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1.Základní parametry regulátoru

Napájení 230V/50Hz
Příko n bez zatížení 4W
Maximální připo jo vaný výko n 580VA
Teplo ta pro středí 0-40 C
Zatížitelno st výstupu ventiláto ru 1,5A/230V/50Hz
Zatížitelno st výstupu o běho vého čerpadla 1A/230V/50Hz

Ro zsah měření teplo ty 0  C-100  C
Chyba měření 1  C
Omezení teplo ty ko tle 93 C
Teplo ta sepnutí havarijního  termo statu STB 94 C
Ro zsah nastavení teplo ty 40-90 C
Délka pro fuku 1-30 s
Přerušení pro fuku 2-10 min
Výko n ventiláto ru 10-100%
Teplo ta vypnutí reguláto ru 35 C
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2. Funkce
!

!

!

!

Reguláto r o vládá ro zvo dy ÚT s ko tlem na uhelno u drť, ve kterém je teplo ta ko tle upravo vána
změno u výko nu ventiláto ru. Dále je také ko ntro lo ván pro vo z o běho vého čerpadla ÚT. Ko tel ÚT na
uhelno u drť v cyklu: zatápění pro vo z vyhasínání:

je inicio vána zmáčknutím tlačítka START. Přecho d k dalším fázím pro bíhá
auto maticky. Reguláto r zapíná ventiláto r a o běho vé čerpadlo . To způso buje vede k zažehnutí
uhelné drtě a k po stupnému zvyšo vání teplo ty v ko tli. Do sažení 35 °C uko nčí fázi zatápění. Do ba
trvání fáze zatápění je o mezena na 2 ho diny. Nezvýší-li se teplo ta během této do by, reguláto r přejde
do fáze vyhasínání.
Ve fázi zatápění lze v libo vo lném mo mentu vypno ut ko tel dlo uhým zmáčknutím (min. 2 sekundy)
tlačítka START. Zatápění je signalizo váno blikáním signalizační ko ntro lky PRACA(pro vo z).
Reguláto r vynechá fázi zatápění a samo činně zapne ko tel, je-li po zapnutí napájení teplo ta vo dy

vyšší 35 C.
Ve udržuje reguláto r teplo tu ko tle na nastavené úro vni. Je-li teplo ta na ko tli nižší než

zadaná, do chází k sepnutí ventiláto ru (o táčky ventiláto ru jso u řízené auto maticky). Překro čení
zadané teplo ty vede k vypnutí ventiláto ru. V to mto stavu pro bíhá pro fuko vání ko tle (po dle
nastavených ho dno t) za účelem o dstranění spalo vacích plynů. Pro vo z je signalizo ván nepřetržitým
svícením signalizační ko ntro lky PRACA(pro vo z).

Po kles teplo ty po d 35 C zahajuje ko tle. Nezvýší-li se teplo ta během 45 minut,
ventiláto r se vypne a pro vo zní cyklus ko tle bude uko nčen. Vyhasínání je signalizo váno blikáním
signalizační ko ntro lky PRACA pro vo z (po uko nčení pro vo zu ko tle se ko ntro lka vypne).
Ve fázi vyhasínání lze ko tel v libo vo lném mo mentu vypno ut dlo uhým zmáčknutím (min. 2
sekundy) tlačítka START.

6

6

6
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Fáze zatápění

fázi provozu

fázi vyhasínání

o

o

V průběhu provozu kotle lze zmáčknout tlačítko START (je vyžadováno přidržení asi 2
vteřiny). Tím dojde k přechodnému vypnutí ventilátoru např. z důvodu čištění topeniště.
Tento stav je signalizován rychlým blikáním signalizační kontrolky PRACA (provoz). Po
30 minutách regulátor přechází automaticky do stavu běžného provozu.  Přerušení
provozu ventilátoru lze zkrátit opakovaným zmáčknutím tlačítka START.

