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1. Popis zařízení
Řídící jednotka HC64 je určena pro ruční nastavení regulace typu RNET (teplovodní vytápění) nebo RT (elektrické
přímotopné).
Řídící jednotka umožňuje naprogramovat parametry regulace teploty topení pro každý jednotlivý regulační okruh
v systému. Umožňuje řídit až 32 nezávislých okruhů buď v denním (pro každý den stejný časový program) nebo až
třítýdenním režimu (každý den může být jiný časový program).
Základním principem nastavení regulace spočívá ve vytvoření časových režimů, které se následně přiřadí jednotlivým
místnostem.
Řídící jednotka umožňuje regulovat v následujících režimech:

1. Komfortní režim. Systém reguluje dle nastavených režimů.
2. LOW režim. Útlumový režim, kdy vybrané nebo všechny místnosti jsou udržovány na nastavitelné nízké útlumové

teplotě.
3. LETO režim. Režim zabezpečuje u vodního vytápění cyklické otevírání a uzavírání hlavic v době, kdy je topení

odstaveno. Tím se zabrání „zalehnutí“ ventilů. U elektrického vytápění jsou v tomto režimu přímotopy vypnuty.

Řídící jednotku lze pohodlně ovládat buď přímo tlačítky na jednotce, nebo pomocí počítače. Pro PC je k dispozici
buď speciální aplikace s USB komunikací nebo je možno využít vestavěný webserver a některá nastavení provádět
vzdáleně pomocí internetového prohlížeče.

2. Uvedení regulace do provozu
Před vlastním zapnutí regulace si pozorně přečtěte tento návod.

Důležité

Prvotní uvedení regulace do provozu doporučujeme provést certifikovanou montážní firmou. Pouze v tomto
případě bude na základě potvrzeného záručního listu přiznána záruka 5let. V opačném případě platí pouze
běžná 2 letá záruka.

V následujícím textu se předpokládá, že základní parametry otopné soustavy byly nastaveny montážní firmou.
Po zapnutí napájení regulace se na displeji řídící jednotky zobrazí den v týdnu a čas. Pod těmito údaji se objeví indikační
pruh, ukazující průběh komunikace jednotky s jednotlivými okruhy, případně i dalšími komponentami soustavy. Po
ukončení komunikace pruh zmizí.

Varování

Pokud se indikační pruh zastaví, okamžitě vypněte napájení a kontaktujte servisní firmu.

Dále zkontrolujte, zda řídící jednotka měří teploty v jednotlivých okruzích (místnostech).
Stiskněte tlačítko SET . Objeví se obrazovka s názvem 1. okruhu a pod ním jsou informace o daném okruhu. Klávesami

můžete přecházet na další či předchozí okruh. Pokud některý okruh správně s jednotkou nekomunikuje, objeví
se v pravém horním rohu obrazovky ikona indikující typ chyby a místo měřené teploty se zobrazí otazníky. Chyba
komunikace může být způsobena buď tím, že je přerušeno fyzické spojení s jednotkou nebo je závada v digitálním
termostatu.
Pokud okruhy komunikují, můžete definovat režimy a přiřadit je okruhům.
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Poznámka

Změny v režimech a v dalších nastavení se projeví po proběhnutí všech komunikací v systému. To může trvat
několik minut. Během této doby ponechte řídící jednotku v klidu, každá změna provedená v parametrizačním
režimu prodlouží čas, kdy celý systém zkomunikuje.

3. Ovládání zařízení

K ovládání řídící jednotky slouží 4 tlačítka:  , SET, ESC. Logika ovládání je řešena obdobně jako u malých přístrojů
s displejem a malým počtem tlačítek, jako jsou např. digitální fotoaparáty.

3.1. Způsob ovládání
Ve všech nabídkách se pohybujeme stejným způsobem: Pomocí tlačítek vybereme řádek s požadovaným parametrem.
Aktuálně vybraný řádek je indikován šipkou na jeho začátku. Na konci řádku je buď hodnota vybraného parametru,
nebo symbol , který znamená, že pomocí tohoto řádku můžeme vstoupit do vnořené podnabídky. Stiskem tlačítka SET
přecházíme buď k editaci zobrazené hodnoty nebo do podnabídky. Z podnabídek se zpět do vyšších úrovní dostaneme
stiskem tlačítka ESC.

3.2. Editace položek
Parametry lze editovat a ukládat pouze v případě, že v pravém horním rohu displeje svítí symbol tužky. Pokud symbol
tužky nesvítí, lze si parametry pouze prohlížet, ale nelze je měnit.
Editace hodnoty na konci řádku s názvem hodnoty: Stiskneme SET. Šipka na začátku řádku začne blikat jako
indikace, že lze editovat. Hodnotu měníme pomocí šipek nahoru nebo dolů. Po nastavení požadované změny máme
dvě možnosti. Buď stiskneme ESC, daná změna se neuloží nebo stiskneme SET pro uložení nové hodnoty.
V některých případech se po editaci poslední hodnoty na obrazovce a stisku SET hodnota ihned uloží (např při
nastavování systémového času). Pokud v průbehu nastavování chceme skončit bez uložení hodnoty, stiskneme tlačítko
ESC.
V některých případech se po editaci poslední hodnoty a stisku SET kurzor přesune opět na první hodnotu a můžeme
provádět změny opakovaně. Pro ukončení editace je pak třeba stisknout ESC. Následně se objeví dotaz, zda se mají
provedené změny “Uložit” nebo “Zrušit”. Požadovanou možnost vybíráme šipkami a potvrdíme stiskem SET.
Editace textů (názvy, login na web, heslo na web): Texty mohou obsahovat pouze znaky bez diakritiky a jejich
maximální počet je 13. Lze používat tyto znaky : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (mezera)0123456789. Názvy okruhů,
skupin a režimů vždy začínají velkým písmenem, po němž následuje libovolná kombinace malých písmen anglické
abecedy, číslic a mezer.

