nastane automatické roztápění hořáku. 
Doba cyklu v režimu PRÁCE Doba celého cyklu podávání paliva v režimu PRÁCE. Doba cyklu PRÁCE = doba podávání v režimu 

PRÁCE + doba prostoje podavače 
Čas dozoru Po uplynutí doby dozoru přechází regulátor do režimu VYHASÍNÁNÍ, a následně do režimu 

PROSTOJ. Pokud parametr doby dozoru = 0, pak regulátor ignoruje režim DOZOR a přechází ihned 

do režimu VYHASÍNÁNÍ. Pokud parametr doby dozoru = 255, pak regulátor zůstává v režimu 

DOZOR do poklesu teploty kotle, při níž se vrátí do režimu PRÁCE. 
Výkonnost podavače Výkonnost podavače paliva v kg/h. Zadejte naměřenou hmotnost paliva při neustálém podávání 

paliva (podavač připojeny trvale). Parametr nemá vliv na provoz hořáku a slouží k výpočtu úrovně 

paliva a aktuálního výkonu kotle. 
Výhřevnost paliva Výhřevnost paliva v kWh/kg. Parametr slouží pouze pro informační účely. Parametr nemá vliv na 

práci hořáku a slouží k výpočtu úrovně paliva a aktuálního výkonu kotle. 
Práce s Lambda sondou Pokud parametr zůstane nastaven na "ZAPNUTO", pak bude regulátor pracovat s využitím údajů z 

lambda sondy. Množství vzduchu dodávaného do ohniště bude automaticky voleno tak, aby se 

získalo nastavenou hodnotu kyslíku v odpadních plynech. Pokud parametr zůstane nastaven na 

"VYPNUTO", pak údaje z lambda sondy nebudou mít vliv na práci regulátoru. 
Čištění  
Max. doba provozu lineárního pohonu Maximální doba provozu lineárního pohonu.. 
Vysunutý lineární pohon Úroveň napětí vhodná pro vysunutý lineární pohon. 
Skrytý lineární pohon Úroveň napětí vhodná pro skrytý lineární pohon. 
Doba odpopelňování Nastavení doby trvání přesypávání popele do koryta šneku a centrálního zásobníku na popel. 
Doba čištění výměníku Doba trvání čištění výměníku tepla. 

 

 



KOSTRZEWA  
Lídr mezi kotly na pelety    Návod k obsluze regulátoru Platinum Bio ecoMAX 860P – PL 09.1 

 36      15. Servisní nastavení                                                                                    .

 
Proměnná geometrie roštu  
Obsluha Zapíná nebo vypíná obsluhu proměnné geometrie roštu. 
Pohon při nominálním výkonu Úroveň napětí pro lineální pohon během práce hořáku při nominálním výkonu. 
Pohon při minimálním výkonu Úroveň napětí pro lineální pohon během práce hořáku při minimálním výkonu. 
Zpoždění lineárního pohonu  Doba provozu hořáku při minimálním výkonu, po kterém se začne posunovat rošt. 
Krok pohonu při návratu Krok lineálního pohonu při rostoucím výkonu kotle. 
Krok hořáku při návratu Růst výkonu hořáku při jediném kroku vrácení se roštu. 
Doba prostoje při návratu Doba prostoje mezi dalšími kroky vrácení se roštu při růstu výkonu hořáku. 
Čištění - odstup Množství spáleného paliva, po kterém následuje čištění roštu - vrácení se a vysunutí roštu. 
Čištění - pohyb Rozsah pohybu prováděného během čištění. 
Nastavení zásobníku  
Objem zásobníku Objem zásobníku paliva pro výpočet úrovně paliva. Zavedení správné hodnoty zbavuje uživatele od 

nutnosti provádění kalibrace úrovně paliva. Pro provedení kalibrace úrovně paliva regulátor již nevyužívá 

hodnotu tohoto parametru. 
Čidlo úrovně paliva Zapnutí obsluhy čidla úrovně paliva způsobí, že po detekci nízké úrovně paliva regulátor sám zhasne po 

spálení určeného množství paliva, ledaže by palivo bylo doplněno. 
Minimální množství paliva Množství paliva, které má zůstat v zásobníku v okamžiku příjmu signálu z čidla úrovně paliva. 
Podavač • Doba testu výkonnosti - délka testu výkonnosti podavače. Po uplynutí této doby by jste měli zvážit 

doplněné palivo a zadat hodnotu do panelu. 
•Test výkonnosti podavače - zapnutí testu výkonnosti podavače. 
•Hmotnost paliva - hmotnost paliva během testu výkonnosti podavače. 

