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Úvod 

Návod na obsluhu je určený pre osoby, ktoré budú vykonávať pripojenie, 
inštaláciu, obsluhu a pravidelnú údržbu regulátorov série MultiFun control 
system. Návod na obsluhu obsahuje opisy inštalácie, zapojenia vodičov, funkcií 
a prevádzkových postupov. Návod na obsluhu regulátora treba počas jeho 
prevádzky uschovať na pracovisku a vždy postupujte podľa v ňom uvedených 
pokynov. 

Pozor 

V prípade poruchy zariadenia, chýbajúceho dodatočného príslušenstva alebo za 
účelom získania dodatočných informácií sa, prosím, obráťte na najbližšieho 
zástupcu alebo predajňu firmy RECALART ELECCTRONIC. 
Regulátory série MultiFun control system sú určené na montáž v rozvádzačoch 
alebo podobných zariadeniach spôsobom, ktorý zabraňuje kontaktu so 
svorkami elektrických vodičov. 
Regulátor nevyťahujte z jeho krytu. Nedovoľte, aby sa do krytu dostala ruka, 
alebo iné elektricky vodivé teleso. V dôsledku zásahu elektrickým prúdom by 
mohlo dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom, prípadne až k smrti. 
Aby sa predišlo poškodeniu pripojeného zariadenia alebo v dôsledku poruchy 
výrobku samotných regulátorov série MultiFun control system, pred 
prevádzkou skontrolujte, či sú dodržané príslušné bezpečnostné opatrenia, 
napríklad inštalácia tavnej poistky, zariadenia na ochranu pred prehriatím, atď. 
Ak v dôsledku prevádzky výrobku bez dodržania týchto bezpečnostných 
opatrení dôjde k nehode, záruka stráca platnosť. 
Za účelom odpojenia napájania treba vo vonkajšou obvode regulátora 
nainštalovať vypínač. Vypínač musí byť tak nainštalovaný, aby priliehal k 
zariadeniu na takom mieste, ktoré umožňuje jeho ľahkú obsluhu, pričom musí 
byť označený, že plní funkciu hlavného vypínača. 
Použite vypínač spĺňajúce požiadavky normy IEC947. 
Menovité hodnoty/charakteristika tavnej poistky: 250 VAC  6,3A, rýchla 
poistka. 
Používajte tavné poistky spĺňajúce požiadavky normy IEC127. 
Napäťové / prúdové hodnoty záťaže pripojenej k výstupným svorkám sa musia 
nachádzať v menovitom rozsahu. V opačnom prípade bude teplota narastať, 
skracujúc tým životnosť regulátora a spôsobujú problémy v činnosti zariadenia. 
Na vstupné svorky zariadenia nie je možné privádzať napätie / prúd s inými 
hodnotami ako tie, ktoré sú uvedené v špecifikácii vstupu. 
Mohlo by to viesť k skráteniu životnosti zariadenia a k problémom súvisiacim s 
činnosťou zariadenia. V prípade napäťového alebo prúdového vstupu musí byť 
vstupná svorka pripojená k zariadeniu, ktoré spĺňa požiadavky normy IEC1010. 
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V zariadení sa môžu nachádzať ventilačné otvory umožňujúce odvádzanie 
prebytočného tepla. Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostali nežiaduce 
kovové alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť poruchy zariadenia alebo 
viesť k požiaru. 
Nedovoľte, aby došlo k zablokovaniu ventilačných otvorov alebo k ich 
znečisteniu. Zvýšená teplota alebo porucha inštalácie môžu viesť k skráteniu 
životnosti zariadenia a k poruchám, prípadne môže zapríčiniť požiar. 
Užívateľom vykonávané zmeny výrobku alebo používanie zariadenia v rozpore s 
jeho účelom je zakázané. 
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INŠTALÁCIA 

Regulátor sa nesmie používať na nižšie uvedených miestach. 

 V prostredí s obsahom horľavých plynov, žieravín, olejovej hmly alebo 
drobných častíc, ktoré môžu zhoršiť stav elektrickej izolácie zariadenia. 

 V atmosfére s teplotami nižšími ako 0°C alebo vyššími ako 55°C, pri 
relatívnej vlhkosti nad 90%RH, prípadne pod bodom rosy. 

 V prostredí so silnými vibráciami alebo otrasmi. 

 V miestach vystavených elektromagnetickému rušeniu. 

 V miestach vystavených priamemu účinku slnečného žiarenia. 

 V prostredí s nadmorskou výškou na 2000 m.n.m. 

 Vonku. 

 Zariadenie nemusí na takýchto miestach pracovať správne, môže dôjsť k 
jeho poškodeniu, prípadne môže zapríčiniť požiar. 

Upozornenie 

Telo regulátora z bezpečnostných dôvodov nevyťahujte z jeho krytu. Pokiaľ 
bude nutné telo regulátora z krytu vytiahnuť, napr. za účelom výmeny alebo 
opravy, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu, oprávnený servis 
alebo predajňu. 

PRIPOJENIE 

Osoba vykonávajúca inštaláciu musí mať príslušné oprávnenia v oblasti kladenia 
elektrických inštalácií. 
Pri pripájaní regulátora venujte zvýšenú pozornosť splneniu nasledujúcich 
podmienok: 

Nebezpečenstvo 

Akékoľvek inštalačné práce súvisiace s montážou alebo demontážou 
elektrických vodičov je možné vykonať len po odpojení zariadenia od zdroja 
elektrického napätia. 
Nedotýkajte sa konektorov elektrických vodičov ani iných častí zariadenia, ktoré 
môžu byť pod napätím. 
Všetky spoje musia byť vykonané v súlade s montážnou schémou elektrického 
zapojenia a s príslušnými štátnymi alebo miestnymi elektrotechnickými 
predpismi. 

1. Pri montáži elektrickej inštalácie regulátora dodržujte pokyny uvedené v 
tomto návode. 

2. Spoje vytvorené medeným vodičom by mali byť prispôsobené prevádzke 
pri teplotách do +75°C. 
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3. V prípade vstupu pre termočlánok používajte kompenzačné vedenie 
vhodné pre daný typ termočlánku. 

4. Kábel privádzajúci vstupný signál sa nemôže nachádzať k jednom kanáli 
spolu s napájacím káblom. 

5. Použitím vhodného vodiča (krúteného kábla) na vedenie vstupného 
signálu získate účinnú ochranu pred rušením spôsobeným elektromagnetickou 
indukciou. 

6. Na napájanie regulátora používajte vodiče, ktorých parametre sú rovnaké 
alebo vyššie ako parametre vodiča s vinylovou izoláciou do 600V s plochou 
priečneho prierezu 1 mm2 alebo väčšou. 

7. Skrutky svoriek pevne utiahnite krútiacim momentom 1,0 Nm. 
8. Ak sa ukáže, že zariadenie je citlivé na rušenie v napájacej sieti, 

prípadným poruchám zabránite použitím odrušovacieho filtra. Odrušovací filter 
montujte na uzemnenom paneli a medzi výstupom odrušovacieho filtra a 
svorkami napájacej šnúry regulátora vykonajte podľa možností čo najkratšie 
spoje. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 Pred použitím zariadenia sa, prosím, dôkladne oboznámte s celým 
návodom. 

 Návod na obsluhu uschovajte, aby bola v prípade potreby k dispozícii pri 
akejkoľvek budúcej prevádzke zariadenia. 

 Dodržujte všetky pokyny a upozornenia uvedené v návode na obsluhu 
zariadenia. 

 Skontrolujte, či zariadenie nie je žiadnym spôsobom poškodené. V prípade 
pochybností zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na jeho dodávateľa. 

 V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne bezpečnej prevádzky 
zariadenia sa obráťte na dodávateľa. 

 Zvýšenú pozornosť venujte všetkým výstražným značkám umiestneným na 
kryte a na obale zariadenia. 

 Zariadenie používajte v súlade s jeho pôvodným účelom. 

 Zariadenie nie je hračkou, preto nedovoľte deťom aby sa s ním hrali. 

 Za žiadnych okolností nedovoľte deťom, aby sa hrali s časťami balenia z 
tohto zariadenia. 

 Malé časti zariadenia, napr. upevňovacie skrutky, hmoždinky, udržujte 
mimo dosahu detí. Tieto prvky môžu byť súčasťou dodaného zariadenia a v 
prípadne ich prehltnutia môžu viesť k uduseniu dieťaťa. 

 Nevykonávajte žiadne mechanické ani elektrické úpravy zariadenia. Takéto 
zmeny môžu byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia, nezhodnej z 
technickými normami,  a môže negatívne ovplyvniť činnosť zariadenia. 

 Cez štrbiny (napr. ventilačné) nevkladajte do vnútra zariadenia žiadne 
predmety. Môže to spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, požiar, alebo 
poškodenie zariadenia. 

 Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostala voda, vlhkosť, prach alebo drobné 
častice. Môže to spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, požiar, alebo 
poškodenie zariadenia. 

 Zabezpečte správne vetranie zariadenia. Ventilačné otvory nezakrývajte ani 
nezacláňajte a dookola zariadenia zaistite voľné prúdenie vzduchu. 

 Ak zariadenie nie je určené na prácu vonku, inštalujte ho v miestnostiach. 

 Zariadenie nevystavujte otrasom alebo vibráciám. 

 Pri zapájaní zariadenia skontrolujte, či sa elektrické parametre napájacej 
siete zhodujú z pracovným rozsahom zariadenia. 

 Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, zariadenie zapájajte do 
elektrických zásuviek vybaveným uzemňovacím kolíkom. Uzemnenie 
zásuvky musí byť správne vykonané oprávneným elektrikárom. 
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 Pred zapojením zariadenia sa presvedčte, či to nespôsobí preťaženie 
elektrickej siete. Vyhnite sa pripájaniu zariadenia do spoločného obvodu s 
motormi a inými zariadeniami generujúcimi rušivé impulzy (napr. práčky, 
chladničky, ...). 

