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1. Základní technické údaje

3. Vstupy a výstupy

Napìová soustava

1/N/PE AC 230V

3.1 Vstupy

Krytí regulátoru

IP65

Krytí teplotních èidel :
ATC5-S
IP30
ATC5-S55
IP55
Provozní teplota
regulátoru

0 – 30°C

Provozní teplota teplotních èidel

-20 – 50°C

Technické parametry se mohou zmìnit dle poadavkù zákazníka.
Regulátor je urèen pro instalaci ve vnitøním
suchém prostøedí bez agresivních chemických
látek v normální tøídì vnìjších vlivù.

2. Popis zaøízení
Regulaèní jednotka OID je rozvadìè pro obsluhu a pìti plynových jedno nebo dvoustupòových hoøákù. Obsahuje vypínaèe jednotlivých
hoøákù s kontrolkami chodu, desku napájení a
silových vstupù a výstupù regulátoru a mikroprocesorem øízený regulátor s klávesnicí a displejem. Zaøízení je mono dálkovì ovládat
dálkovými ovladaèi øady RC–xxx (je-li vybaven
modulem RC) nebo vypínaèem.
Jednotka zajišuje øízení chodu plynových
hoøákù podle teploty ve vytápìném prostoru a
poadované teploty. Kadý hoøák má samostatné jištìní pojistkou. Jednotka spíná jednotlivé
hoøáky postupnì, aby nedocházelo k prudkým
zmìnám odbìru plynu a k poklesùm tlaku
v rozvodu.
Do vytápìného prostoru se umístí prostorové teplotní èidlo. Je-li vytápìný prostor vìtší, je
mono pøidat ještì jedno èidlo a regulátor poèítá aritmetický prùmìr teplot obou èidel. Jednotka umoòuje týdenní programování chodu
a teplot s 10 zmìnami na den.

3.1.1 Teplotní èidla
K regulátoru se pøipojují teplotní èidla ATC5–S. Èidla se pøipojují dvouilovým kabelem bez ohledu na polaritu.
Èidla umísujeme do prostoru zpravidla do
úrovnì hlavy. Nemìlo by být umístìno na vnìjší zeï objektu, na místo, kde je vystaveno nerovnomìrnému proudìní vzduchu (napø.
u dveøí) nebo kde je vystaveno pøímému sluneènímu záøení.
Je-li k regulátoru pøipojen dálkový ovladaè
øady RC-xxx , je mono vyuít jako prostorové
teplotní èidlo interní èidlo v ovladaèi. Chcemeli mìøit teplotu prostoru interním teplotním
èidlem dálkového ovladaèe, ponecháme v regulátoru svorky pro pøíslušné teplotní èidlo
(první, druhé nebo obì) nezapojené; regulátor
si teplotu naète z dálkového ovladaèe.
Regulátor poèítá aritmetický prùmìr teplot
obou èidel. V praxi mohou nastat tyto varianty
pøipojení:
v jedno èidlo ATC5–S — pøipojí se jako èidlo
1, svorky 2 a 4 se propojí a pro regulaci se
uvauje teplota z tohoto èidla
v dvì èidla ATC5–S — pøipojí se jako èidla 1
a 2 a pro regulaci se uvauje aritmetický
prùmìr obou teplot
v dálkový ovladaè RC–xxx — svorky èidel 1 a
2 se ponechají nezapojené a pro regulaci se
uvauje teplota mìøené èidlem v dálkovém
ovladaèi
v dálkový ovladaè RC–xxx
a jedno èidlo
ATC5-S — èidlo se pøipojí na svorky èidla 1
nebo 2 (bez propojení svorek 2 a 4) a pro
regulaci se uvauje aritmetický prùmìr teploty mìøené èidlem ATC5–S a teploty mìøené èidlem v dálkovém ovladaèi
3.1.2 Externí porucha
Tato porucha je aktivována rozepnutím obvodu. Vstup je mono vyuít napø. pro hlásiè úniku plynu apod.
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3.1.3 Signály od hoøákù
Pro kadý z maximálnì pìti hoøákù má regulátor dva vstupy — T1 (PORUCHA) a T2
(CHOD). Vstup je aktivován pøivedením 230V.
Signál T2 je indikován svitem zelené kontrolky nad vypínaèem pøíslušného hoøáku.
3.1.4

