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1. Základní obsluha  a provozní indikace za řízení 
zjednodušený popis

Obr 1: pohled na indikační a ovládací panel zařízení

3

grafický displej - zobrazuje tlak systému, výšku hladiny v nádrži a další 
podrobnosti o stavu zařízení. Tlak je zobrazován také sloupcem v levé 
části displeje, kde jsou vyznačeny nastavené hranice tlaků. Stav zařízení 
je popsán textem, případně jsou zobrazeny ještě další grafické symboly. 
Displej slouží také pro zadávání a kontrolu parametrů zařízení pomocí 
přehledného menu.

klávesy pro ovládání a nastavení jednotlivých parametrů zařízení VDZ

v textu nahrazeny symboly     �    �
 �

     �
 �

klávesy pro ruční ovládání jednotlivých částí zařízení a signálky chodu:

ovládání čerpadel + indikace od frekvenčního měniče

klávesa ovládá ventil odpouštění tlaku

klávesa ovládá ventil předřazeného doplňování

klávesa pro doplňování do nádrže

klávesa pro spouštění externí úpravny vody

přepínač režimů

1 … ruční režim (klávesy pro ruční ovládání jsou ve funkci)
2 … automatický režim (klávesy pro ruční ovládání jsou blokovány)

0 … zařízení je vypnuto
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Zobrazení na displeji 
Pro základní zobrazení je diplej rozdělen do několika zón pro zobrazování různých provozních údajů.
Na následujícím obrázku jsou zóny očíslovány pro další popis.

Obr 2: rozdělení displeje na zóny

1 – zobrazuje aktuální tlak systému v kPa 
2 – zobrazuje aktuální výšku hladiny v nádrži v centimetrech.Pokud je údaj zobrazen inverzně (bíle
na černém pozadí), pak je v nádrži nízká hladina (pod h1) a je blokován chod čerpadel.
3 – sloupcové zobrazení aktuálního tlaku systému, výška sloupce odpovídá rozsahu tlakovéhočidla
(600kPa nebo 1600kPa). Spodní tečkovanáčárka odpovídá tlaku P0, horní odpovídá tlaku P6. Šipky na
boku sloupce odpovídají tlakům P2 a P5 a vymezují tak pracovní oblast. Pokud je výška sloupce mezi
těmito šipkami je tlak systému v pořádku.Černá šipka nahoru nadčerným sloupcem symbolizuje
probíhající tlakování, bílá šipka dolů v černém sloupci symbolizuje odpouštění. Pokud jsou zobrazeny
obě šipky (nahoru i dolů) probíhá odplynění, při kterém se provádí současné tlakování a odpouštění.
4 – grafické symboly:

S – pro servisní účely
T1 – je-li zobrazen, hlídá se pojistnýčas t1 (max.čas tlakování). Pokud probíhá tlakování,

ale nezobrazuje se symbol T1, dochází k nájezdu systému,čas T1 se bude hlídat až po
dosažení tlaku P2.

T2 – je-li zobrazen, hlídá se pojistný čas t2 (max. čas doplňování nádrže).
T3 – je-li zobrazen, hlídá se pojistnýčas t3 (max.čas odpouštění ze systému), nebo probíhá

odplynění (při začátku odplynění symbol bliká, než se natlakuje na potřebný tlak).
L – signalizuje letní provoz

5 – indikace výjimečného stavu zažízení krátkým kódem. Na tomto místě se zobrazuje kód havárie
„H“ nebo kód poruchy „P“ nebo „N“ (náhradní provoz) nebo „S“ (volejte SERVIS) nebo „R“ (ruční
provoz) – uvedeno podle priorit od nejvyšší. Při výskytu více výjimečných stavů se zobrazí jen ten s
nejvyšší prioritou. Textový popis vyjímečného stavu se zobrazí v zóně č.7.
6 – krátký textový popis aktuálního stavu zařízení. Možné texty podle priorit: „tlakování“,
„odpouštění“, „odplynění“, „doplňování“, „předřaz.doplň“.
7 – krátký textový popis. Pokud je indikován výjimečný stav v zóně 5, je zde textový popis tohoto
stavu. Jinak je zde zobrazen další aktuální stav zařízení (texty jako v zóně 6).
8 – zobrazuje reálnýčas zařízení ve formátu „h:mm“ (h-hodiny, mm-minuty). Pokud reálný čas není k
dispozici (závada nebo slabá záložní baterie), je zobrazeno „-:--“

Během chodu zařízení mohou být zóny 4, 5, 6 a 7 prázdné, ostatní se zobrazují vždy.
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Indikace poruch - slouží pro upozornění obsluhy o poruchovém stavu technologie. Tento stav
nemá vliv na chod zařízení – je tedy pouze informací. Indikace je provedena kódema textem na
displeji a  přepnutím výstupního relé pro dálkovou indikaci poruchového stavu.