Důležité

Pro login a heslo webserveru platí výjimka: musí začínat vždy malým písmenem a nesmí obsahovat mezery.
Pokud by se v těchto textech mezera objevila, budou znaky za 1. mezerou ignorovány a při uložení smazány.
Mezery zde slouží pouze k případenému „mazání” nepotřebných znaků na konci textového řetězce.

Pod znakem, který lze měnit bliká kurzor. Znak měníme pomocí tlačítek se šipkami. Přechod k dalšímu znaku
provedeme tlačítkem SET (jsme-li již na poslední 13. pozici, přesune se kurzor opět na začátek). Pokud jsme se
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změnami hotovi, stiskneme tlačítko ESC. Objeví se dotaz, zda chceme změny “Zrušit” nebo “Uložit”. Požadovanou
možnost vybereme šipkami a potvrdíme stiskem SET.
Editace čísel portů: Vzhledem k tomu, že rozsah hodnot TCP portů je až do 65535, edituje se tato hodnota po
jednotlivých cifrách a ne jako celek. Postup při editaci je stejný jako u editace textu. K dispozici jsou však pouze cifry
0 až 9.

4. Činnost jednotky
Řídící jednotka se může nacházet ve dvou stavech:

1. Autonomní režim: Na displeji je zobrazena úvodní obrazovka, jednotka předává periodicky regulační data
jednotlivým regulátorům a ty na jejich základě provádějí regulaci na požadovanou teplotu.

2. Parametrizační režim: V tomto režimu se nastavují parametry pro systém a regulaci ve dvou úrovních. První
úroveň je uživatelská a slouží běžnému uživateli k nastavení regulačních parametrů. Druhá úroveň je servisní. V ní
se nastavují parametry potřebné pro konfiguraci otopné soustavy a externí komunikaci.

Poznámka

Řídící jednotka přechází automaticky z parametrizačního do autonomního režimu, jestliže není během 60-ti
vteřin stisknuta žádná klávesa.

4.1. Autonomní režim - úvodní obrazovka
V tomto režimu je zobrazován datum a čas a vybrané parametry soustavy (zda soustava topí resp. chladí, zda je aktivní
LOW režim, aktuální tarif, aktivace vestavěného webserveru a aktivace režimu Léto).
V autonomním režimu lze také zobrazit základní stavové hodnoty jednotlivých regulovaných okruhů.

Do tohoto zobrazení se přejde stiskem tlačítka SET. Jednotlivé okruhy se volí tlačítky . Tlačítkem ESC se lze vrátit
zpět do základního stavu popsaného v předchozím odstavci. Pokud by nebylo tlačítko ESC stisknuto, přejde jednotka
do základního stavu automaticky po uplynutí 1 minuty od posledního stisku nějakého tlačítka.

Poznámka

Do zobrazení stavu a parametrů jednotlivých okruhů nelze vstoupit během komunikace jednotky. Tuto
komunikaci indikuje pruh pod časovými údaji v horní části displeje.
Pokud vstoupíme do výše uvedeného zobrazení, je komunikace pozastavena do doby, než je tento typ zobrazení
ukončen. Jestliže okruh nekomunikuje, místo aktuální teploty se zobrazí otazníky a v prvém horním rohu
displeje se objeví ikona přerušené linky mezi jednotkou a okruhem. Informace o tomto okruhu se nezobrazují.

Jestliže je okruh neaktivní, pak s ním jednotka nekomunikuje a daný okruh tedy není regulován. Tato skutečnost
je indikována ikonou pro neaktivní okruh v pravém horním rohu displeje. Informace o tomto okruhu se
nezobrazují.
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4.2. Parametrizační režim - struktura menu
Do parametrizačního režimu lze vstoupit pouze z úvodní obrazovky podržením tlačítka SET po dobu cca 4 sekund.
Dostaneme se do systému nabídek, jejichž struktura je uvedena níže.
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Položky servisního menu:
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5. Popis jednotlivých položek menu

5.1. Topení

5.1.1. Topné okruhy

Názvy okruhů Text maximálně 13 znaků. Musí začínat písmenem. Nelze používat
české znaky.

Offset okruhů Hodnota nastavené úpravy požadované teploty (v rámci Max.
offsetu) . Slouží zejména v případech, kdy jsou v systému regulátory
bez tlačítek.

5.1.2. Skupiny okruhů
Z okruhů lze pro zjednodušení nastavování parametrů vytvářet skupiny. Vlastnosti nastavené pro skupinu jsou
uplatněny ve všech okruzích, které jsou ve skupině zařazeny (s výjimkou názvu a kalibrace). Maximální počet skupin
lze v systému je 16 včetně pevné skupiny Nezařazené.

Názvy skupin Text maximálně 13 znaků. Musí začínat písmenem. Nelze používat
české znaky.

Definice skupin Po prvním uvedení jednotky do chodu jsou všechny okruhy
ve skupině s názvem Nezařazené. Z ní se odebírají okruhy do
jednotlivých skupin. Pokud okruh z nějaké skupiny vyřadíme, vrátí
se opět do skupiny Nezařazené, odkud ho lze případně umístit zase
do skupiny jiné.

5.1.3. Režimy
Režim je předpis, který říká, jaká teplota je požadována v okruhu v průběhu jednoho dne. Během dne lze nastavit
maximálně 8 změn definující předepsanou teplotu. První změna musí vždy začínat v 00:00 hodin. Maximáně lze v
systému nadefinovat 32 režimů.

Názvy režimů Text maximálně 13 znaků. Musí začínat písmenem. Nelze používat
české znaky.

