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Tento návod k obsluze byl vypracován a vydán firmou Robur s.r.o.; je přísně zakázáno
kopírovat jej jako celek i pouze jeho části.
Originál je uložen u firmy Robur s.r.o.
Použití tohoto návodu pro jiné účely než osobní konzultace musí být předem schváleno
firmou Robur s.r.o.
Práva vlastníků ochranných známek v tomto návodu uvedených nejsou nijak dotčena.
S cílem stále zvyšovat kvalitu svých výrobků si firma Robur s.r.o. vyhrazuje právo na
změny údajů a obsahu tohoto návodu bez předchozího upozornění.

Úvod

ÚVOD
Tento návod je určen pro všechny montážní techniky a uživatele nezávislých plynových
topných těles Robur Calorio M.
Tento návod je určen zejména pro montéry plynového připojení tělesa, pro
elektrotechniky, kteří topení připojují k elektrické síti a pro uživatele, kteří budou topení
běžně používat a ovládat.
Návod je také určen pro servisní techniky, kteří provádějí základní servisní úkony na
topných tělesech.
Shrnutí
Návod je tvořen pěti částmi:
Část 1 je určena uživateli, technikovi, provádějícímu připojení plynu,
elektrotechnikovi a servisnímu technikovi; obsahuje obecný návod, technické údaje a
informace o konstrukci nezávislého topení Calorio M.
Část 2 je určena uživateli; obsahuje veškeré informace potřebné k ovládání nezávislého
topení Calorio M.
Část 3 je určena technikům, provádějícím připojení plynu; obsahuje návod k montáži
nezávislého topení Calorio M.
Část 4 je určena elektrotechnikům; obsahuje veškeré informace potřebné k elektrickému
připojení nezávislého topení Calorio M.
Část 5 je určena servisním technikům; obsahuje informace potřebné k nastavení
množství plynu a změně spalovaného plynu. Dále obsahuje pokyny pro údržbu zařízení.
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Význam grafických symbolů
Grafické symboly použité v návodu mají tyto významy.
Nebezpečí



Upozornění
Poznámka
Začátek pracovního postupu
Odkaz na jinou část návodu nebo na jiný návod/příručku

Tabulka 1 – Grafické symboly

Seznam dílů dodávaných jako součást balení topného tělesa












montážní šablona
montážní konzole
trubka sání vzduchu Ø 49 mm
trubka odvodu spalin Ø 32 mm
venkovní část ze slitiny hliníku
zadní těsnící páska
nálevka z PVC pro plnění zvlhčovače vzduchu
kruhové spalinové těsnění
3 kolíková zástrčka pro elektrické připojení
šrouby a hmoždinky
dokumentace
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ČÁST 1
OBECNÉ INFORMACE A TECHNICKÉ ÚDAJE
Tato část obsahuje obecné pokyny pro montáž a ovládání nezávislého plynového topení
Calorio M, krátké shrnutí obsluhy, konstrukčních a technických údajů.

1.1 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Tento návod je nedílnou a důležitou součástí výrobku a musí být dodán společně se
zařízením.
Topení je povoleno používat pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo. Jakékoliv jiné
použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
Výrobce se zříká jakékoliv smluvní nebo mimosmluvní zodpovědnosti za škody vzniklé v
důsledku nesprávné instalace zařízení a/nebo nedodržení návodu k montáži a obsluze
nebo nerespektováním pokynů výrobce.
Topné těleso musí být nainstalováno v souladu s platnými souvisejícími předpisy.
Nikdy nezakrývejte sání ventilátoru ani mřížku vývodu teplého vzduchu.
Nikdy nezakrývejte sání vzduchu ani výdech odvodu spalin na venkovní části.



V případě poruchy a/nebo nesprávného provozu topení vypněte (odpojte od přívodu
elektrického proudu a uzavřete přívod plynu); v žádném případě neprovádějte sami
jakoukoliv údržbu nebo opravy zařízení.
Veškeré opravy výrobku musí provádět výhradně výrobcem autorizovaná servisní
organizace za použití originálních náhradních dílů.

Nedodržení výše uvedeného upozornění může vést k ohrožení bezpečného provozu
zařízení.
Pro zajištění bezpečného a účinného provozu zařízení je třeba dodržet interval pravidelné
údržby podle pokynů výrobce prováděné kvalifikovaným a proškoleným servisním
technikem.
“Kvalifikovaným a proškoleným technikem” se rozumí osoba splňující příslušné
technické požadavky v oblasti vytápění obytných prostor. Pro více informací
kontaktujte technickou podporu firmy ROBUR s.r.o. (tel. 800 159 826) nebo navštivte
internetové stránky www.robur.cz.
V případě, že je zařízení prodáno nebo poskytnuto jinému majiteli, zajistěte předání i
tohoto návodu na montáž a obsluhu novému uživateli a/nebo montážnímu technikovi.
Před prvním spuštěním topného tělesa se ujistěte, že kvalifikovaný a proškolený
technik provedl kontrolu následujících skutečností:
-

parametry elektrické sítě a plynové přípojky odpovídají údajům na štítku zařízení.

-

správná funkce přívodu vzduchu a odvodu spalin.

-

přívod spalovaného vzduchu a odvod spalin je v souladu s platnou legislativou
v místě montáže.

-

těsnost vnitřní i vnější části plynového potrubí.
®
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-

nastavení průtoku plynu odpovídá jmenovitému výkonu topného tělesa.

-

zařízení je nastaveno pro spalování přiváděného plynu.

-

tlak přiváděného plynu je v rozmezí uvedeném na štítku zařízení.

-

potrubí přívodu plynu je správně dimenzováno a odpovídá kapacitním
požadavkům topného tělesa, je vybaveno veškerými bezpečnostními a
regulačními prvky požadovanými příslušnými platnými předpisy.

Nikdy nepoužívejte plynové potrubí pro účely uzemnění.
Nepoužíváte-li topení, vypněte přívod elektrického proudu a uzavřete přívod plynu.
Nepoužíváte-li topení po delší časové období, uzavřete ventil přívodu plynu a odpojte
zařízení od elektrického proudu.






JE-LI CÍTIT PLYN
Nezapínejte žádná elektrická zařízení, nepoužívejte telefon ani další přístroje,
které mohou vyvolávat jiskření.
Uzavřete přívod plynu.
Neprodleně otevřete okna a dveře a umožněte výměnu vzduch v místnosti.
Vyhledejte pomoc kvalifikovaného proškoleného technika

®
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1.2 STRUČNÝ POPIS FUNKCE TOPNÉHO TĚLESA
Plynové topení Calorio M je topné těleso s uzavřenou spalovací komorou s proměnlivým
výkonem vybavené ventilátorem.
Je určené pro vytápění místnosti, ve které je umístěno.
Je určeno pro provoz na zemní plyn (G20) a LPG (G30/G31) (kategorie II2H3+ topná tělesa
podle EN 1266).
Spalovaný vzduch je do uzavřeného spalovacího okruhu vháněn a spaliny odváděny
dvěma koaxiálními trubkami pomocí elektrického ventilátoru. Topné těleso je proto třeba
namontovat na obvodovou stěnu budovy nebo do její těsné blízkosti tak, aby byla
dodržena maximální povolená délka koaxiálních trubek (viz. ČÁST 2).
Princip ohřevu topení Calorio M spočívá v proudění vzduchu v místnosti. Vzduch je
nasáván spodní částí topného tělesa, ve kterém dojde k jeho ohřátí a následně je přes
výstupní mřížku ve vrchní části zařízení vypuštěn zpět do místnosti. Proudění vzduchu
v místnosti je zajištěno díky ventilátoru s proměnlivým výkonem umístěném ve spodní
části topného tělesa.
Proto je důležité nezakrývat mřížku výpusti vzduchu žádnými předměty, ani oblečením;
udržujte záclony, židle i ostatní nábytek ve vzdálenosti alespoň 30 cm od topného tělesa.
Ovládání topného tělesa je velice jednoduché a plně automatické díky ovládací
elektronice a uživatelskému rozhraní, standardně vybavenému displejem; vlastně jediné,
co musí uživatel ovládat je zapnout spotřebič a nastavit požadované teploty a časové
úseky provozu.
V zimním provozním režimu (topení), je topný výkon a průtok vzduchu ovládán
automaticky podle teploty vzduchu v místnosti měřené teplotním čidlem.
Pro zajištění nejvyšší míry bezpečnosti je spalovací komora oddělena od prostoru
místnosti, ve které je topení umístěno; je proto vyloučeno, aby došlo k úniku spalin do
místnosti nebo spalování kyslíku ze vzduchu ve vytápěné místnosti. V případě, že je
topné těleso nainstalováno v souladu s veškerými odpovídajícími předpisy a standardy,
není nutné instalovat další vzduchové ventilátory nebo vytvářet průduchy pro
přívod vzduchu do místnosti.
Systém sledování plamene s ionizačním čidlem plamene uzavře přívod plynu v případě,
že dojde k náhodnému zhasnutí nebo jiné poruchy.
Zvlhčovač vzduchu, umístěný v levé části zařízení, přispívá vysokou měrou k pohodlnému
pobytu ve vytápěné místnosti.
V létě může být nezávislý ventilátor použit pro zajištění příjemného pocitu ochlazení díky
proudění vzduchu v místnosti.
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1.3 KONSTRUKCE
Plynová topná tělesa Calorio M jsou dodávána včetně:
-

vysoce výkonné spalovací komory a výměníku tepla (patentovaného) vyrobeny
z nerezavějící oceli;

-

ovládacího panelu: ovládá zapalování plamene, detekci plamene a funkce
změny výkonu;

-

teplotního čidla;

-

desky uživatelského rozhraní s podsvíceným displejem;

-

radiálního ventilátoru s proměnlivým výkonem;

-

odvodu spalin;

-

zvlhčovače vzduchu;

-

modulace výkonu;

-

ventilace v letním režimu;

-

koaxiálních trubek pro sání vzduchu a odvod spalin Ø 49/35 mm;

-

připojení přívodů plynu a elektrického proudu vně topného tělesa;

-

venkovní koncovky sání vzduchu a odvodu spalin s ochranou proti
zpětnému tahu (patentováno) kompaktních rozměrů;

-

krytu ze smaltovaného plechu, k dispozici ve třech barevných variantách:
slonová kost, bílá nebo šedá.