kód poruchy
text poruchy

význam

PPPP

P-čerpadla nebo 
FM

Tři výpadky obou čerpadel bezprostředně za sebou. Indikace je doplněna trvalým svitem žluté 
signálky u tlačítek čerpadel. Tato porucha může signalizovat i závadu frekvenčního měniče. 
Pokud dochází k opakovanému výpadku obou čerpadel je možno přejít přechodně na 'náhradní 
provoz' (viz kap. 6.5.1)
Zásah obsluhy: V položce menu 4. vynulovat poruchu(viz kap. 6.4). Pokud se porucha 
opakuje, je nutný zásah servisu.

PLPLPLPL

P-levé čerpadlo

Tři výpadky levého čerpadla bezprostředně za sebou. Indikace je doplněna trvalým svitem žluté 
signálky u tlačítka levého čerpadla. Při výpadku jednoho z čerpadel zařízení automaticky 
pracuje pouze s druhým čerpadlem.
Zásah obsluhy: V položce menu 4. vynulovat poruchu(viz kap. 6.4). Pokud se porucha 
opakuje, je nutný zásah servisu.

PPPPPPPP

P-pravé čerpadlo

Tři výpadky pravého čerpadla bezprostředně za sebou. Indikace je doplněna trvalým svitem 
žluté signálky u tlačítka pravého čerpadla. Při výpadku jednoho z čerpadel zařízení automaticky 
pracuje pouze s druhým čerpadlem.
Zásah obsluhy: V položce menu 4. vynulovat poruchu(viz kap. 6.4). Pokud se porucha 
opakuje, je nutný zásah servisu.

P1P1P1P1

P1-nárůst hladiny

Indikace nárůstu hladiny v nádrži z důvodu propouštění ventilu doplňování nádrže nebo 
propouštění ventilu odpouštění tlaku z topného systému. Tato funkce musí být povolena 
servisním technikem. 
Zásah obsluhy: Kontrola funkce uvedených ventilů, vyčištění, případně vyžádání zásahu 
servisu. Ukončení indikace poruchy na displeji stiskem klávesy 'ESC'

P2P2P2P2

P2-čas doplňování

Indikace dlouhodobého doplňování nádrže. Doplňování od hladiny h2 do hladiny h3 trvalo déle 
než nastavený čas t2 (viz kap. 2.3).
Zásah obsluhy: Kontrola funkce ventilu doplňování nádrže, kontrola tlaku v dopouštěcí 
větvi. Ukončení indikace poruchy na displeji stiskem klávesy 'ESC'

P3P3P3P3

P3-nízký tlak

Minimální tlak v soustavě - menší než P1 (viz kap. 2.1). Došlo k rychlejšímu poklesu tlaku 
v topném systému než je provozně běžné. Zařízení automaticky přejde na tlakování plným 
výkonem čerpadla. Pokud je pokles tlaku podchycen, indikace je ukončena a zařízení dokončí 
tlakování. Pokud se indikace opakuje, doporučujeme konzultovat příčiny se servisem.
Zařízení nevyžaduje zásah obsluhy.

P4P4P4P4

P4-vysoká hladina

Hladina v nádrži je nad hodnotou h6 (viz kap. 2.3). Je dosažena maximální povolená hladina 
v nádrži. Pokud není hodnota h6 nastavena, indikace poruchy P4 je vyřazena. Pokud hladina 
poklesne pod h6 je indikace  ukončena. 
Zásah obsluhy: Zjištění příčiny zvýšení hladiny v nádrži.

P5P5P5P5

P5-vysoký tlak

Tlak v soustavě je nad hodnotou P6 (viz kap. 2.1). Je překročen maximální povolený tlak 
v soustavě. Pokud tlak poklesne pod P6 je indikace  ukončena
Zásah obsluhy: Kontrola otevření ručních kulových uzávěrů a filtru na větvi odpouštění, 
dále kontrola funkce ventilu odpouštění, případně vyžádání zásahu servisu.

P6P6P6P6

P6-2.solenoid

Indikace poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu. Možnou příčinou je propouštění ventilu 
odpouštění z topného systému.
Zásah obsluhy: Ukončení indikace poruchy na displeji stiskem klávesy 'ESC'.  Pokud se 
porucha opakuje, je nutné provést kontrolu funkce ventilu odpouštění z topného systému, 
případně jeho vyčištění, nebo vyžádání zásahu servisu.