Definice režimů Po stisku tlačítka SET se objeví seznam pro definování teplotních
změn. Pokud není změna definována, zobrazují se místo času a
teploty pomlčky (--:-- -- ).
Pomocí tlačítek se šipkami vybereme změnu, kterou chceme upravit
a stikneme tlačítko SET. Objeví se pouze vybraná změna a pod
hodnotou hodin bliká kurzor.
Pomocí šipek upravíme hodinu (lze se pohybovat dopředu i zpět). Po
hodnotě 23 následují pomlčky (--) a pak hodnota 00. Po nastavení
hodin stiskneme SET a kurzor bliká pod minutami.
Minuty nastavujeme stejně jako hodiny. Po stisku tlačítka se se
kurzor přesune pod hodnotu požadované teploty.
Požadovaná teplota se dá upravovat v rozmezí -20°C až 99 °C.
Po hodnodě 99 opět následují pomlčky. Po nastavení požadované
teploty stiskneme SET a kurzor se přesune opět pod údaj s hodinami.
Pokud již nechceme dále nic měnit, stiskneme tlačítko ESC. Objeví
se dotaz, zda chceme provednou změnu uložit, nebo zrušit. Možnost
vybíráme opět šipkami a potvrdíme tlačítkem SET.
Zrušení řádku s již nastavenou změnou se provede tak, že při jeho
editaci nastavíme na kterékoli hodnotě (hodin, minut nebo teploty)
pomlčky. Pak stiskneme ESC, vybereme Uložit a dokončíme stiskem
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SET. Příslušný řádek je ze seznamu odstraněn. Takto lze zrušit
kterýkoli řádek, mimo posledního.

Tip

Pokud bychom požadovali po celý den konstantní teplotu, nastavíme pouze začátek prvního intervalu (00:00
hodin plus příslušnou požadovanou teplotu).

Poznámka

Při změně hodnot času mají tlačítka se šipkami tzv. autorepeat. Pokud podržíme vybrané tlačíko, jeho funkce se
automaticky opakuje a není tedy třeba stisky tlačítka opakovat. Při úpravě teploty, která mě větší rozsah změny,
mají tlačítka kromě autorepeatu ještě funkci fast repeat. Tato funkce pracuje tak, že držíme-li tlačítko tak
dlouho až proběhne 10 změn, začne se hodnota měnit s 10x větším krokem (tedy po desítkách). To umožňuje
rychlejší nastavení změn.

5.1.4. Přiřazení režimů
Předem připravené režimy lze přiřadit jednotlivým okruhům. V okruhu je pak během dne regulována teplota podle
předpisu v režimu přiřazeném tomuto dni.
Přiřadíme-li okruhu pouze jeden režim, je tento režim používán každý den.
Více přiřazených režimů tvoří tzv. regulační cyklus. Např. přiřadíme-li k okruhu tři režimy, pak se tyto režimy během
týdne uplatní takto: Po – Rezim 1, Út – Rezim 2, St – Rezim 3, Čt – Rezim 1, Pá – Rezim 2, atd.
Takto se režimy stále cyklicky opakují. Lze vytvořit cyklus s maximálně 21 režimy (lze použít např. při práci na 3
směny). Pokud má cyklus délku větší než jeden týden, je třeba určit v parametrech okruhu (či skupiny) od kterého
týdne v cyklu má regulace započít.

Režim -> okruh Přiřazení regulačního cyklu jednomu okruhu.

Režim -> skupina Přiřazení regulačního cyklu skupině okruhů.

Pokud přiřazujeme regulační cyklus skupině, po uložení změn se tento cyklus přepíše do všech okruhů z dané skupiny.

Varování

Pokud bychom v nějakém okruhu skupiny nastavili určitou vlastnost jinak než mají ostatní členové skupiny
(např. že nemá reagovat na režim LOW, přestože ostatní členové skupiny na něj reagují), tak po uložení
vlastností skupiny se vždy kopírují všechny vlastnosti skupiny! Tím je individuální nastavení jednoho okruhu
ve skupině přepsáno nastavením vlastností celé skupiny.

Postup přiřazení je v obou případech je prakticky stejný: Šipkami vybereme zda chceme přiřazovat do okruhu nebo do
skupiny a stiskneme SET. Objeví se seznam okruhů, resp. skupin.
Šipkami vybereme okruh či skupinu kam chceme regulační cyklus přiřadit a stiskneme SET. Objeví se řádky se dny v
týdnu začínající pondělím. Vedle označení dnu je název přiřazeného režimu. Pokud jsou místo režimu pomlčky, není
danému dni režim přiřazen.
Šipkami vybereme den pro přiřazení režimu a stiskneme SET. Objeví se seznam režimů. Šipkami vybereme režim, který
chceme přiřadit a stiskneme opět SET. Tím se vrátíme zpět na obrazovku pro výběr dne. Takto postupně vytvoříme
regulační cyklus pro zvolený okruh či skupinu.
Režim přiřazený některému ze dnů můžeme odstranit následovně: v seznamu režimů postupujeme až na 33 řádek,
kde je za poslením režimem uvedeno “Neznámý režim”. Pokud ho vybereme, režim se z daného dne odstraní a vedle
zkratky dne se objeví pomlčky indikující, že danému dni není režim přiřazen.

Varování

Systém za regulační cyklus považuje řadu režimů ukončenou neznámým režimem (pomlčkami). Pokud by se
tedy vytvořil např. následující cyklus: Rezim 1, Rezim 4, Rezim 2, --, Rezim 9, nejde o 5-ti denní cyklus, ale
pouze o 3-denní.
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5.1.5. Režim LOW
Tzv. útlumový režim. Při jeho aktivaci se místo požadované teploty z režimu zasílá do okruhu teplota útlumová. Tento
režim se používá např. v případech delší nepřítomnosti ve vytápěném objektu (dovolená, výlet, ...)

Stav režimu Umožňuje aktivovat či deaktivovat režim LOW. V případě, že je
režim aktivován, do parametru Start se vloží aktuální datum a čas v
době aktivace. Od tohoto okamžiku se reguluje ve všech okruzích,
které režim LOW akceptují, na teplotu uvedenou v parametru Teplota
LOW.