®

10

Calorio M Line – Návod k montáži, obsluze a údržbě

1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE
POPIS

JEDNOTKY

42 M

TYP

52 M
C13

KATEGORIE

II2H3+

JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON - MAX.

1

JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON - MAX.
JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON - MIN.

1

JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON - MIN.
JMENOVITÉ HODNOTY NOX
1

MAX/MIN SPOTŘEBA

ZEMNÍ PLYN
LPG
G30
LPG
G31

kW

3.62

5.23

kW

3.26

4.71

kW

2.51

3.60

kW

2.26

3.18

mg/kWh

97

158

3

0.383/0.266
0.285/0.198
0.280/0.195

0.553/0.381
0.412/0.284
0.405/0.278

JMENOVITÁ ÚČINNOST

m /h
kg/h
kg/h
%

VSTUPNÍ TLAK ZEMNÍHO PLYNU
MAXIMÁLNÍ
PROVOZNÍ
MINIMÁLNÍ

mbar
mbar
mbar

25
20
15

VSTUPNÍ TLAK LPG (G30)
MAXIMÁLNÍ
PROVOZNÍ
MINIMÁLNÍ

mbar
mbar
mbar

35
30
28

VSTUPNÍ TLAK LPG (G31)
MAXIMÁLNÍ
PROVOZNÍ
MINIMÁLNÍ

mbar
mbar
mbar

40
37
30

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU PŘI TYPICKÉ INSTALACI
(VE VZDÁLENOSTI 3M)
MAXIMÁLNÍ
MINIMÁLNÍ
PRŮMĚR TRYSKY
ZEMNÍ PLYN
LPG
TLAK NA HOŘÁKU PŘI NEJVYŠŠÍM
VÝKONU
ZEMNÍ PLYN
LPG
G30
LPG
G31
TLAK NA HOŘÁKU PŘI SNÍŽENÉM
VÝKONU
ZEMNÍ PLYN
LPG
G30
LPG
G31
PŘIPOJENÍ PLYNU (ISO 7/1)
PRŮMĚR OTVORU PRO TRUBKU SÁNÍ/ODVODU SPALIN

90%

dB(A)

35
33

viz. Tabulka 5 na straně 32

mm

mbar

10.5
28.8
36.7

9
28
35.5

mbar

6.0
14.0
18.0

5.0
14.7
19.7
½” M

mm

50

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
ELEKTRICKÝ PŘÍKON

39
35

230V 50Hz jednofázové
W

MAXIMÁLNÍ DÉLKA TRUBKY SÁNÍ/ODVODU SPALIN

m

HMOTNOST

kg

45

86
1

25

26

Tabulka 2 – Technické údaje
1

ÚDAJE TEPELNÉHO VÝKONU A SPOTŘEBY PLYNU JSOU MĚŘENY V SOULADU S EN437 PŘI TĚCHTO TLACÍCH: ZEMNÍ PLYN:
P.C.I. 34.02 MJ/M3 PŘI 15ºC 1013.25 MBAR; BUTAN (G30): P.C.I. 45.65 MJ/KG; PROPAN (G31): P.C.I. 46.34 MJ/KG
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1.5 ROZMĚRY TOPNÝCH TĚLES CALORIO M
FRONT VIEW K56

Obrázek 1 – Rozměry topných těles Calorio M

®
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ČÁST 2 UŽIVATELSKÁ ČÁST
Tato část obsahuje veškeré informace potřebné pro uživatele při ovládání plynového
topného tělesa Calorio M.
Ovládání topného tělesa Calorio M se provádí pomocí digitálního displeje, kterým je
výrobek standardně vybaven.



Teplota zobrazená na displeji je teplota vzduchu vstupujícího do topení (teplotní čidlo
je umístěno blízko spodní mřížky nasávání vzduchu). NEJEDNÁ se o teplotu v
místnosti.

2.1 FUNKCE TLAČÍTEK


Tlačítko A (ON/OFF):
pro zapnutí topného tělesa stiskněte tlačítko na 2 vteřiny (na displeji se zobrazí "On",
teplota vzduchu v místnosti, čas, týdenní údaje a funkční symboly);
pro vypnutí topného tělesa stiskněte tlačítko na 2 vteřiny (na displeji se zobrazí "Off";
čas a den v týdnu; rozsvítí se červená kontrolka LED (E)).



Tlačítko B
(Ručně/Automaticky/MENU): se používá pro výběr ručního (ruka) nebo
automatického ovládání (hodiny). Pro vstup do menu "informace/uživatelské
nastavení" (viz příslušný odstavec) stiskněte tlačítko na déle než 5 vteřin.



Tlačítko C
(Topení/Ventilace/RESET): se používá pro výběr zimního režimu
(radiátor) nebo letního režimu (ventilátor) a pro restartování topného tělesa po
případném zablokování.
Stiskněte tlačítko A na alespoň 2 vteřiny; tato funkce slouží pro vyloučení
náhodného stisku tlačítka.

C

B

E

POPIS
A Tlačítko ON/OFF
B Tlačítko Ručně/Automaticky/MENU
C Tlačítko Topení/ Ventilace/RESET
D Ovladač
E Červená LED (svítí je-li těleso vypnuto)"

A
D

Obrázek 2
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2.2 POPIS SYMBOLŮ NA DISPLEJI
SYMBOL

VYSVĚTLENÍ

POPIS
VYPNUTO

TOPNÉ TĚLESO JE VYPNUTO

RUKA

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

HODINY

AUTOMATICKÝ PROVOZ

ZÁMEK

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA JSOU UZAMČENA

SLUNCE

ZIMNÍ REŽIM (UDRŽOVÁNÍ KOMFORTNÍ TEPLOTY)

MĚSÍC

ZIMNÍ REŽIM (UDRŽOVÁNÍ ÚTLUMOVÉ TEPLOTY)

ALARM

PORUCHA (VIZ TABULKA 6 NA STRANĚ 40)

RADIÁTOR

ZIMNÍ REŽIM

VENTILÁTOR

LETNÍ REŽIM (ZAPNUTÝ VENTILÁTOR)

PLAMEN

HOŘÁK JE ZAPÁLENÝ (DVA PLAMENY = NEJVYŠŠÍ VÝKON, JEDEN
PLAMEN = SNÍŽENÝ VÝKON)

Tabulka 3 – Popis symbolů na displeji

2.3 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ OTOČNÉHO OVLADAČE
Popis manipulace s otočným ovladačem (D) lze shrnout následovně:
- Otáčejte ovladačem po a proti směru hodinových ručiček dokud se na displeji
nezobrazí požadovaná položka výběru nebo hodnota v číselném poli.
- Stiskněte ovladač pro vstup do vybrané položky nebo pro potvrzení probíhající
činnosti nebo volby.

2.4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ TOPNÉHO TĚLESA



První spuštění musí být provedeno kvalifikovaným proškoleným technikem.
Před prvním spuštěním topného tělesa musí technik zkontrolovat následující:
 parametry elektrické a plynové přípojky musí odpovídat údajům na štítku na
zařízení.
 kalibrace odpovídá jmenovitému výkonu topného tělesa;
 systém přívodu vzduchu a odvodu spalin je správně proveden a funkční.
 systém přívodu vzduchu a odvodu spalin odpovídá požadavkům platných
místních předpisů.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Příprava: topné těleso musí být připojeno k přívodu elektrického proudu a plynu.
1.

Otevřete plynový kohout (pouze při zimním režimu).

2.

Připojte elektrický proud zasunutím zástrčky do zásuvky.

3.

Vyberte požadovaný provozní režim, jak je popsáno příslušném odstavci (viz.
Odstavec 2.5 na straně 16).

®
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4.

V případě požadavku na topení (měřená teplota je pod úrovní požadované teploty v
místnosti) otevře plynový elektromagnetický ventil přívod plynu a zapalovací
elektroda zapálí hořák.

5.

Po zapálení hořáku ovládací elektronika automaticky zastaví zapalování a udržuje
topné těleso v činnosti.

6.

Nedojde-li k zapálení hořáku, zablokuje řídící elektronika činnosti topného tělesa:
porucha bude zobrazena na blikajícím displeji, rozsvícením červené kontrolky LED E
a zobrazením symbolu ALARM s hlášením “r001 Err” na displeji.



Pro zrušení chybového hlášení stiskněte resetovací tlačítko C
. Chyba se nadále
nebude zobrazovat, zobrazí se přijetí požadavku na reset řídící elektronikou.

7.



Ventilátor se zapne automaticky pouze v případě, když obdrží povel od termostatu
ventilátoru nebo když je dosaženo časového úseku ohřevu výměníku (z důvodu
zabránění proudění chladného vzduchu do místnosti), a automaticky se vypne po
ochlazení výměníku tepla.
Po 3 po sobě zobrazených hlášeních “r001 Err” se zobrazí chybové hlášení “r091
Err”. Topné těleso může být resetováno odpojením od přívodu elektrického proudu
nebo po jedné hodině od posledního zablokování zařízení.