P7P7P7P7

P7-čas odpouštění

Dlouhodobé odpouštění ze soustavy. Pokud je servisním technikem povoleno hlídat čas 
odpouštění došlo k překročení nastaveného času. Pokud tlak poklesne pod hodnotu P4 je 
ukončeno odpouštění a ukončena indikace na displeji. 
Zásah obsluhy: Zjištění příčiny proč systém neodpouští. Kontrola funkce ventilu a 
regulační armatury odpouštění tlaku ze systému.
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Indikace havarijních stavů technologie. Zařízení je odstaveno a vyžaduje zásah
obsluhy. Pro ověření nastavených hodnot je stále přístupné ‘Uživatelské menu’ a na displeji nadále
zobrazován tlak v soustavě a výška hladiny v nádrži. 

Dojde k :
• vypnutí všech výstupů ovládajících technologické zařízení
• odstavení všech řídících algoritmů
• zobrazení kódu havárie v zóně 5 a textového popisu v zóně 7 na displeji
• podsvícení displeje na maximální jas po celou dobu trvání havárie
• akustické signalizaci integrovanou sirénkou (zrušení akustiky klávesou )
• přepnutí výstupního relé pro dálkovou indikaci havarijního stavu
• uložení tohoto stavu do paměti pro případ výpadku napájení

kód havárie
text havárie

význam

H1H1H1H1

H1-čas tlakování

Dlouhodobé tlakování soustavy -čas t1 (viz kap. 6.2). Tlakování od nastaveného tlaku P2 do 
tlaku P3 trvalo déle něž nastavený čas t1. Pravděpodobně došlo ke zvýšenému úniku vody 
z topného systému.
Zásah obsluhy: Zjistit příčinu úniku (možnou příčinou může být větší rozsah 
odvzdušňování systému, provádění oprav na topení, případně zavzdušnění čerpadel). 
Po zjištění příčiny a zjednání nápravy zkontrolovat zda se příčina havárie neprojevila i 
snížením hladiny vody v nádrži. Havarijní stav je nutno potvrdit dvojím  stiskem klávesy 
'ESC'. Po tomto potvrzení bude funkce zařízení obnovena.

H3H3H3H3

H3-nízký tlak

Minimální tlak v soustavě - menší než P0(viz kap. 2.1). Tlak v topném systému poklesl pod 
havarijní minimum na dobu delší než povolenou servisem (zpravidla 10 sec). Příčinou je náhlý 
(ne běžný provozní) pokles tlaku v topném systému na který zařízení seřízené na provozní stavy 
reaguje přechodem do havarijního stavu. Další příčinou může být závada technologie tlakování 
která je zpravidla indikována dopředu některou z poruch. 
Zásah obsluhy: Zjistit p říčinu možného poklesu tlaku v topném systému - podobně jako 
u H1. Zkontrolovat funk čnost jednotlivých částí technologie tlakování. Po zjištění příčiny 
a zjednání nápravy havarijní stav potvrdit dvojím stiskem klávesy 'ESC'. Po tomto 
potvrzení bude funkce zařízení obnovena.

H5H5H5H5

H5-měření tlaku

Porucha měření tlaku v soustavě. Měřící signál z čidla tlaku je mimo měřící rozsah. 
Zásah obsluhy: Zjistit, zda v topném systému je tlak alespoň hodnoty P0(viz kap. 2.1 a 6.1) 
(podle kontrolního manometru na zařízení). Po dotlakování minimálně do této hodnoty 
havarijní stav  potvrdit dvojím stiskem klávesy 'ESC'. Pokud se bude tento havarijní stav 
opakovat je nutno volat servis.

H6H6H6H6

H6-měření hladiny

Porucha měření výšky hladiny v nádrži. Měřící signál z čidla měření výšky hladiny v nádrži je 
mimo měřící rozsah. 
Zásah obsluhy: Zjistit, zda v nádrži je hladina vody výše než je umístěno čidlo. Po 
doplnění vody havarijní stav  potvrdit dvojím stiskem klávesy 'ESC'. Pokud se bude tento 
havarijní stav opakovat je nutno volat servis. 
Po přechodnou dobu je možné zařízení dále provozovat za podmínky, že obsluha bude vizuálně 
kontrolovat výšku hladiny vody v nádrži a při nedostatku ji doplní. Pro uvedení zařízení 
do tohoto přechodného stavu je nutno vyřadit okruh čidla měření. (viz kap. 6.3.1) Tento stav je 
do doby zásahu servisu nevratný. Obsluha po vyřazení měření přebírá zodpovědnost, že 
nedojde k poškození čerpadel z důvodu nízké hladiny vody v nádrži.