Dálkové ovládání

3.1.4.1 Øada RC–xxx
Je-li regulátor vybaven modulem RC, je mono
pøipojit dálkové ovladaèe øady RC–xxx. Tímto
modulem jsou vybaveny regulátory se sudou
první èíslicí verze software (napø. 2.1).
Všechny typy øady jsou pøipojeny 4-vodièovì (napájení a datové signály). To umoòuje
zvolit typ dálkového ovládání, a tedy i funkce,
a po kompletní instalaci. Všechna dálková
ovládání mají èidlo teploty v prostoru; monost
vyuití je popsána v bodu Teplotní èidla.
Regulátor se snaí navázat spojení s dálkovým ovladaèem øady RC–xxx 10 sekund po zapnutí. Jestlie se mu to nepodaøí, pøejde do reimu dálkového ovládání pomocí vypínaèe. Pøipojíme-li poté dálkové ovládání typu RC–xxx,
budou kontrolky ZAPNUTO, REIM a PORUCHA blikat (oznamuje tím nenavázání komunikace s regulátorem). Náprava spoèívá ve vypnutí a zapnutí regulátoru.
3.1.4.2 Vypínaè
Regulátor (i bez modulu RC) je také mono
dálkovì zapínat a vypínat pomocí vypínaèe
(spínacího kontaktu). Je-li vypínaè sepnutý, je
regulace zapnuta a naopak. Regulátor reaguje
na vypínaè a po 10 vteøinách po zapnutí regulátoru a to pouze v pøípadì, e není souèasnì
pøipojen dálkový ovladaè øady RC–xxx. Tento
vstup lze vyuít i pro infraèervený èi radiový
bezdrátový ovladaè.

4. Funkèní popis regulátoru
4.1 Reim èinnosti
Regulátor mùe pracovat ve dvou reimech —
manuálním a automatickém.
V manuálním reimu se regulace topení zapíná a vypíná pouze krátkým stiskem tlaèítka [ZAP]. Pøi bìhu regulátor udruje teplotu
nastavenou funkcí MAN > M.TEP.
Je-li regulátor v manuálním reimu, lze pomocí funkce MAN > A.ODB. nastavit dobu,
po které se regulátor automaticky pøepne
z manuálního do automatického reimu. Tato
funkce má praktické pouití v pøípadì, e potøebujeme na urèitou dobu pøeklenout bìh
podle programu (napø. pøi prodlouené pracovní dobì nebo naopak v pøípadì, e v objektu
napø. na svátky potøebujeme pouze udrovat
minimální
teplotu
nastavenou
funkcí MAN > M.TEP).
V automatickém reimu se teplota reguluje
podle týdenního programu. Tlaèítkem [ZAP]
se pouze zapíná zpracování programu, poadovaná teplota a chod se urèuje dle programu.

4.2 Regulaèní algoritmus
Regulaèní algoritmus zajišuje automatickou
regulaci všech hoøákù, kontrolu poruchových
vstupù a reakci na nì.
Všechny hoøáky se spínají v závislosti na teplotì v prostoru (Tp), nastavené teplotì (TN) a
teplotní hysterezi (hyst). Bìh jednotlivých stupòù vyjadøuje následující graf.

3.2 Výstupy
3.2.1 Výstupy spínání hoøákù
Na kadý hoøák jsou dva výstupy pro spínání
prvního a druhého stupnì. Oba výstupy napájeny pøes vypínaè hoøáku a jištìny spoleènou
pojistkou.

Je-li poadavek na zapnutí hoøákù, zapínají
se postupnì hoøáky 1–5 s intervalem mezi jednotlivými hoøáky 10 sekund. Hoøáky procházejí postupnì následujícími kroky:
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v zapnutí stupnì 1
v prodleva 45 sekund
v test správného zapálení. Není-li signál T1
(PORUCHA) ani T2 (CHOD), je nahlášena
porucha odtahu hoøáku. Je-li signál T1
(PORUCHA), udìlá regulátor prodlevu 2
minuty a pokusí se hoøák zapálit znovu
(2x). Nepovede-li se zápal ani potøetí, nahlásí regulátor poruchu zapálení hoøáku. Je-li
signál T2 (CHOD), pokraèuje algoritmus
dalším krokem.
v Je-li poadavek na zapnutí 2. stupnì, zapne
se na jednotlivých hoøákách postupnì v intervalech 3 sekundy.
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5. Ovládání
5.1 Popis panelu regulátoru
Ovládací panel regulátoru slouí k informování
uivatele o provozním stavu zaøízení a k zadávání poadovaných hodnot a parametrù. Skládá se ze ètyømístného sedmisegmentového
displeje, deseti LED kontrolek a pìti kláves.
Na displeji je zobrazován èas, menu funkcí a
zadávané a namìøené hodnoty.

