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Elektrické schémy 

Schéma zapojenia regulátora Multifun 

 
Opis schémy 

1- riadiaci panel Multifun (pohľad spredu) 
2- riadiaci panel Multifun (pohľad zozadu) 
3- hlavný výkonný modul 

4- dodatočný modul 
5- prijímač SHHS-B1 
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Schéma č. 2 - elektrické pripojenie retortových kotlov 
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Schéma č. 3 - Elektrické pripojenie k peletovým kotlom 
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Opis schém - výstupy 

 

Výstupy Poznámky 

Hlavný výkonný modul 

P (6, 7) – podávač  
 

1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

W (5, 8) – ventilátor  1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

P1 (10, 11) – obehové čerpadlo U.K.1  1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

P2 (11, 12) – obehové čerpadlo Ú.K.2  1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

P3 (13, 14) – čerpadlo T.Ú.V.  1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

P4 (14, 15) – obehové čerpadlo  1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

P5 (16, 17) – čerpadlo  1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

M1 – zmiešavač obehu Ú.K.1. 
(19 – otváranie, 20 – zatváranie, 21 – N)  

1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

M2 – zmiešavač obehu Ú.K.2. 
(23 – otváranie, 24 – zatváranie, 22 – N) (1,2 
(0,6)A, 230V~) 

1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

Termik (1,4) - tepelná ochrana STB, po 
prekročení teploty aktivácie termika dochádza k 
prerušeniu obvodu ventilátora a podávača 
paliva  

vodič 2 x 1 mm2 

Modul horáka 

C (3,5) - Čistenie 1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

R (4,6) Rošt 1,2 (0,6)A, 230V~, vodič 3 x 1 mm2 

G (4,7) Ohrievač max. 4(2)A, 230V~ (pri indukčných záťažiach sa 
vyžaduje dodatočný zhášací RC obvod, montovaný 
na vonkajšej strane zariadenia), vodič min 3 x 1 
mm2 

Vyrovnávací modul MR03 

P6 – vyrovnávacie čerpadlo (1,2 (0,6)A, 230V~) vodič 3 x 1 mm2 
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Opis schém - vstupy 

  

Vstupy Poznámky 

Hlavný výkonný modul 

C1 (53, 52) – vonkajší snímač  do 30 m 

C2 (51, 50) – izbový snímač alebo termostat - obeh Ú.K.1 do 30 m 

C3 (49, 48) – izbový snímač alebo termostat - obeh Ú.K.2 do 30 m 

C4 (47, 46) – snímač podávača do 3 m 

C5 (45, 44) – snímač kotla – prívod  do 3 m 

C6 (43, 42) – snímač kotla – návrat  do 3 m 

C7 (41, 40) – snímač obehu Ú.K.1  do 3 m 

C8 (39, 38) – snímač obehu Ú.K.2  do 3 m 

C9 (37, 36) – snímač T.Ú.V. do 3 m 

C10 (35, 34) – snímač spalín (PT 1000)  do 3 m 

C11 (33 – biely, 32 – zelený) – snímač spätného prenikania tepla 
31 – GND – spájať s PE 

len pri práci so snímačom 
spätného prenikania tepla 

C12 (30 – hall, 29 – GND, 28 – Napájanie (Vcc)) – halotron ventilátora  

C13 (27 – hall, 28 – GND) – detekcia otvoreného poklopu palivovej 
nádrže 

 

(25 – Napájanie (Vcc) – nevyužité)  

Modul horáka 

C14 (8– Napájanie (Vcc)) 9 – halotron roštu, 10 - GND )  

Vyrovnávací modul MR03 

C1 (9, 10) – dolný snímač vyrovnávacieho modulu do 3 m 

C16 (10, 11) – horný snímač vyrovnávacieho modulu do 3 m 

Vstup RS 

Komunikačný vstup umožňujúci dátový prenos medzi čelným 
panelom regulátora Multifun a výkonovými modulmi (hlavný výkonový 
modul, modul horáka, vyrovnávací modul, modul dodatočných 
obehov, modul ventilátora) a komunikáciu s prijímačom SHHS-B1 

8-žilový priamy kábel 
(neprekladaný) ukončený 
konektorom RJ 45. 