ZAPNUTÍ TOPNÉHO TĚLESA
Topné těleso je z výroby nastaveno na standardní hodnoty, které je možné změnit po
zapnutí.
Po montáži topného tělesa a jeho připojení k přívodu plynu a elektrického proudu se na
displeji objeví čas a slovo OFF, dále se rozsvítí červená kontrolka LED E.
Stiskem tlačítka A
na alespoň dvě vteřiny topení zapněte: na displeji se zobrazí
následující informace:



čas - 12.00 - a den v týdnu - 1) –
přednastavená pokojová teplota - 4 –



symbol radiátoru
vlevo dole na displeji informuje uživatele o tom, že zařízení je
v režimu TOPENÍ
Úroveň teploty může být nastavena v rozmezí 1 až 6.
Pro změnu nastavené teploty směrem nahoru nebo dolů postupujte následujícím
způsobem:
1.
Otočte ovladačem D po směru hodinových ručiček pro zvýšení nebo proti směru pro
snížení úrovně požadované teploty: hodnota na displeji začne blikat.
2.
Pro potvrzení nové hodnoty ovladač stiskněte.
Je-li teplota v místnosti nižší než požadovaná začne symbol topení na displeji blikat a po
několika vteřinách se zapálí hořák.
Skutečnost, že došlo k zapálení hořáku je znázorněna symbolem plamene , který může
mít dvě úrovně: jednoduchý plamen symbolizuje nižší výkon hořáku, dvojitý plamen
symbolizuje provoz hořáku na plný výkon.

®
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Ventilátor se zapne automaticky po dosažení odpovídající teploty na výměníku tepla.
Rychlost ventilátoru odpovídá výkonu hořáku (maximální nebo snížená).
VYPNUTÍ TOPNÉHO TĚLESA
Vypnout topné těleso můžete jedním ze dvou následujících způsobů:


stiskněte tlačítko A
na nejméně dvě vteřiny: na displeji se zobrazí slovo OFF a
rozsvítí se červená kontrolka E.
 snižte požadovanou teplotu v místnosti otočením ovladače proti směru hodinových
ručiček do polohy 1.0 (což odpovídá teplotě vzduchu v místnosti kolem 5°C).
Topné těleso může být naprogramováno na provoz v různých úrovních požadované
teploty (komfortní, ekonomická a ochrana proti zamrznutí). Návod na programování
naleznete v odstavci NASTAVENÍ KOMFORTNÍ/EKONOMICKÉ TEPLOTY na straně 17.

2.5 VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU
Různé provozní režimy tělesa Calorio M jsou popsány dále.
RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
1.

Stiskněte tlačítko ručního ovládání B

: na displeji se objeví symbol ruky

2.

V zimním režimu (topení) se na displeji objeví symbol radiátoru
(svítí, když
hořák hoří nebo když je topení v pohotovostním stavu, bliká, když se hořák
zapaluje).

3.

V tomto provozním režimu bude topení neustále udržovat ručně nastavenou teplotu
vzduchu v místnosti (zobrazenu na displeji); změnu nastavení požadované teploty
provedete otáčením ovladače a jeho stisknutím pro potvrzení volby.

4.

V letním režimu (ventilace) je na displeji zobrazen symbol ventilátoru
je v provozu.

.

a ventilátor

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ
1.

Stiskněte tlačítko automatického ovládání B
.

: na displeji se objeví symbol hodin

2.

Topné těleso bude pracovat podle nastavených časových programů (viz. Odstavec
"Nastavení časového programu topení/ventilace"), a to zejména:


Zimní režim (topení): během provozních period (ON) bude topení udržovat
nastavenou komfortní teplotu v místnosti (symbol slunce
), zatímco během
period útlumu (OFF) bude topení udržovat nastavenou ekonomickou teplotu v
místnosti (symbol měsíce ); bude-li ekonomická teplota nastavena na OFF
(vypnuto), bude topení vypnuto (funkce ochrany proti zamrznutí bude také
vypnuta, pokud nebude nastavena).



Letní režim (ventilace): cirkulace vzduchu bude probíhat pouze během period
ON (zapnuto) (je zobrazen symbol ventilátoru
).

®
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DOČASNÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
1.

Dojde-li ke změně požadované teploty (otočením a stisknutím ovladače) během
“Automatického režimu” (viz. příslušný odstavec), změní se provozní režim z
Automatického na “Dočasně ruční”.

2.

V tomto provozním režimu bude udržována ručně nastavená teplota vzduchu
(zobrazená na displeji) až do chvíle, kdy dojde k přednastavené změně teploty na
základě časového rozvrhu nebo do chvíle, kdy uživatel stiskne tlačítko B

3.

Na displeji svítí symbol automatického provozu
znamená, že ruční režim je pouze dočasný.

a bliká symbol ruky

.
, což

2.6 PŘÍSTUP DO UŽIVATELSKÉHO MENU
Pro vstup do uživatelských informací /nastavení stiskněte na déle než 5 vteřin tlačítko B
MENU
: postupně se budou zobrazovat podřazené nabídky, od první (ČAS –
nastavení hodin/minut/dnů) až k poslední (BLOKOVÁNÍ – zámek ovládání), (viz Tabulka
4).
V nabídce se pohybujte otáčením ovladače a jeho stiskem na požadované položce.
FUNKCE

DISPLEJ

Nastavení času a data

12:00

Denní nastavení

1)

Nastavení komfortní teploty

COMF

Nastavení ekonomické teploty

ECON

Nastavení teploty ochrany proti zamrznutí

nOFr

Programování časových period

PrOG

Nastavení maximálního topného výkonu

PLim (NOT ACTIVE)

Nastavení podsvícení displeje

TMBL

Nastavení jednotek teploty

°C

Funkce zámku ovládání

BLOC

Tabulka 4 – Uživatelské menu

NASTAVENÍ ČASU A DNE V TÝDNU
1.

Stiskněte tlačítko B MENU
alespoň na 5 vteřin a pomocí ovladače (stisknout otáčet - stisknout) nastavte hodiny a minuty.

2.

Pomocí ovladače vyberte den v týdnu: 1 = pondělí…7 = neděle.
Tovární nastavení času je "12:00" a "1" (pondělí) pro den v týdnu.

NASTAVENÍ KOMFORTNÍ/EKONOMICKÉ TEPLOTY (pro automatický provoz)
1.

Stiskněte tlačítko B MENU
alespoň na 5 vteřin a otáčejte ovladačem, až se na
displeji objeví COMF a symbol slunce ; pomocí ovladače (stisknout - otáčet stisknout) nastavte požadovanou komfortní teplotu (tovární nastavení je úroveň 4.0
nebo 20° C).

®
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Nastavená komfortní teplota je topným tělesem udržována během period topení
(ON) v automatickém režimu.



Komfortní teplota musí být vždy nastavena vyšší než teplota ekonomická.
Stiskněte tlačítko B MENU
a otáčejte ovladačem, až se na displeji objeví ECON
a symbol měsíce ; pomocí ovladače (stisknout - otáčet - stisknout) nastavte
požadovanou ekonomickou teplotu (tovární nastavení je úroveň 2.0 nebo 10° C).
Nastavená ekonomická teplota je topným tělesem udržována mimo periody topení
(OFF) v automatickém režimu.

2.



Bude-li ekonomická teplota nastavena na OFF (vypnuto), bude topení vypnuto
(funkce ochrany proti zamrznutí bude také vypnuta, pokud nebude nastavena).

NASTAVENÍ FUNKCE OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ
Stiskněte tlačítko B MENU
a otáčejte ovladačem, až se na displeji objeví “nOFr”
pomocí ovladače (stisknout - otáčet - stisknout) nastavte požadovanou nezámrznou
teplotu (tovární nastavení je úroveň 1.0 nebo 5° C).
Teplota při ochraně proti zamrznutí může být nastavena mezi vypnuto (OFF) a
úrovní 2.0 (10°C).

1.



Ochranu proti zamrznutí můžete vypnout, nastavte OFF.

PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE TOPENÍ/VENTILACE
1.

Stiskněte tlačítko B MENU
displeji objeví “PrOG”.

alespoň na 5 vteřin a otáčejte ovladačem, až se na

2.

Pomocí ovladače vyberte den/periodu (1 = pondělí, …, 7 = neděle) nebo (1-5 od
pondělí do pátku; 6 a 7 sobota a neděle; 1-7 všechny dny), pro který chcete program
nastavit.

3.

Potvrďte výběr stiskem ovladače.

4.

Pomocí ovladače vyberte bod, ve kterém požadujete začátek topné periody (ON1;
ON2, ON3) nebo její konec (OF1; OF2, OF3) pro topení/ventilaci.

5.

Potvrďte výběr stiskem ovladače.

6.

Otáčením ovladače vyberte čas zapnutí/vypnutí topení/ventilace (ON a OFF).

7.

Potvrďte výběr času stiskem ovladače a přejděte do dalšího bodu ON/OFF.



Je možné nastavit až 3 body zapnutí/vypnutí (ON/OFF).

FUNKCE OMEZENÍ VÝKONU/VENTILACE
Funkce omezení výkonu/ventilace není u tohoto typu topného tělesa Calorio M dostupná.

®
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FUNKCE PODSVÍCENÍ DISPLEJE
1.

Stiskněte tlačítko B MENU
alespoň na 5 vteřin a otáčejte ovladačem, až se na
displeji objeví “TMBL” (čas podsvícení).

2.