4.3 Poruchy
Poruchy jsou stavy, kdy je ohroena nebo znemonìna èinnost regulátoru nebo hoøákù. Jedná-li se o poruchu hoøáku, je hoøák do vynulování poruchu odstaven. Všechny ostatní hoøáky pracují beze zmìny. V pøípadì ostatních
poruch jsou hoøáky vypnuty a regulátor odstaven. Poruchy se nulují dlouhým stiskem tlaèítka
[ZAP].
4.3.1 Porucha hoøáku
Tato porucha mùe být ze dvou pøíèin:
1. kontrolka PORUCHA HOØÁKU trvale
svítí — jedná se o poruchu zapálení hoøáku. Ta
je hlášena hoøákem pomocí signálu T1. Kontrolka se rozsvítí a po tøetím neúspìšném pokusu o zapálení.
2. kontrolka PORUCHA HOØÁKU bliká
— jedná se o poruchu odtahu hoøáku. Ta je nahlášena v pøípadì, e hoøák nenahlásí ani signál T1 ani T2. To je zpùsobeno poruchou
ventilátoru odtahu spalin nebo vadnou pojistkou hoøáku.
4.3.2 Externí porucha
Vzniká rozpojením svorek vstupu externí poruchy. Pøíèina je závislá na pouití tohoto vstupu
(napø. èidlo úniku plynu apod.). Porucha je
hlášena blikáním kontrolky DÁLKOVÌ.
4.3.3 Porucha teplotního èidla
Tato porucha je hlášena pøi odpojení, zkratování nebo poruše teplotního èidla. Porucha je
hlášena blikáním kontrolky MANUAL.

5.2 Pøipojení regulátoru k síti
Po pøipojení k síti provede regulátor nezbytné
testy, tøikrát pípne a na displeji zobrazí nápisy JESY, OID.5 a verzi software napø.
S 1.0.
Potom pøejde do klidového reimu displeje
(viz dále). Od tohoto okamiku zaèíná reagovat na vstupy z klávesnice a dálkového ovládání (je-li v reimu øízení z dálkového ovladaèe).
Nastavení regulátoru (vèetnì programu a
èasu) se ukládá do pamìti nezávislé na napájení. Pøi vypnutí nebo výpadku síového napìtí je
stav regulátoru uchován a pøi zapnutí nastartuje regulátor se stejným nastavením jako pøi
vypnutí.

5.3 Klidový reim displeje
Nejsou-li z klávesnice zadávány ádné parametry, pøejde displej za 15 sekund do tzv. klidového reimu. V tomto reimu je zobrazen aktuální èas. Displej vypadá následovnì:

Do reimu vstupu dat displej pøejde stiskem
libovolné klávesy kromì klávesy [ZAP].
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Poznámka:
Popis prvkù ovládacího panelu
Kontrolky:
= v textu návodu
v signalizuje pøipojení regulátoru na sí
SÍ
[ZAP]
v signalizuje zapnutí regulace
ZAPNUTO
v signalizuje stav, kdy je regulátor ovládán
DÁLKOVÌ
dálkovì (svit) + externí poruchu (blikání)
v signalizuje zapnutí manuálního reimu
MANUAL
(svit) + poruchu teplotních èidel (blikání)
TOPENÍ
v signalizuje aktivitu hoøákù. Jestlie bliká, topí se na 1. stupeò, jestlie svítí trvale, topí se
na 2. stupeò.
v porucha zapálení nebo odtahu hoøáku 1
PORUCHA HOØÁKU 1
v porucha zapálení nebo odtahu hoøáku 2
PORUCHA HOØÁKU 2
v porucha zapálení nebo odtahu hoøáku 3
PORUCHA HOØÁKU 3
v porucha zapálení nebo odtahu hoøáku 4
PORUCHA HOØÁKU 4
v porucha zapálení nebo odtahu hoøáku 5
PORUCHA HOØÁKU 5
Tlaèítka:
ZAP
ŠIPKA NAHORU
ŠIPKA DOLÙ
ENT
ESC

(Základní význam)
Zapínání regulace (krátký stisk), rušení poruch (dlouhý stisk)
Pohyb v menu nahoru, zvyšování zadávané èíselné hodnoty
Pohyb v menu dolù, sniování zadávané èíselné hodnoty
Potvrzení hodnoty, skok do podmenu
Zrušení zadání hodnoty, skok zpìt do nadøazeného menu

5.4 Systém menu
Pro zadávání parametrù do ovladaèe je pouit
systém nabídek (menu). Volba pøíslušné funkce nebo podmenu se provede jejím výbìrem
pomocí tlaèítek [NAHORU] a [DOLÙ] a stiskem klávesy [ENT]. Je-li vybrána funkce, provede se, je-li aktuální polokou podmenu, pøejde se do nìho. Zpìt do nadøazeného menu se
pøejde stiskem klávesy [ESC].
5.4.1 Zápis menu v textu tohoto návodu
Aby byl zápis co nejpøehlednìjší, budeme dále
zapisovat názvy funkcí vèetnì názvù všech
podmenu ve kterých je daná funkce
„schována“.
Pøíklad: Funkci NAST > HESL najdete
tak, e v hlavním menu naleznete podmenu NAST a v tomto menu funkci HESL.