H7H7H7H7

H7-tlak v nádrži

Nežádoucí tlak v nádrži. Tlak v nádrži je nad rozsahem čidla měření výšky hladiny, dochází k 
nežádoucímu tlakování nádrže, pravděpodobně je neprůchodný přepad nádrže.
Hlídání tohoto havarijního stavu může servisní technik povolit nebo zakázat.
Zásah obsluhy: Zajistit pr ůchodnost přepadu nádrže. Po odstranění závady havarijní stav 
potvrdit dvojím stiskem klávesy 'ESC'. Pokud se bude tento havarijní stav opakovat je 
nutno volat servis. 
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kód havárie
text havárie

význam

HPHPHPHP

Systémová chyba

Tento typ havárie vyžaduje bezpodmínečně zásah servisu. 
Zásah obsluhy: Havarijní stav  potvrdit dvojím stiskem klávesy 'ESC'. Havarijní stav se 
do doby zásahu servisu bude pravděpodobně periodicky opakovat po 24h.

Indikace dalších stavů - slouží pro upozornění obsluhy na výjimečný stav zařízení. Tento stav
nemá vliv na chod zařízení, není-li uvedeno jinak. Indikace je provedena kódem a textem na displeji.

kód stavu
text stavu

význam

NNNN

náhradní provoz!

Zařízení je přepnuto do režimu 'náhradní provoz' (viz kap. 6.5.1). Náhradní provoz lze aktivovat 
pouze pokud je to povolené servisní, nebo montážní organizací. 
Zásah obsluhy: Zařízení nevyžaduje zásah obsluhy.

SSSS

volejte SERVIS!

Na zařízení je nutné provést servisní prohlídku. Zařízení je zatím funkční.
Zásah obsluhy: Je nutné volat servis.  Indikaci na displeji lze ukončit stiskem klávesy 
'ESC'.

RRRR

RUČNÍ PROVOZ

Zařízení je přepnuto do ručního provozu. Všechny řídící algoritmy jsou odstaveny, zařízení lze 
ovládat pouze ručně tlačítky.  (viz kap.3.)

2. Popis algoritm ů a nastavovaných hodnot

2.1. Tlakování soustavy 

Tlakování soustavy jeřízeno podle nastavených úrovní tlaků, které jsou porovnávány s aktuálním
tlakem soustavy měřeným tlakovým senzorem. Jsou rozlišovány tyto úrovně:

úroveň význam  technologie
P6 maximální havarijní tlak indikace poruchového stavu
P5 maximální provozní tlak start algoritmu odpouštění soustavy
P4 stop algoritmu odpouštění soustavy
P3 stop algoritmu tlakování soustavy
P2 minimální provozní tlak start algoritmu tlakování soustavy
P1 minimální poruchový tlak indikace poruchového stavu
P0 minimální havarijní tlak indikace havarijního stavu

Tyto úrovně je možno nastavit v uživatelském menu (viz kap. 6.1).

2.1.1. Tlakování soustavy u zařízení typu E 

Při poklesu tlaku v soustavě pod úroveň P2 je spuštěno čerpadlo (algoritmus chodučerpadel bude
popsán dále). Zároveň je nastartovánčasovač t1 který hlídá maximální dobu tlakování soustavy. Chod
tohoto časovače je indikován grafickým symbolem „T1“ na displeji. Je stálemonitorován tlak a při
dosažení tlaku v soustavě nad úroveň P3 dojde k ukončení tlakování.

7



TD-VDZ-07U Vyrovnávací a doplňovací zařízení. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. ZÁŘÍ 2012

Po celou dobu tlakování je hlídáno překročení časového intervalu t1- nastavený pojistný časový
interval doplňování soustavy. Tento interval je možno nastavit v uživatelském menu (viz kap. 6.2)
Pokud je dosaženo tlakuP3 před ukončením tohoto intervalu znamená to, že tlakování bylo normálně

ukončeno. Pokud ale tentočasový interval doběhne před dosažením tlakuP3, je systém odstaven do
havarijního stavu‘dlouhodobé tlakování soustavy’. Tento stav je indikován kódem ‘H1’ na
displeji a přepnutím relé ‘Indikace havarijního stavu’.
Dále je po celou dobu tlakování hlídána blokovací hladina chodu čerpadelh1. Při poklesu hladiny v
nádrži pod tuto mez jsoučerpadla odstavena. Odstavení trvá až do doplnění hladiny v nádrži na úroveň
h3. Blokování chodu čerpadel je indikováno na displeji (výška hladiny se zobrazí inverzně).
Po dobu doplňování je přerušen chodčasovače t1, aby nedošlo k překročení pojistnéhočasového
intervalu.
Tlakování je možné nouzově provádět i v náhradním provozu. (viz kapitola 6.5.1)