Teplota LOW Regulační útlumová teplota ve °C.

Start Aktuální datum a čas v okamžiku aktivace režimu.

Konec Zde lze nastavit datum a čas automatické deaktivace režimu LOW.
Jednotka poté přechází opět do regulace podle regulačního cyklu.
Pokud tento parametr není nastaven, lze režim ukončit pouze ručně
jeho deaktivací (viz Stav režimu).

Varování

Nepoužívejte u teplovodního vytápění RNET na mimotopnou sezónu útlumový LOW režim! Termopohony
jsou v tomto režimu pod napětím - zavřené a hrozí poškození termopohonů jejich otlačením. Doporučujeme
nevypínat regulaci, ale nastavit na mimotopnou sezónu režim LETO. Pokud je v systému použitý modul
koncového členu KC_NET, dojde k jeho vypnutí a tím odstavení topného zdroje.

5.1.6. Modul externí teploty
WTR01 modul je používán pro měření vnější teploty a pro regulaci teploty podokenních vyhřívacích fólií (pro střešní
okna). Fólie se zapínají pokud naměřená hodnota vnější teploty klesne pod hodnotu parametru Vnější tep. Hodnota
tohoto parametru se může být nastavena v jednom z režimů, který je tomuto modulu přiřazen (zde nelze použít regulační
cyklus).

Aktivace Aktivace/ deaktivace modulu.

Režim Název přiřazeného režimu pro regulaci.

Vnější tep. Zobrazuje aktuální vnější teplotu.

Kalibrace Umožňuje nastavit přesnou vnější teplotu.

5.2. Žaluzie
Tato funkce je připravena pro ovládání okenních žaluzií pomocí časových režimů. V tomto okamžiku není
implementována.

5.3. Servis
Servisní menu slouží k základním nastavením regulačního systému.

5.3.1. Počet topných okruhů
Zde lze nastavit počet okruhů fyzicky připojených v soustavě. Maximálně lze v jedné jednotce nastavit 32 okruhů.
Počet se nastavuje proto, aby se jednotka nesnažila zbytečně komunikovat s čidly, která nejsou připojena.

5.3.2. Vlastnosti okruhu

Aktivita Indikátor zařazení mezi regulované okruhy nebo okruh není
používán.

Topné období Indikátor, zda daný okruh respektuje topné období nastavené v
soustavě. Pokud okruh topné období respektuje, pak v letním režimu
jsou elektrická topidla (typ okruhu: elektřina) vypnuta a termohlavice
(typ okruhu: voda) jsou zavřeny/otevřeny jednou za den, aby nedošlo
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k jejich “zalehnutí”. Pokud okruh topné období nerespektuje, je
do regulátoru v okruhu stále odesílána požadovaná teplota podle
nastavených režimů.

LOW režim Indikátor, zda okruh podléhá útlumovému režimu LOW. Pokud
okruh reaguje na útlumový režim, je do jeho regulátoru zasílána
útlumová teplota nastavená v systému (viz popis nastavení režimu
LOW). Pokud okruh režim LOW nerespektuje, je do jeho regulátoru
stále odesílána požadovaná teplota podle nastavených režimů.

Max. offset Hodnota určuje o kolik °C maximálně může uživatel v regulátoru
manuálně upravit požadovanou teplotu z režimu (směrem nahoru i
dolů).

Koncový člen Určuje, zda daný okruh ovlivňuje některý z koncových členů v
soustavě. Pokud ano, nastaví se zde číslo příslušného koncového
členu.

Topné médium Definuje, zda jsou v soustavě použity k vytápění elektrické
spotřebiče, např. el. rohože, topné fólie, infra panely, atd. (soustava
RT) nebo voda v radiátorech, vodní podlahové vytápění (soustava
RNET).

Kalibrace Umožňuje jemně doladit přesnou teplotu měrenou regulátorem.
Rozsah kalibrace je +- 12 °C.

Typ výstupu Definuje v regulátoru okruhu typ výstupu ovládajícího topení.
Výstup může být buď typu Normaly_open nebo Normaly_close.

PWM výstupu V soustavách RT definuje, zda má být pro ovládání topení použita
nebo zakázána PWM (pulzně šířková modulace). Zakazuje se např.
při použití infra panelů.

Typ okna Definuje v regulátoru okruhu, zda je používán okenní kontakt. Pokud
ano, může být buď typu Normaly_open nebo Normaly_close.

Teplota okna Teplota na kterou se reguluje, je-li otevřené okno (tzv. protizámrzová
teplota).

Typ karty Definuje v regulátoru zda se používá v okruhu přístupová hotelová
karta. Pokud ano, typ vstupu indikující vložení karty může být buď
Normaly_open nebo Normaly_close.

Aktivace karty Minimální teplota ve °C, která musí být regulátorem v okruhu
naměřena, aby se mohl uplatnit útlum při vytažené přístupové kartě.

Útlum karty Hodnota ve °C, která určuje o kolik se sníží regulační teplota oproti
požadované teplotě z režimu. (Pouze v případě, je-li dosaženo
minimální teploty Aktivace karty).

Podlaha minimálně Teplota na níž se minimálně dotopí podlaha přesto, že vzduch v
místnosti již požadovanou teplotu má.

5.3.3. Adresa jednotky
Identifikační číslo jednotky v rozsáhlých otopných soustavách s velkým počtem okruhů, které musí být regulovány
několika jednotkami. V případě soustavy do 32 okruhů je nevýznamné.