5.4.2 Struktura menu
Pozice poloky zleva doprava udává hloubku zanoøení této poloky v menu. Poloky napsané tuènì vyadují pøi aktivaci zadání hesla.
Do podmenu lze pak vstoupit pouze pøi jeho
správném zadání.
Na této stranì je maximální menu regulátoru s pìti hoøáky. Má-li regulátor hoøákù ménì
ne 5, jsou nabídky NAST > SRV > TEST,
NAST > NUL a INFO > CHOD kratší.
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NAST

6. Funkce menu. Programování

DATA

V této kapitole si popíšeme jednotlivé funkce
volané z menu.

CASU
HESL

6.1 Nastavování parametrù

SRV
HYST
TEST

H.1-x
H.2-x
H.3-x
H.4-x
H.5-x

}

VYP.

Pøi aktivaci poloky NAST se zobrazí nápis ZADEJTE HESLO 1 a zobrazí se dialog
pro jeho zadání:

1.ST.
2.ST.

NUL

Heslo se skládá ze ètyø èíslic. Kadá èíslice
se zadává zvláš, po potvrzení se zmìní na pomlèku a pøejde se na další. Je-li heslo zadáno
správnì, pøejde se do podmenu NAST, v opaèném pøípadì dlouze pípne a vrací se zpìt na
stejnou poloku.
Heslo je z výroby nastaveno na 0000. Po
jeho zmìnì si nové heslo dobøe zapamatujte,
protoe bez jeho znalosti není mono mìnit èasový program.

H.1-5
HOR.1
HOR.2
HOR.3
HOR.4
HOR.5
MAN
ZAP/VYP
M.TEP.
A.ODB.

6.1.1 Nastavení datumu
Datum se nastavuje vyvoláním funkce NAST > DATA. Nejprve se zobrazí dialog
pro zadání roku:

OVL
MIST/DALK
INFO
TEPL
DEN
CHOD
HOR.1
HOR.2
HOR.3
HOR.4
HOR.5

PROG
–PO–
–UT–
–ST–
–CT–
–PA–
–SO–
–NE–

}

}

1.ST.
2.ST.

EDIT

Rok je mono zadat v rozmezí 1993 –
2092. Po ukonèení zadávání se zobrazí dialog
pro zadání mìsíce:

Po ukonèení zadávání se zobrazí dialog pro
zadání dne:

COPY
ZRUS

6.1.2 Nastavení èasu
Èas se nastavuje vyvoláním funkce NAST >
CASU. Po vyvolání se zobrazí dialog:
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Klávesou [NAHORU] se mìní hodiny, klávesou [DOLÙ] se mìní minuty. Po potvrzení
èasu klávesou [ENT] se uloí nový èas a vynulují sekundy.
6.1.3 Nastavení hesla
Heslo pro aktivaci dùleitých poloek v menu
je mono zmìnit. Po vyvolání funkce NAST >
HESL se zobrazí dialog pro zadání hesla popsaný na zaèátku této podkapitoly. Po zadání
nového hesla se napíše OVERTE HESLO a
zobrazí se opìt dialog pro zadání hesla. Je-li
nové heslo zadáno opìt stejnì, uloí se a od této chvíle je tøeba zadávat toto nové heslo.
V opaèném pøípadì se neuloí a v platnosti zùstává heslo staré. Nesprávné ovìøení je oznámeno dlouhým pípnutím.
6.1.4 Funkce servis
Funkce NAST > SRV slouí k oivení soustavy hoøákù a sledování aktuálního stavu výstupù. Po výbìru této poloky se zobrazí nápis ZADEJTE HESLO 2 a zobrazí se dialog
pro jeho zadání.
Funkce servis je pøístupná pouze pro instalaèní firmu, která zná i pøíslušné heslo. Po instalaci ji není tøeba funkci vyuívat.
6.1.4.3 Nastavení teplotní hystereze
Rozdíl teplot sepnutí 1. a 2. stupnì hoøákù se
zadává funkcí NAST > SRV > HYST. Po aktivaci se zobrazí následující dialog:

v 1 — 1. ST. — je sepnut výstup pro první
stupeò
v 2 — 2. ST. — jsou sepnuty výstupy pro
první i druhý stupeò
Je-li regulace zapnuta, není mono stav výstupù mìnit, ale pøi pohybu v menu se pouze
zobrazuje aktuální stav. Pøi vypnuté regulaci se
po stisknutí ENTER zobrazí nabídka na zmìnu
aktuálního stavu hoøáku.
6.1.5