2.1.2. Tlakování soustavy u zařízení typu H (horkovodní)

Při poklesu tlaku v soustavě pod úroveň P2 dojde ke startučerpadla (algoritmus chodučerpadel bude
popsán dále). Zároveň je spuštěn časovač t1 který hlídá maximální dobu tlakování soustavy. Tento
interval je možno nastavit v uživatelském menu (viz kap. 6.2). Chod tohotočasovače je indikován
grafickým symbolem „T1“ na displeji. Je monitorován tlak a při dosažení tlaku v soustavě nad úroveň
P3 dojde k ukončení tlakování.
Po celou dobu tlakování je hlídána blokovací hladina chodučerpadelh1. V případě poklesu vody v
nádrži pod tuto mez ječerpadlo odstaveno. Odstavení trvá (i při opakovaném tlakování) až do doplnění
na úroveň h3.
Současně je otevřen doplňovací ventil pro doplnění tlaku (přepouštěním z primeru) na úroveň P3. Dále
je po celou dobu tlakování hlídáno překročení časového intervalu t1- nastavený pojistný čas
doplňování soustavy. Pokud je tlaku P3 dosaženo před ukončením tohoto intervalu, znamená to, že
tlakování bylo normálně ukončeno. Pokud ale tentočasový interval doběhne před dosažením tlakuP3,
je celý systém odstaven do havarijního stavu ‘dlouhodobé tlakování soustavy’. Tento stav je
indikován kódem ‘H1’ na displeji a přepnutím relé ‘Indikace havarijního stavu’.

2.1.3. Tlakování soustavy po výpadku napájecího napětí

Havarijní stavy a vybrané poruchové stavy jsou uloženy v paměti automatu a i po dlouhodobém
výpadku napájení zůstane havarijní stav indikován a je nutno jej potvrdit (viz kap. 2.6). V případě, že
dojde k výpadku napětí v okamžiku, kdy nebyl zjištěn havarijní stav a před obnovením přívodu
elektrické energie dojde k poklesu tlaku v soustavě pod úroveň tlaku P2, P1 nebo P0, je po obnovení
přívodu elektrické energie ihned spuštěn zvláštní algoritmus „Nájezd“. Tento algoritmus spustí
tlakování (a případně i doplňování nádrže) a snaží se do 5 minut dosáhnout nastavených provozních
hodnot. Pokud jich dosáhne, pokračuje standardním algoritmem tlakování, který byl popsán v
předchozím textu. V opačném případě dojde k havarijnímu odstavení zařízení.

2.1.4. Snižování tlaku v soustavě

Při nárůstu tlaku v soustavě nad úroveň P5 dojde k otevření ventilů odpouštění. Tyto ventily jsou
otevřeny až do té doby, než poklesne tlak v soustavě pod úroveň P4. 
Po dobu odpouštění je hlídáno překročeníčasového intervalu t3- nastavený pojistnýčas odpouštění
soustavy. Tento interval je možno nastavit v uživatelském menu (viz kap. 6.2.).
Pokud odpouštění trvá déle, než je nastavený pojistnýčas t3, je na displeji indikována porucha‘P7’ a
odpouštění pokračuje. Až poklesne tlak pod hodnotuP4 dojde k ukončení odpouštění a ukončení
indikace poruchy.
Pojistný čas odpouštění není hlídán během odplynění.
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2.2.  Chod čerpadel

Zařízení má dvě čerpadla. Jejich chod je ovládán algoritmem tlakování soustavy. Otáčky čerpadel jsou
ovládány mikroprocesorovým frekvenčním měničem tak, aby nárůst tlaku byl optimální pro danou
soustavu. Současně je po celou dobu chodu motoru monitorován jeho stav. Poruchový stavčerpadla
(nebo měniče) je indikován signálkou žluté barvy vedle tlačítek ručního ovládáníčerpadla. Pokud jsou
obě čerpadla v pořádku, je při každém tlakování startováno jinéčerpadlo - dochází ke střídání
čerpadel. Pokud dojde k překročení mezí ochranných hodnot měniče u jednohočerpadla je toto
odstaveno a ihned záskokově nastartováno druhéčerpadlo (pokud je k dispozici). Tento výpadek
čerpadla je uložen v paměti řídícího systému a indikovánblikající signálkou žluté barvy vedle
tlačítek ručního ovládání příslušnéhočerpadla. Při příštím startu tohotočerpadla je indikace signálkou
zrušena, signálka zhasne, ale předchozí výpadek je stále pamatován. Pokud dojde k opětnému výpadku
motoru, je počítadlo výpadků v paměti zvětšeno o jedna a opět bliká signálka žluté barvy vedle tlačítek
ručního ovládání čerpadla. (Současně probíhá tlakování záskokovým čerpadlem.) 
V případě že i po třetím startučerpadla dojde k výpadku motoru,rozsvítí se trvale signálka žluté
barvy vedle tlačítek ručního ovládáníčerpadla a další spuštění tohotočerpadla je blokováno. Současně
je sepnut kontakt relé‘Hlášení poruchového stavu’.Tento stav tedy nastanepo třech bezprostředně
po sobě následujících výpadcích motoru. V případě, že např. po dvou výpadcích je třetí cyklus
tlakování čerpadlem dokončen bez výpadku ochran měniče je počítadlo výpadků čerpadla vynulováno.
V případě blokování jednohočerpadla (po třech výpadcích po sobě) není prováděno střídání a záskok
čerpadel (je používáno pouze jedno). Pokud nastal tento stav, je možno prostřednictvímuživatelského
menu počítadlo výpadku ochran vynulovat (viz. kap. 6.4) a tím umožnit další používáníčerpadla pro
tlakování soustavy.Samozřejmě je nutné zvážit, proč dochází k aktivaci ochrany motoru/měniče,
jestli se nejedná např. o mechanickou závadu čerpadla apod.
Pro případ jiné poruchyčerpadla má uživatel možnost blokovat používání jednoho nebo druhého
čerpadla algoritmem. (viz. kap. 6.5)