5.3.4. Topná sezóna
Aktivuje či deaktivuje způsob regulace otopné soustavy. Je-li topná sezóna aktivována, jednotka reguluje teplotu v
okruzích podle přiřazených režimů, případně podle režimu LOW. Je-li topná sezóna deaktivována, přechází jednotka
do tzv. režimu LETO.
Režim LETO je určen k přechodu celé regulované soustavy nebo vybraných místností do letního režimu. U systémů
RT zajistí vypnutí elektrických spotřebičů. U vodního vytápění zajistí cyklické otevírání a uzavírání hlavic v době, kdy
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je topení a topný zdroj odstaven. Tímto se termopohony chrání před 'zatuhnutím'. Pro systémy RNET režim LETO v
podstatě nastaví požadovanou teplotu vytápění na 99°C. Tím je zaručeno, že hlavice budou otevřené a jednou za den
se provede cyklický požadavek na zavření/otevření termopohonu.

Varování

Nepoužívejte u teplovodního vytápění RNET na mimotopnou sezónu útlumový LOW režim! Termopohony
jsou v tomto režimu pod napětím a tím pádem zavřené. Hrozí poškození termopohonů jejich otlačením.
Doporučujeme nevypínat regulaci, ale nastavit na mimotopnou sezónu režim LETO. Pokud je v systému
použitý modul koncového členu KC_NET, dojde k jeho vypnutí a tím odstavení topného zdroje.

Poznámka

Do letního režimu lze přejít také ručně přímo z autonomního režimu (není tedy třeba znát servisní heslo).
Pro přechod stiskněte tlačítka ESC + (v tomto pořadí) a podržte cca 4 sekundy. Nejpozději do dvou minut
jednotka přejde do režimu LETO což je indikováno na základní obrazovce zaškrtnutím pole Léto. Stejným
postupem lze ručně režim LETO zrušit. Do dvou minut je obnovena normální regulace.

5.3.5. Počet konc. členů
Koncový člen je zařízení, které je schopno na pokyn odstavit tepelný zdroj. K jednotce lze připojit až 8 koncových
členů.
Pokud jsou ke koncovému členu přiřazeny okruhy (realizuje se ve vlastnostech okruhu) pak svými požadavky tento
koncový člen ovládají. Pokud alespoň jeden okruh nemá dosaženou požadovanou teplotu a potřebuje topit, dostává
tento koncový člen povel k připojení tepelného zdroje. Pokud všechny okruhy přiřazené ke koncovému členu již jsou
natopeny na požadovanou teplotu, koncový člen dostává povel k odstavení tepelného zdroje.
Pokud je koncových členů více, mohou pak ovládat více tepelných zdrojů.

5.3.6. Funkce topí/chladí
Tato volba ma tři hodnoty: NE, HC_SW, WTR_01. Je-li zvoleno NE, soustava se používá výhradně k vytápění. Další
dvě volby použijeme, chceme-li využít soustavu jako klimatizaci v letních měsících. Volba HC_SW se použije, jestliže
je k řízení klimatizace použit vnější binární signál, který jednotka získá z jiného zařízení. Na základě stavu tohoto
signálu jednotka zvolí jednotka buď režim topení nebo režim chlazení.
Volba WTR_01 se použije, jestliže se k řízení režimu topení nebo chlazení používá venkovní teplota získaná z modulu
WTR01. (viz následující parametr)

5.3.7. Chlazení - teplota
Tato teplota se použije v případě, že volba topí/chladí je řízena modulem WTR01 a stanoví přepínací teplotu.

5.3.8. Hystereze
Nastavuje hodnotu tolerance při regulaci na požadovanou teplotu v regulátorech. Pokud je teplota v okruhu již téměř
na hodnotě požadované, tak díky drobnému kolísání teploty by mohlo docházet k nežádoucímu a zbytečnému zapínání
a vypínání topných prvků.
U regulátorů řady RT, kde je zapnuta PWM tato hodnota neurčuje hysterezi teploty, ale pásmo náběhu PWM. Pokud
je hystereze rovna nule, je pásmo náběhu PWM 1°C.
Nastavitelný rozsah je do 3°C.

5.3.9. Modul HDO
Aktivuje či deaktivuje modul HDO. Pokud není modul aktivován, políčko u textu Tarif na základní obrazovce je
prázdné. Pokud je modul aktivní, objevuje se v políčku buď číslo 1 (indikuje nízký tarif) nebo 2 (indikuje vysoký tarif)

5.3.10. Ethernet
Tato položka má následující nastavení komunikačního rozhraní pro síť Ethernet (v závorce jsou výchozí hodnoty
výrobce):

IP IP adresa zařízení v síti (192.168.001.113)
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Maska Maska sítě (255.255.255.000)

Brána Brána sítě (000.000.000.000)

Webserver umožňuje aktivaci či deaktivaci vestavěného webového serveru
(aktivní)

Web port TCP port na kterém běží webový server (80)

Modbus via eth Aktivace či deaktivace funkce protokolu Modbus TCP/IP (aktivní)

Modbus port TCP port na kterém běží služba Modbus (502)

5.3.11. Testováni KC
Po vstupu do této položky se objeví výpis koncových členů a jejich aktuálního stavu. Jsou-li políčka na konci řádku
prázdné, je příslušný KC vypnut. Jsou-li zatržené je zapnut. Pokud se místo zaškrtávacího pole zobrazují otazníky, pak
to znamená, že koncový člen nekomunikuje nebo není vůbec připojen.
Počet koncových členů připojených do soustavy je definován na jiném místě v servisním menu. U koncových členů,
které v soustavě nejsou zahrnuty, jsou na konci řádku pomlčky.
Po stisku SET na vybraném řádku šipka na začátku řádku bliká a příslušný koncový člen lze zapnout či vypnout pomocí
tlačítek se šipkami. Šipka nahoru zapíná, šipka dolů vypíná. Tlačítko SET ukončuje test koncového členu. Tím lze
provést postupně kontrolu funkčnosti všech koncových členů zařazených do soustavy.