3.Signalizace alarmu
Reguláto r ro zeznává následující havarijní situace: po ško zení teplo tního čidla ko tle, o dpo jení
teplo tního čidla ko tle, překro čení teplo ty 93 °Cna ko tli a sepnutí havarijního  termo statu STB.
Havarijní situace je v reguláto ru ulo žena (také po  vypnutí napájení), je vygenero ván zvuko vý
signál a na bliká červená signalizační ko ntro lka ALARM.   Zmáčknutí libo vo lné tlačítka vypíná
zvuko vý signál a po  o dstranění příčiny havárie o bno ví no rmální pro vo z (havarijní termo stat se
vypne po  zchlazení na asi 70 C). Další blikání signalizační ko ntro lky ALARM znamená, že
příčina alarmu nezmizela. Reguláto r během ALARMU sníží teplo tu ko tle vypnutím ventiláto ru a
zapnutím čerpadla ÚT.

o

Datum přijetí         Datum pro vedení          Po dpis                    POZNÁMKY
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4.Provoz ventilátoru
Reguláto r auto maticky o vládá výko n ventiláto ru. Po užitý algo ritmus PID umo žňuje pro vo z s
auto maticko u mo dulací výko nu ko tle po dle po ptávky vzniká po žado vané mno žství tepla, díky to mu
je pro ces spalo vání ro vno měrný (bez prudkých teplo tních změn ve spalo vací ko mo ře a v ko mínu),
efektivnější, pro dlužující živo tno st ro zvo dů to pení. Reguláto r vyho dno cuje změny teplo ty,
mo difikuje své nastavené ho dno ty s po stupným do sažením ro vno vážného stavu.
Uživatel má k výběru dva režimy:
1. U prvním režimu (je standardně zapnut) reguláto r po překro čení zadané teplo ty vypne ventiláto r a
pro vede pro fo uknutí. Parametry pro fo uknutí vymezuje Do ba pro fo uknutí a Přerušení pro fo uknutí
(nastavení, viz kapito la 6).

2. V druhém režimu běží nucený pro vo z ventiláto ru. Při překro čení zadané teplo ty do  3  C
pracuje ventiláto r z minimálními o táčkami, v intervalu o d 3 do  5  C je pro fuko vání mo difiko váno
(viz kapito la 6). K přecho du k standardnímu pro fuko vání do chází teprve o d 5 C nad zadano u
teplo to u pro vo zu ko tle.  Pro  sepnutí to ho to  pro vo zního  režimu nastavte ko nfigurační parametr
F2=1 (kapito la 6)

Pro vo z ventiláto ru signalizuje signalizační ko ntro lka VentilÁTo r (o br. 1 „3”).
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Druh havárie Údaje uváděné na teplo tním displeji Po známky
Po ško zení/o dpo jení teplo tního
čidla ko tle

Bliká 99 ALARM
Vyžaduje smazání

Sepnutí bezpečno stního čidla STB Bliká „cb” střídavě s teplo to u
měřeno u čidlem na ko tli

ALARM
Vyžaduje smazání

Teplo ta na ko tli  93…99 o C Bliká teplo ta měřena čidlem na ko tli ALARM-VÝSTRAHA
Alarm se auto maticky vymaže,
klesne-li teplo ta po d 91 o C.
Předchází havarijnímu vypnutí
ko tle v případě mo mentálního
překro čení max. teplo ty.

Teplo ta na ko tli vyšší než 99 °C Bliká 99 ALARM
Vyžaduje smazání

Napájecí kabel regulátoru může být
vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho

autorizovaným servisním podnikem.

E 0002240WZ

Výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne koupě regulátoru.

Výrobce nezodpovídá za mechanická poškození způsobená uživatelem.

SAMOVOLNÉ OPRAVY A ÚPRAVY PROVÁDĚNÉ UŽIVATELEM NEBO JINOU OSOBOU

NEOPRÁVNĚNOU K POSKYTOVÁNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV MÁ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU

ZÁRUČNÍCH PRÁV.

Záruční list je platný, má-li uvedené datum prodeje potvrzené razítkem a podpisem prodejce.

Záruční a pozáruční opravy provádí výhradně výrobce. Vadná zařízení zasílejte na adresu výrobce.

Záruční ochrana se vztahuje na celé území EU.