Rošt - dřevo V tomto režimu se automaticky vypíná podávání paliva, funguje pouze ventilátor foukání. 
Maximální čas roztápění Maximální doba trvání roztápění při práci v režimu Rošt. Po uplynutí této doby zobrazí regulátor zprávu 

Chybí palivo. 
Práce foukání - dozor Doba trvání foukání ventilátoru v režimu DOZOR, při práci v režimu Rošt. Hodnota by neměla být příliš 

velká, aby nedošlo k nadměrnému ohřátí vody v kotli. 
Přestávka foukání - dozor Doba přestávky mezi foukání v režimu DOZOR, při práci v režimu Rošt. Hodnota by neměla být příliš 

malá, aby nedošlo k nadměrnému ohřátí vody v kotli. 
Doba detekce chybějícího paliva Čas se odpočítá po klesnutí jasu plamene pod hodnotu parametru Detekce plamene. Po vypočtení tohoto 

času regulátor zobrazí zprávu: Chybí palivo. 
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15.2  Kotle 

 Nastavení kotle 

  Ochrana návratu  
  Ochrana návratu 4D Parametr zapíná/vypíná funkci ochrany návratu kotle pomocí ventilu MIXu s elektrickým pohonem. 

Ventil zůstává přivřený, pokud je teplota návratu příliš nízká. Pozor: nezapínejte funkci, pokud na 

ventilu není instalován elektricky pohon! 
  Hystereze návratu Elektrický pohon se vrátí do normálního provozu při teplotě návratu ≥ min. teplotě návratu + hystereze 

návratu 
  Minimální teplota návratu Teplota návratu kotle pod kterou elektrický pohon přivře ventil MIXu. Ventil se vrátí do normálního 

provozu, pokud se teplota návratu zvýší. 
  Přivření ventilu Je to % otevření ventilu MIXu v době aktivní funkce ochrany návratu. Je nutné nastavit takovou 

hodnotu, aby teplota návratu mohla růst. Poznámka: funkce ochrany návratu bude fungovat pouze 

tehdy, pokud nastavená teplota kotle bude natavena dostatečně vysoko. V opačném případě bude 

docházet k častému přivírání pohonu. Pozor, ventil se přivírá s přesnosti +-1%. 
  Výběr termostatu Výběr termostatu 
  Maximální teplota kotle Maximální nastavená teplota kotle, kterou může uživatel nastavit v uživatelském menu a maximální, 

kterou může automaticky nastavit regulátor, např. z venkovního ovládání atd. 
  Hystereze Pokud teplota kotle klesne pod nastavenou teplotu kotle o hodnotu hystereze, pak se automaticky 

spustí roztápění hořáku. 
  Odpojení čerpadla od termostatu • NE - pokojový termostat uhasí hořák (je potřeba vhodně nastavit parametr Výběr termostatu), 

• ANO - pokojový termostat neuhasí hořák a čerpadlo kotle zůstane vypnuté po rozdělení kontaktů 

pokojového termostatu. 

 

15.3  CO a TUV 
Nastavení CO a TUV 

Teplota spuštění čerpadla CO Parametr určuje teplotu, při které se zapne čerpadlo kotle CO. Toto chrání kotel proti rosení, které 

způsobuje jeho ochlazování studenou vodou vracející se v systému. Pozor: pouhé vypnutí čerpadla kotle 

nezaručuje ochranu kotle proti rosení a následné korozi. Je potřeba použít přídavnou automatiku, např. 