Nulování èítaèù dob chodu
hoøákù
Regulátor mìøí doby chodu obou stupòù jednotlivých hoøákù. Tyto èítaèe èasu je mono
vynulovat pomocí funkce NAST > NUL. Lze
nulovat kadý èítaè jednotlivì nebo všechny
spoleènì. Po aktivaci pøíslušné volby se poloka rozbliká, èím vyaduje potvrzení volby klávesou [ENT]. Klávesou [ESC] je mono operaci pøerušit.

6.2 Ovládání manuálního reimu
6.2.1

Zapnutí a vypnutí manuálního
reimu
Zapínání resp. vypínání manuálního reimu se
provádí funkcí MAN > ZAP resp. MAN >
VYP. Funkce je vdy první polokou menu
MAN. Jestlie je manuální reim vypnutý, je
touto polokou funkce MAN > ZAP a naopak.
Manuální reim je signalizován trvalým svitem
kontrolky MANUAL.
6.2.2

Nastavení poadované teploty pøi
manuálním reimu
Teplota se nastavuje pomocí funkce MAN >
M.TEP. Po aktivaci se na displeji zobrazí

Hysterezi je mono zadat v rozsahu 0,2 – 5°C.
6.1.4.4 Test hoøákù
Pomocí funkce NAST > SRV > TEST >
H.x–y je mono pøímo spínat signály pro jednotlivé hoøáky. „x“ udává èíslo testovaného
hoøáku, „y“ udává aktuální stav výstupù. Jsou
moné tyto stavy:
v 0 — VYP — oba výstupy jsou vypnuté

pøièem èíselný údaj teploty bliká. Pomocí klávesy [NAHORU] resp. [DOLÙ] lze poadovanou teplotu mìnit v rozsahu 5 – 35°C. Pokud
zadanou hodnotu potvrdíme [ENT] bude se
v manuálním reimu udrovat tato teplota. Zadávanou hodnotu je mono ignorovat (neuloit) stiskem [ESC].
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Automatické odblokování
manuálního reimu
Je-li zapnutý manuální reim, lze pomocí funkce MAN > A.ODB. nastavit dobu, po které
pøejde regulátor z manuálního do automatického reimu. Èas se odpoèítává i v okamiku,
kdy je regulátor zcela vypnutý (napø. pøi výpadku elektrické energie).
Pøed nastavením èasu oblokování musí u
být regulátor v manuálním reimu. Po vyvolání funkce MAN > A.ODB. se zobrazí (bìícím textem) nápis HODIN DO ODBLOKOVANI (nápis lze pøedèasnì ukonèit stiskem klávesy) a objeví se dialog pro zadání
èasu

pøièem èíselný údaj bliká. Jestlie byl ji regulátor v manuálním reimu s automatickým odblokováním, zobrazí se zbývající èas do odblokování v hodinách. Potom je moné zadat interval do pøepnutí z manuálního reimu do automatického v rozsahu 0 – 230 hodin. Automatické odblokování mùeme pøerušit ruèním pøepnutím regulátoru do automatického reimu
funkcí MAN > VYP.

6.3 Ovládání
Máme-li pøipojen vypínaè pro dálkové ovládání
nebo dálkový ovladaè øady RC–xxx (je-li regulátor vybaven modulem RC), provádíme volbu
místa ovládání pomocí funkce OVL > MIST. a
OVL > DALK. Svítí-li kontrolka DÁLKOVÌ, je
bìh regulace zapínán vzdáleným vypínaèem
nebo dálkovým ovladaèem. Jestlie kontrolka
nesvítí, ovládá se regulátor tlaèítkem [ZAP].
Jestlie je regulátor v manuálním reimu,
máme-li aktivováno ovládání dálkovì (svítí kontrolka DÁLKOVÌ) a máme-li pøipojen dálkový
ovladaè RC–200 a vyšší, je poadovaná teplota
urèována nastavením na dálkovém ovladaèi.
Funkcí MAN > M.TEP. pouze tuto teplotu
zobrazíme, ale nemùeme ji zmìnit.