 Skôr ako k zariadeniu pripojíte akékoľvek vodiče a periférne zariadenia, 
bezpodmienečne odpojte napájacie napätie. 

 Pre úplne odpojenie zariadenia od napájacej siete vytiahnite zástrčku z 
elektrickej zásuvky, a to predovšetkým vtedy, ak zariadenie dlhší čas 
nepoužívate. 

 Napájací kábel chráňte pred poškodením. Mal by byť tak položený, aby po 
ňom nikto nechodil. Na vodiči nesmú stáť žiadne predmety. 

 Všetky spoje musia byť vykonané v súlade so schémou elektrického 
zapojenia, ako aj s vnútroštátnymi alebo miestnymi elektrotechnickými 
predpismi. 

 Zariadenie pred zahájením akýchkoľvek údržbárskych prác bezpodmienečne 
odpojte od napájacej siete. 

 Na čistenie krytu zariadenia nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá ani chemické 
čistiace prostriedky, ktoré by mohli tento kryt poškodiť. Odporúčame 
používať jemnú handričku. 

 Ak je napájací kábel poškodený, použitie takéhoto zariadenia je kategoricky 
zakázané. Poškodený napájací kábel je nutné vymeniť v servisnom stredisku 
vymeniť na nový, s takými istými parametrami ako originálny kábel. 

NAKLADANIE S OPOTREBOVANÝM ZARIADENÍM 

Elektronické zariadenie bolo vyrobené z materiálov, z ktorých sú 
niektoré vhodné na recykláciu. Zariadenie z toho dôvodu po jeho 
opotrebovaní odovzdajte v špecializovanej zberni zaoberajúcej sa 
opätovným využitím a recykláciou elektronických a elektrických 
zariadení, prípadne ho odovzdajte výrobcovi. Zariadenie nie je 

možné vyhadzovať spolu s iným komunálnym odpadom. 
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BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE 

Tento návod na obsluhu musí byť poskytnutý koncovému užívateľovi 
zariadenia. 

Opis zariadenia  

Regulátor Multifun control system je moderný mikroprocesorový systém 
riadenia vykurovacích zariadení. Základná verzia systému sa skladá z 
ovládacieho panela a hlavného výkonného modulu. Tieto zariadenia sú 
prepojené káblom ukončeným konektorom typu RJ45. 
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Hlavný výkonný modul 

V prípade základnej prevádzky zariadenia pripojte k výkonnému modulu snímače, nevyhnutné 
pre prevádzku kotla, bez ktorých kotol nie je schopný správne pracovať: 

Kotol - hlavné meracie vstupy 

C5 
Senzor kotol napájanie Merací vstup snímača teploty kotla, snímač umiestnený v 

meracom otvore kotla.  

C4 
Snímač podávača Merací vstup snímača teploty podávača. Inštaluje výrobca 

kotla. 

Kotol - dodatočné snímače 

C6 

Snímač návratu kotla Merací vstup snímača teploty návratu, umiestnený na vstupnej 
rúre kotla. Snímač potrebný pre správnu prevádzku 
obehového čerpadla alebo 4-cestného zmiešavacieho ventilu 
(v prípade inštalácie s 1 obehom centrálneho kúrenia) 

C10 

Snímač spalín Snímač na meranie teploty spalín vychádzajúcich z komína. 
Snímač nevyhnutný na správnu prevádzky kotla 

POZOR: maximálna prevádzková teplota snímača 
teploty spalín je +400°C. Pri prekročení tejto teploty 
môže dôjsť k trvalému poškodeniu snímača. V prípade 
vykurovania kotlom bez použitia automatiky alebo na 
dodatočnom rošte odporúčame zo sopúcha snímač 
odstrániť. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie 
snímača teploty spalín v dôsledku prekročenia teploty 
+400°C. 

 

C11 
Halotron ventilátora Snímač spolupracuje s ventilátorom so vstavaným Hallovým 

snímačom otáčok. 

C12 Senzor poklopu Senzor otvoreného poklopy – koncový spínač. 

Senzory obehu ústredného kúrenia UK1 

C7 

Senzory U.K.1 Senzor nevyhnutný v prípade 

 prevádzky so zmiešavacím ventilom 1. Snímač 
namontujte na rúre za zmiešavacím ventilom 
prostredníctvom objímky a odizolujte. Zaistite správny 
kontakt snímača s rúrou. 

 pri prevádzke bez zmiešavacieho ventilu je snímač 
nevyhnutný pre prácu s podlahovým čerpadlom 
(Servis>Obeh U.K.>Podlahové čerpadlo) 

 

C2 

Izbový snímač 1 
 

Funkciu meracieho vstupu je možné v servise 
prostredníctvom inštalátora nakonfigurovať ako: 
a) izbový snímač - meranie izbovej teploty 

b) vstup termostatu (skratovanie meracieho vstupu 
generuje signál na zníženie teploty, prípadne na 
zablokovanie čerpadla U.K.) 

Pripojenie snímača odporúčané výrobcom 
regulátora v prípade aktívneho vykurovacieho 
obehu U.K.1 

Požadované je pripojenie vonkajšieho snímača 
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Senzory obehu ústredného kúrenia UK2 

C8 

Senzory U.K.2 Senzor nevyhnutný v prípade 

 prevádzky so zmiešavacím ventilom 1. Snímač 
namontujte na rúre za zmiešavacím ventilom 
prostredníctvom objímky a odizolujte. Zaistite správny 
kontakt snímača s rúrou. 

 pri prevádzke bez zmiešavacieho ventilu je snímač 
nevyhnutný pre prácu s podlahovým čerpadlom 
(Servis>Obeh U.K.>Podlahové čerpadlo) 

C3 

Izbový snímač 2 Funkciu meracieho vstupu je možné v servise 
prostredníctvom inštalátora nakonfigurovať ako: 
a) izbový snímač - meranie izbovej teploty. 

b) vstup termostatu - (skratovanie meracieho vstupu 
generuje signál na zníženie teploty, prípadne na 
zablokovanie čerpadla U.K.) 

Senzory obehu T.Ú.V. 

C9 
Senzor TÚV. Senzor je nevyhnutný pre správne riadenie činnosti 

čerpadla napĺňajúceho výmenník TÚV.  

Iné vstupy 

C1 

Vonkajší snímač Snímač potrebný pre monitorovanie počasia. Ak je na 
jednom z obehov aktívny režim riadenia obehu 
Servis>Obeh Ú.K. : 

 Termostat + vonkajší snímač, alebo 

 Izbový snímač + vonkajší snímač 

RS  zaisťuje komunikáciu medzi čelným panelom a 
hlavným výkonným modulom 

 umožňuje pripojiť dodatočné moduly, napr. 
prijímač SHHS B1 

 

Modul horáka 

Používaný v kotloch Agro a v prípade horákov Multiflame 

Modul horáka - vstupy 

C13 Snímač roštu Detekcia polohy roštu 

RS 

 zaisťuje komunikáciu medzi modulom 
horáka a hlavným výkonným modulom 

 umožňuje pripojiť dodatočné moduly, 
napr. prijímač SHHS B1 

  

Pripojenie snímača odporúčané výrobcom regulátora 
v prípade aktívneho vykurovacieho obehu U.K.2 

Požadované je pripojenie externého snímača C1 
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Schémy zapojenia 

Čistenie 

Modul horáka 
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Ovládací panel 

Opis hlavných prvkov 

 
Panel displeja, pohľad spredu 
1 - Signalizačná dióda 
2- Otočný gombík umožňujúci vstup do menu a výber parametrov. 
3 - Tlačidlo Späť. 

 návrat späť k predchádzajúcej položke menu. 

 tlačidlo výberu zobrazenia obehu z hlavnej obrazovky 

4- Tlačidlo info - prechod na obrazovku s informáciami alebo pomocou 

5- Informačné pole úvodnej obrazovky: 
 S.type - verzia softvéru 
 S.ver: - číslo programovej výbavy modulu displeja  
 P: - výkon kotla 
 

 
Panel displeja, pohľad z boku 
6 - Komunikačný konektor RS; pripojiť na vstup riadiaceho RS modulu 
7 - Konektor na pripojenie siete ETHERNET 
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Hlavná obrazovka 

Hlavná obrazovka 

 

1 - Voľba náhľadu obehu ÚK (zmena 
náhľadu pomocou obehu pomocou 
tlačidla späť) 
2 - Údaj výkonu PID 
Pozor: len v prípade zapnutého 
algoritmu PID 
3 - Prevádzkový stav podávača 
zásobníka 
4 - Prevádzkový stav roštu 
5 - Prevádzkový stav ventilátora 
6 - Prevádzkový stav ohrievača 
7 - Nameraná teplota kotla 
8 - Vypočítaná teplota kotla 
9 - Nameraná teplota spalín 

A - Obeh ÚK. 

 

 

1 - Prevádzkový stav čerpadla ÚK- 
2 - Prevádzkový stav - zmiešavací ventil 
otváranie 
3 - Prevádzkový stav - zmiešavací ventil 
zatváranie 
4 - Signalizácia aktivovaného 
zmiešavacieho ventilu 
5 - Zmiešavač vypnutý 
6 - Nameraná teplota na snímači ÚK. 
7 - Regulátor je v režime LETO (obeh 
ÚK vypnutý) 
8 - Signalizácia skratovaného 
termostatu 

(pre obeh typu č. 2 a 3) 
9 - Signalizácia stavu vykurovania v 
obehu ÚK. 
10 -Signalizácia stavu zníženia teploty v 
obehu ÚK (pre obeh typu 1 a 4) 
11 - Signalizácia prevádzky s 
bezdrôtovým systémom SHHS 
12 - Signalizácia vypnutia obehu 

B - Obeh TÚV. 
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1 - Prevádzkový stav obehového 
čerpadla TÚV 
2 - Prevádzkový stav plniaceho 
čerpadla nádrže TÚV 
3 - Nameraná teplota teplej vody 
4 - Signalizácia vypnutia obehového 
čerpadla 
5 - Signalizácia vypnutého obehu TÚV 
(senzor TÚV nie je zapojený) 

C - Informačné okno 

 

 

1 - Nameraná vonkajšia teplota 
(zobrazovaná pre obeh ÚK typu č. 