Záruka vztahující se na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepodmiňuje práva

kupujícího v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou (polská sbírka zákonů č. 141, pol. 1176).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPOZORNĚNÍ!
VEŠKERÉ ÚPRAVY REGULÁTORU PROVÁDĚNÉ UŽIVATELEM MOHOU BÝT
PŘÍČINOU ZHORŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ REGULÁTORU A MOHOU
UŽIVATELE VYSTAVIT RIZIKU PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO
VÉST K POŠKOZENÍ NAPÁJENÝCH ZAŘÍZENÍ.

Datum prodeje                                                       Razítko a podpis prodejce

UPOZORNĚNÍ
1.Výro bce nezo dpo vídá za ško dy vzniklé v důsledku atmo sférických výbo jů.
2.Výro bce nezo dpo vídá za ško dy vzniklé v důsledku přepětí v elektrické

ro zvo dné sítí

Na po jistky spálené v zařízení se záruka nevztahuje.

Opo třebo vané elektrické a

elektro technické spo třebiče o devzdejte

do  specializo vaného  sběrného  dvo ra, kde

budo u přijaty bezplatně.

Č. reg. GIOŚ:
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5. Provoz oběhového čerpadla

Pro vo z čerpadla signalizuje svícení signalizační ko ntro lky POMPA - čerpadlo  (o br. 1 „4”).

Reguláto r zajistí po sezónní do běh čerpadla čerpadlo se zapne na 1 minutu, nebylo -li týden v
pro vo zu.

Klesne-li teplo ta ko tle o více než 5 °C, bude čerpadlo ÚT havarijně zapnuto se spuštěním nucené
cirkulace vo dy v ko tli pro zabránění zamrznutí vo dy.

!

!

!

!

!

Ho dno ta parametru [$] nepřímo so uvisí s napětím na mo to ru

Úprava o táček so uvisí se zvo leným typem mo to ru (F3). Každý typ má vlastní nastavení P0 a P1.

Nastavení 100% o táček vždy o dpo vídá plnému seřízení mo to ru. Úprava P0 nastavuje o táčky pro
1% a P1 pro 99% . V parametrech „WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY… (výko n ventiláto ru)” lze
nastavo vat ho dno ty po 10%, ale auto matické seřízení zahrnuje celý ro zsah mo žného nastavení (o o
1%).

9.Řešení problémů

10. Instalace regulátoru

!

!

!

!

REGULÁTOR JE NAPÁJEN ZE SÍTĚ 230 V/50 Hz. VEŠKERÉ MANIPULACE

SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNYPŘI ODPOJENÉM NAPÁJENÍ.

REGULÁTOR NUTNO PŘIPOJIT K SÍTI S NULOVÝM VODIČEM S POUŽITÍM

PROUDOVÉHO CHRÁNIČE DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

REGULÁTOR NEMŮŽE BÝT VYSTAVEN PŮSOBENÍ VODY. V JEHO BLÍZKOSTI

UDRŽUJTE ČISTOTU.

VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ CHYBNÝM POUŽÍVÁNÍM

REGULÁTORU

Reguláto r je přizpůso ben k mo ntáži na ko tli ústředního  to pení. Ventiláto r a čerpadlo  je nutno
připo jit k příslušným vo dičům. Integro vané teplo tní čidlo /havarijní termo stat je nutno  umístit ve
speciálním o tvo ru tělesa ko tle.  Pro  zajištění řádné tepelné vo divo sti je nutno  tento  o tvo r vyplnit
siliko no vo u pasto u. Vo diče je nutno  vést tak, aby nebyly vystaveny riziku přehřátí.

Z

Čerpadlo
TEPLOTA VYPN

OBĚHOVÉHO
ČERPADLA TEP L.