čtyřcestný ventil nebo třícestný termostatický ventil. 
Prostoj čerpadla CO během 

doplňování TUV 
K dispozici po připojení čidla TUV. Dlouhotrvající doplňování zásobníku TUV při zapnuté prioritě TUV 

může vést k nadměrnému ochlazení systému CO, neboť při takovém nastavení je čerpadlo CO vypnuto. 

Parametr doba prostoje čerpadla CO během doplňování TUV brání tomu umožňujíc pravidelné zapínání 

čerpadla CO během doplňování zásobníku TUV. Čerpadlo CO se po uplynutí této doby zapne na 

naprogramovanou dobu 30 s. 
Doba prostoje čerpadla CO od 

termostatu 
Pokud je dosaženo teploty ve vytápěných místnostech (rozdělený kontakt pokojového termostatu), pak se 

čerpadlo CO zastaví na Dobu prostoje čerpadla CO od termostatu, po uplynutí této doby se zapne na 

Dobu práce provozu CO od termostatu. Poznámka: aby mohlo být čerpadlo CO blokováno pokojovým 

termostatem, musí být splněny podmínky: Výběr pokojového termostatu kotle ≠ Vypnutý a Vypnutí 

čerpadla od termostatu = ANO. 

Doba provozu CO od termostatu 

Min. teplota TUV K dispozici po připojení čidla TUV. Je to parametr, pomocí kterého je možno zabránit uživateli nastavení 

příliš nízké teploty TUV. 
Max. teplota TUV K dispozici po připojení čidla TUV. Parametr určuje, do jaké maximální teplotu bude nahřátý zásobník 

TUV během vypouštění přebytečného tepla z kotle v alarmových stavech. Je to velmi důležitý parametr, 

protože nastavení příliš vysoké teploty může vést k nebezpečí opaření uživatele užitkovou vodou. Příliš 

nízká hodnota parametru způsobí, že při přehřátí kotle nebude možnost odvedení přebytečného tepla do 

zásobníku TUV. Při navrhování systému teplé užitkové vodu je potřeba brát v úvahu možnost poškození 

regulátoru. V důsledku poruchy regulátoru, voda v zásobníku teplé užitkové vodu se může zahřát na 

nebezpečnou teplotu, která ohrožuje uživatele opařením. Je potřeba použít přídavné zabezpečení ve formě 

termostatických ventilů. 
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Zvýšení teploty kotle od TUV a 

MIXu 
Parametr určuje, o kolik stupňů bude zvýšená nastavená teplota kotle, aby došlo k doplnění zásobníku 

TUV, bufferu a oběhu MIXu. Zvýšení teploty je realizováno pouze tehdy, pokud to bude potřeba. Když 

je nastavená teplota kotle na dostatečné úrovní, pak ji regulátor nebude měnit vzhledem k potřebě 

doplnění zásobníku TUV, bufferu nebo oběhu MIXu. 
Prodloužení práce TUV K dispozici po připojení čidla TUV. Po doplnění zásobníku TUV a vypnutí čerpadla TUV může nastat 

riziko přehřátí kotle. K tomu dochází v případě, že je nastavená teplota TUV vyšší nebo nastavená 

teplota kotle. Tento problém se týká zejména práce čerpadla TUV v režimu "LÉTO", když je čerpadlo 

CO vypnuto. K ochlazení kotle je možné práci čerpadla TUV prodloužit o dobu Prodloužení práce TUV. 
Doba prostoje oběhového čerpadla Doba přestávky mezi intervaly práce oběhového čerpadla je definována hodnotou parametru doba 

prostoje cirkulace (doporučené nastavení 15-40 min.). Oběhové čerpadlo pracuje průběžně během celé 

doby práce cirkulace (doporučené nastavení je 60-120 s). 
Doba práce oběhového čerpadla 

Teplota spuštění oběhového 

čerpadla 
Teplota užitkové vody, při které je zapínáno oběhové čerpadlo k vynucení jejího oběhu. 

Výměník tepla Platí pouze pro hydraulické systémy s výměníkem tepla mezi systémem otevřeným a zavřeným. 
Dostupné možnosti: 
• ANO - čerpadlo kotle pracuje nepřetržitě v krátkém oběhu kotel - výměník, není vypnutá, např. od 

funkce LÉTO nebo priorita teplé užitkové vody, 
• NE - čerpadlo kotle pracuje normálně. 