3 a 4) 
2 - Deň týždňa 

(napr.: 1 - pondelok, 7 - nedeľa) 
3 - Nameraná izbová teplota 

(zobrazovaná pre obeh ÚK typu č. 
4) 
4 - Hodiny 

D - Druh prevádzky kotla 

 

 

1 - Rozpaľovanie 
2 - Automatické rozpaľovanie 
3 - Spaľovanie 
4 - Udržiavanie 
5 - Vyhasínanie 
6 - Vyhasínanie ukončené 
7 - Zastavenie prevádzky kotla 
8 - Režim kúrenia drevom 
9 - Vracanie tepla 

E - Dodatočné zariadenia 

  

1 -Signalizácia zapnutého čističa 
2 -Vyrovnávacie čerpadlo 

F - Obrazovka kotla 

 
 

1 - Signalizácia núdzových stavov 
kotla (v prípade žiadneho núdzového 
stavu kotla sa na tomto mieste 
nachádza obrázok kotla) 
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B - opis obrazovky TÚV. 

 

 

1 - Prevádzkový stav obehového 
čerpadla TÚV 
2 - Prevádzkový stav plniaceho 
čerpadla nádrže TÚV 
3 - Nameraná teplota teplej vody 
4 - Signalizácia vypnutia obehového 
čerpadla 
5 - Signalizácia vypnutého obehu TÚV 
(senzor TÚV nie je zapojený) 

C - Informačné okno 

 

 

1 - Nameraná vonkajšia teplota 
(zobrazovaná pre obeh ÚK typu č. 3 a 
4) 
2 - Deň týždňa  
(napr.: 1 - pondelok, 7 - nedeľa) 
3 - Nameraná izbová teplota 
(zobrazovaná pre obeh ÚK typu č. 4) 
4 - Hodiny 

D - Druh prevádzky kotla 

 

 

1 - Spaľovanie 
2 - Udržiavanie 
3 - Zastavenie prevádzky kotla 

E - Obrazovka kotla 

 

 

1 - Signalizácia núdzových stavov kotla 
(v prípade žiadneho núdzového stavu 
kotla sa na tomto mieste nachádza 
obrázok kotla) 

 

Užívateľské menu 

Teploty 

Vykurovacia teplota 

Nastavená vykurovacia teplota závisí od zvoleného typu obehu ústredného kúrenia. Viac informácií 
nájdete v opise Vykurovacia teplota (Pokročilé > Obeh Ú.K.1 Vykurovacia teplota. 

Teplota Ú.K.1 

Nastavenie teploty udržiavanej v obehu ústredného kúrenia č. 1. 

Teplota Ú.K.2 

Nastavenie teploty udržiavanej v obehu ústredného kúrenia č. 2. 

Teplota TÚV. 

Nastavenie teploty teplej úžitkovej vody v zásobníku. 



  Strana 
19 

 
  

SKRATKY 

Najčastejšie používané funkcie regulátora sú dostupné v menu > Skratky 

Rozpaľovanie 

Aktivácia procesu rozpaľovania. 
Regulátor ukončí proces rozpaľovania ak teplota spalín narastie na príslušnú hodnotu. 
Regulátor po úspešnom rozpálení prejde do fázy spaľovania. 
Pozor! Kotol nie je možné rozpáliť, ak: 

 sa regulátor nachádza v režime spaľovania 

 bol spustený proces vyhasínania 

 je regulátor v stave udržiavania 

 už bol proces rozpaľovania zahájený 
 

V prípade typu paliva "iné" nastavte parametre rozpaľovania v menu 
>Pokročilé>Kotol>Rozpaľovanie. V prípade paliva "pelety", "ovos", "kukurica" sa 
parametre súvisiace s rozpaľovaním kotla nastavujú automaticky. 

 

Vyhasínanie 

Funkcia vyhasínania umožňuje vyhasnutie ohniska kotla. Počas jej trvania dôjde k prehoreniu paliva a 
k vyčisteniu ohniska. 

V prípade typu paliva "iné" nastavte parametre vyhasínania v menu: 
>Pokročilé>Kotol>Vyhasínanie. V prípade paliva "pelety", "ovos", "kukurica" sa 
parametre súvisiace s vyhasínaním kotla nastavujú automaticky. 

 

Spaľovanie - nastavenie prívodu vzduchu 

Parametre súvisiace s činnosťou ventilátora vo fáze spaľovania. Podrobný opis parametrov v opise 
Pokročilé>Kotol>Spaľovanie 

Spaľovanie - nastavenia paliva 

Parametre súvisiace s činnosťou podávača vo fáze spaľovania. Podrobný opis parametrov v opise 
Pokročilé>Kotol>Spaľovanie 

Spaľovanie - nastavenie roštu 

Parameter umožňuje upraviť časový interval medzi jednotlivými po sebe nasledujúcimi aktiváciami 
roštu počas spaľovania. Zväčšením hodnoty sa tento interval predlžuje. 

Výkon ventilátora - režim udržiavania / Režim udržiavania - korekcia prívodu vzduchu 

Parametre súvisiace s činnosťou ventilátora v režime udržiavania. Podrobný opis parametrov v opise 
Pokročilé>Kotol>Režim udržiavania 

Prestoj podávača  - režim udržiavania / Režim udržiavania - korekcia paliva 

Parametre súvisiace s činnosťou podávača v režime udržiavania. Podrobný opis parametrov v opise 
Pokročilé>Kotol>Režim udržiavania 

Nastaviť čas 

Nastavenie hodín regulátora. Pozor. Celý dátum je možné nastaviť v menu Pokročilé>Iné>Hodiny 
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História a štatistiky 

História prevádzky inštalácie sa zapisuje pravidelne každú minútu. V pamäti regulátora je 
viditeľná história z posledných maximálne 10 dní. História a štatistiky umožňujú porovnať 2 rôzne 
časové obdobia (napr. prevádzka kotolne v pondelok s prevádzkou kotolne v utorok) s cieľom 
analyzovať vplyv nastavení regulátora na spotrebu paliva. Regulátor poskytuje informácie o celkovej 
spotrebe paliva za dané obdobie a priemernú spotrebu za hodinu. Údaje (históriu prevádzky) je 
okrem toho možné uložiť na pamäťovej karte SC a analyzovať neskôr na počítači1. Viac informácií 
nájdete v rozšírenej dokumentácii Multifun - história a štatistiky 

Bezdrôtové ovládanie* 

Bezdrôtové funkcie sú k dispozícii po nainštalovaní modulu SHHS - B1. Toto zariadenie je možné 
objednať vo firme Recalart Electronic. Viac informácií o podporovaných bezdrôtových zariadeniach a 
ich obsluhe sú k dispozícii v samostatnej dokumentácii Bezdrôtového systému Multifun, ktorú 
nájdete na web stránke www.recalart.com 

Ručný režim 

Ručné ovládanie sa používa na kontrolu zariadení a snímačov pripojených k regulátoru. 

Ručné riadenie 

Umožňuje vynútenú prevádzku jednotlivých zariadení. Otočným gombíkom je možné vybrať 
príslušné zariadenie. Prevádzkový stav zariadenia je možné zmeniť stlačením otočného gombíka. 
Zobrazí sa informácia o otáčkach fúkacieho ventilátora ( v podobe ot./min, RPM): xxxx ak je halotron 
v poriadku a bol pripojený. Ak nie je halotron pripojený, prípadne ak je poškodený, namiesto 
informácie o otáčkach za minútu sa zobrazia červené pomlčky. 

Test snímačov 

Test snímačov umožňuje získať aktuálne teploty na snímačoch pripojených ku kotlu. 
  

                                                           
1 program na analýzu údajov - súbor emultifunanalyzer.zip (na stiahnutie z web stránky www.recalart.com ) 

http://www.recalart.com/
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Pokročilé 

Kotol 

Zoznam parametrov súvisiacich s nastavení kotla závisí: 

 od zvoleného paliva. >Pokročilé>Kotol>Výber paliva 

 aktívneho algoritmu PID 

Kotol (pelety, ovos, kukurica) 

Kotol 
(pelety, ovos, 

kukurica) 

Spaľovanie Korekcia paliva [%] 

Korekcia prívodu vzduchu [%] 

Korekcia roštu [%] 

Udržiavanie Korekcia paliva [%] 

Korekcia prívodu vzduchu [%] 

Korekcia roštu [%] 

Výber paliva 

PID 
(aktívny) 

PID aktivácia 

PID turbo 
Nárast výkonu [%] 

Pokles výkonu [%] 

Obmedzenie 
výkonu 

Dolná hranica [%] 

Horná hranica [%] 

PID 
(neaktívny) 

PID aktivácia 

Hysteréza kotla [°C] 

Obmedzenie 
výkonu 

Dolná hranica [%] 

Horná hranica [%] 

Druh prevádzky 

Časové oneskorenie prechodu do režimu vyhasínania [min] 

Obmedzenie teploty spalín [°C] 

Zásobník 
peliet 

Harmonogram 
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Pokročilé>Kotol na iné palivá 

Kotol 
iné palivá 

Rozpaľovanie 

Interval prefúkavania komory [s] 

Doba vstupného zásypu [s] 

Výkon ventilátora [%] 

Max. prevádzková doba ohrievača [min] 

Tepl. vypnutia ohrievača [°C] 

Doba zapálenia [s] 

Prevádzková doba podávača [s] 

Doba prestoju podávača [s] 

Doba úplného rozpaľovania [min] 

Teplota ukončenia [°C] 

Spaľovanie 

Minimálny výkon 

Doba podávania [s] 

Doba prestoju podávača [s] 

Doba prestoju roštu [min] 

Čistenie roštu 

Výkon ventilátora [%] 

Maximálny výkon 

Doba podávania [s] 

Doba prestoju podávača [s] 

Doba prestoju roštu [min] 

Čistenie roštu 

Výkon ventilátora [%] 

Vyberte výkon 

Udržiavanie 

Prevádzková doba podávača [s] 

Doba prestoju podávača [min] 

Doba prestoju roštu [min] 

Čistenie roštu 

Výkon ventilátora [%] 

Časové oneskorenie vypn. prívodu vzduchu [s] 

Oneskorenie zapn. podávača 

Vyhasínanie 
Doba spaľovania paliva 

Čistenie roštu 

Výber paliva 

PID (aktívny) 

PID aktivácia 

PID TURBO 
Nárast výkonu [%] 

Pokles výkonu [%] 

Obmedzenie výkonu 
Dolná hranica [%] 

Horná hranica [%] 

PID neaktívny 

PID aktivácia 

Hysteréza kotla 

Obmedzenie výkonu 
Dolná hranica [%] 

Dolná hranica [%] 

Druh prevádzky 

Časové oneskorenie prechodu do režimu vyhasínania [min] 

Obmedzenie teploty spalín [°C] 

Zásobník peliet Harmonogram 

 

Rozpaľovanie 
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Parametre súvisiace s rozpaľovaním sa zobrazujú len ak bolo zvolené palivo "iné" 
(Pokročilé>Kotol>Výber paliva) 

Interval prefúkavania komory 

Parameter určuje dobu, počas ktorej má pred zahájením procesu rozpaľovania pracovať ventilátor. 
Jeho úlohou je očistiť komoru, v ktorej sa bude spaľovať palivo. 