6.4 Zjištìní informací
Tato skupina funkcí slouí ke zjišování informací z regulátoru.

JESY s.r.o.

6.4.1 Teplota v prostoru
Teplotu v prostoru lze zobrazit pomocí funkce
INFO > TEPL. Hodnota je prùbìnì aktualizována. Zpìt do menu se vrátíme stiskem libovolné klávesy (mimo klávesu [ZAP]).
6.4.2 Aktuální den
Po výbìru funkce INFO > DEN se na displeji
vypíše aktuální den v týdnu a datum (napø. PA
30. 10. 1998).
6.4.3 Doby chodu hoøákù
Touto funkcí zobrazíme èas chodu kadého
stupnì všech hoøákù. Po vyvolání funkce INFO > CHOD se v podmenu vybere hoøák a po
potvrzení stupeò. Potom se vypíše zpráva DOBA CHODU y. STUPNE HORAKU x (výpis se nechá pøerušit stiskem libovolné klávesy) a potom se na displeji støídá údaj poètu hodin a nápis HOD. Po stisku libovolné klávesy se
zobrazí údaj minut ve tvaru

Stiskem libovolné klávesy se vrátíme do menu.
Èasový údaj odpovídá bìhu kadého stupnì
zvláš. Bìí-li tedy hoøák na plný výkon (oba
stupnì), poèítá se èas bìhu u obou stupòù.

6.5 Programování èasového
programu
Èasový program je posloupnost èasù a teplot,
které budou od té doby poadovány. Pøi pøepnutí regulátoru do automatického reimu bude regulace pracovat dle tohoto programu. Èasový program je týdenní (pro kadý den v týdnu jiný program) s deseti zmìnami na jeden
den.
Po aktivaci poloky PROG a zadání hesla
se dostaneme do podmenu, kde zvolíme den,
s jeho programem chceme pracovat. Po výbìru dne se dostaneme do podmenu, které nabízí tøi moné práce s programem pøíslušného
dne — EDIT, COPY, ZRUS.
6.5.1 Funkce EDIT
Touto funkcí mùeme mìnit údaje programu.
Neobsahuje-li program ádné údaje nebo
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stojíme-li na další volné poloce programu,
zobrazí se na displeji

Nyní mùe tuto poloku zadat. Po stisku
klávesy [ENT] se zobrazí dialog pro zadání èasu (blikající èas), pøièem výchozí èas je roven
èasu minulé poloky + jedna minuta. Èas je
mono zadat v rozsahu minulá poloka + 1 min
a následující poloka – 1 min. Jestlie nedodríme èasovou souslednost poloek, nelze novou hodnotu potvrdit (po stisku [ENT] pouze
dlouze pípne a pokraèuje v editaci èasu). Stojíme-li na poslední poloce programu a zadáme
24 hodin, poloka se z programu vymae.
Po potvrzení èasu klávesou [ENT] se zobrazí dialog pro zadání teploty (blikající teplota).
Zde zadáme teplotu, kterou bude regulátor
udrovat od zadaného èasu. Zadáme-li 4°C, regulace topení se v zadaném èase odstaví (vypne) a do následujícího programového kroku
s teplotou rùznou od 4°C.
Po potvrzení zadané teploty klávesou [ENT] se nová poloka uloí do pamìti a
displej pøejde do reimu zobrazení poloek
programu. U kadé poloky se støídavì zobrazuje èas a poadovaná teplota (nebo VYP).
Mezi polokami se pohybuje pomocí kláves [NAHORU] a [DOLÙ]. Klávesou [ENT]
vstoupíme do editace pøíslušné poloky. Klávesou [ESC] se vracíme do nabídky funkcí.
Nìkolik zásad pro zadávání programu:
v Zaèít programovat od poloky s nejniším
èasem — kadá další poloka musí mít èas
vìtší ne poloka pøedchozí a novou poloku nelze vloit mezi dvì existující.
v Potøebujeme-li doèasnì zrušit poloku uprostøed programu, nastavíme teplotu shodnou
s teplotou pøedchozí poloky. Tím se poloka neuplatní a nemusíme všechny následující poloky pøeprogramovávat.
v Denní program zaèíná v 00:00 hodin a
v tomto èase je regulace vypnutá. Programujeme-li tedy chod pøes pùlnoc (tøeba od
22:00 do 6:00), musíme v èase 00:00 zapnutí
obnovit (zadat stejnou teplotu jako ve 22:00
pøedchozího dne).