 

 15.4 Bufferu 
Nastavení bufferu 

Obsluha bufferu Parametr slouží k zapnutí režimu práce s bufferem. 
Teplota spuštění doplňování Parametr Teplota spuštění doplňování bufferu definuje horní teplotu bufferu, pod kterou se začíná proces 

doplňování bufferu. Proces doplňování bufferu bude dokončen v okamžiku, když dolní teplota bufferu 

dosáhne definované hodnoty v parametru Teplota ukončení doplňování bufferu. Teplota ukončení doplňování 

Začátek topné instalace Pokud horní teplota bufferu klesne pod tuto hodnotu, pak pro úsporu elektrické energie nastane vypnutí 

čerpadel MIXu a čerpadla TUV. Funkce je užitečná zejména při práci v režimu ROŠT. 

 

 15.5 MIXu 
Nastavení MIXu 1-5 

Obsluha MIXu Parametr slouží k zapnutí režimu práce s bufferem. 
Vypnutá Pohon MIXu a čerpadlo MIXu není zapnuto. 
Zapnutá CO Je možné využít, pokud oběh MIXu napájí radiátory ústředního topení. Maximální teplota oběhu MIXu 

není omezená, MIX je plně otevřen během alarmů, např. při přehřátí kotle. Poznámka: nezapínejte tuto 

možnost, pokud je instalace vyrobena z trubek citlivých na vysokou teplotu. V takovém případě je 

doporučeno nastavit obsluhu MIXu na zapnutou volbu PODLAHA. 
Zapnutá podlaha Je možné využít, pokud oběh MIXu napájí podlahové vytápění. Maximální teplota oběhu MIXu je 

omezená na hodnotu parametru max. nastavená teplota MIXu. Poznámka: po zvolení možnosti zapnutá 

PODLAHA, je potřeba nastavit parametr max. nastavená teplota MIXu na takovou hodnotu, aby nebyla 

podlaha poškozena a nevzniklo nebezpečí popálení. 

Pouze čerpadlo Jakmile teplota okruhu MIXu překročí nastavenou v parametru teplotu MIXu, napájení čerpadla MIXu 

bude vypnuto. Po snížení teploty okruhu o 2ºC - bude čerpadlo opět zapnuto. Možnost se obvykle 

používá k ovládání čerpadlem podlahového vytápění v době, když spolupracuje s termostatickým 

ventilem bez pohonu. 
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Výběr termostatu • Vypnutý - vypíná vliv pokojového termostatu na fungování kotle, 
• Univerzální - zapíná pokojový termostat spínací - rozpínací připojený na svorky 42-43, doporučuje se 

použít termostaty s hysterezí pod 1K, 
• ecoSTER T1-T3 - možnost je k dispozici po připojení pokojového panelu, signál o stavu termostatu je 

odesílán z pokojového panelu. 
Minimální teplota MIXu Jedná se o parametr, pomocí kterého je možné omezit uživateli možnost nastavení příliš nízké nastavené 

teploty okruhu MIXu. Automatická regulace (např. dočasné snížení teploty) také nezpůsobí snížení 

nastavené hodnoty teploty pod hodnotu nastavenou v tomto parametru. 
Maximální teplota MIXu Parametr plní dvě funkce: 

• umožňuje omezení nastavení příliš vysoké nastavené teploty MIXu uživatelem. Automatická regulace 