5.3.12. LOW modem
Low modem je externí zařízení, pomocí něhož lze uvést vzdáleně soustavu do režimu LOW. Například pomocí
mobilního telefonu a GSM brány, která ovládá kontakt Low modemu. Podle stavu kontaktu Low modem odešle
jednotce povel k přepnutí do režimu LOW nebo jeho zrušení.

5.3.13. Zpětná kompatibilita
Tato položka umožňuje převést jednotku do speciálního módu, v němž je možno ji používat i ve starších systémech
regulace RT a RNET.

5.3.14. Jazyk
Umožňuje výběr jazykového rozhraní pro řídící jednotku.

5.3.15. Zrušení režimů okruhů
Po výběru této položky se objeví dotaz zda opravdu tuto funkci chcete použít. Pokud vyberete “ANO” u všech okruhů
se zruší přiřazení regulačních cyklů.

5.3.16. Tovární nastavení
Po výběru této položky se objeví dotaz, zda opravdu tuto funkci chcete použít. Pokud vyberete “ANO”, všechna
nastavení jednotky přecházejí do výchozího stavu s hodnotami přednastavenými při výrobě.

5.4. Nastavení data a času
V této položce je možno nastavit aktuální datum a čas v jednotce. Po stisku SET je možno nastavit nejprve rok, poté
měsíc a den. Následně se nastavuje hodina a minuta.
K nastavování se používají tlačítka se šipkami, pro přechod k nastavení další hodnoty se použije SET. Po nastavení
minut a stisku SET je nové datum a čas v jednotce aktualizován.
Pokud v průběhu nastavování kdykoli stiskneme ESC, jednotka se vrátí do základní obrazovky s původním datem a
časem.
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6. Webové rozhraní
Řídící jednotka je vybavena webovým serverem, který umožňuje ovládání jednotky z webového prohlížeče na PC,
pomocí 'chytrého telefonu' nebo tabletu.

Varování

Nepoužívejte v této aplikaci standardní tlačítka prohlížeče 'O stránku zpět' nebo funkci Obnovit. Vždy použijte
přímo tlačítka aplikace.

.

6.1. Přihlášení
Po nastavení potřebných parametrů v servisním menu Ethernet a připojení řídící jednotky do LAN sítě, je k dispozici
webové rozhraní na nastavené IP adrese.

Důležité

Výchozí přihlašovací jméno je: admin
Výchozí heslo: 1234

Po správném přihlášení se zobrazí menu s ovládacími funkcemi. Jednotlivé skupiny funkcí jsou pro větší přehlednost
sbaleny do záhlaví.
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6.2. Topení

6.2.1. Informace teploty okruhů
Je zde zobrazena tabulka s názvem okruhu, požadovanou teplotou, aktuální měřenou teplotou a status.
Pokud je ve sloupci Nastaveno °C zobrazena navíc v závorce teplota, byla provedena ruční změna požadované teploty

proti režimu. Tento stav je indikován ve sloupci Status ikonou 

Pokud daný okruh topí, je zobrazena ve sloupci Status ikona 

Jestliže je nastavený útlum LOW a daná místnost reaguje na LOW režim, zobrazí se ve sloupci Status ikona 
Jestliže je nastaveno Netopné období (letní režim) a daná místnost reaguje na Netopné období, zobrazí se ve sloupci

Status ikona 

Jestliže je otevřené okno a tato funkce je povolena, zobrazí se ve sloupci Status ikona 

Jestliže je zasunuta hotelová karta a tato funkce je povolena, zobrazí se ve sloupci Status ikona 

Jestliže je čidlo okruhu nedostupné, zobrazí se ve sloupci Status ikona 
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6.2.2. Ručně změnit teplotu
Teplotu danou režimem lze kdykoliv 'ručně' navýšit nebo snížit v rámci nastavené maximální změny teploty. Tato
změna je platná až do další změny v režimu.

6.2.3. Útlum topení Low
Tzv. útlumový režim LOW. Při jeho aktivaci se místo požadované teploty z režimu zasílá do okruhu teplota útlumová.
Tento režim se používá např. v případech delší nepřítomnosti ve vytápěném objektu (dovolená, výlet, ...).
Po zapnutí útlumu se nastaví automaticky počáteční čas. Pokud se nevyplní koncový čas, bude útlum stále aktivní až
do opětovného ručního vypnutí. Jestliže bude koncový čas nastaven, útlum bude v tento čas ukončen.
Dále lze nastavit, které místnosti budou zařazeny do LOW režimu. Tzn. pokud nebude místnost zařazena do LOW
režimu a zapne se útlum jednotky, okruh bude řízen stále dle přiřazeného režimu.

6.3. Nastavení

6.3.1. Nastavení topení okruhů
Touto volbou se přiřadí vytvořený režim danému okruhu. Viz kapitola 5.1.3.

6.3.2. Nastavení topení skupin
Touto volbou se přiřadí vytvořený režim dané skupině okruhů. Viz kapitola 5.1.2.
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6.3.3. Nastavení režimu
Touto volbou se definuje vlastní režim. Režim může být společný i pro více okruhů. Každý režim začíná v čas 00:00.
Maximálně může být osm změn za den. Jednotlivé časy musí být seřazeny za sebou.

6.3.4. Maximální změna teploty
Maximální změna teploty definuje maximální rozsah pro ruční navýšení/snížení teploty pro daný okruh. Viz kapitola
6.2.2.
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6.3.5. Minimální teplota podlahy
Pokud je okruh typ Elektřina a je vázaný se vzduchovým čidlem, lze nastavit teplotu na kterou se minimálně dotopí
podlaha přesto, že vzduch v místnosti již požadovanou teplotu má.

6.3.6. Nastavit datum a čas
Nastavení času řídící jednotky.

6.3.7. Topné období
Touto volbou se nastaví topné/netopné období.
Dále lze nastavit, které místnosti budou zařazeny do tzv. LÉTO režimu - netopné období. Tzn. pokud nebude místnost
zařazena do režimu LÉTO a zapne se netopné období jednotky, okruh bude řízen stále dle přiřazeného režimu.
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6.3.8. Definice skupin
Shodně používané okruhy lze pro zjednodušení seskupit. Pevně daná skupina Nezařazené obsahuje všechny okruhy
které nejsou přiřazené do žádné ze skupin.