SHHS- systém 

SHHS-B1 - prijímač bezdrôtového systému 
SHHS - bezdrôtové snímače systému: T1,T2 (snímač je možné využiť na meranie vonkajšej 

teploty), Auraton 200R, Auraton 2025R, Auraton 2030R 
H1- okenná kľučka  

Iné označenia 

L - fáza napájacieho napätia ~230V 
N - neutrálny napájací vodič  
PE - ochranný kábel 

TV - termostatický 
ventil TV 

FSF - rýchla tavná 
poistka  
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Menu servis 

Po vstupe do menu SERVIS sa na displeji regulátora zobrazí okno umožňujúce zadanie 5-číselného 
hesla. Zariadenie poskytuje dve úrovne oprávnení k zmene servisných nastavení, ku ktorým sú 
pridelené rôzne heslá. Najvyššiu úroveň má heslo výrobcu kotla, ktoré umožňuje prístup k všetkým 
parametrom regulátora. Heslo inštalatéra neumožňuje meniť parametre podmenu KOTOL, je možné 
ich však prečítať. Užívateľ môže po zadaní špeciálneho hesla preprogramovať pomocou pamäťovej 
karty SD procesor namontovaný vo VÝKONNOM MODULE. 

Kotol 

Minimálna teplota 

Ak teplota kotla poklesne pod túto hodnotu, činnosť čerpadla T.Ú.V.  a čerpadla Ú.K. sa zablokuje 
(s výnimkou situácie, ak je nainštalovaný zmiešavací ventil). Účelom tohto parametra je ochrana kotla 
proti roseniu. 

Maximálna teplota 

Parameter obmedzuje maximálnu teplotu kotla. Po prekročení tejto hodnoty prechádza kotol z 
fázy spaľovania do udržiavacej fázy, prípadne do fázy vyhasínania (v závislosti od iných nastavení). Pri 
nastavovaní tohto parametra treba zohľadniť zotrvačnosť kotla a prispôsobenie výkonu kotla 
spotrebe energie vo vykurovacom systéme, tak aby v krajne nepriaznivej situácii nárast teploty kotla 
po vypnutí fázy spaľovania nespôsobil prekročenie maximálnej výrobcom povolenej teploty kotla 
(najčastejšie 95°C) 

Kritická teplota kotla 

Po prekročení kritickej teploty kotla sa spúšťa proces núdzového vypúšťania tepla z kotla. 
Dochádza vtedy k vypnutiu všetkých čerpadiel a k otvoreniu zmiešavacieho ventilu. Hodnotu 
parametra nastavujeme na základe zotrvačnosti kotla. Parametre maximálna teplota a kritická 
teplota musia byť tak nastavené, aby bolo možné v kritickej situácii chrániť kotol pred prekročením 
nebezpečnej teploty. 

Teplota ochrany návratu 

Regulátor na základe údajov zo snímača teploty návratu kotla a hodnoty opisovaného parametra 
chráni návrat kotla pred poklesom teploty pod nastavenú hodnotu. Funkciu ochrany návratu kotla 
realizuje zmiešavací ventil so servopohonom. Nevyhnutný je 4-cestný ventil. Ak je teplota nižšia ako 
nastavená hodnota, regulátor postupne uzatvára ventil, vďaka čomu teplota na návrate kotla rastie. 
Táto funkcia je dostupné len ak je kotol vybavený snímačom teploty návratu. 

Dodatočná teplota kotla 

Z hľadiska stabilnej činnosti ventilu bez zbytočného uzatvárania za účelom ochrany kotla je 
potrebné, aby bola teplota kotla vyššia než teplota inštalácie Ú.K. Teplota kotla sa určuje 
nasledujúcim spôsobom: požadovaná teplota Ú.K. + hodnota parametra. Pozor: Parameter mení 
teplotu kotla len ak je zmiešavací ventil aktívny (viď Zapnúť riadenie ventilu). 

Štartovací čas roštu * (len v prípade kotlov AGRO, horáky Multiflame) 

Doba trvania jedného kompletného pohybu roštu. Ak z halotronu neprichádza žiadny signál, 
aktivuje sa blokáda a alarm. 
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Ochrana podávača paliva 

Teplotný alarm podávača 

Ak snímač teploty podávača zmeria teplotu, ktorá prekračuje hodnotu teplotného alarmu, 
regulátor aktivuje podávač za účelom odstránenia paliva. Núdzové uvoľnenie prebytočného tepla by 
malo umožniť pokles teploty, bez prerušovania ďalšej činnosti kotla. Regulátor môže aktivovať 
podávač paliva v režime núdzového uvoľnenia tepla až 3 krát. 