2.3. Doplňování nádrže - pouze u za řízení typu E

Doplňování vody do nádrže jeřízeno podle aktuální výšky hladiny vody v nádrži, měřené tlakovým
senzorem. Jsou rozlišovány tyto úrovně hladiny:

úroveň Význam  technologie
h6 maximální hladina – přepad zařízení hlásí poruchový stav *
h5 horní hladina předřazeného doplňování zavře ventil předřazeného doplňování *
h4 spodní hladina předřazeného doplňování otevře ventil předřazeného doplňování *
h3 provozní maximální hladina zavře ventil doplňování
h2 provozní minimální hladina otevře ventil doplňování 
h1 blokovací hladina chodu čerpadel blokování chodu čerpadel

* funkce musí být povolena servisním technikem

Úrovně h1, h2, h3, h6 je možno nastavit v uživatelském menu (viz kap.6.3).

Pokud je hladina v nádrži pod úrovníh1 dojde k blokování spouštění čerpadel (pokud jsoučerpadla
v chodu, dojde k jejich odstavení). K povolení chodučerpadel dojde až po doplnění hladiny na úroveň
hladiny h3.  
Při poklesu hladiny pod úroveň h2 je otevřen ventil doplňování nádrže a sepnut kontakt ovládání
úpravny vody. Zároveň je spuštěn časovač t2, který hlídá maximální dobu doplňování nádrže. Tato
hodnota je nastavitelná v uživatelském menu (viz kap. 6.2).Chod tohotočasovače je indikován
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grafickým symbolem „T2“ na displeji. Doplňování nádrže se zastaví na úrovni hladinyh3 uzavřením
ventilu. 
Po celou dobu doplňování je hlídánčas t2 - nastavený pojistnýčasový interval doplňování nádrže.
Pokud dojde k doplnění na hladinuh3 před ukončením tohotočasu znamená to, že doplňování bylo
normálně ukončeno. Pokud ale dojde k překročení tohotočasového intervalu před doplněním nádrže na
hladinu h3, dojde k indikaci poruchového stavu ‘dlouhodobé doplňování nádrže’. 
Pokud je hladina v nádrži pod úrovníh4 je otevřen ventil předřazeného doplňování nádrže. Tento
ventil je uzavřen při dosažení hladinyh5. Možnost nastavení těchto hladin je přístupné pouze
servisnímu technikovi, který tuto funkci povolí nebo zakáže. 
Pokud výška hladiny v nádrži překročí nastavenou úroveň h6 je indikován poruchový stav na displeji.
Tuto funkci lze zablokovat nastavením hodnoty h6 na symbol „---“. 

Pokud je sepnuto doplňování, je vždy v chodu minimálně 20 sekund.

2.4. Odplyn ění

Pro nastavení jsou k dispozici tyto parametry:

parametr Význam  technologie
o1 povolení/zakázání odplynění

(1/0)
cykly odplynění probíhají pouze při povoleném
odplynění

Podrobnější popis nastavení je uveden v uživatelském menu (viz kap. 6.7 )

Uživatel má možnost algoritmus odplynění zakázat (vypnout) a povolit (zapnout). Oboje pouze
v případě, že je algoritmus odplynění povolen i servisním technikem. Po povolení odplynění se jeho
první cyklus provede v první celou hodinu a poté v přesně definovaných časech takto:

• prvních 10dní (od 1. do 10. dne) – každé 2 hodiny
• dalších 20dní (od 11. do 30. dne) – každých 10 hodin
• dále (od 31. dne) každých 24 hodin, vždy ráno ve 2:00