Doba vstupného zásypu 

Parameter určuje dobu, počas ktorej je podávač zapnutý za účelom privedenie do kotla prvej dávky 
paliva. Čím je táto doba dlhšia, tým viac paliva sa do ohniska dostáva. 

Výkon ventilátora 

Parameter určuje otáčky ventilátora počas rozpaľovania. Otáčky treba prispôsobiť podľa typu 
spaľovaného paliva a ťahu komína. Majte na pamäti, že príliš vysoké otáčky môžu počas rozpaľovania 
plameň hasiť. 

Maximálna prevádzková doba ohrievača 

Parameter určuje maximálnu dobu prevádzky ohrievača. Upraviť podľa technických parametrov 
ohrievača. Pri príliš dlhej prevádzkovej dobe sa môže ohrievač poškodiť. 

Teplota vypnutia ohrievača 

Ohrievač sa vypne, ak teplota spalín prekročí nastavený parameter Teplota vypnutia ohrievača + 
nameraná teplota kotla 

Doba zapálenia 

Parameter určuje dobu odo momentu zahájenia procesu rozpaľovania až po cyklickú prevádzku 
podávača pri rozpaľovaní 

Prevádzková doba podávača 

Doba prevádzky podávača za účelom doplnenia dávky paliva počas rozpaľovania. 

Doba prestoja podávača 

Doba prestoja podávača počas rozpaľovania. 

Doba úplného rozpálenia 

Parameter určuje dobu trvania procesu rozpaľovania. Po uplynutí nastaveného času regulátor 
skontroluje, či teplota spalín dosiahla hodnotu Teploty ukončenia rozpaľovania + teplota kotla. Ak 
teplota spalín túto hodnotu nedosiahla, proces rozpaľovania sa začne ešte raz od začiatku 

Teplota ukončenia 

Ak teplota spalín dosiahne hodnotu Teploty ukončenia + nameraná teplota kotla, proces 
rozpaľovania sa ukončí a kotol prejde do fázy normálnej prevádzky 

Spaľovanie 

Parametre dostupné v menu >Pokročilé> Kotol> Spaľovanie závisia od druhu paliva zvoleného v 
menu >Pokročilé> Kotol> Spaľovanie 

Spaľovanie - palivo pelety, ovos, kukurica 

Parametre spaľovania peliet, ovsa, kukurice 

Korekcia paliva 
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Ak ste vybrali jedno z týchto palív (pelety, ovos, kukurice), dĺžka prestoja podávača vo fáze spaľovania sa 
nastavuje automaticky. Užívateľ môže dobu prestoja podávača predĺžiť alebo skrátiť zmenou parametra 

Korekcia prívodu vzduchu 
Korekcia prívodu vzduchu umožňuje vo fáze spaľovania zväčšiť alebo zmenšiť prívod vzduchu. Výkon 
ventilátora sa v prípade palív (pelety, ovos, kukurica) nastavuje automaticky. Bohužiaľ, spaľovacie vlastnosti 
zvoleného druhu paliva, sa môžu líšiť. Parameter prívodu vzduchu umožňuje prípadnú korekciu prívodu 
vzduchu. Ak sa v kotle nachádza príliš veľké množstvo sadze, odporúčame prívod vzduchu zväčšiť. Prívod 
vzduchu odporúčame zmenšiť, ak je palivo príliš spečené. 

Korekcia roštu 
Parameter umožňuje upraviť časový interval medzi jednotlivými po sebe nasledujúcimi aktiváciami roštu 
počas spaľovania. Zväčšením hodnoty sa tento interval predlžuje. 

Spaľovanie - v prípade iného paliva 

Parametre spaľovania iných palív 

Minimálny výkon 
Parametre umožňujúce kalibrovať 
minimálny výkon kotla 

Doba podávania paliva vo fáze spaľovania pri minimálnom výkone 

Doba prestoju podávača vo fáze spaľovania pri minimálnom výkone 

Doba prestoju roštu - časový interval medzi po sebe idúcimi aktiváciami 
roštu z regulátora vo fáze spaľovanie pri minimálnom výkone 

Čistenie roštu - parameter určuje počet pohybov roštu s cieľom očistiť 
ohnisko vo fáze spaľovania pri minimálnom výkone 

Výkon ventilátora - nastavenie výkonu ventilátora pri minimálnom výkone 

Maximálny výkon 
Parametre umožňujúce kalibrovať 
maximálny výkon kotla 

Doba podávania paliva vo fáze spaľovania pri maximálnom výkone. 
Odporúča sa nastaviť väčšiu hodnotu parametra ako v prípade minimálneho 
výkonu. 

Doba prestoja podávača vo fáze spaľovania pri maximálnom výkone. 
Odporúča sa nastaviť nižšiu hodnotu parametra ako v prípade minimálneho 
výkonu. 

Doba prestoja roštu - časový interval medzi po sebe idúcimi aktiváciami 
roštu z regulátora vo fáze spaľovanie pri maximálnom výkone 

Výkon ventilátora - nastavenie výkonu ventilátora pri maximálnom  

 výkone. Odporúča sa nastaviť väčšiu hodnotu parametra ako v prípade 
minimálneho výkonu. 

Zvoľte výkon - parameter umožňujúci výber výkonu ohniska 

 Minimálny výkon - kotol bude pracovať podľa parametrov pre nastavený minimálny výkon 

 Maximálny výkon - kotol bude pracovať podľa parametrov pre nastavený maximálny výkon 

 Auto- regulátor automaticky prepne výkon ohniska. 
 

Pracovný režim Auto sa odporúča použiť po kalibrácii parametrov minimálneho a 
maximálneho výkonu 
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Udržiavanie 

Palivá: pelety, ovos, kukurica Palivá: iné 

Korekcia paliva 
Zväčšenie parametra - regulátor bude častejšie 
aktivoval podávač za účelom privedenie paliva.. 
Zmenšenie parametra - regulátor predĺži časové 
intervaly medzi jednotlivými dávkami paliva 

Prevádzková doba podávača vo fáze udržiavania 

Doba prestoja podávača - doba medzi 
jednotlivými, po sebe nasledujúcimi aktiváciami 
podávača vo fáze udržiavania 

Korekcia prívodu vzduchu 
Korekcia prívodu vzduchu umožňuje vo fáze 
udržiavania zväčšiť alebo zmenšiť prívod 
vzduchu. 

Doba prestoja roštu 
Čas medzi po sebe idúcimi aktiváciami roštu 

vo fáze udržiavania. 

Čistenie roštu - 
parameter určuje počet pohybov roštu s cieľom 
očistiť ohnisko vo fáze udržiavania. 

Korekcia roštu 
Parameter umožňuje upraviť časový interval 
medzi jednotlivými po sebe nasledujúcimi 
aktiváciami roštu počas spaľovania. Zväčšením 
hodnoty sa tento interval predlžuje. 

Výkon ventilátora 

Nastavte výkon, s akým sa bude ventilátor vo 
fáze udržiavania zapínať. 

Časové oneskorenie vypnutia prívodu vzduchu 
Parameter určuje prevádzkovú dobu ventilátora, 
od okamihu, keď podávač ukončil privádzanie 
paliva. 

Oneskorenie zapn. podávača 
Parameter určuje prevádzkovú dobu ventilátora 
pred zapnutím podávača s cieľom privedenia 
paliva vo fáze udržiavania. 

Vyhasínanie 

Parametre súvisiace s vyhasínaním, dostupné len pre iné palivá (Pokročilé>Kotol). 

Doba spaľovania paliva 

Parameter určuje, ako dlho bude prebiehať proces vyhasínania kotla. Počas tejto doby bude v 
prevádzke ventilátor, podávač však palive nebude privádzať. Proces sa končí zastavením prevádzky 
kotla. Na hlavnej obrazovke sa zobrazí symbol STOP 

Čistenie roštu 

Parameter určuje počet pohybov roštu s cieľom očistiť ohnisko vo fáze vyhasínania. 
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Výber paliva 

Užívateľ vyberá druh paliva, aký sa bude v kotle používať. Parametre súvisiace s Rozpaľovaním, 
Spaľovaním*, Udržiavaním* a Vyhasínaním v prípade peliet, ovsa a kukurice boli nastavené výrobcom 
kotla. 