Činnosť podávača - ochrana * (len v prípade kotlov AGRO, horáky Multiflame) 

Ak teplota na snímači teploty podávača paliva neklesne pod teplotný alarm podávača, regulátor 
znovu aktivuje podávač na dobu podľa príslušných nastavení. Pokusy o uvoľnenie prebytočného tepla 
sa opakujú každých 5 minút, maximálne ich môže byť 7. Ak snímač teploty podávača paliva aj naďalej 
hlási príliš vysokú teplotu, činnosť kotla sa zablokuje. 

Čas 1. čakania **(kotly GRO – retortové podávače) 

Regulátor čaká počas stanovenej lehoty merajúc pritom teplotu podávača. Ak je aj naďalej 
vysoká, vykonáva pokus o uvoľnenie prebytočného tepla, aktivujúc za tým účelom podávač paliva.  

Čas 2. čakania **(kotly GRO – retortové podávače) 

Regulátor čaká počas stanovenej lehoty merajúc pritom teplotu podávača. Ak je aj naďalej 
vysoká, vykonáva posledný pokus o uvoľnenie prebytočného tepla, aktivujúc za tým účelom podávač 
paliva. Ak tento pokus nie je účinný, ďalšia činnosť kotla sa zablokuje. 

Výkon kotla 

Rozsah parametrov a výrobné nastavenia sú optimálne nastavené pre daný produkt. Výberom 
modelu kotla vyberáme aj tieto parametre. Funkcia VÝROBNÉ NASTAVENIA umožňuje obnoviť 
výrobné nastavenia regulátora, odporúčané výrobcom kotla. 

Účinnosť podávača 

Nastavenie množstva paliva [kg], ktoré podávač privedie do kotla v priebehu 1 minúty. Regulátor 
na základe tohto parametra prepočíta spotrebu paliva pri prevádzke kotla. Viď -> História a štatistiky 

Odstraňovanie popola * (len v prípade kotlov AGRO, horáky Multiflame) 

Doba prevádzky 

Nastaviť dobu činnosti čističa 

Doba prestoja 

Nastaviť dobu prestoja čističa 

Obeh Ú.K. 1 a 2 

Typ ohrievania 

Užívateľ nastaví typ ohrievania. Regulátor na základe typu ohrievania vyberie teplotný rozsah 
nevyhnutný pre riadenie daného obehu. Na výber máme dva typy ohrievania: 

Radiátorové 

Možnosť vyberte, ak sa vykurovací systém skladá z radiátorov. Maximálna teplota, akú môže 
užívateľ nastaviť, je obmedzená parametrom Maximálna teplota  (>Servis>Kotol). 
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Podlahový 

Možnosť vyberte, ak je daný vykurovací systém vyrobený vo forme podlahového kúrenia. 
Regulátor zmení nastavený teplotný rozsah pre tento obeh. Užívateľ môže v prípade podlahového 
systému nastaviť maximálnu teplotu 60°C. Pri riadení podlahového systému je v parametri 
Meteorologická charakteristika výber vykurovacej krivky obmedzený na krivku č. 5. 

Riadenie obehu 

Touto možnosťou inštalatér určuje, akým spôsobom bude užívateľ nastavovať vykurovaciu teplotu. 
Dostupné sú nasledujúce spôsoby: 

 Ručne 

 Termostat 

 Termostat + vonkajší snímač 

 Izbový snímač + vonkajší snímač 

RUČNE 

Užívateľ nastavuje vykurovaciu teplotu (kotla, alebo radiátorov/podlahového kúrenia a program 
týždenného vykurovania). V období, keď sa vonkajšia teplota mení, táto možnosť vyžaduje časté 
zásahy užívateľa. 