Pomocí ovladače (stisknout - otáčet - stisknout) nastavte:
- OFF: podsvícení je vždy vypnuté
- 5…240: doba ve vteřinách, po kterou bude displej podsvícen od posledního stisku
libovolného tlačítka
- ON: podsvícení je vždy zapnuté
Tovární nastavení je "60" vteřin.

ZOBRAZENÍ TEPLOTY STUPNĚ / °C
Nastavení teploty v místnosti (ruční, ochrana proti zamrznutí, ekonomická a komfortní)
může být zobrazena jako stupně výkonu (od 1.0 do 6.0) nebo ve °C (od 5° do 30°).
Tovární nastavení je OFF (Teplota je zobrazena jako stupně výkonu). Pro změnu
nastavení postupujte následovně:
1.

Stiskněte tlačítko B MENU
displeji objeví °C”.

alespoň na 5 vteřin a otáčejte ovladačem, až se na

2.

Pomocí ovladače (stisknout - otáčet - stisknout) nastavte:
- OFF: teplota je zobrazena jako stupně výkonu
- ON: teplota je zobrazena ve °C
Naměřená teplota v místnosti je závislá na místě měření.

Zejména výška bodu měření má zásadní vliv na naměřenou teplotu. V tepelně
vyvážených prostorách bývá rozdíl naměřených teplot minimální, v rozmezí jednoho až
dvou stupňů, někdy dokonce jen v řádu zlomků stupně.
Po prvním zapnutí topení ve vychladlé místnosti může rozdíl teplot v úrovni podlahy a
stropu činit až deset stupňů. Po stejnoměrném prohřátí celé místnosti se i teplota
naměřená v různých částech místnosti přiblíží na podobné hodnoty.
Teplotní čidlo topného tělesa Calorio M, jehož odečet teploty se objevuje na displeji, je
umístěno ve spodní části zařízení a měří teplotu vzduchu, který vstupuje do tělesa těsně
nad úrovní podlahy.
Teplota zobrazovaná na displeji nemusí proto odpovídat průměrné teplotě vzduchu
v místnosti, ale je přesně změřená v blízkosti spodní části tělesa.
Topné těleso umožňuje měření teploty v jiném místě místnosti pomocí nástěnného
pokojového termostatu, který se připojuje do k tomuto účelu připravené svorkovnice uvnitř
topného tělesa Calorio M (ve spodní části mřížky je otvor pro průchod kabelu termostatu).
Více informací je uvedeno v DODATKU na straně 40 (parametr P009).
FUNKCE ZÁMKU OVLÁDÁNÍ
Tato funkce umožňuje uzamknout ovládací prvky zařízení (tlačítka a ovladač) aby se
zabránilo případným nežádoucím změnám v nastavení nepovolanými osobami nebo
omylem.
®
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1.

Stiskněte tlačítko B MENU
displeji objeví “BLOC”.

2.

Pomocí ovladače (stisknout - otáčet - stisknout) nastavte:
- OFF: funkce není aktivní (zařízení lze ovládat)
- 10…240: doba ve vteřinách od posledního stisku libovolného tlačítka, po které
dojde k uzamčení ovládacích prvků (na displeji se objeví symbol zámku
)



alespoň na 5 vteřin a otáčejte ovladačem, až se na

Funkce zámku ovládání je dostupná pouze z běžné obrazovky displeje (nikoliv
v menu nebo v podřízeném menu).
Je-li tato funkce aktivní, můžete ji zrušit stisknutím a podržením současně ovladače

3.

a tlačítka C

po dobu 7 vteřin.

Z výroby je tato funkce vypnuta (OFF), (ovladače NEJSOU uzamčeny).

2.7 PROVOZNÍ PORUCHY
Všechny provozní poruchy jsou zobrazeny na displeji hlášením "Err" doplněným kódem.
Displej také současně zobrazí symbol ALARMU a červená kontrolka bude blikat.
Je-li možné poruchu zrušit, objeví se před kódem chyby písmeno “r”; v tomto případě je
možné poruchu odstranit krátkým stiskem tlačítka C
: jako potvrzení přijetí požadavku
na zrušení chyby zmizí z displeje hlášení o chybě (poruše).
Pro více informací o provozních poruchách viz Tabulka 6 na straně 40.

®
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2.8 PLNĚNÍ ZVLHČOVAČE VZDUCHU
Pro větší pohodlí jsou topná tělesa Calorio
M vybavena zvlhčovačem vzduchu.
Použití zvlhčovače je velice jednoduché.
Prostě pravidelně doplňujte vodu pomocí
přiloženého trychtýře, otvor nádržky je
umístěn na levé straně tělesa (viz
Obrázek 3).
Obsah nádržky je 0.35 litru.
Při běžném používání je třeba nádržku
doplnit jednou za 4-5 dní.

Plnící otvor zvlhčovače

Obrázek 3 – Plnící otvor zvlhčovače



Doporučujeme používat měkkou vodu (v ideálním případě destilovanou vodu),
předejdete tím tvorbě těžko odstranitelných usazenin. Další možností je používání
běžně prodávaných změkčovačů vody určených pro zvlhčovače vzduchu.
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ČÁST 3 PŘIPOJENÍ PLYNU
Tato část obsahuje veškeré informace potřebné pro připojení topného tělesa Calorio M
k přívodu plynu.

3.1 OBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ TOPNÉHO TĚLESA
Topné těleso musí být připojeno podle pokynů výrobce odborným kvalifikovaným
technikem.
Odborný kvalifikovaný technikem je osoba, která vlastní „Osvědčení o odborné
způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení.“
Neodborně provedená instalace může způsobit zranění osob, zvířat a poškození majetku.
Za škody způsobené neodbornou instalací nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Topidla musí být instalovány v souladu s platnými normami a nařízeními které platí pro
tento typ spotřebičů.
Dále je důležité dodržet předpisy týkající se minimální vzdálenosti ústí odvodu spalin od
oken, balkónů a okapů, dále pak od venkovního terénu nebo komunikace.
Ústí trubky odvodu spalin je samo o sobě bezpečným zařízením a nevyžaduje
žádnou další ochranu.
Během montáže dbejte zejména na následující skutečnosti:
Topné těleso je třeba namontovat v místnosti, kterou má vytápět na nebo co
nejblíže obvodové stěně budovy při dodržení vzdáleností uvedených v Obrázek 1.
Minimální výška spodní hrany topného tělesa od podlahy je 8 cm (viz. Obrázek 1)
a, kde je to možné, ideálně níže než 35 cm. V případě instalace do vyšší polohy
nemusí být teplý vzduch rozváděn do místnosti rovnoměrně.
Z důvodu umožnění demontáže a zpětné montáže krytu zařízení je třeba dodržet
minimální vzdálenost boků topného tělesa od stěn10 cm.
Je-li třeba namontovat těleso pod výstupek (parapet, polička, apod.) je nutné
dodržet minimální vzdálenost 10 cm. Těleso není možné v žádném případě
jakkoliv zakrývat.
Ujistěte se o správném provedení plynové přípojky.
Ujistěte se o správném provedení připojení elektrického proudu (230V 50Hz).
Nemontujte topné těleso na stěny nebo objekty z hořlavých materiálů bez použití
vhodných izolačních prostředků oddělujících stěnu od zařízení.
Nemontujte topné těleso nad součásti elektroinstalace, která vyžaduje pravidelnou
kontrolu (elektroinstalační krabičky atd.).

®
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3.2 ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVANÉHO VZDUCHU
Odvod spalin a přívod spalovaného vzduchu lze provést jedním z následujících způsobů:



Koaxiálními trubkami s výstupem za stěnou montáže (max. délka trubek: 1 metr)
(viz. Obrázek 4).
Koaxiálními trubkami s výstupem pod úhlem 90° (max. délka trubek: 1 metr), (viz.
Obrázek 5). V tomto případě dodáváme 90° koleno pro koaxiální trubky jako
příslušenství.

Maximální délka L = 1 metr

Obrázek 4 – Montáž s koaxiálními trubkami

Maximální délka L = 1 metr

Obrázek 5 – Příklad montáže koaxiálních trubek při použití 90° kolena

®
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3.3 MONTÁŽNÍ POSTUP
Připravte podle montážního projektu přívod plynu a elektrického proudu a dále otvor pro
trubky odvodu spalin a přívodu spalovaného vzduchu.
MONTÁŽ TOPNÉHO TĚLESA NA STĚNU
1.

Před rozbalením zařízení zkontrolujte stav obalu. Případné známky poškození řešte
s dopravcem topného tělesa.

2.

Vyjměte těleso z ochranné fólie, nejprve trubky odvodu spalin a přívodu vzduchu.
NEPOŠKOĎTE NEBO NEZTRAŤTE "ŠABLONU", která umožňuje přesně vyvrtat
montážní otvory do stěny.

3.

Přiložte šablonu na stěnu do místa montáže, ujistěte se o její správné orientaci.

4.

Vyvrtejte otvor (Ø 50 mm) na trubku o větším průměru a otvory "A" (viz. Obrázek 7)
pro montáž konzole tělesa ke stěně (6 mm otvory na dodané hmoždinky).
Otvor Ø 50 mm pro trubku vyvrtejte vhodným vrtákem nebo obvrtáním otvoru
vrtákem o menším průměru dokola po obvodu otvoru.

5.

Zkraťte trubky odvodu spalin a přívodu vzduchu podle tloušťky stěny: pro určení
přesné délky postupujte podle návodu na Obrázek 6.
NEZKRACUJTE trubku Ø 49 mm na konci s přírubou, ta bude použita pro
uchycení.
NEZKRACUJTE trubku Ø 35 mm na konci s objímkou, která slouží ke spojení
s topným tělesem.
Sejměte šablonu ze stěny.

6.