PID 

PID aktivácia 

Funkcia PID je zakaždým modifikovaná podľa série kotlov a jej činnosť je správna len v prípade týchto 
kotlov. Požadovanú zhodnosť väčšinou zaručuje originálny softvér výrobcu. 
Veľmi dôležité je skontrolovať regulátorom zobrazovaný výkon kotla (Pokročilé – Iné - info. o 
regulátore). Musí sa zhodovať s výkonom uvedeným na typovom štítku.  
Užívateľ má k dispozícii nasledujúce parametre: korekcia prívodu vzduchu, korekcia vzduchu, 
obmedzenie teploty spalín, ktoré umožňujú precízne upraviť PID, v prípade neštandardného ťahu 
komína a v prípade zakúpenia pohonných hmôt s nízkou výhrevnosťou. Okrem toho je k dispozícii 
funkcia autopalivo (nevyhnutné pripojenie snímača teploty). 
Regulátor Multifun ponúka 2 režimy PID: 
PID standard 
PID turbo 
Pozor: Funkcia PID sa aktivuje až po uložení nastavení. 

PID  výkon 

Výber výkonu, s akým bude algoritmus PID pracovať. V prípade spekajúcich sa palív použite 
obmedzenie výkonu. Minimálny výkon obmedzuje množstvo vzduchu a spekanie paliva. Kotol pracuje 
s nižším výkonom. 
Pozor: 
Parameter je dostupný po aktivácii algoritmu PID. 

PID TURBO 

Režim PID Turbo - dynamický nárast teploty kotla - značne rýchlejšie ohrievanie než v režime PID 
Standard. 

Nárast výkonu 

Nárast výkonu - obmedzuje rýchlosť zmeny v režime PID turbo. Tento parameter určuje maximálnu 
zmenu výkonu v % v priebehu 1 minúty. V prípade slabšieho paliva odporúčame nastaviť hodnotu 
5%. Nárast výkonu ohniska z 1 do 100 bude v takej situácii trvať okolo 20 minút. 

Pokles výkonu 

Obmedzenie rýchlosti, s akou výkon klesá, pre PID turbo. Pre dobré spaľovanie uhlia odporúčame 
hodnotu 10-20%.  
  Pozor: 

  Parameter je dostupný po aktivácii algoritmu PID. 

Hysteréza kotla 

Kotol prejde do stavu udržiavania, ak jeho teplota dosiahne zadanú teplotu kotla + ½ Hysterézy. Kotol 
prejde do stavu spaľovania, ak jeho teplota dosiahne zadanú teplotu kotla - ½ Hysterézy. 

Pozor: Parameter je k dispozícii len pre možnosť PID-vypnutý. 

Obmedzenie výkonu 

Nastavenie rozsahu výkonu, v rámci ktorého môže kotol pracovať 
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Dolná hranica 

Minimálny výkon, pri akom môže kotol pracovať. 

Horná hranica 

Maximálny výkon, pri akom môže kotol pracovať. 

Druh prevádzky 

spaľovanie - udržiavanie-> keď kotol dosiahne zadanú teplotu, regulátor bude udržiavať činnosť kotla 
zapínaním podávača a ventilátora podľa parametrov nastavených v menu Kotol-> Udržiavanie. Tento 
druh prevádzky odporúčame v zime. 
spaľovanie - vyhasínanie-> keď kotol dosiahne zadanú teplotu, regulátor prejde do stavu 
vyhasínania. Regulátor prejde do tohto stavu po uplynutí času nastaveného parametrom Časové 
oneskorenie prechodu do režimu vyhasínania. 
spaľovanie - ECO vyhasínanie -> v režime ECO zostáva kotol vyhasnutý až kým teplota v budove 
neklesne na hodnotu o 0,5°C nižšiu ako nastavená hodnota. Vyhasínanie kotla začne vtedy, keď sa 
izbová teplota zvýši na hodnotu o 0,5°C vyššiu ako nastavená teplota.  Pri takejto prevádzke je 
potrebné pripojiť minimálne jeden izbový snímač (dodávaný spolu s regulátorom).  V prípade použitia 
obyčajného termostatu (pripájame ho namiesto izbového snímača), vyhasínanie kotla sa začne po 
skratovaní kontaktov termostatu (takýto stav je taký stav je nevyhnutný po vykúrení miestnosti). 

Pozor: Kotol sa môže rozpáliť za účelom zohriatia TÚV, a to aj vtedy, ak sú miestnosti 
vykúrené na príslušnú teplotu. 
Pri práci v režime spaľovanie-Eco-vyhasínanie so zmiešavacím ventilom sa obehové čerpadlo 
vypne, ak izbový termostat alebo izbový snímač namerajú teplotu.  

drevo - režim spaľovania dreva na špeciálnom rošte. V tomto režime pracuje len ventilátor 
drevo - pelety - udržiavanie 
drevo - pelety - vyhasínanie 

Časové oneskorenie prechodu do režimu vyhasínania 

Nastavte čas, po uplynutí ktorého má regulátor po dosiahnutí príslušnej teploty kotla prejsť do 
režimu vyhasínania. 

Obmedzenie teploty spalín 

Ak teplota spalín presiahne nastavenú hodnotu, výkonu kotla sa obmedzí. Obmedzí sa prívod 
vzduchu a množstvo privádzaného paliva. Pre využitie tejto funkcie musí byť nainštalovaný snímač 
teploty spalín typu PT1000. 

Zásobník peliet 

Nastavenie harmonogramu pre nakladanie peliet zo zásobníka do zásobníka kotla. 
  



  Strana 
28 

 
  

Obeh ÚK. 1 a 2 

Regulátor MultiFun vo svojej štandardnej verzii umožňuje riadiť 2 vykurovacie obehy. Podmenu 
„Obeh ÚK” je prispôsobené inštalatérom zvolenej funkcii. Nastavenie parametrov pre ďalšie 
vykurovacie obehy ÚK je identické. 

Parametre pre riadenie obehu ÚK. 

Ručný 

Vykurovacia teplota [°C] 

Čerpadlo Ú.K
2
 Prevádzkový režim čerpadla 

Modulovaná prevádzka - prevádzková doba 
[min] 

Modulovaná prevádzka - doba post. [min] 

Zníž. vykurovacej tepl. [%] 

Režim LETO/ZIMA 

Program Ú.K
 

Týždňový program Ú.K. 

Program č. 4 

Program č. 5 

Vypnutie obehu 

Termostat 

Vykurovacia teplota [°C] 

Čerpadlo Ú.K
2 

Prevádzkový režim čerpadla 

Modulovaná prevádzka - prevádzková doba 
[min] 

 Modulovaná prevádzka - doba post. [min] 

Zníž. vykurovacej tepl. [%] 

Režim LETO/ZIMA 

Vypnutie obehu 

Termostat + vonkajší 
snímač 

Vykurovacia teplota [°C] 

Čerpadlo Ú.K
2 

Prevádzkový režim čerpadla 

Modulovaná prevádzka - prevádzková doba 
[min] 

Modulovaná prevádzka - prevádzková doba 
[min] 

Zníž. vykurovacia tepl. [%] 

Režim LETO/ZIMA/AUTO 

Meteorologická charakteristika 

Tepl. auto LETO/ZIMA 

Vypnutie obehu 

Izbový snímač + 
vonkajší snímač 

Vykurovacia teplota [°C] 

Čerpadlo Ú.K
2 

Prevádzkový režim čerpadla 

Modulovaná prevádzka - prevádzková doba 
[min] 

Modulovaná prevádzka - doba post. [min] 

Zníž. vykurovacia tepl. [°C] 

Režim LETO/ZIMA/AUTO 

Meteorologická charakteristika 

Izbový snímač, korekcia [%] 

Izbový snímač, kalibrácia [°C] 

Tepl. auto LETO/ZIMA 

Program Ú.K 

Týždňový program Ú.K. 

Program č. 4 

Program č. 5 

Vypnutie obehu 

                                                           
2 parameter dostupný v prípade prevádzky bez zmiešavača >Servis>Obeh Ú.K>Zmiešavač>Zapnúť 

riadenie ventilu 
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Vykurovacia teplota 

Nastavenie vykurovacej teploty na vykurovacom obehu. Nastavená teplota závisí od konfigurácie 
daného vykurovacieho obehu v servise.  

Riadenie obehu Vykurovacia teplota 

Ručný 

Nastavuje sa vykurovacia teplota, ktorá sa má pri aktívnom vykurovacom 
programe udržiavať na snímači ústredného kúrenia 
 

Termostat 

Nastavuje sa vykurovacia teplota, ktorá sa má pri aktívnom vykurovacom 
programe udržiavať na snímači ústredného kúrenia 

Termostat + vonkajší 
snímač 

Nastavuje sa hodnota, na ktorej sa má udržiavať izbová teplota Rozsah 
nastavenia parametra je od 10°C do 30°C. 

Izbový snímač + 
vonkajší snímač 

Nastavuje sa vykurovacia teplota na izbovom snímači.   

Čerpadlo Ú.K2 

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. 

Parameter určuje spôsob prevádzky čerpadla Ú.K. v jednoduchom systéme, tzn. v inštalácii bez 
zmiešavacieho ventilu so servopohonom. Ak bola servisom (Menu SERVIS) nastavená funkcia 
prevádzky so zmiešavacím ventilom, čerpadlo nepretržite pracuje v režime zima - nastavenia ďalej 
opisovaného parametra nemajú žiadny význam. Dostupné možnosti: 

1. Blokáda 100% - signál z izbového termostatu alebo neaktívny vykurovací program blokujú 
činnosť čerpadla - čerpadlo nepracuje. 

2. Modulovaná práca - signál z izbového termostatu alebo neaktívny vykurovací program 
aktivuje prerušovanú prevádzku (nastavenie ďalej) 

3. Blokáda 0% - izbový termostat alebo neaktívny vykurovací program nemá vplyv na prevádzku 
čerpadla Ú.K. Toto nastavenie odporúčame v prípade rozsiahlej inštalácie, pri ktorej 
modulovaná prevádzka čerpadla nie je schopná zohriať odľahlé radiátory 

Modulovaná prevádzka - doba prevádzky 

Cieľom modulovanej prevádzky čerpadla Ú.K. je znížiť teplotu na základe informácií z izbového 
termostatu alebo na základe vykurovacieho programu. Skratovanie meracieho vstupu izbového 
snímača je pre regulátor signálom na použitie jedného z 3 prevádzkových režimov čerpadla Ú.K. 