TERMOSTAT 

Na regulátore sa nastaví vykurovacia teplota, t.j. teplota vody v inštalácii Ú.K. Na izbovom termostate 
sa nastaví požadovaná izbová teplota. Ak teplota nastavená na izbovom termostate dosiahne 
požadovanú hodnotu, meracie vedenie sa skratuje. Činnosť regulátora: 

 vykurovaciu teplotu zníži o užívateľom nastavenú hodnotu parametra: Zníženie vykurovacej 
teploty (Pokročilé>Obeh Ú.K.) 

 riadenie činnosti obehového čerpadla podľa parametrov BLOKÁDY (Servis>Obeh 
Ú.K.>Blokády) 

Regulátor Multifun signalizuje skrat meracieho vedenie termostatom v podobe ikony  v 
ručnom režime sa pri testovaní snímačov zobrazuje pri izbovom snímači príslušná hodnota CLOSE 
POZNÁMKY: 

1. Treba pripojiť izbový termostat so skratovacím kontaktom (napr. 
AURATON). 

2. NAPÄTIE NIE JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ NA MERACIE VSTUPY REGULÁTORA. 
3. Používame len termostat s bezpotentiálovým reléovým výstupom. Regulátor 

nespolupracuje s termostatmi s modulovaným výstupom. Najčastejšie sú to pokročilé 
termostaty, ktoré poskytujú impulzy s rôznou dĺžkou ich trvania. 

Termostat + vonkajší snímač 

Užívateľ nastaví izbovú teplotu. Má k dispozícii bohaté menu a môže nastaviť číslo meteorologickej 
charakteristiky. 
POZNÁMKY: 

Treba pripojiť vonkajší snímač (snímač treba namontovať na severnej stene budovy) 
Platia tiež všetky poznámky z bodu TERMOSTAT 
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Izbový snímač + vonkajší snímač 

Táto konfigurácia využíva všetky možnosti regulátora, s plným riadením podľa počasia. Užívateľ 
nastaví izbovú teplotu a program týždenného vykurovania. Po aktivácii tohto bodu sa užívateľské 
menu zmení. 
Poznámky: 

1. Vonkajší snímač treba namontovať na severnej stene budovy. 
2. Treba namontovať izbový snímač (nemontovať v blízkosti zdrojov tepla). 

Čerpadlo 

Pozor:  Pri vonkajšej teplote nižšej ako -2°C a súčasnom poklese teploty kotla na hodnotu menej 
ako +10°C sa čerpadlo Ú.K. zapína v režime chrániacom pred zamŕzaním vody. 

Blokády 

Parameter určuje spôsob prevádzky obehového čerpadla v prípade, ak teplota meraná izbovým 
snímačom dosiahne nastavenú hodnotu, prípadne ak izbový termostat skratuje meracie vedenie. 

1. Žiadne - dosiahnutie teploty nastavenej pre izbový snímač ani skratovanie meracieho vedenia 
izbovým termostatom nevplýva na činnosť čerpadla Ú.K..  Toto nastavenie odporúčame v 
prípade rozsiahlej inštalácie, pri ktorej modulovaná prevádzka čerpadla nie je schopná 
zohriať odľahlé radiátory 

2. Modulovaná práca - po dosiahnutí teploty nastavenej pre izbový snímač alebo izbový 
termostat sa obehové čerpadlo aktivuje v režime prerušovanej prevádzky. Čerpadlo bude 
pracovať podľa nastavení: Doba prevádzky čerpadla a doba prestoja čerpadla (Servis>Obeh 
Ú.K.>Čerpadlo>Modulácia) 

3. Blokáda 100% - signál z izbového termostaty alebo dosiahnutie teploty nastavenej pre izbový 
snímač spôsobia zablokovanie ďalšej činnosti obehového čerpadla. 

Modulácia 

Doba prevádzky čerpadla 

Cieľom modulovanej prevádzky čerpadla Ú.K. je znížiť teplotu radiátorov na základe informácií z 
izbového snímača alebo termostatu. Parameter určuje dobu prevádzky obehového čerpadla 
(nastavenie od 1 minúty do 60 minút). Po uplynutí nastavenej doby prevádzky regulátor čerpadlo 
zablokuje na nastavenú dobu prestoja - viď opis ďalej. 

Doba prestoja čerpadla 

Po dobe prevádzky sa čerpadlo zastaví na nastavenú dobu. Rozsah nastavenia od 10 do 60 minút. 

Tepl. aktivácie čerpadla 

Parameter určuje, pri akej teplote kotla má regulátor zapnúť obehové čerpadlo. Nemá zmysel, aby 
čerpadlo pracovalo, ak je kotol studený, napr. ak v kotli chýba palivo. Parameter reaguje len na 
teplotu kotla, je možné preto nastaviť vykurovaciu teplotu - podlahy, napr. 35°C a v menu Servis - 
teplotu aktivácie podlahového čerpadla (zohľadňujúcu teplotu kotla) na 55°C. Je to správne 
nastavenie. Čerpadlo bude stabilizovať teplotu na návrate z podlahového vykurovacieho systému - 
bude pracovať na základe teploty snímača Ú.K.,  ale sa vypne, ak bude kotol studený. 