ČERPADLA = 30

TEPlota vypnutí oběhového
čerpadla

TEPL. ČERPADLA = 31...50

Zatápění Bliká Pracuje Pracuje, je-li tepl. vyšší než
TEPL. ČERPADLA +2 o C

Nepracuje, je-li tepl. nižší než
TEPL. ČERPADLA

Pro vo z Svítí Pracuje Pracuje, je-li tepl. vyšší než
TEPL. ČERPADLA +2 °C

Nepracuje, je-li tepl. nižší než
TEPL. ČERPADLA

30-minuto vá
pro vo zní
přestávka

Bliká
rychle

Pracuje, je-li tepl. vyšší
než 32 °C

Pracuje, je-li tepl. vyšší než
TEPL. ČERPADLA +2 °C

Nepracuje, je-li tepl. nižší
než 30 °C

Nepracuje, je-li tepl. nižší než
TEPL. ČERPADLA

Vyhasínání Bliká Pracuje Pracuje, je-li tepl. vyšší než
TEPL. ČERPADLA +2 °C

Nepracuje, je-li tepl. nižší než
TEPL. ČERPADLA

Uko nčení
pro vo zu

Nesvítí Pracuje, je-li tepl. vyšší
než 32 °C

Pracuje, je-li tepl. vyšší než
TEPL. ČERPADLA +2 °C

Nepracuje, je-li tepl. nižší
než 30 °C

Nepracuje, je-li tepl. nižší než
TEPL. ČERPADLA

Fáze
provozu

regulátoru

Signaliza
ční

kontrolka
PROVOZ

Pro blém Mo žná příčina Řešení
Reguláto r se nezapíná 1. Chybné připo jení napájecího  vo diče

2. Po ško zená po jistka

3. Přepínač SIEC (síť) je vypnutý

1. Ověřte připo jení napájení
2. Ověřte po jistky, vyměňte po ško zené dle
údajů uvedených v do kumentaci
3. Nastavte přepínač SIEC (síť) do  po lo hy I

Chybná teplo ta ko tle
uváděná reguláto rem

1. Odpo jené teplo tní čidlo

2. Po ško zené teplo tní čidlo

1. Ověřte připo jení čidla

2. Nahlaste o pravu do  servisu

Reguláto r neo vládá ko tel,
bliká signalizační ko ntro lka
ALARM

1. Nevyčištěná paměť alarmů

2. Neo dstraněna příčina alarmu

3.Uszko dzo ny czujnik temperatury

1. Zmáčkněte libo vo lné tlačítko  a vymažte
paměť alarmů
2. Vyčkejte do kud nebude o dstraněna
příčina alarmu
(např. zchladí se bezpečno stní čidlo  zařízení)
3. Nahlaste o pravu do  servisu

Teplo ta na ko tli je výrazně
vyšší než zadaná

1. Příliš prudké ho ření 1. Změňte parametry pro fuko vání
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6. Obsluha regulátoru

Vypínač napájení je umístěn na čelním panelu. Vypnutí reguláto ru vypínačem „23” (o br .1)
o dpo jí také napájení ventiláto ru a o běho vého čerpadla. Ovládací panel (o br. 1) slo uží k
nastavo vání ho dno t reguláto ru.  Nesvítí-li žádná signalizační ko ntro lka parametru „6” až ”10”, je
na displeji „1” uvedena aktuální teplo ta ko tle.

Tlačítko START „21” slo uží ke spuštění fáze zatápění. Opěto vným zmáčknutím tlačítka
„21” a jeho přidržením min. 2 vteřiny do jde k vypnutí ko tle, je-li teplo ta nižší než 35 °C (bliká
signalizační ko ntro lka PRACA pro vo z „5”). Je-li teplo ta ko tle vyšší (ko ntro lka PRACA pro vo z
svítí nepřerušo vaně), delší přidržení tlačítka START vede k vypnutí ventiláto ru na do bu 30 minut,
například za účelem čištění to peniště. Tento stav je signalizo ván rychlým blikáním signalizační
ko ntro lky PRACA (pro vo z). Po 30 minutách reguláto r přechází auto maticky do stavu běžného
pro vo zu. Přerušení pro vo zu ventiláto ru lze zkrátit o pako vaným zmáčknutím tlačítka START.
Displej „1” uvádí ho dno tu vybraného tlačítka ZMIEŃ (změnit)„22” parametru signalizo vaného
jedno u z ko ntro lek „6”do ”10”. Ho dno ty parametru lze měnit tlačítky +„24”a -„25”. Není-li tlačítko
po užíváno po do bu delší než 10 vteřin, přechází auto maticky na zo brazení aktuální teplo ty ko tle.

8. Servisní procedura   přizpůsobení regulátoru k motoru ventilátoru
Reguláto r spo lupracuje s typickými mo to ry ventiláto rů. Do datečným parametrem F3 lze měnit
typ mo to ru a po kud i přesto  ventiláto r nepracuje stabilně v celém ro zsahu o táček, lze nastavit
individuální charakteristiku o vládání. Nastavení spo čívá v nastavení pro vo zního  napětí mo to ru
pro  min. a max. regulo vané o táčky.