6.4. Externí moduly

6.4.1. WTR01, Venkovní teplota
WTR01 modul slouží primárně k vytápění střešních oken. Modul lze použít i pro zjištění venkovní teploty.

6.4.2. HDO tarif
Pokud je instalovaný systém RT elektrické přímotopné vytápění, je indikován stav tarifu.
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6.5. Odhlášení
Ukončí spojení s webovým serverem.

Poznámka

Po 15 minutách nečinnosti dojde k automatickému odhlášení aplikace.
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7. Termostaty s ručním ovládáním (volitelné)
Regulační systémy vytápění BMR lze vybavit digitálními čidly označenými HTS64DN, které umožňují ručně měnit
požadovanou teplotu v místnosti, odlišně od aktuálně nastaveného režimu.
Obsluha může tlačítky nahoru a dolů navyšovat nebo snižovat požadovanou teplotu, maximálně o nastavenou mez.
Regulační systém začne vytápět místnost na tuto nově nastavenou teplotu až do doby změny teploty v časovém
teplotním režimu.

Tip

Je vhodné si vytvořit v režimu např. obývacího pokoje, kde je umístěné toto čidlo, změnu teploty po cca 6
hodinách. Tato změna působí jako pojistka, která zamezí přetopení místnosti, pokud obsluha ručně zvýšila
požadovanou teplotu.

Pokud stisknete jakékoliv ovládací tlačítko jednou, zobrazí se aktuálně nastavená teplota.
Pokud je instalován modul venkovní teploty WTR01 a je aktivní, zobrazí se na displeji vždy po 10sec venkovní teplota.
Čidla také zobrazují některé další stavy systému:
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8. Příklad nastavení regulátoru pro rodinný dům
Vzorové nastavení pro klasický obytný dům pro vytápění teplovodním systémem regulace RNET nebo elektrickým
přímotopným systémem RT s instalovanými podlahovými rohožemi. V praxi se mohou vyskytovat i kombinace
jednotlivých topidel, kde nelze tyto vzorové příklady použít.
Hodnoty vychází z průměrně nastavovaných teplot u ostatních uživatelů.

8.1. RNET - dům vybavený teplovodním vytápěním
V místnostech jsou instalovány teplovodní radiátory. Ve všech místnostech jsou vzduchové termostaty.
Přehled místností:

• Obývací pokoj (společný prostor s kuchyní)
• Kuchyň + jídelna
• Zádveří
• Chodba
• Pracovna
• Dětský pokoj 1
• Dětský pokoj 2
• Ložnice
• WC
• Koupelna

8.1.1. Nastavení režimů
Definice názvů režimů a jejich změny:

Režim popis 1.změna 2.změna 3.změna 4.změna 5.změna 6.změna 7.změna 8.změna
Obytne m. 00:00 05:00 08:00 16:00 18:00 18:10 22:30 --:--

 19°C 21°C 19°C 22°C 21°C 22°C 20°C  

Detske p. 00:00 07:00 15:00 22:00 : : : :

 20°C 19°C 22°C 21°C     

Koupelny 00:00 05:30 07:30 19:00 22:00 : : :

 19°C 21°C 19°C 22°C 20°C    

Loznice 00:00 06:00 22:00 : : : : :

 19°C 18°C 20°C      

Chodby 00:00 : : : : : : :

 18°C        

Poznámka

V režimu Obytne m., který je přiřazen obývacímu pokoji se předpokládá, že místnost je vybavena termostatem
s možností lokální změny teploty (s tlačítky). V čase 18:00 a 18:10 je provedena v režimu úmyslně malá změna,
která vrátí požadovanou teplotu, pokud byla ručně z termostatu odpoledne navýšena, pro obývací pokoj zpět
na 22°C.

8.2. RT- dům vybavený elektr. topnými rohožemi
V místnostech jsou instalovány elektrické topné rohože s podlahovými čidly. Ve většině místností jsou také vzduchové
termostaty. V následujícím příkladu místností jsou čidla zvolena dle doporučení výrobce.
Přehled místností:

• Obývací pokoj - podlahová rohož s podlahovým čidlem (společný prostor obývacího pokoje s kuchyní je ovládán
jedním společným vzduchovým čidlem)
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• Kuchyň/jídelna - podlahová rohož s podlahovým čidlem (společný prostor obývacího pokoje s kuchyní je ovládán
jedním společným vzduchovým čidlem)

• Zádveří - podlahová rohož, pouze podlahové čidlo
• Chodba - podlahová rohož, pouze vzduchové čidlo
• Pracovna - podlahová rohož s podlahovým čidlem a vzduchové čidlo
• Dětský pokoj 1 - podlahová rohož s podlahovým čidlem a vzduchové čidlo
• Dětský pokoj 2 - podlahová rohož s podlahovým čidlem a vzduchové čidlo
• Ložnice - podlahová rohož s podlahovým čidlem a vzduchové čidlo
• WC - podlahová rohož, pouze vzduchové čidlo
• Koupelna - podlahová rohož s podlahovým čidlem ovládá pouze teplotu podlahy, vzduchové čidlo ovládá topný

žebřík

8.2.1. Tabulka místností
Ke každému RT regulátoru je výrobcem dodána tabulka místností. Zde je uvedena konfigurace regulace, tzn. kolik je
k dispozici výkonových kanálů a jaké čidlo ovládá daný jeden nebo více výkonových kanálů.