Typ prevádzky čerpadla 

Nastavenie spôsobu činnosti obehového čerpadla Ú.K. 
Čerpadlo Ú.K. - tento pracovný režim čerpadla Ú.K. je vhodný pre radiátorové vykurovacie systémy, v 
prípade ktorých sa požaduje vyššia prevádzková teplota. 
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Podlahové čerpadlo - v prípade podlahových vykurovacích systémov, v ktorých nie je nainštalovaný 
zmiešavací ventil so servopohonom, sa odporúča prepnúť obehové čerpadlo do režimu podlahového 
čerpadla. Regulátor čerpadlo vypne, ak teplota snímača Ú.K. prekročí užívateľom nastavenú 
hodnotu. Keď teplota klesne - čerpadlo sa zapne. Týmto spôsobom je možné regulovať teplotu 
podlahy. 

Pozor: po aktivácii možnosti PODLAHOVÉ ČERPADLO je činnosť obehového 
čerpadla optimalizovaná pre podlahové kúrenie bez servomotora riadiaceho 
činnosť zmiešavacieho ventilu. 

Podlahové čerpadlo sa pripája k výstupným svorkám čerpadla Ú.K. na lište výstupných zariadení 
kotla. 

V systéme bez servomotora sa snímač Ú.K. montuje na návrate z podlahovej inštalácie, inak ako 
v prípade inštalácie so servopohonom (tam musí byť snímač Ú.K. namontovaný na prívode, za 
zmiešavacím ventilom). Nižšie je uvedený príklad schémy takéhoto systému s ventilom bez 
elektrického pohonu ovládaného regulátorom. 

 
 Ďalej sú opísané parametre, ktoré sa kontrolujú ako prvé, a ktorých úlohou je ochrana inštalácie. 

Obmedzenie teploty obehu 

Obehové čerpadlo sa vypne, ak teplota snímača Ú.K. v danom obehu prekročí hodnotu nastaveného 

parametra. Nastavenie hodnoty "--" znamená, že inštalácia nebude chránená pred vysokou teplotou. 

Parameter treba prispôsobiť v závislosti od typu danej inštalácie. Vysoká 
teplota môže v prípade podlahových systémov poškodiť podlahu. 
Odporúčame použiť nezávislý systém tepelnej ochrany, namontovaný 
na rúre, ktorý v prípade prekročenia teploty odpojí napájanie čerpadla 
Ú.K..  

Príklad schémy zapojenia čerpadla cez dodatočný systém tepelnej ochrany: 

PODLAHOVÉ 
ČERPADLO 

ventil + pohon 

Snímač 
Ú.K. 

Snímač 
Ú.K. 

Čerpad
lo 

Čerpad
lo 
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V prípade systémov so zmiešavacím ventilom musí byť nastavená hodnota 
parametra Obmedzenie teploty obehu väčšia ako maximálna prípustná teplota za 
zmiešavacím ventilom Obmedzenie teploty za ventilom (Servis>Obeh Ú.K.>Zmiešavací 
ventil) 

Zmiešavač 

V tomto bode sú zhrnuté parametre určujúce činnosť zmiešavacieho ventilu. Regulátor po aktivácii 
prevádzky s ventilom upraví riadenie takéhoto hydraulického systému, automaticky meniac teploty a 
funkcie ochrany vykurovacieho systému. 

Zapnúť riadenie ventilu 

Ak sa v systéme nachádza zmiešavací ventil s pohonom, treba vybrať možnosť zmiešavač 
namontovaný. 

Obmedzenie teploty za ventilom 

Ak teplota inštalácie dosiahne nastavenú hodnotu, ventil sa bude zatvárať. 
V prípade radiátorového systému treba nastaviť maximálnu hodnotu, t.j. 96°C. 
V prípade podlahového kúrenia treba nastaviť bezpečnú hodnotu, cca. 55°C. 
Ak je teplota snímača Ú.K. nižšia ako nastavená hodnota, ventil núdzovo uvoľní teplo do inštalácie. 
Obehové čerpadlo bude pracovať až kým teplota snímača Ú.K. nedosiahne hodnotu nastavenú 
parametrom Obmedzenie teploty obehu. 