V čase kdy má probíhat odplynění je zkontrolován stav systému (havárie, poruchy, tlak). Pokud je vše
v povolených mezích, je nastartován cyklus odplynění, pokud ne, je cyklus vynechán. Cyklus
odplynění začíná tlakováním systému na tlak P5 a následně otevřením ventilu odpouštění. Během
odplynění je ventil odpouštění stále otevřen a výkončerpadla je regulován, aby udržel tlak v soustavě.
Běh je signalizován blikajícím/svítícím grafickým symbolemT3 na displeji (bliká při úvodním
tlakování na tlak P5). Cyklus je ukončen po uběhnutí nastavené délky cyklu odplynění (nastaví servis).
Pokud kdykoli v průběhu cyklu odplynění dojde k poklesu tlaku v soustavě pod P2 nebo nárůstu nad
P5 je cyklus ukončen a řízení VDZ převzato standardními algoritmy. 

2.5. Poruchové stavy za řízení

Tento algoritmus slouží pro upozornění obsluhy o poruchovém stavu technologie. Tento stav nemá
vliv na chod technologie – je tedy pouze informací. Indikaceje provedena kódem a textem na displeji a
přepnutím výstupního relé pro dálkovou indikaci poruchového stavu.

kód 
poruchy Příčina poruchového stavu

algoritmus
E       H

P P P P tři výpadky obou čerpadel – podezření na poruchu FM � �

PLPLPLPL tři výpadky levého čerpadla - bezprostředně za sebou � �
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PPPPPPPP tři výpadky pravého čerpadla  - bezprostředně za sebou � �

P1P1P1P1
neočekávaný nárůst hladiny v nádrži - je možné že
propouští ventil doplňování nebo odpouštění tlaku

� �

P2P2P2P2 dlouhodobé doplňování nádrže (déle než čas t2) � 	

P3P3P3P3 minimální tlak v soustavě - menší než P1 � �

P4P4P4P4 hladina v nádrži je nad hodnotou h6 � �

P5P5P5P5 tlak v soustavě je nad hodnotou P6 � �

P6P6P6P6
neočekávaný pokles tlaku v soustavě - je možné že
propouští ventil odpouštění tlaku

� �

� poruchový stav je indikován 
	 poruchový stav není indikován 

Poruchové stavy P1, P2 a P6 slouží pro upozornění obsluhy na možné obtíže zařízení - a vyžadují
potvrzení z klávesnice (1 x stisk ESC). 
Poruchové stavy P3, P4 a P5 slouží pro indikaci vybočení z normálních hodnot zařízení. Pokud příčina
poruchy skončí je ukončena i indikace. 
Porucha může být indikována i akusticky (siréna), pokud je tato funkceaktivována servisním
technikem.

2.6.  Havarijní stavy za řízení

Tento algoritmus slouží pro definované odstavení systému při výskytu havarijních stavů technologie.
Dojde k :

• vypnutí všech výstupů ovládajících technologické zařízení
• odstavení všech řídících algoritmů
• zobrazení kódu havárie v zóně 5 a textového popisu v zóně 7 na displeji
• podsvícení displeje na maximální jas po celou dobu trvání havárie

• akustické signalizaci integrovanou sirénkou (zrušení akustiky klávesou  )
• přepne výstupní relé pro dálkovou indikaci havarijního stavu
• uložení tohoto stavu do paměti pro případ výpadku napájení

kód
havárie příčina havarijního stavu

algoritmus
E       H

H1H1H1H1 dlouhodobé tlakování soustavy (čas t1) � �

H3H3H3H3
minimální tlak v soustavě - menší než P0
(časová prodleva cca 10 sekund - nastaví servis)