Na izbovom termostate nastavte izbovú teplotu, pri ktorej má 
regulátor vykurovaciu teplotu znížiť. 
Parameter Vykurovacia teplota, v prípade prevádzky bez 
zmiešavacieho ventilu, určuje len teplotu kotla. 

   Parameter Vykurovacia teplota, v prípade prevádzky bez 
zmiešavacieho ventilu so servopohonom, určuje len teplotu kotla. 

Na izbovom termostate nastavte takú istú vykurovaciu teplotu, 
ako na regulátore Multifun. Regulátor kotla bude čakať na 
signál z izbového termostatu. 
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Opisovaný parameter ovplyvňuje činnosť čerpadla v režime "MODULOVANÁ PREVÁDZKA". Parameter 
určuje dobu prevádzky čerpadla Po uplynutí doby prevádzky regulátor zablokuje čerpadlo na čas 
prestoja - viď opis ďalej. 

Modulovaná prevádzka - doba prestoja 

Po dobe prevádzky sa čerpadlo zastaví na nastavenú dobu 

Pokles vykurovacej teploty 

Pokles vykurovacej teploty je parameter, ktorý nastavujeme v závislosti od zvolenej možnosti  
”riadenie obehu” (nastavuje Servis). 
V prípade ručného riadenia nastavujeme hodnotu poklesu teploty inštalácie Ú.K. v %. Pokles teploty 
sa v tomto prípade nastavuje v možnosti Program Ú.K. (viď opis ďalej). 
V prípade inštalácie vybavenej izbovým termostatom (bez senzora počasia) je skrat meracieho vstupu 
izbového snímača signálom pre regulátor o poklese vykurovacej teploty o nastavenú hodnotu v %. V 
prípade inštalácie so zmiešavacím ventilom dochádza k uzavretiu ventilu a súčasne k poklesu teploty 
kotla. 
Pri inštaláciách s vonkajším snímačom (požadované nastavenie v servise možnosti „Riadenie obehu”) 
sa pokles nastavuje v °C. Nastavená hodnota by sa mala vzťahovať na pokles izbovej teploty. 
Regulátor túto hodnotu prepočíta na pokles vykurovacej teploty, zohľadňujúc aktuálnu vonkajšiu 
teplotu a nastavenú poveternostnú charakteristiku. 

Režim LETO/ZIMA/AUTO3 

Parameter slúži na ručné prepínanie regulátora do režimu LETO alebo ZIMA. Okrem toho je možné 
vybrať možnosť AUTO - regulátor sa vtedy automaticky, na základe vonkajšej teploty, sám prepína 
medzi režimami LETO a ZIMA. 
V režime LETO je obsluhovaná len teplá úžitková voda. V režime ZIMA regulátor riadi celý vykurovací 
systém (TÚV + ÚK) 

Meteorologická charakteristika4 

Ak Servis nastaví konfiguráciu s využitím vonkajšieho snímača, v menu sa objaví možnosť nastavenia 
meteorologickej charakteristiky. Regulátor ponúka 13 hotových charakteristík, ktoré boli pripravené 
pre budovy s rôznymi tepelnými izoláciami a rôznymi vykurovacími systémami. 

Charakteristika Použitie 

Vykurovacie krivky 1-4  podlahový vykurovací obeh (najčastejšie nastavovaná krivka 
č. 3) 

 pre budovy s veľmi dobrou tepelnou izoláciou 

Vykurovacie krivky 4-13  radiátorový vykurovací obeh (najčastejšie nastavovaná krivka 
č. 6) 

 slabá izolácia budov 

  

                                                           
3 Prevádzka v režime AUTO je možné len v prípade konfigurácie s externým snímačom. Pri jednoduchých možnostiach sa režim AUTO 

nezobrazuje. Viď servis "Riadenie obehu". 
4 Parameter viditeľný len ak servis v možnosti "Riadenie obehu" nastaví konfiguráciu prevádzky s vonkajším snímačom (možné sú 2 

také konfigurácie). 

V prípade, ak je miestnosť veľmi studená - číslo 
vykurovacej krivky treba zväčšiť  
V prípade, ak je miestnosť veľmi teplá - číslo 
vykurovacej krivky treba zmenšiť 
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Izbový snímač, korekcia5 

Ak regulátor zistí rozdiel medzi nastavenou izbovou teplotou a hodnotou získanou prostredníctvom 
snímača, automaticky upraví vykurovaciu teplotu. Korekcia umožňuje zväčšiť (kladné hodnoty) alebo 
zmenšiť  (záporné hodnoty) vplyv snímača na zmeny teploty Ú.K. V prípade podlahového kúrenia 
odporúčame nastaviť hodnotu -60%. 

Izbový snímač, kalibrácia6 

Teplota nameraná snímačom sa môže vzhľadom na dĺžku vodiča a presnosť vyhotovenia snímača 
líšiť od skutočnej hodnoty až o niekoľko stupňov. Pomocou otočného gombíka môžeme v procese 
kalibrácie snímača nastaviť správnu hodnotu. 

Teplota auto LETO/ZIMA 

Parameter využívaný len ak je prostredníctvom servisných nastavení sprístupnená prevádzka s 
vonkajším snímačom. Užívateľ musí dodatočne zvoliť REŽIM AUTO (menu Pokročilé>Obeh 
Ú.K.>REŽIM LETO/ZIMA/AUTO). Ak vonkajšia teplota prekročí nastavenú hodnotu, regulátor sa 
prepne do režimu LETO. AK teplota klesne, prepne sa do režimu ZIMA. (viď opis vyššie Režim 
LETO/ZIMA/). 

Program Ú.K.7 

Program Ú.K. funguje podobne, ako nižšie opísaný program T.Ú.V. (viď Týždňový program T.Ú.V.). 
Čiernymi obdĺžnikmi označený časový interval označuje prácu vykurovacieho systému s nastavenou 
teplotou. Počas zvyšnej doby regulátor zníži teplotu v súlade s nastaveniami Pokles vykurovacej 
teploty. 

Vypnutie obehu 

Funkcia umožňuje vypnutie vykurovacieho obehu. 

Obeh T.Ú.V. 

Teplota T.Ú.V. 

Nastavenie teploty zásobníka T.Ú.V. Dodatočný prístup k tomuto parametru máme z menu TEPLOTY 
a z menu  
POEKROČILÉ / OBEH T.Ú.V. Ak je teplota zásobníka nižšia ako nastavená hodnota o hysterézu T.Ú.V., 
regulátor zaháji proces napĺňania zásobníka. Ak teplota stúpne nad nastavenú hodnotu o hysterézu 
T.U.V., proces napĺňania sa ukončí. 
Pozor: 

1. Plnenie zásobníka je spojené so spustením čerpadla T.U.V. Čerpadlo sa zapne, ak je teplota 
kotla vyššia ako tzv. minimálna teplota kotla nastavovaná servisným pracovníkom. 

2. V letnom režime sa čerpadlo T.Ú.V. vypína s časovým oneskorením od 3 do 10 minút 
(nastavuje servisný pracovník) od momentu ukončenia procesu plnenia zásobníka (viď opis 
Hysteréza T.Ú.V.). 

Hysteréza T.Ú.V. 

Pri nižšej hodnote sa teplota zásobníka udržuje s väčšou presnosťou, zároveň je to však spojené s 
väčším množstvom cyklov naplňovania zásobníka a väčším množstvom cyklov rozpaľovania horáka 
(predovšetkým v LETE). Nastavenie hodnoty napr. 20°C znamená, že proces naplňovania zásobníka sa 

                                                           
5 Možnosť dostupná len vtedy, ak je servisné nastavenie "Riadenie obehom" nastavené na možnosť: IZBOVÝ SN. + VONKAJŠÍ SN. 
6 Možnosť dostupná len vtedy, ak je servisné nastavenie "Riadenie obehom" nastavené na možnosť: IZBOVÝ SN. + VONKAJŠÍ SN. 
7 Možnosť dostupná len vtedy, ak je servisné nastavenie "Riadenie obehu" nastavené na možnosť: RUČNÉ a IZBOVÝ SN. + VONKAJŠÍ 

SN. 
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začne pri poklese teploty o 10°C pod nastavenú hodnotu T.Ú.V., a ukončí sa v okamihu, ak bude 
teplota zásobníka o 10°C vyššia od nastavenej hodnoty. 

Program T.Ú.V. 

Regulátor vyžaduje nastaviť program ohrievania T.Ú.V. na každý deň týždňa. Užívateľ má k dispozícii 3 
prednastavené denné programy a 2 vlastné programy. Prednastavené denné programy: 

Pr: 1 5:30 - 7:30 , a 15:00 -21:30 Aktívne ohrievanie 
Pr: 2 7:00 - 22:00 Aktívne ohrievanie 
Pr: 3 0:00 - 24:00 Aktívne ohrievanie počas celého dňa 

Dni týždňa sa označujú číslicami od 1 do 7, kde 1 označuje pondelok, 2 utorok, atď. 
Každý z 5 denných programov je možné nastaviť pre príslušný deň týždňa, v závislosti od vlastných 
potrieb. 

Týždňový program T.Ú.V. 

Tvorba týždňového programu spočíva vo výbere požadovaného denného programu (otočením 
gombíka) a následnom prechode na ďalší deň (stlačením otočného gombíka) a opätovnom výbere 
čísla programu (otočením gombíka).   Činnosti opakujeme až kým nenastavíme program pre každý 
deň týždňa. Pre ukončenie stlačte kláves VÝJSŤ.  

Opis činností 

Vyberte číslo programu pre daný deň týždňa. Užívateľ ma na výber 3 prednastavené programy. 
Okrem toho má možnosť editovať dva vlastné 
programy. Čierny stĺpik označuje dobu, počas 
ktorej sa bude teplota zásobníka T.Ú.V. udržiavať 
na zadanej hodnote - vtedy pracuje čerpadlo 
T.Ú.V. a obehové čerpadlo. Vo zvyšnom čase 
(prázdne miesta) je funkcia neaktívna (čerpadlo 
T.Ú.V. a obehové čerpadlo nepracujú). 