Minimálna teplota za ventilom 

Užívateľ môže nastaviť teplotu za zmiešavacím ventilom, ktorá bude udržiavaná aj vtedy, ak tepelné 
požiadavky vykurovacieho systému budú nižšie. Napríklad, bola dosiahnutá izbová teplota, ale záleží 
nám na udržaniu efektu teplej podlahy (vyrobenej napr. dlaždíc). Vtedy nastavením napr. teploty 
35°C máme pocit komfortu počas celej vykurovacej sezóny. 

Doba otvorenia ventilu 

Tu treba zadať dobu otvorenia ventilu (v sekundách) uvedenú na pohone ventilu. Pre danú dobu, 
napr. 2,5 minúty, zadávame teda hodnotu 150 sekúnd. 

Korekcia reakčnej doby 

Korekcia reakčnej doby zmiešavacieho ventilu je potrebná vtedy, ak ventil pracuje veľmi často (v 
situáciách tzv. preregulovania), prípadne ak reaguje veľmi pomaly.  Vo všeobecnosti sa pre správne 
zvolený ventil odporúča nastaviť hodnotu 3. Činnosť ventilu môžeme spomaliť nastavením parametra 
na hodnotu napr. 2. Aby bolo reakcia ventilu rýchlejšia, hodnotu parametra treba zväčšiť, napr. 7. 
Rozsah je od 1 do 10. 

Snímač Ú.K. 
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Minimálny pohyb pohonu 

Parameter určuje, o koľko percent môže jeden samostatný otvárací alebo zatvárací impulz zmeniť 
polohu zmiešavača. Ak je zmiešavač správne prispôsobený danej inštalácii, tento parameter sa 
odporúča nastaviť na hodnotu 2%.  

Priorita obehu 

Nastavenie kategórie priority pre daný vykurovací obeh: 
A. Vysoký - obehy sú veľmi dôležité. Na obehy sa nevzťahujú priority T.Ú.V., ani potreba 

odbremenenia kotla pri uvádzaní do prevádzky. 
B. Normálny - obehy sú dôležité. Na obehy sa nevzťahujú priority T.Ú.V., pokiaľ platí Tkot < Ttuv 

+ 10 K 
(teplota kotla je v podstate dostatočne vysoká na ohrev zásobníka), ale odbremeňujú 

kotol pri uvedení do prevádzky, tzn. ak teplota kotla klesne pod minimálnu hodnotu, obehy 
sa uzavrú. 

C. Nízky - obehy sú normálne. Na obehy sa vzťahujú priority T.Ú.V. a aj potreba odbremenenia 
kotla pri uvádzaní do prevádzky. 

Obeh T.Ú.V. 

Priorita T.Ú.V. 

Priorita T.Ú.V. znamená, že po dobu ohrievania zásobníka T.Ú.V. je ohrievanie Ú.K. vypnuté. 

T.Ú.V. dodatočná teplota kotla 

Teplota kotla počas ohrievania T.Ú.V. v lete a v prípade aktívnej priority T.Ú.V. Určuje sa 
nasledujúcim spôsobom: k užívateľom nastavenej hodnote T.Ú.V. treba pripočítať hodnotu 
aktuálneho parametra. Nastavením vyššej hodnoty sa skráti doba ohrievania zásobníka, ale príliš 
vysoká teplota kotla môže zväčšiť spotrebu paliva a môže dôjsť k prekročeniu kritickej teploty kotla. 

Priorita T.Ú.V. - čas 

Ak sa zásobník T.Ú.V. neohreje počas nastavenej doby, regulátor vypne prioritu, aby nedošlo k 
prílišnému ochladeniu systému Ú.K. Priorita sa v ďalšom cykle ohrievania zásobníka automaticky 
znova aktivuje. 

Obehové čerpadlo 

Úlohou obehového čerpadla T.Ú.V. je privádzanie teplej úžitkovej vody do vodovodu. V prípade 
rozsiahlych inštalácií značným spôsobom znižuje celkovú spotrebu vody. 

Aktivácia čerpadla 

Obehové čerpadlo sa po aktivácii zobrazí na obrazovke farebne. Pracuje len v takom čase, pre 
ktorý bolo v týždňovom programe nastavené ohrievanie T.Ú.V. Čerpadlo okrem toho pracuje v 
cykloch, ktoré sú opísané nižšie. 