(korekce dle topné křivky v závislosti na venkovní teplotě) také nezpůsobí překročení nastavené teploty 

nad hodnotu nastavenou v tomto parametru. 
• pokud Obsluha MIXu = Zapnuto nastane vypnutí čerpadla MIXu při Max. teplotě MIXu + 5°C, což 

chrání podlahu před poškozením. Pro podlahové topení nastavit na hodnotu ne větší než 45-50°C nebo 

menší, pokud teplotní pevnost podlahy nižší. Poznámka: příliš nízké nastavení parametrů může 

způsobovat zbytečné vypínání čerpadla. 
Pásmo proporcionality Parametr má vliv na velikost pohybu pohonu MIXu. Zvýšení jeho hodnoty způsobí rychlejší dosažení 

nastavené hodnoty teploty MIXu, ale příliš vysoká hodnota parametru způsobuje přeregulování teploty a 

zbytečné pohyby pohonu. Správná hodnota se nastavuje dle zkušenosti. Doporučuje se nastavení hodnot 

parametru v rozmezí 2-6 [3]. 
Časová konstanta integrace Čím vyšší je hodnota parametru, tím pomalejší je reakce pohonu na změny teploty. Nastavení příliš 

nízkých hodnot může vést ke zbytečným pohybům pohonu, příliš vysoká hodnota prodlužuje dobu 

nalezení nastavené hodnoty teploty. Správná hodnota se nastavuje ze zkušenosti. Doporučuje se 

nastavení hodnoty parametru v rozmezí 100 – 180 [160]. 
Čas otevření ventilu Je potřeba zadat čas plného otevření ventilu dle typového štítku ventilu pohonu, např. 140 s. 
Odpojení čerpadla od termostatu Nastavení parametru na ANO způsobí zavření pohonu MIXu a vypnutí čerpadla MIXu po rozdělení 

kontaktů pokojového termostatu (místnost je vytopená). Tato činnost se však nedoporučuje, protože 

vytápěná místnost může být příliš vychlazená. 
Necitlivost MIXu Nastavení parametru určujícího hodnotu teplotní necitlivosti (mrtvé zóny) pro systému ovládání MIXu. 

Regulátor řídí MIX takovým způsobem, aby hodnota naměřené teploty přes čidlo okruhu MIXu se 

rovnala nastavené hodnotě. Nicméně, aby se zabránilo příliš častým pohybům pohonu, které by mohly 

zbytečně zkrátit jeho životnost, regulace se provádí pouze, pokud naměřená teplota okruhu MIXu bude 

vyšší nebo nižší než nastavená o hodnotu vyšší než necitlivost MIXu. 

 

 15.6 Výstup H 
Výstup H 

Výstup H1 Funkce prováděné na výstupu výkonného modulu: 
• Rezervní kotel – výstup 46-47 ovládá rezervní kotel,, 
• Alarmy – pokud nastane alarm, následuje sepnutí výstupu 46-47. 
• Oběhové čerpadlo –  výstup 46-47ovládá práci oběhového čerpadla. 
• Externí podavač – výstup ovládá přídavný externí podavač. Parametr Doba provozu přídavného 

podavače určuje dobu chodu přídavného podavače (podavač z bunkru) od okamžiku zjištění nízké 

hladiny paliva v zásobníku kotle (rozpojení kontaktů čidla). 
Výstup H2* Obdobné funkce jako výstup H1, pouze realizované na výstupu 30-31 v přídavném modulu B. 
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15.7 Ostatní 
Ostatní 

Obnovit výchozí nastavení Obnovením servisního nastavení budou také obnoveny nastavení z hlavního menu 

(uživatele). 
Kalibrace dotykového panelu Nastavení přesné reakce na dotek na vybraném místě obrazovky pro ovládací 

panel. 

 

16. Výměna programu 

 
Výměna programu může být provedena pouze pomocí paměťové 

karty typu microSDHC. 

 

 
VÝMĚNU SOFTWARU MŮŢE PROVÁDĚT POUZE 

OPRÁVNĚNÁ OSOBA S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTI PŘED 

NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 
 
Před výměnou programu odpojte elektrické napájení regulátoru. 

Vložte paměťovou kartu do příslušného slotu. Na paměťové kartě by 

měl být uložen nový software ve formátu *.pfc ve formě dvou 

souborů: soubor s programem panelu a soubor s programem k 

modulu A regulátoru. Nový software umístěte přímo na paměťovou 

kartu, nikoli do složky. Poté připojte síťové napájení regulátoru a 

přejděte na: Obecné nastavení > Aktualizace softwaru a proveďte 

výměnu programu nejprve v modulu A regulátoru a následně v 

panelu regulátoru. 