6.5.2 Funkce COPY
Funkce kopíruje program daného dne do jiného dne. To je výhodné napøíklad v pøípadì, e
nìkolik dnù v týdnu obsahuje stejný program
(napø. pondìlí a pátek). V tomto pøípadì staèí
vytvoøit pomocí funkce EDIT program pouze
jednou (napø. v pondìlí) a na dny úterý a pátek tento program nakopírujeme funkcí
COPY.
Po výbìru funkce se zobrazí nabídka dní
v týdnu. Vybraný den, kam chceme daný program nakopírovat, potvrdíme stiskem klávesy
[ENT].
6.5.3 Funkce ZRUS
Funkce vymae poloky programu daného
dne. Po vybrání poloky ZRUS se poloka rozbliká a oèekává potvrzení našeho zámìru. Dalším stiskem klávesy [ENT] program vymaeme, stiskem [ESC] se beze zmìny vracíme zpìt do menu.
6.5.4

Pøíklad vytvoøení týdenního
programu
Pøedpokládejme, e máme objekt, kde vyadujeme tento provoz regulace vytápìní:
PO – PÁ — 6:00 a 10:30 teplotu 22°C, 10:30
a 16:00 teplotu 20°C, od 16:00 vypnuto
SO – NE — vypnuto
Dále vyjdìme z toho, e všechny denní programy jsou vymazány (jako pøi zakoupení regulátoru). Potom provedeme následující
kroky:
1. Vstoupíme do podmenu PROG (pøi aktivaci zadáme heslo).
2. Vybereme a potvrdíme pondìlí (–PO–).
3. Vybereme a potvrdíme poloku EDIT.
4. Zobrazí se prázdný program (– – : – –),
stiskneme [ENT] (editace poloky).
5. Zadáme 06:00 hodin (klávesou [NAHORU]) a stiskneme [ENT].
6. Zadáme 22°C a stiskneme [ENT]. Tím
máme první poloku programu zadanou (støídavì se teï zobrazuje 06:00 a 22°C).
7. Klávesou [DOLÙ] se pøesuneme na další prázdnou poloku a stejným zpùsobem zadáme 10:30 a 20°C.
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8. Klávesou [DOLÙ] se pøesuneme na další prázdnou poloku a stejným zpùsobem zadáme 16:00 a 04°C (4°C se interpretují jako
vypnutí regulace). Po potvrzení se støídavì zobrazuje 16:00 a VYP. Tím máme zadán program na pondìlí. Stiskem [ESC] se vrátíme do
menu.
9. Vybereme a potvrdíme poloku COPY.
10. Vybereme úterý (–UT–) a stiskneme
ENTER.
11. Opakujeme body 9 a 10 i pro støedu,
ètvrtek a pátek.
Tím je regulátor naprogramován.

7.3 Pøipojení hoøákù
Hoøáky se pøipojují sedmiilovým kabelem. Po
pøipojení hoøáku a zapnutí pøíslušného vypínaèe na èelním panelu je mono otestovat pomocí funkce NAST > SRV > TEST popsané
v pøedchozí kapitole chod hoøáku. Po správném zapálení se rozsvítí kontrolka nad pøíslušným vypínaèem.
Napájení jednostupòového hoøáku se pøipojí na svorku na svorku L1. Teplota v prostoru
se bude udrovat v rozmezí TN a TN+hyst, kde
TN je nastavená teplota a hyst je teplotní
hystereze.

7.4 Nastavení parametrù
7. Instalace a oivení
7.1 Silové napojení regulátoru
Je nutno dbát na zpùsob pøipojení kabelù do
rozvadìèe. Jádra silových kabelù musí být
v regulaèní jednotce prostorovì oddìleny (nesmìjí se vzájemnì dotýkat) od jader kabelù
s bezpeèným napìtím. Bezpeèné napìtí je na
svorkách 1–14, síové napìtí na svorkách 21 a
výše.
Kabely musí být vnì regulaèní jednotky zajištìny proti vytrení (napø. uloením do elektroinstalaèní lišty).
Má-li hlavní pøívod prùøez vodièù menší ne
4mm2, doporuèujeme vzhledem k impedanci
zemnicího vodièe pro odrušení VF rušení propojit regulátor se zemnicí soustavou vodièem o
prùøezu alespoò 4mm2 (mìï).

7.2 Pøipojení èidel
Trasy kabelù MaR (nízkonapìové, pøipojené
na svorky 1–14, napø. èidla) a silových kabelù
(pøipojené k infrazáøièùm) musí mít minimální
soubìh a vzájemnou vzdálenost alespoò
20–30cm.
Èidlo(a) pøipojíme dvouilovým stínìným
kabelem. Èidla jsou nastavena z výroby, proto
nemìòte nastavení trimrù.
Nemáme-li pøipojen dálkový ovladaè øady RC–xxx, musí být pøipojena èidla na vstupy
1 i 2. Jestlie máme pouze jedno prostorové
èidlo, propojíme svorky 2 a 4.