Doba prevádzky 

Treba nastaviť takú dobu, aby čerpadlo stihlo pretlačiť vodu cez celý systém potrubí a rúr, tak aby 
po otočení vodovodného kohútika hneď tiekla teplá voda. 

Doba prestoja 

Doba prestojov by mala byť čo najdlhšia, ale voda v rúrach pri tom nesmie príliš vychladnúť. 
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Predĺženie činnosti T.Ú.V. v lete 

Tento parameter definuje časové oneskorenie vypnutia čerpadla napĺňajúceho zásobník v LETE.  
Cieľom tohto nastavenia je dodatočné uvoľnenie kotla. Po zohriatí zásobníka na požadovanú teplotu 
sa horák vypne, a čerpadlo zásobníka pracuje ešte po celú dobu definovanú oneskoreným vypnutím 
T.Ú.V. v lete. 

Tepl. aktivácie čerpadla 

Regulátor aktivuje čerpadlo teplej úžitkovej vody, ak teplota kotla dosiahne hodnotu: Tepl. 
aktivácie čerpadla 

Náhradné čerpadlo 

Výber funkcie náhradného čerpadla: 

 Vypnuté - náhradné čerpadlo je vypnuté 

 Obehové čerpadlo - chráni kotol pred návratom studenej vody. Čerpadlo pracuje 
nepretržite až kým teplota snímača na návrate kotla (C6) nedosiahne hodnotu 
nastavenú parametrom Teplota ochrany návratu (Servis>Kotol) 

 Čerpadlo výmenníka - čerpadlo nepretržite pracuje v režime ZIMA. V režime LETO 
nepracuje. 

Tepelný bufor * (len kotly AGRO, horáky Multiflame) 

Regulátor je prispôsobený na spoluprácu s buforom tepla. 
V dokumentácii sa nachádza schéma hydraulického systému 
využívajúceho bufor ako zásobník tepelnej energie. Aby bolo 
možné správne riadiť takýto systém, servis musí aktivovať 
prevádzku s buforom, pripojiť dodatočný modul* a správne 
nakonfigurovať niektoré iné parametre. Opis dostupných 
nastavení. 

Pozor: ak chcete túto možnosť využiť, musíte zakúpiť 
dodatočný riadiaci modul a prepojiť ho káblom RJ485 s 
riadiacim systémom MULIFUN control system 

(*) nie je súčasťou štandardného vybavenia – objednávací 
symbol MULTIFUN-MR03 

Technická špecifikácia modulu tepelného bufra 
 

Výstupy 

P6 Čerpadlo – max. 1,2(0,6) A, 230V 

Vstupy 

C15 Dolný snímač nádrže bufora 

C16 Horný snímač nádrže bufora 

  

Komunikácia RS  

 umožňuje komunikáciu medzi modulom 
bufora a regulátorom Multifun 

 umožňuje pripojiť dodatočné moduly, 
napr. prijímač SHHS B1 

Modul bufora je možné pripojiť 
k vstupom označeným 
symbolom RS v hlavnom 
výkonnom module alebo v 
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Aktivácia 

Aktivácia parametra je pre regulátor informáciou, že do hydraulického systému bol vstavaný 
tepelný bufor. V takom systéme kotol odovzdáva teplo do bufora až do momentu dosiahnutia určitej 
teploty, a následne sa v ňom zhromaždené teplo postupne uvoľňuje do inštalácie Ú.K. Takéto riešenie 
umožňuje najefektívnejšie využitie paliva, nakoľko získavame podmienky, v ktorých máme najvyššiu 
účinnosť horáka. Riadenie kotla sa v tomto prípade líši od jeho prevádzky v systéme bez bufora, kotol 
sa predovšetkým nezapína často a pracuje v dlhých cykloch a vo väčšine prípadoch pri maximálnom 
výkone. Teplota kotla sa nastavuje automaticky na hodnotu (Maximálna teplota – 2°C) počas 
naplňovania tepelného zásobníka. 

Pozor: ak sa v systéme tepelný zásobník nenachádza, tento parameter musí 
byť VYPNUTÝ. 

Pozor: Pri prevádzke s tepelným zásobníkom sa odporúča prevádzkový režim 
horáka PID VYPNUTÝ. 