 

17. Ostatní funkce 

17.1 Výpadek napájení 
V případě, že nastane výpadek napájení, regulátor se vrátí do 

režimu, ve kterém byl před výpadkem. 
 

17.2 Ochrana proti zamrznutí 
Pokud teplota kotle klesne pod 5 °C, čerpadlo kotle zůstane 

zapnuté a vynutí cirkulaci vody v kotli. Pokud teplota vody 

nestoupá, pak hořák kotle zůstává zapnutý. 
 

 
TATO FUNKCE NEMŮŢE STANOVIT JEDINÉ 

ZABEZPEČENÍ PROTI ZAMRZNUTÍ SYSTÉMU! JE 

POTŘEBA POUŢÍT JINÉ METODY. VÝROBCE 

REGULÁTORU NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY S 

TÍMTO SOUVISEJÍCÍ. 
 

17.3 Funkce ochrany čerpadel proti stagnací 
Regulátor vykonává funkci ochrany čerpadla CO, TUV a MIXu 

proti stagnací. Spočívá v jejich pravidelném zapínání (co 167 hod 

na dobu několika vteřin). To chrání čerpadla před znehybněním v 

důsledku usazení se kamene na kotli. Proto v průběhu přestávky v 

používání kotle musí být napájení regulátoru připojené. Funkce je 

také vykonávaná při vypnutém regulátoru pomocí klávesnice 

(regulátor ve stavu "Vypnutý kotel"). 
 

17.4 Výměna síťové pojistky 
Síťová pojistka je umístěná uvnitř skříně regulátoru. Pojistku může 

vyměnit pouze osoba s odpovídající kvalifikaci po odpojení 

síťového napájení. Je potřeba použít časové pojistky, porcelánové 

5x20 mm s jmenovitým proudem 6,3A. 
 

17.5 Výměna ovládacího panelu 
Nedoporučuje se výměna samotného ovládacího panelu, protože 

program v panelu musí být kompatibilní s programem v řídícím 

modulu.
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Tabulka nastavení servisního menu: 
Nastavení hořáku 

Roztápění 
Doba zahřívání  
Startovací dávka paliva  
Detekce plamene  
Foukání při roztápění  
Doba roztápění  
Práce 
Maximální výkon hořáku  
Maximální výkon hořáku FL  
Minimální výkon hořáku FL  
Nastavení foukání: 
• Nominální výkon foukání 

 

•Nominální výkon kyslíku*  
• Střední výkon foukání  
•Střední výkon kyslíku*  
• Minimální výkon foukání  
•Minimální výkon kyslíku*  
Doba cyklu v režimu PRÁCE  
Časová prodleva foukání  
Čas dozoru  
Výkonnost podavače  
Výhřevnost paliva  
Práce s Lambda sondou* Zap/Vyp 
Čištění 
Max. doba provozu lineárního pohonu  
Vysunutý lineární pohon  
Skrytý lineární pohon  
Doba odpopelňování OFF 
Doba čištění výměníku OFF 
Proměnná geometrie roštu 
Obsluha  
Pohon při nominálním výkonu  
Pohon při minimálním výkonu  
Zpoždění lineárního pohonu  
Krok pohonu při návratu  
Krok hořáku při návratu  
Doba prostoje při návratu  
Čištění - odstup  
Čištění - pohyb  

 
Nastavení zásobníku 

Objem zásobníku  
Čidlo úrovně paliva  
Minimální množství paliva  
Podavač  
Doba testu výkonnosti  
Test výkonnosti podavače  
Váha paliva  

Rošt - dřevo 
Maximální čas roztápění  
Práce foukání - dozor  
Přestávka foukání - dozor  
Doba detekce chybějícího paliva  

 
*  není k dispozici, pokud není připojeno vhodné čidlo, 

přídavný modul nebo je parametr skrytý. 