Přístup k servisní pro ceduře je mo žný, jso u-li při zapnutí napájení reguláto ru so učasně
přidržo vána tlačítka + „24” a - „25”. Ve chvíli, kdy začno u blikat signalizační ko ntro lkyALARM „2”
a ventiláto r „3” je nutno během 2 vteřin uvo lnit tlačítko +/- i zmáčkno ut START „21”. Po pro vedení
těchto úko nů se na displeji o bjeví kód „P0” nebo li kód prvního parametru.

Kód lze pravidelně měnit tlačítkem ZMIEŃ (změnit). Aktuálně nastavená ho dno ta
parametru se zo brazí po zmáčknutí tlačítka START. Pak ji lze měnit tlačítky ”+/-„. Přecho d na úro veň
výběru parametrů tlačítkem START nebo ZMIEŃ (změnit).

Tlačítko START so učasně zapne mo to r ventiláto ru a je tak mo žné sledo vat jeho činno st. V
případě P1 je mo to r po stupně ro ztáčen z minimálních o táček na o táčky maximální. Po tuto do bu
bliká signalizační ko ntro lka ventiláto ru. Po do sažení zadaných o táček signalizační ko ntro lka svítí
nepřetržitě.

Uko nčení nastavení parametrů vyžaduje vypnutí napájení reguláto ru.

Parametry Signalizační
ko ntro lka č.

Ro zsah změn Výcho zí nastavení

ZADANÁ
TEPLOTA

6 40 ? 90 º C 70 o C

DOBA
PROFUKOVÁNÍ

7 1 ? 30 s 10 s

PŘERUŠENÍ
PROFUKOVÁNÍ

8 2 ? 10 min 3 min

VÝKON
VENTILÁTORU

x10%

9 1 ? 10 (tzn. 10 ? 100 %) 10 (tzn. 100 %)

TEPLOTA
VYPNUTÍ

OBĚHOVÉHO
ČERPADLA

(ZMĚNA
PROVOZNÍHO

REŽIMU
ČERPADLA)

10
30 ? 50 º C 35 o C

30 Čerpadlo  pracuje vždy při zatápění, během pro vo zu
a při vyhasínání ko tle. V do bě, kdy ko tel nepracuje
se čerpad lo  zapne, je -li teplo ta vyšší než 32 °C,
čerpadlo  se vypne, je-li teplo ta nižší než 30 °C.

31-
50

Čerpadlo  se zapne, je -li teplo ta vyšší než TEPL.
ČERPADLA +2 °C, a vypne, je -li teplo ta nižší
než TEPL. ČERPADLA.

Parametry Kód Ho dno ta Výcho zí
nastavení

Po známky

Výko n ventiláto ru během
pro fuko vání x10[%]

F0 1?10
(10?100%)

8
(80%)

Výko n ventiláto ru během
mo difiko vaného

pro fuko vání
v intervalu 3…5o C

x10[%]

F1 1 ? 10
(10 ? 100%)

1
(10%)

Důležité v případě nastavení ro zšířeného  algo ritmu PID
(tzn. F2=1). V intervalu mo difiko vaného  pro fuko vání je
do ba pro fuko vání standardní a s mo difiko vano u do bo u
přerušení mezi pro fuko váním.

Ro zšířený algo ritmus
PID

[0-vypnutý
1-zapnutý]

F2 0 ? 1 0 V ro zšířeném algo ritmu pro bíhá nucený pro vo z
ventiláto ru

Režim pro vo zu mo to ru
ventiláto ru

F3 0 ? 2 1 0 Absence variabilních o táček, pro vo z typu
vypno ut/zapno ut. Režim je určen pro  všechny mo to ry,
zejména s nemo žno stí plynulé regulace o táček.