Všechny základní parametry jsou nastaveny
z výroby (datum, èas, vynulované programy a
doby chodu hoøákù). Je-li tøeba uvedená nastavení zmìnit, provede se to zpùsobem popsaným v pøedchozí kapitole.

8. Záruèní podmínky
Zaøízení dodává:

Firma MANDÍK
Nádraní 509
267 24 Hostomice pod Brdy

0316/584 811

0316/584 810
E–mail: mandik@mandik.cz
Zaøízení vyrábí:

JESY s.r.o.
Na Cvièírnì 188
267 27 Liteò



E–mail:
WEB:

0311/684 298, 0606/624 364
0311/684 379
0602/325 788, 0602/380 217
jesy@jesy.cz
www.jesy.cz

OID-x

Záruèní podmínky jsou uvedeny v záruèním
listu, který je dodáván spolu s výrobkem.
Upozornění: Vzhledem k neustálému vývoji
si výrobce vyhrazuje právo zmìn výrobku, které nemají vliv na monosti jeho pouití.
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9. Soupis svorek — èást bezpeèného napìtí
Èíslo
svorky

Oznaèení

Typ

Popis

Kabel

1 GND
2 TC1

vstup teplotního
èidla

Teplotní èidlo 1

JYTY 2 x 1

3 GND
4 TC2

vstup teplotního
èidla

Teplotní èidlo 2

JYTY 2 x 1

5 DO_K
6 DO_K

vstup pro spínací
kontakt

Dálkové zapínání kontaktem

JYTY 2 x 1

Pøipojení dálkového ovladaèe øady
RC–xxx

SYKFY 2x2x0,5

Napìtí +12V

JYTY 2 x 1

7
8
9
10

TD
RD
GND
VCC

11 GND
12 +12V

výstup

13 P_EXT
14 P_EXT

vstup pro rozpínací Externí porucha
kontakt
Nevyuitý vstup musí být zkratován.

JYTY 2A x 0,75

Svorkovnice v plošných spojích je potøeba dotahovat s citem (max. moment 0,4Nm).
(Svorky 1 – 62 a svorky v teplotních èidlech a dálkových ovladaèích)
Utrení vývodu svorkovnice od plošného spoje nelze uznat jako reklamaci.
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10.Soupis svorek — síové napìtí
Èíslo
svorky

Oznaèení

21 U
22 N

Typ

Popis

Napájení

Hlavní pøívod 230V

Kabel

23 U_F

Spoleèné jištìní hoøákù

zapojeno internì

24 U1

Vypínaè hoøáku 1

zapojeno internì

25
26
27
28
29

N
L1
S3
T1
T2

výstup 1. stupeò
výstup 2. stupeò
vstup porucha
vstup chod

Pøipojení hoøáku 1

30 CH1

Kontrolka chodu hoøáku 1

zapojeno internì

31 U2

Vypínaè hoøáku 2

zapojeno internì

32
33
34
35
36

N
L1
S3
T1
T2

výstup 1. stupeò
výstup 2. stupeò
vstup porucha
vstup chod

Pøipojení hoøáku 2

37 CH2

Kontrolka chodu hoøáku 2

zapojeno internì

38 U3

Vypínaè hoøáku 3

zapojeno internì

39
40
41
42
43

N
L1
S3
T1
T2

výstup 1. stupeò
výstup 2. stupeò
vstup porucha
vstup chod

Pøipojení hoøáku 3

44 CH3

Kontrolka chodu hoøáku 3

zapojeno internì

45 U4

Vypínaè hoøáku 4

zapojeno internì

46
47
48
49
50

N
L1
S3
T1
T2

výstup 1. stupeò
výstup 2. stupeò
vstup porucha
vstup chod

Pøipojení hoøáku 4

51 CH4

Kontrolka chodu hoøáku 4

zapojeno internì

52 U5

Vypínaè hoøáku 5

zapojeno internì

53
54
55
56
57

N
L1
S3
T1
T2

výstup 1. stupeò
výstup 2. stupeò
vstup porucha
vstup chod

58 CH5
59 C
60 NO
61 NC
62 N

spoleèný pól
spíná
rozpíná

Pøipojení hoøáku 5

Kontrolka chodu hoøáku 5

zapojeno internì

Porucha

pouze pøi rozšíøení P
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