 - ikona čísla programu  - otočením gombíka zmeňte číslo programu 

 - deň týždňa (1- pondelok, 7 - 
nedeľa) 

 - stlačením otočného gombíka je možné 
zmeniť deň 

 - opustenie funkcie nastavenia týždňového programu T.Ú.V. 

 

Program č. 4 

Jeden z dvoch denných programov užívateľa. Tento program je potom možné použiť pri 
nastavovaní týždňového programu T.Ú.V., počas ľubovoľného dňa týždňa.  Regulátor umožňuje určiť 
dobu, počas ktorej sa bude T.Ú.V. ohrievať, s presnosťou do 30 minút.  . Počas jedného dňa je možné 
nastaviť ľubovoľný počet časových intervalov, čo môže byť užitočné v situácii, ak máme nainštalované 
obehové čerpadlo T.Ú.V. 

Pri programovaní nastavte kurzor na príslušnom mieste časovej osi (otočením gombíka), 
stlačením otočného gombíka aktivujte režim označovania časového intervalu, počas ktorého sa bude 
ohrievať T.Ú.V., a následne príslušne kurzor presuňte (otočením gombíka). Režim označovania 
časového intervalu ukončíte opätovným stlačením otočného gombíka. Tým spôsobom môžete tiež 
odstrániť predtým označený interval ohrievania. 

Pozor: Nezabúdajte, že obehové čerpadlo T.Ú.V., ktorého úlohou je poskytovať teplú úžitkovú 
vody ihneď po otočení kohútika, spôsobuje tiež jej prílišné ochladzovanie. Regulátor toto čerpadlo 

číslo 
programu 

deň týždňa 

Týždňový program T.Ú.V. 
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aktivuje v súlade so servisnými nastaveniami, ale len vtedy, keď je to nastavené podľa programu 
ohrievania T.Ú.V. Môžeme tak presne určiť čas, kedy budeme používať teplú úžitkovú vodu a 
obmedziť tak straty paliva až na minimum. 

Opis činnosti 

Aktívna funkcia ohrievanie zapnuté - 
čerpadlo T.Ú.V. a obehové čerpadlo pracujú. Vo 
zvyšnom čase (prázdne miesta na časovej osi) - 
funkcia je neaktívna, čerpadlo T.Ú.V. a obehové 
čerpadlo nepracujú; udržuje sa nižšia teplota. 

 - nastavená hodina. Hodinu je možné zmeniť pomocou 

Aktívna funkcia - čierny stĺpik a aktívna ikona ohrievania T.Ú.V. 

- stlačením otočného gombíka s ohrievanie T.Ú.V. zapne alebo vypne 

- opustiť menu nastavovania parametra 

 

Program č. 5 

Činnosť a obsluha analogická ako v prípade Programu č. 4. 

Legionella(zap/vyp) 

Účelom aktivácie funkcie je zničiť baktérie Legionella v zásobníku T.Ú.V. Tento proces sa realizuje 
zohriatím vody v zásobníku na teplotu 70°C a udržiavaním tejto teploty po dobu 2 hodín. Funkcia sa 
spúšťa automaticky každý pondelok o hodine 1:00 v noci. 

Priorita ´T.Ú.V. 

Ak je tento parameter aktívny, po dobu ohrievania zásobníka T.Ú.V. sa vypína vykurovanie budovy. V 
inštalácii bez zmiešavacieho ventilu so servopohonom sa blokuje čerpadlo Ú.K. V inštalácii so 
zmiešavacím ventilom so servopohonom sa počas naplňovania zásobníka ventil uzavrie (čerpadlo 
Ú.K. v tomto prípade ďalej pracuje). 

Pozor: Priorita je aktívna len na určitú dobu. Servisný pracovník nastavuje maximálnu dobu, 
po uplynutí ktorej sa priorita T.Ú.V. automaticky zruší, zatiaľ čo proces ohrievania T.Ú.V. 
pokračuje ďalej. Po zahájení ďalšieho cyklu naplňovania zásobníka sa priorita T.Ú.V. znova 

automaticky aktivuje. Takéto nastavenie umožňuje predchádzať prílišnému ochladeniu objektu. 

Vypnutie obehu 

Vypnutie obehu T.Ú.V. 

Hodiny 

Regulátor má vstavané hodiny. 
Ak bola aktivovaná funkcia e-Time (Pokročilé>Ethernet>Nastavenia), a ak je regulátor pripojený k 
servisu e-multifun.pl, zobrazovaný čas je synchronizovaný so serverom. 

nastavená 
hodina 

ohrievanie 
aktívne 

Program č. 4 
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Nastaviť čas 

Možnosť nastavenia hodín a minút na regulátore. 

Nastaviť dátum 

Možnosť nastavenia dátumu na regulátore: rok, mesiac a deň: (rrrr:mm:dd). Regulátor na základe 
týchto údajov určuje deň týždňa 

Ethernet 

Podrobný opis konfigurácie pre prístup regulátora k servisu www.e-multifun.pl je k dispozícii na 
web stránke www.recalart.com, v dokumente e-multifun Kalibrácia regulátora Multifun. 

Nastavenia 

Mode: 

 Manual - ručná konfigurácia internetovej siete 

 Auto - regulátor sťahuje parametre siete Ehternet (DHCP). 

 OFF - vypnutie internetových funkcií v regulátore 

e-Time 

 ON - aktívna synchronizácia času so servisom e-multifun8 

 OFF - synchronizácia času vypnutá 
Loc: 
Prispôsobenie času zobrazovaného regulátorom vlastnej časovej zóne 

Letný čas 

 ON - letný čas zapnutý 

 OFF - letný čas vypnutý 

Informácia 

Informácie o sieťových nastavenia regulátora Multifun (Address, Mask, Gate, MAC, ID) a možnosť 
skontrolovania správneho spojenia so systémom www.e-multifun.pl 

Internetové heslo 

Potrebné len v prípade prístupu k regulátoru MultiFun v rámci lokálnej siete, bez využitia servisu e-
multifun. 
  

                                                           
8 regulátor je treba v servise e-multifun zaregistrovať 
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Iné 

Jazyk 

Umožňuje zmeniť jazyk menu a informácií dostupných po stlačení tlačidla "Info". 

Jas displeja 

Umožňuje nastaviť intenzitu podsvietenia. Odporúčame nastaviť hodnotu, ktorá poskytne maximálny 
komfort práce. 

Informácie o regulátore 

Tu môžeme získať dôležité informácie potrebné pre vzdialenú technickú pomoc. Medzi 
najdôležitejšie patria verzia softvéru a typ riadenia obehu. 

Pamäťová karta 

Umožňuje skontrolovať, či danú pamäťovú kartu regulátor MultiFun podporuje. 
Pozor: Firma Recalart Electronic nenesie zodpovednosť za stratu dát uložených na pamäťovej karte. 
Firma nezaručuje, že regulátor bude spolupracovať so všetkými modelmi a druhmi pamäťových kariet 
na trhu. Zariadenie poskytuje podporu kariet SD a SDHC. Pamäťová karta nie je súčasťou vybavenia 
regulátora. 

Archívne záznamy 

Regulátor archivuje rôzne prevádzkové parametre vykurovacieho systému. Do vnútornej pamäte 
zariadenia sa ukladá história prevádzky regulátora z posledných 10 dní. V prípade poruchy napájania 
regulátora sa tieto dáta stratia. Uloženie dát na SD karte umožňuje ich následnú analýzu na počítači 
PC. 

Zapísanie nastavení 

Funkcia umožňuje uložiť parametre regulátora na pamäťovej karte vo forme súboru settings.set. 

Obnovenie nastavení 

Funkcia umožňuje načítať nastavenia zo súboru settings.set uloženého na pamäťovej karte. 

Signalizácia núdzových situácií a upozornení 

Regulátor MultiFun signalizuje núdzové situácie a upozornenia. V núdzových situáciách sa v okienku  
ALARM zapína červená LED dióda. V prípade upozornenia dióda bliká. Informácie o type poruchy, 
prípadne pokyny, ako v danej situácii postupovať, sú k dispozícii po stlačení tlačidla Info 

Núdzové situácie 

1. Poškodený snímač kotla - skontrolujte snímač kotla. Možné príčiny: skrat snímača, otvorenie, príliš 
nízka alebo príliš vysoká teplota. Zastavenie činnosti kotla 
2. Poškodený snímač podávača - skontrolujte snímač podávača. Možné príčiny: skrat snímača, zlé 
zapojenie snímača, príliš nízka alebo príliš vysoká teplota. Zastavenie činnosti kotla. 
3. Prehriatie kotla! - teplota kotla prekročila kritickú hodnotu. Problém je možné odstrániť zmenou 
servisných nastavení. 
4. Spätné prenikanie tepla - Prekročenie teploty nastavenej pre snímač podávača spustilo ochranný 
systém zariadenia. Núdzové uvoľnenie prebytočného tepla by malo umožniť pokles teploty, bez 
prerušovania ďalšej činnosti kotla. Ak sa teplotu, meranú snímačom podávača, nepodarí znížiť, 
regulátor činnosť kotla zastaví. 
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5. Stop - pokus o odstránenie prehriatia podávača sa nepodaril. Zastavenie činnosti kotla. 
6. Palivo sa skončilo - zastavenie činnosti kotla. Skontrolujte palivo a nastavenia parametrov 
spaľovania (výkon fúkacieho ventilátora, časové intervaly podávania paliva). Ak chcete obnoviť 
činnosť, prejdite do časti ROZPAĽOVANIE 
7. Poškodený snímač spalín - skontrolujte snímač spalín. Možné príčiny: nesprávne zapojenie 
snímača, skrat snímača, tepelné poškodenie snímača. Zastavenie činnosti kotla. 