Obrázek 6 – Pokyny pro zkrácení trubky odvodu spalin a přívodu vzduchu

®
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A

Držák
staffa di sostegno
Samolepící
těsnění
guarnizione
adesiva
A

Trubka přívodu
vzduchu
tubo aria
Obrázek 7 – Umístění držáku a polohy otvorů pro hmoždinky u modelů 41, 42, 51 a 52

7.

Usaďte konzoli a trubku přívodu vzduchu Ø 49 mm na stěnu, ujistěte se o správné
poloze příruby trubky (viz. Obrázek 7).

8.

Upevněte konzoli pomocí vrutů a přiložte kruhové samolepící těsnění na okraj otvoru
v konzoli (viz. Obrázek 7).

9.

Nalepte pásek samolepícího pěnového těsnění na rám tělesa (zadní strana tělesa),
jak je patrné z Obrázek 8. Snažte se jej nalepit na správné místo na první pokus, je
velmi obtížné těsnění odlepit a znovu přilepit.

10. Nasaďte trubku odvodu spalin (Ø 35 mm) koncem s přírubou do otvoru odvodu
spalin na topném tělese (Obrázek 9).
11. Nasaďte topné těleso na spodní část konzole v místě označeném písmenem C na
Obrázek 10.

Guarnizione

Samolepící
těsnění
autoadesiva

Obrázek 8 – Umístění těsnění
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Trubka odvodu spalin Ø
35 mm

Obrázek 9 – Umístění trubky odvodu spalin

B
A

B
A
D
D

C

Obrázek 10 – Upevnění k držáku

12. Zatlačte na vrchní část tělesa tak, aby otvory pro šrouby B zůstaly proti koncům
upevňovacích částí konzole A (viz. Obrázek 11).
13.

Zajistěte těleso na konzoli pomocí dvou bočních šroubů podle Obrázek 11.

A

B
Obrázek 11 – Detail upevnění
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PŘIPOJENÍ TOPNÉHO TĚLESA K PŘÍVODU PLYNU
1.

Připojení tělesa k přívodu plynu musí být provedeno tvrdou (neohebnou) trubkou
z mědi nebo oceli; pro připojení je také možné použít flexibilní trubku z nerezové
oceli odpovídající normě UNI CIG 9891.

2.

Připojte potrubí k závitu v pravé spodní části rámu tělesa (viz. detail A na Obrázek
12).
Připojení plynového potrubí musí být utěsněno pomocí těsnění splňujícího normy EN
751-1 a EN 751-2.
Připojení tělesa k přívodu plynu musí být provedeno tak, aby nedocházelo
k žádnému pohybu nebo pnutí ať už na straně tělesa nebo trubky.



Plynová přípojka musí být osazena kohoutem umístěným tak, aby byl dobře
viditelný a snadno přístupný, jak požadují příslušné předpisy.

A
Obrázek 12 – Umístění přívodu plynu

MONTÁŽ VENKOVNÍHO TERMINÁLU ODVODU SPALIN S OCHRANOU PROTI
ZPĚTNÉMU TAHU
1.

Nasaďte hliníkový venkovní terminál odvodu spalin s ochranou proti zpětnému tahu
na konec trubky tak, aby lamely vnitřní mřížky byly ve svislé poloze a označte na
stěně místa otvorů pro hmoždinky (viz. Obrázek 13).

2.

Sejměte terminál a vyvrtejte otvory pro dodávané hmoždinky (Ø vrtáku 6 mm).

3.

Znovu nasaďte terminál a důkladně jej připevněte vruty do hmoždinek ve stěně (viz.
Obrázek 13).
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Obrázek 13 – Upevnění venkovního terminálu
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ČÁST 4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
V této části jsou uvedeny veškeré informace nezbytné pro elektrické připojení topného
tělesa Calorio M.
Podmínka: topné těleso musí být namontováno.
Elektrické připojení tělesa musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Před
započetím prací na elektroinstalaci se přesvědčte, že žádná část není pod
proudem.
1.

Zkontrolujte potřebné parametry sítě: 230V 50Hz.

2.

Pro připojení do elektrické sítě jednoduše připojte zástrčku ke kabelu způsobem,
který je popsán na Obrázek 14 při použití kabelu o průřezu 3x0.75 mm2.

3.

Připojenou zástrčku zapojte do zásuvky umístěné vpravo dole na rámu tělesa.



Elektrická bezpečnost topného tělesa je zaručena pouze tehdy, je-li těleso správně
připojeno k zemnícímu vodiči, splňujícímu požadavky platných předpisů.
K uzemnění nikdy nepoužívejte potrubí rozvodu plynu.
ŽLUTOZELENÝ vodič
HNĚDÝ nebo ČERNÝ vodič

MODRÝ vodič

Kabel 3x0.75 mm

2

Obrázek 14 – Schéma zapojení elektrického přívodního kabelu

V případě potřeby připojit elektrickou přípojku z levé strany topného tělesa místo
z pravé lze zásuvku na rámu tělesa otočit o 180°.
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4.1 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

Přepínač externího
signálu

SCH – Deska řídící elektroniky
EV Plynový ventil
L
Vodič fáze
N
Nulový vodič
M1 Ruční reset havarijního termostatu
M9 Pojistka 2A

Zapalovací elektrody
Čidlo elektrody
Ventilátor spalovaného vzduchu
Pokojový ventilátor
Čidlo havarijního termostatu
Čidlo pokojové teploty
Elektrické konektory

RP7
RP8.
S
V
TA
TA
X

Obrázek 15 – Schéma elektrického zapojení
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ČÁST 5 SERVIS A ÚDRŽBA
Tato část obsahuje veškeré informace potřebné pro servisní techniky pro účely regulace
plynového ventilu a změny typu plynu, dále pak pro servis topného tělesa.

5.1 VSTUP DO POKROČILÉHO NASTAVENÍ
Systém řídící elektroniky poskytuje nespočet možností pokročilého nastavení a funkcí,
které může zpřístupnit pouze kvalifikovaný odborník.
Přístup do menu pokročilého nastavení (INST) je chráněn kódem; pro přístup do menu
postupujte následovně:
1.

Stiskněte tlačítko B MENU
alespoň na 5 vteřin, pusťte jej a znovu stiskněte
alespoň na 5 vteřin: na displeji se objeví “CODE”.

2.

Otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček, dokud se na displeji neobjeví
"987"; stiskněte ovladač pro potvrzení volby.

3.

První zobrazené submenu obsahuje chybová hlášení "errors log"; krátce stiskněte
tlačítko MENU pro vstup do druhého submenu "servisní ovládací parametry".



Přístup do "servisních ovládacích parametrů" a jejich úpravy jsou umožněny pouze
odborným kvalifikovaným technikům.

PODMENU "ERRORS LOG"
Po vstupu do tohoto menu se v horní části displeje objeví písmeno "H" spolu se vzrůstající
hodnotou (od H001) a kódem chyby uprostřed (viz. Tabulka 6 na straně 40).
Na displeji se zobrazují chybové kódy, které zařízení zaznamenalo od nejnovějšího
(H001) po nejstarší (H0010).
Pro výběr následující/předcházející chyby, otáčejte ovladačem proti/po směru hodinových
ručiček. Nejvíce může být zobrazeno 10 chybových hlášení.
PODMENU "SERVISNÍ OVLÁDACÍ PARAMETRY"
Po vstupu do tohoto menu se v horní části displeje objeví číslo parametru (např. P001) a
uprostřed aktuální hodnota.
V menu se pohybujte otáčením ovladače.
Ovladač použijte i pro změnu parametru (stiskněte – změňte hodnotu otáčením – potvrďte
volbu hodnoty stiskem).
Více informací o pokročilých funkcích viz. DODATEK na straně 40.
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5.2 ZMĚNA TYPU PLYNU
Taková změna může být provedena výhradně kvalifikovaným odborným
technikem. Nesprávné nebo nedbalé sestavení plynového okruhu může vést
k nebezpečnému úniku plynu. Pro veškerá spojení použijte vhodná, pro plyn
určená těsnění.
Neodpovídá-li druh plynu na štítku zařízení plynu, který chcete spalovat, je třeba topné
těleso přestavět na odpovídající plyn.
Postup změny spalovaného plynu je uveden níže.
ZMĚNA ZE ZEMNÍHO PLYNU NA LPG.