1 Plynulá regulace o táček.
2 Plynulá regulace o táček se týká mo to rů třídy RV -14.

Hystereze  ventiláto ru při
pro vo zu

zapno ut/vypno ut [o c]

F4 0 ? 5 2 Zóna necitlivo sti, ro zdíl teplo ty vypnutí a zapnutí

Parametry Kód Ho dno ta Výcho zí
nastavení

Po známky

Ovládání mo to ru při min.
regulo vaných o táčkách

[$]

P0 10 ? 80 $ 34$ Pro  F3=2 nebo li mo to r třídy RV -14 je výcho zí nastavení
41$

Ovládání mo to ru při
max. regulo vaných

o táčkách
[$]

P1 10 ? 90 $ 64$ Pro  F3=2 nebo li mo to r třídy RV -14 je výcho zí nastavení
72$
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Obr. 1 Ovládací panel
1. Zo brazení měřené teplo ty/ho dno ty parametru
2. Signalizační ko ntro lka signalizující ALARM způso bený překro čením přípustné teplo ty nebo

sepnutím bezpečno stního čidla zařízení
3. Ko ntro lka signalizující pro vo z ventiláto ru
4. Ko ntro lka signalizující pro vo z o běho vého čerpadla
5.Ko ntro lka signalizující pro vo z ko tle
6. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno t ZADANÉ TEPLOTY
7. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty DOBY PROFUKOVÁNÍ
8. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty PŘERUŠENÍ PROFUKOVÁNÍ
9.Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty VÝKON VENTILÁTORU
10.Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty TEPLOTY VYPNUTÍ ČERPADLA
21.Tlačítko  startu pro vo zu ko tle (START)
22.Tlačítko  pro  výběr parametru (ZMĚNIT)

RT-04C

Obr. 2 Přípo jky

7. Dodatečné parametry
Kro mě parametrů uvedených v kapito le 6 lze reguláto r přizpůso bit ro zvo dům ÚT a vlastno stem
ko tle po mo ci do datečných parametrů.  Jejich ho dno ty mají velký význam pro řádný pro vo z
reguláto ru a pro to  nelze pro vádějte uváženě.

Přístup k do plňko vým parametrům je mo žný přidržením tlačítka ZMIEŃ (změnit) „22”
během zapínání reguláto ru. Ve chvíli, kdy začno u blikat signalizační ko ntro lky ALARM „2” a
PRACA „5” uvo lněte během 2 vteřin tlačítko ZMIEŃ (změnit) „22” a zmáčkněte START „21” v
důsledku těchto úko nů se na displeji o bjeví kód „F0” nebo li kód prvního parametru.

Kód lze pravidelně měnit tlačítkem ZMIEŃ (změnit). Aktuálně nastavená ho dno ta
parametru se zo brazí po zmáčknutí tlačítka START. Pak ji lze měnit tlačítky ”+/-„. Přecho d na úro veň
výběru parametrů tlačítkem START nebo ZMIEŃ (změnit).

Uko nčení nastavení parametrů vyžaduje vypnutí napájení reguláto ru.

1. Zo brazení měřené teplo ty/ho dno ty parametru
2. Signalizační ko ntro lka signalizující ALARM způso bený překro čením přípustné teplo ty nebo  sepnutím

bezpečno stního čidla zařízení
3. Ko ntro lka signalizující pro vo z ventiláto ru
4. Ko ntro lka signalizující pro vo z o běho vého čerpadla
5. Ko ntro lka signalizující pro vo z ko tle
6. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno t ZADANÉ TEPLOTY
7. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty DOBY PROFUKOVÁNÍ
8. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty PŘERUŠENÍ PROFUKOVÁNÍ
9. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty VÝKON VENTILÁTORU
10. Ko ntro lka signalizující zo brazo vání ho dno ty TEPLOTY VYPNUTÍ ČERPADLA

21. Tlačítko  startu pro vo zu ko tle (START)
22. Tlačítko  pro  výběr parametru (ZMĚNIT)
23. Vypínač napájení reguláto ru
24. Tlačítko pro  zvýšení ho dno ty parametru (+)

Tlačítko  pro  snížení ho dno ty parametru (?)

23.Vypínač napájení reguláto ru
24.Tlačítko  pro  zvýšení ho dno ty parametru (+)
25.Tlačítko  pro  snížení ho dno ty parametru ()

(napájení)

(ventiláto r) (čerpadlo  ÚT)

(čidlo  ko tle a čidlo STB)

po jistka

(po jistka )