Nastavení kotle 

Ochrana návratu 
• Ochrana návratu  4D 
• Hystereze návratu 
• Minimální teplota návratu 
• Přivření ventilu 
Maximální teplota kotle  

Výběr termostatu  
Hystereze kotle  
Odpojení čerpadla od termostatu ON / OFF 

 

 
Nastavení CO a TUV 

Teplota spuštění čerpadla CO  
Prostoj čerpadla CO během doplňování TUV  
Doba prostoje čerpadla CO od termostatu ON / OFF 
Doba provozu CO od termostatu  
Min. teplota TUV  
Max. teplota TUV  
Zvýšení teploty kotle od TUV a MIXu  
Prodloužení práce TUV  
Doba prostoje oběhového čerpadla*  
Doba práce oběhového čerpadla*  
Teplota spuštění oběhového čerpadla*  
Výměník tepla  
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Nastavení bufferu* 

Obsluha bufferu  
Teplota spuštění doplňování  
Teplota ukončení doplňování  
Začátek topné instalace  

 

 
Nastavení MIXu 1-5* 

 1 
Obsluha MIXu  
Výběr termostatu  
Minimální teplota MIXu  
Maximální teplota MIXu  
Čas otevření ventilu  
Odpojení čerpadla od termostatu  

 2 3 

Obsluha MIXu   
Výběr termostatu   
Minimální teplota MIXu   
Maximální teplota MIXu   
Čas otevření ventilu   
Odpojení čerpadla od termostatu   

 4 5 

Obsluha MIXu   
Výběr termostatu   
Minimální teplota MIXu   
Maximální teplota MIXu   
Čas otevření ventilu   
Odpojení čerpadla od termostatu   

 

 
Výstup H 

Konfigurace výstupu H1  
Konfigurace výstupu H2*  
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Nastavení kotle 

Nastavená teplota kotle  
Ovládání kotle venkovním čidlem*  
Topná křivka kotle*  
Paralelní posun křivky*  
Koeficient pokojové teploty*  
Modulace výkonu na roštu* 
• Maximální výkon – foukání* 
• Průměrný výkon – foukání* 
• Minimální výkon – foukání* 
• Rozpalování  – foukání* 
• Hystereze kotle* 
Zdroj tepla  
Režim regulace  
Hladina paliva 
• Rezervní hladina 
• Kalibrace hladiny paliva 
Čištění 
Čištění hořáku  
Čištění popelníku  
Rezerva popelníku  
Čištění výměníku – od X 
Čištění výměníku – do X 
Noční snížení výkonu kotle  

 

 

 
Nastavení TUV 

Nastavená teplota TUV  
Provozní režim čerpadla TUV  
Hystereze zásobníku TUV  
Dezinfekce TUV  
Noční snížení zásobníku TUV  
Noční snížení oběhového čerpadla  

 

 

 

 

 

 
Nastavení MIXu* 

 1 

Nastavená teploty MIXu  
Pokojový termostat MIXu  
Ovládání MIXu venkovním čidlem*  
Topná křivka MIXu*  
Paralelní posun křivky*  
Koeficient pokojové teploty*  
Noční snížení MIXu  
Nastavení MIXu* 2 3 
Nastavená teploty MIXu   
Pokojový termostat MIXu   
Ovládání MIXu venkovním čidlem*   
Topná křivka MIXu*   
Paralelní posun křivky*   
Koeficient pokojové teploty*   
Noční snížení MIXu   
Nastavení MIXu 1-5* 4 5 
Nastavená teploty MIXu   
Pokojový termostat MIXu   
Ovládání MIXu venkovním čidlem*   
Topná křivka MIXu*   
Paralelní posun křivky*   
Koeficient pokojové teploty*   
Noční snížení MIXu   

 

 

 
Léto/Zima 

Režim Léto  
Teplota zapnutí režimu LÉTO*  
Teplota vypnutí režimu LÉTO*  

 

 
* není k dispozici, pokud není připojeno vhodné čidlo, 

přídavný modul nebo je parametr skrytý. 



KOSTRZEWA  
Lídr mezi kotly na pelety    Návod k obsluze regulátoru Platinum Bio ecoMAX 860P – PL 09.1  

Polsko 

Lídr mezi kotly na pelety 

 