Podmínky: topné těleso musí být namontováno a připojeno k přívodu elektrického
proudu a plynu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odpojte zařízení od elektrického proudu a uzavřete plynový ventil.
Sejměte vnější kryt a odpojte zemnící vodič.
Pomocí klíče č.19 odšroubujte zátku "B" (viz. Obrázek 16).
Pomocí trubkového klíče č.10 odšroubujte držák trysky “A” (viz. Obrázek 16).
Z držáku trysky A odšroubujte kalibrovanou trysku C a nahraďte ji jinou tryskou (viz.
Obrázek 16).
Zašroubujte držák trysky a poté celou sestavu trysky zpět do hořáku.
Zašroubujte zátku B.
Zapojte přívod elektrického proudu a vstupte do "menu pokročilého nastavení" jak je
popsáno v příslušném odstavci na straně 31.
Otáčejte ovladačem až do zobrazení parametru P001 (výběr typu plynu); nastavte
hodnotu parametru na "1" (LPG).
Zapněte topné těleso a přesvědčete se, že zátkou B neuniká plyn.
Nastavte plynový ventil podle popisu v odstavci PROVOZ NA LPG PG na straně 35.
Odstraňte samolepící štítek "ZEMNÍ PLYN" a nahraďte jej štítkem "LPG".
Připojte zemnící vodič ke krytu tělesa a zakryjte jej.
MODEL

42

52

ZEMNÍ PLYN (G20)

PRŮMĚR (mm)
VYRAŽENÝ KÓD

1.85
055

2.30
057

GPL (G30-G31)

PRŮMĚR (mm)
VYRAŽENÝ KÓD

0.95/1.25
059

1.2/1.35
061

Tabulka 5 – Trysky pro zemní plyn a LPG
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A
C

A

B

Obrázek 16 – Detail sestavy hořáku a detail držáku trysky a kalibrované trysky samotné

ZMĚNA Z LPG NA ZEMNÍ PLYN
Podmínky: topné těleso musí být namontováno a připojeno k přívodu elektrického
proudu a plynu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odpojte zařízení od elektrického proudu a uzavřete plynový ventil.
Sejměte vnější kryt a odpojte zemnící vodič.
Pomocí klíče č.19 odšroubujte zátku "B" (viz. Obrázek 16).
Pomocí trubkového klíče č.10 odšroubujte držák trysky “A” (viz. Obrázek 16).
Z držáku trysky A odšroubujte kalibrovanou trysku C a nahraďte ji jinou tryskou (viz.
Obrázek 16).
Zašroubujte držák trysky a poté celou sestavu trysky zpět do hořáku.
Zašroubujte zátku B.
Zapojte přívod elektrického proudu a vstupte do "menu pokročilého nastavení" jak je
popsáno v příslušném odstavci na straně 31.
Otáčejte ovladačem až do zobrazení parametru P001 (výběr typu plynu); nastavte
hodnotu parametru na "0" (ZEMNÍ PLYN).
Zapněte topné těleso a přesvědčte se, že zátkou B neuniká plyn.
Nastavte plynový ventil podle popisu v odstavci PROVOZ NA LPG na straně 35.
Odstraňte samolepící štítek "LPG " a nahraďte jej štítkem "ZEMNÍ PLYN".
Připojte zemnící vodič ke krytu tělesa a zakryjte jej..
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5.3 REGULACE PLYNOVÉHO VENTILU
Okruh přívodu plynu je vybaven dvoustupňovým bezpečnostním ventilem a regulátorem
tlaku pro ovládání průtoku spalovaného plynu. Všechny modely jsou z výroby nastaveny
na provoz na zemní plyn a vybaveny sadou pro přestavbu na LPG (viz. odstavec "ZMĚNA
ZE ZEMNÍHO PLYNU NA LPG"). Každé topné těleso je v rámci výstupní kontroly a
zkoušek kalibrováno pro provoz na zemní plyn. Po dokončení montáže zkontrolujte, že
tlak plynu v hořáku odpovídá požadavkům, uvedeným v následujícím odstavci.
Regulaci plynového ventilu musí provést kvalifikovaný odborný technik. ROBUR
s.r.o. má síť autorizovaných partnerů, na které získáte kontakt od Vašeho prodejce
nebo přímo v centru podpory zákazníků ROBUR s.r.o. na telefonu 800 159 826.
PROVOZ NA ZEMNÍ PLYN
Podmínky: topné těleso musí být namontováno a připojeno k přívodu elektrického
proudu a plynu.
1.

Sejměte vnější kryt.

2.

Nejprve odšroubujte těsnící šroub a potom připojte manometr na ventilek určený
k tlakové zkoušce A (viz. Obrázek 17).

3.

Před zahájením regulace tlaku plynu se přesvědčte, že je topné těleso vypnuto; poté
přejděte do menu "pokročilé nastavení" a dále do submenu "servisní ovládací
parametr" jak je popsáno v příslušném odstavci na straně 31.

4.

Spusťte funkci "kalibrace ventilu" otáčením ovladače do chvíle, kdy se na displeji
zobrazí P002; potom pomocí ovladače (stisknout – otáčet – stisknout), změňte
hodnotu parametru na 15: předchozí nastavení ventilu bude smazáno.

5.

Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí 20 (topné těleso se zapne).

6.

Otáčejte ovladačem do zobrazení parametru P03 "kalibrace tlaku plynu při
nejvyšším výkonu".

7.

Stiskněte ovladač a zvyšujte zobrazenou hodnotu o 1 až 5 bodů najednou (tento
krok je možné opakovat několikrát), dokud nebudete na manometru odečítat tlak 8
mbar; potom zvyšujte zobrazenou hodnotu po menších krocích (+1) až na
požadovanou maximální hodnotu tlaku (viz. Tabulka 2 na straně 11).



Postupujte opatrně a nepřekročte požadovanou úroveň tlaku! V případě, že k tomu
dojde, musíte opakovat celý proces kalibrace od začátku (od kroku 4).

8.

Otáčejte ovladačem do zobrazení parametru P04 "kalibrace tlaku plynu při nejnižším
výkonu".

9.

Stiskněte ovladač a snižujte zobrazenou hodnotu o minimum (-1); stiskněte ovladač
pro potvrzení volby a počkejte na odečet údaje na manometru. Tímto způsobem
(minimálním snižováním) postupujte až k dosažení požadované hodnoty (viz.
Tabulka 2 na straně 11).
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10. Uložte nově nastavené parametry pomocí otáčení ovladače a jeho stisknutím pro
potvrzení po zobrazení parametru P002.
11. Ukončete funkci "kalibrace ventilu" tak, že otáčením ovladače nastavíte hodnotu
parametru P002 na "0"a jeho stisknutím volbu potvrdíte: topné těleso se vypne.
12. Odpojte manometr a zašroubujte těsnící šroub.
13. Nasaďte zpět kryt topného tělesa.

A

Obrázek 17

PROVOZ NA LPG
Pro provoz na LPG musí být topné těleso přestavěno ze zemního plynu na LPG za použití
přiložené sady na přestavbu a při dodržení pokynů, uvedených v odstavci "ZMĚNA TYPU
PLYNU".
V případě provozu na LPG, závisí maximální pracovní tlak pouze na tlaku přiváděného
plynu, který může být kalibrován až na 30 mbar (pro plyn G30) nebo na 37 mbar (pro plyn
G31). Tlak plynu přiváděného do tělesa lze snížit použitím vhodného primárního
redukčního ventilu na přívodu plynu, umístěného co nejblíže nádrže se zkapalněným
plynem, pro redukci tlaku na 1.5 bar, ve spojení se sekundárním redukčním ventilem,
umístěným těsně před spotřebičem, který snižuje tlak z 1.5 na 0.03 nebo 0.037 bar
(redukční ventily musí být vždy umístěny mimo interiér budovy).
Pro nastavení tělesa na provoz na LPG postupujte podle níže uvedených pokynů.
Podmínky: topné těleso musí být namontováno a připojeno k přívodu elektrického
proudu a plynu.
1.

Sejměte vnější kryt.

2.

Nejprve odšroubujte těsnící šroub a potom připojte manometr na ventilek určený
k tlakové zkoušce A (viz. Obrázek 17).

3.

Před zahájením regulace tlaku plynu se přesvědčte, že je topné těleso vypnuto; poté
přejděte do menu "pokročilé nastavení" a dále do submenu "servisní ovládací
parametr" jak je popsáno v příslušném odstavci na straně 31.

4.

Spusťte funkci "kalibrace ventilu" otáčením ovladače do chvíle, kdy se na displeji
zobrazí P002; potom pomocí ovladače (stisknout – otáčet – stisknout), změňte
hodnotu parametru na 15: předchozí nastavení ventilu bude smazáno.
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5.

Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí 20 (topné těleso se zapne).

6.

Otáčejte ovladačem do zobrazení parametru P03 "kalibrace tlaku plynu při
nejvyšším výkonu".

7.

Stiskněte ovladač a zvyšujte zobrazenou hodnotu o 1 až 5 bodů najednou (tento
krok je možné opakovat několikrát), dokud nebudete na manometru odečítat tlak 25
mbar; potom zvyšujte zobrazenou hodnotu po menších krocích (+1) až na
požadovanou maximální hodnotu tlaku (viz. Tabulka 2 na straně 11).



Postupujte opatrně a nepřekročte požadovanou úroveň tlaku! V případě, že k tomu
dojde, musíte opakovat celý proces kalibrace od začátku (od kroku 4).

8.

Otáčejte ovladačem do zobrazení parametru P04 "kalibrace tlaku plynu při nejnižším
výkonu".

9.

Stiskněte ovladač a snižujte zobrazenou hodnotu o minimum (-1); stiskněte ovladač
pro potvrzení volby a počkejte na odečet údaje na manometru. Tímto způsobem
(minimálním snižováním) postupujte až k dosažení požadované hodnoty (viz.
Tabulka 2 na straně 11).

10. Uložte nově nastavené parametry pomocí otáčení ovladače a jeho stisknutím pro
potvrzení po zobrazení parametru P002.
11. Ukončete funkci "kalibrace ventilu" tak, že otáčením ovladače nastavíte hodnotu
parametru P002 na "0"a jeho stisknutím volbu potvrdíte: topné těleso se vypne.



Po dokončení kalibrace ventilu topné těleso vypněte a pak znovu zapněte a
zkontrolujte, že je tlak plynu v hořáku stabilní. V opačném případě kalibraci opakujte.

12. Odpojte manometr a zašroubujte těsnící šroub.
13. Nasaďte zpět kryt topného tělesa.

®
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5.4 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
A)

B)

V případě výpadku elektrického
proudu: se topné těleso vypne a
uzavře plynový ventil. Po obnovení
dodávky elektrického proudu se znovu
samo zapne.
V případě přerušení dodávky plynu
nebo jiné situace, která způsobí
zhasnutí plamene: po dobu 10 vteřin
se topné těleso pokouší zapálit hořák.
Když se to nepodaří, řídící jednotka
zařízení zablokuje a zastaví ventilátor.
(na displeji se zobrazí symbol alarmu).