Pro tento příklad je z tabulky patrné, že místnosti s podlahovým čidlem č.1-6 jsou zároveň ovládány i vzduchovým
čidlem. Místnost 'Koupelna podlaha' a 'Zádveří 'pouze podlahovým čidlem č.7,8. Místnosti s čidlem číslo č.9-11
jsou ovládány pouze vzduchovými čidly. Koupelna má samostatně ovládanou podlahu a samostatně teplotu vzduchu.
'Obývací pokoj a Jídelna/kuchyně' mají každá své podlahové čidlo a ovládány jsou společně jedním digitální
vzduchovým.
Každý regulátor má své výrobní číslo. Toto číslo je potřebné pro komunikaci s technickou podporou.
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8.2.2. Nastavení režimů
Definice názvu režimů a jejich změny:

Režim č. (popis) 1.změna 2.změna 3.změna 4.změna 5.změna 6.změna 7.změna 8.změna
Obytne m. 00:00 05:00 08:00 16:00 18:00 18:10 22:30 --:--

 19°C 21°C 19°C 22°C 21°C 22°C 20°C  

Detske p. 00:00 07:00 15:00 22:00 : : : :

 20°C 19°C 22°C 21°C     

Koupelny 00:00 05:30 07:30 19:00 22:00 : : :

 19°C 21°C 19°C 22°C 20°C    

Loznice 00:00 06:00 22:00 : : : : :

 19°C 18°C 20°C      

Chodby 00:00 : : : : : : :

 18°C        

Podlahy max 00:00 : : : : : : :

 24°C        

Poznámka

V režimu Obytne m., který je přiřazen obývacímu pokoji se předpokládá, že místnost je vybavena termostatem
s možností lokální změny teploty (s tlačítky). V čase 18:00 a 18:10 je provedena v režimu úmyslně malá změna,
která vrátí požadovanou teplotu, pokud byla ručně z termostatu odpoledne navýšena, pro obývací pokoj zpět
na 22°C.

Poznámka

Režim Podlahy max plní funkci limitní maximální teploty v podlaze. Podrobněji viz příloha 'Nastavení RT
podlahového vytápění'.

Všem podlahám, mimo koupelny a zádveří, je přiřazen režim Podlahy max, který má po celý den nastavenou
požadovanou teplotu 24°C. Dosáhne-li teplota univtř podlahy této hranice, výkonový kanál bude vypnut svým
podlahovým čidlem. Teplota v místnosti se tak vlastně řídí pouze přidruženým vzduchovým čidlem. Pokud budete mít
nastavenou požadovanou teplotu vzduchu v místnosti 22°C a tato teplota bude dosažena, bude výkonový kanál vypnut
vzduchovým čidlem.

9. Příloha 'Nastavení RT podlahového vytápění'

Poznámka

Řídící jednotka a její ovládání je shodné pro regulace RNET (teplovodní soustavy), tak i pro regulace RT
(elektrické přímotopné soustavy). Tato kapitola je určena pouze pro systém RT.

Systémem RT lze ovládat i podlahové vytápěcí elektrické rohože a fólie. Systém umožňuje kombinaci vytápění
podlahou a přímotopy zároveň. Jednotlivé silové okruhy mohou být řízeny termostaty podlahovými, vzduchovými v
místnosti nebo jejich kombinací.
Při objednávce systému je specifikováno projektantem, jaký typ čidla ovládá daný silový kanál a tato konfigurace je
uložena v regulační jednotce. Můžete se tak setkat s kombinací, kdy silový kanál podlahy je ovládaný podlahovým i
vzduchovým čidlem zároveň. Dále může např. jedno vzduchové čidlo ovládat současně dva silové kanály podlahy.
Pokud v rozpise místností, který je umístěn na vnitřní straně dveří regulátoru RT, jsou uvedeny tyto vazby, platí
následující informace. Termostaty pro podlahové okruhy jsou vždy v systému RT číslovány jako první od č.1 a dále.
Tzn., že silový kanál č.1 je daná podlaha a je ovládaná podlahovým čidlem RT_P č.1., kanál č.2 je další podlaha
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ovládaná podlahovým čidlem RT_P č.2, atd. Dále v rozpise naleznete na řádku silového kanálu např., že silový kanál č.1
je ovládaný také vzduchovým čidlem RT_L nebo digitální čidlem RT_NET označeným jiným číslem. K podlahovým
okruhům se přistupuje stejně, jako k místnostem. Pokud se tedy podíváte v řídící jednotce na informaci o teplotě na
místnost č.1, uvidíte tedy teplotu podlahy, která je připojena na 1.silový kanál. Na řádku pro 1.silový kanál v rozpise
zjistěte číslo vzduchového čidla, v řídící jednotce v informaci o teplotě v místnosti nalistujte toto číslo a zobrazená
hodnota je teplota vzduchu v 1. místnosti.
Podlahové čidlo plní limitní funkci pro hlídání maximální teploty podlahy. Uživatel následně nastaví maximální teplotu
zvlášť pro podlahu a požadovanou teplotu pro dané vázané vzduchové čidlo. V praxi to znamená, že si vytvoříte režimy
zvlášť pro teploty podlah, které přiřadíte k číslům místností (čidlům podlah) a režimy, které budou určovat teplotu
vzduchu pro místnosti (vzduchovým čidlům). Jestliže bude tedy překročena nastavená maximální teplota podlahy, je
vypnut silový okruh podlahy podlahovým čidlem. Jestliže teplota v místnosti dosáhne požadované teploty, je vypnut
silový okruh podlahy vzduchovým čidlem.
Princip ovládání je patrný z příkladu:

Požadovaná t. podl. | Naměřená t. podl. | Požadovaná t. vzduch | Naměřená t. vzduch | STAV 
   20°C                       18°C                          23°C                             22°C                          podlaha-topí
   20°C                       21°C                          23°C                             25°C                          podlaha-netopí 
   20°C                       21°C                          23°C                             22°C                          podlaha-netopí 
   20°C                       18°C                          23°C                             25°C                          podlaha-netopí
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