 

Horná teplota 

Pokles teploty horného snímač bufora pod nastavenú hodnotu spúšťa proces ohrievania bufora. 
Čerpadlo bufora sa zapne, ak je teplota kotla vyššia ako Minimálna teplota kotla a súčasne o 
minimálne 2°C vyššia od teploty nameranej na hornom snímači bufora. Tým sa na jednej strane 
zabráni korózii kotla v dôsledku rosenia, na druhej strane však bufor nie je chladený kotlom, ak kotol 
nemá príslušnú teplotu. 

Pozor: Toto nastavenie sa ignoruje, ak je zapnutá funkcia Automatická horná teplota. 

Dolná teplota 

Ak je teplota dolného snímača vyššia ako nastavená hodnota, proces ohrievania bufora sa ukončí. 
POZOR: 
Dolná teplota môže byť automaticky zhora obmedzená, a to v prípade, ak vypočítaná hodnota bude 
príliš vysoká. V takej situácii regulátor ako dolnú teplotu prijíma hodnotu (Maximálna teplota - 5⁰C). 
Ak je zapnutá možnosť Automatická horná teplota, dolná teplota sa určuje nasledujúcim spôsobom: 
Tdolná_automatická = Thorná_automatická + (Tdolná - Thorná) 

Prevádzkové režimy 

Bufor môže byť ohrievaný výlučne na základe teplôt snímačov bufora, tzv. nepretržité ohrievanie. 
Dodatočne je možné určiť 1 časový interval, počas ktorého je možné bufor ohrievať. Okrem 
uvedeného časového intervalu nebude ohrievanie bufora možné. 

Nepretržité ohrievanie 

Aktivácia tohto parametra umožňuje cyklické ohrievanie bufora na základe teplôt na snímačoch 
bufora a nastavenej hornej a dolnej teploty bufora. 

Časové ohrievanie 

Pri tomto režime treba dodatočne nastaviť dva časové parametre, t.j. začiatok obsluhy a koniec 
obsluhy bufora. V tomto časovom intervale sa bude bufor nahrievať analogickým spôsobom, ako v 
prípade "nepretržitého ohrievania". V iných hodinách bude ohrievanie bufora zablokované. 

Začiatok obsluhy 

Čas začiatku intervalu ohrievania bufora (viď opis vyššie Prevádzkové režimy). 
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Koniec obsluhy 

čas ukončenia intervalu ohrievania bufora (viď opis vyššie Prevádzkové režimy). 

Minimálna teplota čerpadiel 

V situácii, ak je teplota horného snímača bufora nižšia ako nastavená hodnota, čerpadlo Ú.K. sa 
zablokuje, To obmedzí zbytočnú spotrebu elektrickej energie v prípade uvoľňovania tepla z bufora. 

Automatická horná teplota 

Po zapnutí tejto funkcie bude parameter Horná teplota  automaticky určovať regulátor. 
Zariadenie príjme hodnotu požadovanej teploty systému Ú.K.. Zároveň určí novú prevádzkovú 
teplotu kotla – bude ona (Maximálna teplota-2⁰C).Týmto spôsobom bude nastavená hodnota (viď 
vyššie Horná teplota) ignorovaná. Keď zapneme funkciu automatická…. – regulátor pracuje v súlade s 
nastaveniami parametra Horná teplota. 

Výrobné nastavenia 

Regulátor po aktivácii funkcie VÝROBNÉ NASTAVENIA obnoví výrobné nastavenia parametrov. To, 
ktoré nastavenia regulátora budú pri použití tejto funkcie obnovené, závisí od úrovne oprávnení. 

Ak túto možnosť zvolí užívateľ, výrobné nastavenia sa obnovia len v prípade nastavení z 
užívateľského menu. 

Ak obnovenie výrobných nastavení, po predchádzajúcom prechode do menu SERVIS (vstup 
možný len po zadaní hesla inštalatéra) vyvolá inštalatér, regulátor obnoví výrobné nastavenia v 
širšom rozsahu. Obnovené budú výrobné nastavenia parametrov z užívateľského menu ako aj zo 
servisného menu, okrem parametrov podmenu SERVIS->KOCTOL. 

Obnovenie výrobných nastavení všetkých možných parametrov regulátora je možné až po 
vstupe do menu SERVIS, zadaní hesla VÝROBCU vykurovacieho zariadenia a následnom spustení 
funkcie VÝROBNÉ NASTAVENIA. 