B

A

C)

Dočasné přehřátí: Dojde-li během
provozu k částečnému zakrytí spodní
nebo horní mřížky a tím k přehřátí,
havarijní termostat automaticky sníží
výkon hořáku.
Po ochlazení výměníku se topné
těleso automaticky vrátí do původního
provozního stavu. V případě trvání
stavu přehřátí z důvodu zakryté
mřížky havarijní termostat zařízení
Obrázek 18– bezpečnostní a havarijní termostat
vypne (detail B na Obrázku 18); na
displeji se zobrazí chyba E010, která se automaticky odstraní, když teplota
výměníku klesne.

D)

Trvalé přehřátí: v případě, že se během provozu zastaví ventilátor, odpojí
bezpečnostní termostat přívod elektrického proudu do solenoidového ventilu a tím
uzavře přívod plynu do hořáku (na displeji se zobrazí chyba r002). Pro zprovoznění
topného tělesa vyčkejte zhruba 10 minut, až se výměník ochladí, odpojte přívod
elektrického proudu do tělesa, sejměte vnější kryt a resetujte bezpečnostní
termostat stisknutím červeného tlačítka přímo na bezpečnostním termostatu uvnitř
topného tělesa (detail A na Obrázku 18). Potom resetujte topné těleso stiskem
tlačítka C
. Dojde-li v krátké době k dalšímu stavu trvalého přehřátí, kontaktujte
odbornou servisní organizaci.
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5.5 PORUCHY
Před tím, než začnete řešit jakoukoliv závadu se přesvědčete, že:
- Topné těleso je připojeno k elektrické síti.
- Topné těleso je připojeno k přívodu plynu
- Tlak přiváděného plynu odpovídá požadovanému tlaku.
Poruchy na zařízení začněte řešit podle následujících pokynů až po kontrole výše
uvedených podmínek.
Před sejmutím ochranného krytu VŽDY ODPOJTE TOPNÉ TĚLESO OD PŘÍVODU
ELEKTRICKÉHO PROUDU vypnutím příslušného jističe nebo odpojením zařízení
ze zásuvky.
STAV 1:
ZAŘÍZENÍ SE ZABLOKOVALO BĚHEM PRVNÍHO ZAPNUTÍ
A) Nedostatečný průtok plynu do hořáku. Zkontrolujte, že jsou všechny ručně ovládané
plynové ventily a kohouty na přívodu plynu otevřeny. Nebylo-li topení používáno
během delší doby, mohlo dojít k zavzdušnění plynového potrubí. Resetujte topné
těleso a, v případě potřeby více krát, opakujte pokus o jeho zapnutí.



Je-li topné těleso resetováno po chybě r001 více než 3 krát, na displeji se zobrazí
chyba r091. Pro umožnění dalších pokusů o zapálení hořáku je třeba těleso odpojit
od přívodu elektrického proudu a pak znovu připojit.
Jedna ze zapalovacích elektrod je buď vadná, nebo nesprávně umístěna: vyměňte ji,
nebo uveďte do správné polohy.

B)



Vzdálenost mezi zapalovacími elektrodami musí být pro jejich správnou funkci
v rozmezí 3 – 5 mm.
Elektroda detektoru plamene je buď vadná, nebo nesprávně umístěna: vyměňte ji,
nebo uveďte do správné polohy.
Jedna z elektrod nebo k ní připojený vodič se dotýká ochranného krytu nebo jiné
kovové části: sejměte kryt a upravte vodič nebo elektrodu dle potřeby.
Porucha zapalovače: vyměňte zapalovač.

C)
D)
E)

STAV 2:
ZAŘÍZENÍ SE ZABLOKOVALO BĚHEM BĚŽNÉHO PROVOZU
F) Blokace bezpečnostním termostatem (chyba r002), došlo k přehřátí z důvodu:
 Horní mřížka výstupu teplého vzduchu je zakrytá: odstraňte překážku
 Porucha plynového ventilu; vyměňte plynový ventil.
G) Porucha ventilátoru; vyměňte ventilátor.



Po případné výměně plynového ventilu, utěsněte držák trysky těsněním, které
splňuje normy EN 751-1 a EN 751-2 (a další, upravující těsnění spojů na plynovém
potrubí), podle požadavků platných předpisů. Překalibrujte plynový ventil.
Chyba spojení bezpečnostního termostatu: zkontrolujte vodiče a zapojení.

E)
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STAV 3:
CHYBA KOMUNIKACE MEZI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKOU A UŽIVATELSKÝM
ROZHRANÍM (chyba Ncom).
A) Závada na uživatelském rozhraní nebo na řídící elektronice.
Před sejmutím ochranného krytu VŽDY ODPOJTE TOPNÉ TĚLESO OD PŘÍVODU
ELEKTRICKÉHO PROUDU vypnutím příslušného jističe nebo odpojením zařízení
ze zásuvky.
Při práci buďte zvlášť opatrní a zamezte dotyku kovových částí (např. nářadí nebo
ochranný kryt) s kontakty na uživatelském rozhraní PCB, které jsou za normálních
okolností chráněny plastovým krytem (Obrázek 19).

Obrázek 19






Zapojte topné těleso opět do elektrické sítě a pomocí multimetru hledejte na
kontaktech přívodu elektrického proudu do uživatelského rozhraní stejnosměrné
napětí 28 V.
Naměřené napětí na kontaktech svědčí o vadném uživatelském rozhraní;
vyměňte uživatelské rozhraní.
V případě, že napětí nenaměříte se jedná o vadnou základní desku řídící
elektroniky; vyměňte základní desku.
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ZÁVADA

KÓD

ŘEŠENÍ

BLOKACE ZPŮSOBENÁ NEÚSPĚŠNÝM ZAPÁLOVÁNÍM

01

RUČNÍ RESET

BLOKACE ZPŮSOBENÁ PŘEHŘÁTÍM TOPNÉHO TĚLESA

02

RUČNÍ RESET

BLOKACE ZPŮSOBENÁ OBECNOU INTERNÍ CHYBOU

03

RUČNÍ RESET

ZÁVADA PŘEPÍNAČE TLAKU VZDUCHU/VENTILÁTORU

05

KONTAKTUJTE TAC

2

ZÁVADA ČIDLA POKOJOVÉ TEPLOTY

06

KONTAKTUJTE TAC

2

ZÁVADA ČIDLA HAVARIJNÍHO TERMOSTATU

07

KONTAKTUJTE TAC

2

PŘEHŘÁTÍ TOPNÉHO TĚLESA

10

AUTOMATICKÝ RESET

BLOKACE ZPŮSOBENÁ ZÁVADOU PLAMENE

11

AUTOMATICKÝ RESET

BLOKACE ZPŮSOBENÁ ZÁVADOU OVLÁDÁNÍ VENTILU

20

AUTOMATICKÝ RESET

BLOKACE ZPŮSOBENÁ ZÁVADOU OVLÁDACÍHO RELÉ VENTILU

21

AUTOMATICKÝ RESET

BLOKACE PLAMENE PO UZAVŘENÍ VENTILU

22

RUČNÍ RESET

BLOKACE ZPŮSOBENÁ CHYBOU NA ELEKTROINSTALACI

23

BLOKACE ZPŮSOBENÁ 3. NEÚSPĚŠNÝM POKUSEM O ZAPÁLENÍ

91

RUČNÍ RESET

CHYBA SYNCHRONIZACE FREKVENCE PŘÍVODU

96

KONTAKTUJTE TAC

2

NÍZKÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

97

KONTAKTUJTE TAC

2

NCOM

KONTAKTUJTE TAC

2

CHYBA KOMUNIKACE MEZI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKOU A
UŽIVATELSKÝM ROZHRANÍM

RUČNÍ RESET
1

Tabulka 6 – Závady
1
2

PROVÉST RESET JE MOŽNÉ PO UPLYNUTÍ 1 HODINY NOBO PO ODPOJENÍ OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU
TAC: AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ ORGANIZACE FIRMY ROBUR

5.6 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Jedinou vyžadovanou údržbou je čištění vnějšího krytu topného tělesa (prováděné při
vychladlém tělese bez použití čisticích prostředků) a odstraňování prachu z výměníku
tepla a ventilátoru.
Doporučujeme provést jednou ročně kontrolu a čištění tělesa kvalifikovaným servisním
technikem; kontaktujte autorizovanou servisní organizaci firmy Robur.
Dodržujte platné předpisy pro pravidelné prohlídky plynových spotřebičů.

5.7 PODPORA
Veškeré práce spojené s montáží, zprovozněním, údržbou a servisem topného tělesa by
měl provádět kvalifikovaný odborník. Firma ROBUR s.r.o. disponuje sítí autorizovaných
servisních organizací, na které obdržíte spojení od Vašeho prodejce nebo přímo od firmy
ROBUR s.r.o., tel. 800 159 826.
Před tím než zavoláte do firmy Robur si, prosím, připravte veškeré dokumenty, které
k topnému tělesu máte, zvláště pak výrobní číslo a model tělesa (viz. štítek na topném
tělese nebo záruční list), typ spalovaného plynu a krátký popis montáže tělesa.

®

40

Calorio M Line – Návod k montáži, obsluze a údržbě

DODATEK

POKROČILÉ NASTAVENÍ TOPENÍ A
OVLÁDACÍCH FUNKCÍ

Seznam "servisních ovládacích parametrů" je v následující tabulce.



Přístup k "servisním ovládacím parametrům" je umožněn výhradně kvalifikovaným
odborným technikům.
Č.