Upozornenia 

1. Poškodený vonkajší snímač - skontrolujte zapojenie vonkajšieho snímača alebo zmeňte nastavenia 
v menu Servis>Obeh Ú.K.>Riadenie obehu 
2. Poškodený vnútorný snímač - skontrolujte zapojenie vnútorného snímača alebo zmeňte 
nastavenia v menu Servis>Obeh Ú.K.>Riadenie obehu 
3. Nesprávna verzia softvéru napájača - zaktualizujte softvér napájača 
4. Poškodený snímač návratu kotla - skontrolujte zapojenie snímača návratu kotla. Snímač je 
potrebný z hľadiska správnej činnosti: 

 4-cestného ventilu (aktívny 1 obeh Ú.K.) 

 čerpadla 
5. Aktívna tepelná ochrana STB - skontrolujte tepelnú ochranu. Aktívna tepelná ochrana umožňuje 
elektrické odpojenie ventilátora a podávača paliva.  
6. Otvorený poklop - skontrolujte, či je poklop zásobníka paliva správne zavretý. V prípade, ak je 
poklop otvorený, ventilátor a podávač paliva nebudú pracovať. 
7. Chýbajúci modul - porucha komunikácie s rozširujúcim modulom, napr. s modulom horáka, alebo s 
vyrovnávacím modulom. Skontrolujte komunikačný kábel. 

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY 

Všeobecné záručné podmienky 

1. Firma RECALART ELECTRONIC zaručuje, že Vami zakúpený výrobok bol vyrobený a testovaný s 

maximálnou starostlivosťou, že je dobrej kvality, bez výrobných vád, a že ku dňu predaja je povolené 

jeho uvedenie do prevádzky.  

2. Záruka získava platnosť až po podpísaní Záručného listu kupujúcim. Nároky vyplývajúce zo záruky 

prisluhujú majiteľovi originálne vyplneného Záručného listu. 

3. Materiálové vady zistené počas záručnej doby sa ručiteľ zaväzuje bezplatne odstrániť, pričom túto 

službu vykoná podľa zásad obsiahnutých v tomto Záručnom liste opravou, výmenou zariadenia na 

použité (regenerované) zariadene bez výrobných vád, ktorého technických stav nebude horší ako stav 

zariadenia vo vlastníctve daného spotrebiteľa. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Ručiteľ. 

4. Táto záruka na spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje oprávnenia kupujúceho 

vyplývajúce z nezhodnosti tovaru s údajmi uvedenými v zmluve. 

5. Za výrobné a materiálové vady sa považujú ukryté vady zariadenia, ktorých následkom je činnosť 

nezhodná so špecifikáciou výrobcu. 

6. Podmienkou prijatia reklamácie je inštalácie, prevádzka a obsluha výrobku v súlade s odporúčaniami a 

pokynmi výrobcu obsiahnutými v Dokumentácii. 

7. Pri nákupe je treba skontrolovať, či sa výrobné číslo výrobku zhoduje s číslom na záručnom liste, 

dodacom liste, a či je výrobok kompletný. Pri reklamácii je treba vždy predložiť Záručný list. Záznamy v 

Záručnom liste môže vykonávať len zástupca firmy RECALART ELETRONIC. 

8. Vady budú odstraňované v sídle firmy RecalArt Electronic. Záručná doba, rozsah poskytovanej záruky a 

termín poskytovania služieb vyplývajúcich zo záruky sú uvedené v Podrobnej záručných podmienkach 

výrobcu. 
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9. Podmienkou pre vznik nárokov vyplývajúcich zo záruky je doručenie alebo predloženie zariadenia 

spolu s nákupným dokladom a originálnym, správne vyplneným Záručným listom (tzn. obsahujúcim 

firemnú pečiatku predajcu, číslo nákupného dokladu, dátum predaja, názov zariadenia, sériové číslo, 

model/kód modelu, čitateľný podpis osoby, ktorá Záručný list vystavila a podpis kupujúceho). Ku 

každému zariadeniu sa v momente predaja nového zariadenia za účelom jeho uvedenia do prevádzky 

vystavuje len jeden Záručný list. Vystavenie duplikátu Záručného listu je možné až po získaní súhlasu 

firmy RECALART ELECTRONIC. Zodpovednosť za chyby, ku ktorým došlo pri vyplňovaní Záručného listu, 

nesie predajca. 

10. Tento Záručný list je jediným dokumentom, na základe ktorého môže držiteľ záruky uplatniť na území 

Poľskej republiky svoje práva vyplývajúce zo záruky. 

Nároky vyplývajúce zo záruky neoprávňujú držiteľa záruky domáhať sa v súvislosti s vadami 
zariadenia náhrady ušlých ziskov. Ručiteľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku spôsobené 
chybných produktom. 

Realizácia záruky 

1. Pri skladaní reklamácie musí držiteľ záruky priložiť v písomnej forme vyhotovený presný opis príznakov 

nesprávnej činnosti zariadenia, s prihliadnutím na pracovné prostredie a spôsob, akým sa tieto 

príznaky prejavujú. 

2. Ručiteľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým dôjde počas prepravy do servisného 

centra firmy RecalArt Electronic. 

3. Držiteľ záruky musí doručiť reklamované zariadenie do sídla firmy RecalArt Electronic na náklady 

Ručiteľa, v originálnom výrobnom balení. 

4. Ručiteľ vynaloží maximálne úsilie na odstránenie vady v priebehu 14 dní od obdržania chybného 

zariadenia v servise RecalArt Electronic. 

5. Ručiteľ si v opodstatnených prípadoch vyhradzuje právo túto vyššie uvedenú lehotu predĺžiť. 

6. Ak sa na škodu záruka nevzťahuje, prípadne ak je reklamované zariadenie v poriadku, Ručiteľ musí 

spotrebiteľa informovať, že sa jedná o platenú opravu, ako aj o tom, aká je výška poplatku, a musí od 

spotrebiteľa získať potvrdenie, že s týmito nákladmi súhlasí. 

7. Pokiaľ Ručiteľ zistí, že došlo k poškodeniu plomb umiestnených na zariadení alebo komponentoch, 

ktoré sú jeho súčasťou, v prípade nekompletnosti zariadenia, nezhody alebo nekompletnosti údajov v 

dokumentácii, v prípade samostatne vykonávaných neautorizovaných opráv a konštrukčných zmien, 

používania zariadenia na účely, ktoré sú v rozpore s pôvodným účelom zariadenia, ako aj v prípade 

zmeny konfigurácie alebo rozširovania zariadenia Ručiteľom neoprávnenými osobami, môže Ručiteľ 

poskytnutie služieb vyplývajúcich zo záruky odmietnuť. 

8. Ručiteľom vymenené časti a zariadenia sa stávajú jeho vlastníctvom.  

Obmedzenie zodpovednosti 

1. Záruka sa nevzťahuje na: 

 škody, ku ktorým došlo v dôsledku náhodných udalostí (elektrické poškodenie, požiar, povodeň, atď.),  

 mechanické, tepelné, chemické škody, prípadne nimi spôsobené vady, 

 škody vyplývajúce z inštalácie a prevádzky zariadenia v podmienkach alebo spôsobom, ktorý je 

nezhodný so špecifikáciou výrobcu, 

 škody, ku ktorým došlo z viny alebo nedostatočných znalostí užívateľa, 

 činnosti opísané v návode na obsluhu, ktoré je držiteľ záruky povinný vykonávať vo vlastnej réžii a na 

vlastné náklady, 

 škody vzniknuté počas prepravy zariadenia do servisu firmy RecalArt Electronic, 

 prepojovacie káble, sieťové káble, zástrčky, zásuvky, batérie, akumulátory, poistky, 



  Strana 
38 

 
  

 škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním v súlade s vlastnosťami tovaru, ako aj škody spôsobené 

koróziou, vlhkosťou, cudzími telesami, ktoré sa dostali dovnútra, atď., 

 údržbárske činnosti a technické kontroly, 

 zariadenia doručené do servisu po uplynutí 24 mesiacov od dátumu predaja, 

 zariadenia doručené do servisu po uplynutí 30 mesiacov od dátumu výroby.  
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Záručný list 

Sériové číslo: Meno majiteľa: 

Adresa: 

Telefón: 

 ............................................................... Podpis majiteľa: .........  

Dátum výroby: 

Dátum predaja: Pečiatka a podpis osoby vykonávajúcej inštaláciu: 

Dátum uvedenia do 
prevádzky: 
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VYHLÁSENIE O ZHODE 
Recalart Electronic 

Mgr. Ing. Artur Cebula 
ul. Sobieskiego 29 

45-111 Opole 
Vyhlasuje, že výrobok 

Regulátor Multifun 
v prípade použitia v súlade s jeho účelom a podľa pokynov návodu na obsluhu od 

výrobcu spĺňa nasledujúce požiadavky: 
1. Smernice 2006/95/ES (LVD) Európskeho Parlamentu a Rady z dňa 12. decembra 2006 

r. o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia 
určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Nariadenie Ministra hospodárstva z 
dňa 21. augusta 2007 vo veci základných požiadaviek na elektrické zariadenia preberajúce 
smernicu 2006/95/ES) 

2. Smernice 2004/108/ES (EMC) Európskeho Parlamentu a Rady z dňa 15. decembra 
2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na 
elektromagnetickú kompatibilitu  
a o zrušení smernice 89/336/EHS (Úr. v. EU L 390 z 31.12. 2004, s. 24) (Zákon z dňa 13. 
apríla 2007 o elektromagnetickej kompatibilite, ktorým sa zavádza smernica 2004/108/ES) 

 

Výkaz harmonizovaných noriem 
použitých za účelom preukázania 
zhody so základnými 
požiadavkami vyššie uvedených 
noriem: 

PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-
2-9:2002 + A1:2003 + A11:2003 + 
A12:2004 + A2:2005,w spojení s 
PN-EN 60730-1:2002 + A12:2004 + 
A13:2005 + A14:2006, EN 60730-
1:2000 + A11:2002 + A12:2003 + 
A13:2004 + A1:2004 + A14:2005 
+A15:2007+A16:2007 

 

 

Označenie roku, kedy bolo pridelené označenie CE: 13 

Opole 18-01-2013 Artur Cebula - majiteľ 