FUNKCE

TOVÁRNÍ
NAST.

MOŽNOSTI NASTAVENÍ

ÚROVEŇ
UŽIVATELE

0 = ZEMNÍ PLYN
1 = LPG

montér

0 = vypnuto
1 = provoz na stálý min. výkon
4 = provoz na stálý max. výkon
15 = funkce kalibrace ZAPNUTA

montér

1

Výběr typu plynu

2 (*)

Spuštění kalibrace plynového
ventilu/ funkce stálého výkonu
("kominík")

3

Kalibrace nejvyššího tlaku plynu

montér

4

Kalibrace nejnižšího tlaku plynu

montér

5

Proměnlivý výkon hořáku

6

Topný výkon tělesa

7

0

0= proměnlivý výkon
1 = stálý max. výkon
2 = stálý min. výkon

montér

100

od 0 do 100 % povoleného
rozsahu výkonu

montér

Modulace hysterze pokoj. teploty

10

od 0 do 30 (=0 ….3°K)

montér

8

Povolení externího signálu

0

0 = zakázáno
1 = povoleno

montér

9

Povolení externího pokojového
termostatu

0

0 = zakázáno
1 = povoleno

montér

10 (**)

Vstupní kód servisních parametrů

0

0…255

servisní technik

11

Nastavení teploty sepnutí
pokojového ventilátoru

40

od 0 do 60°C

servisní technik

12

Korekce odečtu čidla pokojové
teploty

15

0 = - 7.5°K
15 = 0°C
30 = + 7.5 °K

servisní technik

13

Časovač zapnutí pokojového
ventilátoru

60

od 0 do 240 vteřin

servisní technik

14 (****)

Časovač vypnutí pokojového
ventilátoru

120

od 0 do 240 vteřin

servisní technik

15

Časovač doběhu ventilátoru

15

od 0 do 240 vteřin

servisní technik

16

Povolení tlakového spínače
odvodu spalin

0

0 = tlakový spínač povolen
1 = tlakový spínač zakázán

servisní technik

17

Výkon při zapnutí (náběh výkonu)

50

od 0 do 100% výkonu

servisní technik

18

Spínací teplota pro přehřátí

90

od 40 do 90°C

servisní technik

0

19 (***)
Teplota výměníku tepla
-Tabulka 7 – Seznam “servisních ovládacích parametrů”
(*)
(**)

(***)
(****)

servisní technik

PO POVOLENÍ KALIBRACE S PARAMETREM 2 = 15 VYČKEJTE, DOKUD HODNOTA PARAMETRU NEDOSÁHNE 20, POTOM
TEPRVE POKRAČUJTE DALŠÍMI KROKY KALIBRACE.
PARAMETR “VSTUPNÍ KÓD SERVISNÍCH PARAMETRŮ” SLOUŽÍ JAKO HESLO PRO PŘÍSTUP K DALŠÍM PARAMETRŮM.
NEBUDE-LI ZADÁN SPRÁVNĚ (HODNOTA = 27) PŘÍSTUP K DALŠÍM PARAMETRŮM BUDE ZAMÍTNUT. TENTO STAV PŘETRVÁ
AŽ DO VYPNUTÍ NEBO 24 HODIN NEDOJDE-LI K VYPNUTÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU.
POUZE ZOBRAZENÍ. SYSTÉM UMOŽŇUJE ZMĚNU HODNOTY, ALE PAK SE VRÁTÍ NA HODNOTU ODEČTENOU.
POŽADUJE-LI TOPNÉ TĚLESO ZAPNUTÍ ZA DOBU PROVOZU HOŘÁKU DELŠÍ NEŽ 60 MINUT, ČAS SE ZDVOJNÁSOBÍ.
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POPIS FUNKCÍ SERVISNÍHO MENU
P001 – Výběr typu plynu
Regulace plynového ventilu podle typu spalovaného plynu (zemní plyn nebo LPG).
P002 – Spuštění kalibrace plynového ventilu
Umožňuje spuštění kalibrace maximálního a minimálního provozního tlaku plynového
ventilu.
P003 – Kalibrace maximálního tlaku plynu
Umožňuje kalibraci maximálního tlaku plynu.
P004 – Kalibrace minimálního tlaku plynu
Umožňuje kalibraci minimálního tlaku plynu.
P005 – Proměnlivý výkon
Umožňuje provoz s automatickou regulací výkonu nebo pevný maximální nebo minimální
výkon.
P006 – Výstupní výkon topného tělesa
Určuje maximální výkon topného tělesa; používá se tehdy, je-li potřeba snížit maximální
výkon pod úroveň výkonu jmenovitého.
P007 – Modulace hysterze pokojové teploty
Určuje hodnotu teploty (stoupající), od jaké bude výkon tělesa snižován. Tovární
nastavení je 10, což odpovídá 1°C. V praxi to znamená, že je-li požadovaná teplota
nastavená na 20°C, pak při poklesu naměřené pokojové teploty pod 19°C bude topné
těleso topit na maximální výkon a když bude naměřená pokojová teplota 19°C (1°C pod
požadovanou teplotou), bude ohřev vzduchu probíhat na nižší výkon (signalizovaný
jedním plamenem na displeji).
P008 – Externí signál požadavku
Umožňuje ovládat topné těleso externím signálem požadavku, např. jiným regulátorem,
centrálním ovladačem apod..
Pro aktivaci této funkce nastavte parametr 008 na hodnotu 01 a parametr 009 na hodnotu
00.
Externí signál požadavku musí být přiveden na volné kontakty svorkovnice ovládací
elektroniky uvnitř topného tělesa.
V tomto stavu se topné těleso zapne pouze tehdy, obdrží-li signál požadavku z externího
zdroje. Bude-li kontakt rozpojen, topné těleso se za žádných okolností nezapne.
Funkce pokojového termostatu samotného topného tělesa zůstane stále aktivní.
P009 – Funkce požadavku externího pokojového termostatu
Umožňuje ovládat topné těleso externím pokojovým termostatem umístěným podle potřeb
uživatele.
Pro aktivaci této funkce nastavte parametry 008 a 009 na 01.
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Signál požadavku externího termostatu musí být přiveden na volné kontakty svorkovnice
ovládací elektroniky uvnitř topného tělesa.
Po aktivaci této funkce bude požadavek externího termostatu nadřazen požadavku
vnitřního termostatu v topném tělese.
Po sepnutí externího kontaktu požadavku se topení zapne bez ohledu na hodnotu teploty
naměřenou vnitřním čidlem.
Hořák bude vždy pracovat na nejvyšší výkon, nelze jej regulovat.
Bude-li kontakt externího termostatu rozpojen, topné těleso se za žádných okolností
nezapne.
P010 – Vstupní kód servisních parametrů
Umožňuje přístup k pokročilým funkcím, jejichž použití je vyhrazeno pouze pro pracovníky
autorizovaných servisních organizací.
P011 – Nastavení teploty zapnutí pokojového ventilátoru
Určuje teplotu (naměřenou havarijním čidlem) při které se zapne pokojový ventilátor. Tato
funkce je paralelní s parametrem 013.
P012 – Korekce hodnot naměřených čidlem pokojové teploty
Umožňuje korekci hodnoty teploty naměřené čidlem pokojové teploty. Je-li nastavena
hodnota nižší než tovární (15) dojde ke korekci teploty směrem dolů; a naopak, je-li
nastavena hodnota vyšší než tovární dojde ke korekci teploty směrem nahoru. Provoz
topného tělesa bude řízen podle změněné hodnoty teploty a ne podle hodnot
naměřených.
P013 – Časovač zapnutí pokojového ventilátoru
Určuje dobu prodlevy zapnutí pokojového ventilátoru od zapálení hořáku.
P014 – Časovač vypnutí pokojového ventilátoru
Určuje dobu prodlevy vypnutí pokojového ventilátoru od zhasnutí hořáku. Byl-li hořák
v provozu déle než 60 minut, doba prodlevy se zdvojnásobí (např. je-li hodnota parametru
nastavena na120 vteřin, bude ventilátor zapnut ještě 240 vteřin od zhasnutí plamene
v hořáku v případě, že plamen hořel déle než 60 minut.
P015 – Časovač doběhu ventilátoru spalin
Určuje čas ve vteřinách od zhasnutí plamene do vypnutí ventilátoru spalin. Po zásahu
bezpečnostního (chyba 001) nebo havarijního (chyba 010) termostatu, bude ventilátor
spalin v provozu ještě 180 vteřin bez ohledu na nastavenou hodnotu.
P016 – Provoz se spínačem tlaku spalin
Tato funkce není dostupná u modelů Calorio 42 M a Calorio 52 M.
P017 – Výkon při zapnutí
Určuje úroveň výkonu v okamžiku zapnutí topného tělesa.
P018 – Úroveň signálu přehřátí
Určuje teplotu, při jejímž dosažení sníží topné těleso svůj výkon a/nebo se vypne.
Podle nastavené teploty (např. 90°C) naměří-li havarijní čidlo teplotu nižší o 10°C než
nastavenou (v tomto případě: 90- 10 = 80°C), zůstane topné těleso zapnuté, ale přejde do
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vynuceného režimu útlumu výkonu. Naměří-li havarijní čidlo nastavenou teplotu (90°C),
topné těleso se vypne a na displeji zobrazí chybu 010 (resetuje se automaticky). Naměří-li
havarijní čidlo nastavenou teplotu –15°C (v tomto případě: 90 – 15 = 75°C), topení se
opět automaticky zapne.
P019 – Teplota výměníku tepla
Představuje teplotu odečítanou havarijním čidlem. Hodnotu tohoto parametru není možné
změnit.
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