� �

H5H5H5H5 porucha měření tlaku v soustavě � �

H6H6H6H6 porucha měření tlaku v nádrži (hladiny) � �

H7H7H7H7 nežádoucí tlak v nádrži (čidlo mimo rozsah) � �

HPHPHPHP systémová chyba – kontaktujte výrobce (servis) � �

� havarijní stav je indikován 
	 havarijní stav není indikován 

Po tomto odstavení systémčeká na potvrzení havarijního stavu z klávesnice. Samozřejmě je nutné
zjistit příčinu havarijního stavu a provést nápravu.
Potvrzení havárie se provede v základním zobrazení (ne v menu) klávesou ‘ESC’. Při prvním stisku
dojde kezrušení akustické signalizaceintegrovanou sirénkou a teprve při druhém stisku dojde k
potvrzení havárie. Mezi prvním a druhým stiskem klávesy ‘ESC’ je nutné počkat alespoň 3s.
Pokud po potvrzení nezhasne indikace havárie na displeji, je pravděpodobné, že havarijní stav stále
trvá (H5 nebo H6).
Pro ověření nastavených hodnot je stále přístupné ‘Uživatelské menu’. 
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Pokud dojde k havarijnímu stavu „H6-porucha měření tlaku v nádrži“ má obsluha možnost vyřadit
okruh měření z funkce.(viz kapitola 6.3.1).Pozor toto vyřazení je bez zásahu servisního technika
nevratné! Po tomto vyřazení není hlídána hladina v nádrži a obsluha je povinna kontrolovat hladinu
vizuálně, aby nedošlo k poškozeníčerpadel. Tento způsob provozu je nouzový a slouží pouze pro
uvedení zařízení do chodu do příchodu servisního technika. 
Havárie může být indikována i akusticky (siréna), pokud je tato funkceaktivována servisním
technikem.

Pokud v průběhu činnosti zařízení dojde k několika poruchovým a havarijním stavům po sobě,
zůstávají tyto v paměti a při potvrzení (klávesou ESC) se na displeji postupně indikují.

3. Ruční režim
Po přepnutí přepínačePROVOZ do stavuručně (označení I) jsou vyřazeny funkceřídícího algoritmu.
Tento stav je indikován polohou přepínače a na displeji. Zobrazení hodnot měření tlaku soustavy a
výšky hladiny v nádrži je včinnosti. Pomocí tlačítek je možno ovládat jednotlivé akční členy
technologie – ventily a chod čerpadel.
Pomocný ventil odpouštění nemá vlastní tlačítko, ovládá se šipkou dolu� a jako indikace zapnutí
slouží grafický symbol T3 na displeji.
V ručním provozu není přístupné menu, žádné parametry nelze nastavovat.

Upozornění:

• Při chodu čerpadel v ručním režimu je stále kontrolována minimální hladina h1 v nádrži
a chodčerpadel je blokován při poklesu hladiny pod tuto úroveň. Tento stav je indikován
na displeji inverzně zobrazenou hodnotou výšky hladiny. Pokud je odstaveno měření
hladiny je nutno bezpodmínečně udržovat minimální hladinu v nádrži tak, aby nemohlo
dojít k chodu čerpadel bez vody) 

• Po celou dobu přepnutí do ručního režimu je generován signál havarijního stavu zařízení
shodně jako v případě havarijního stavu. To znamená, že pokud je tento signál zaveden do
nadřazeného systému, dojde k odstavení technologie 

• U zařízení typu E - po stisknutí tlačítka „DOPL ŇOVÁNÍ“ je výstup vždy sepnut minimáln ě
20s. Pokud je tlačítko drženo déle než 20s, potom je výstup vypnut hned po uvolnění tlačítka. 

4. Pojistky automatu
V tabulkách jsou uvedeny pojistky obvodů včetně předepsaných hodnot.

označení jištěné obvody hodnota pojistky
Fu.1 napájení automatu F 250 mA/L 250V
Fu.2 jištění ventilu odpouštění F  250mA/H 250V(písková)
Fu.3 jištění ventilů pro doplňování nádrže F  250mA/H 250V(písková)
Fu.4 jištění pomocného ventilu odpouštění F  250mA/H 250V(písková)
Fu.5 rezerva

Fu.6 jištění napájení externího dávkovacího čerpadla
F  2,5A/H 250V(písková) nebo 

F  3,15A/H 250V(písková)

Fu.7 jištění napájení úpravny vody 230V 50Hz
F  2,5A/H 250V(písková) nebo 

F  3,15A/H 250V(písková)

Fu.8
jištění pomocného napájecího výstupu (např. pro
signalizaci poruchového a havarijního stavu )

F  2,5A/H 250V(písková) nebo 
F  3,15A/H 250V(písková)
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5.  Popis programového vybavení za řízení VDZ

5.1. Úrovn ě programu

Základní - po zapnutí

• Nejprve se na displeji zobrazí logo, potomčíslo programu (např. V12.02), konfigurace programu
(např. 0E.600) a pak naběhne obrazovka základního zobrazení (viz kap. 1. Zobrazení na displeji)

• V případě výskytu některých závad zařízení se po logu zobrazí obrazovka, kde jsou vřádcích uvedeny
systémové informace pro identifikaci závady. Po stisknutílibovolné klávesy tato obrazovka zmizí a zařízení
přejde do normálního provozu (některé funkce mohou být omezeny).

• Zařízení nabíhá s plným jasem podsvícení. Po minutě neaktivity podsvícení pohasne na minimum. Při
stisknutí jakéhokoliv tlačítka se jas opět zvýší na maximum.

Uživatelská - uživatelské menu po držení klávesy ‘ENTER’ ze základní úrovně.

• Na displeji jsou zobrazovány jednotlivé položky uživatelského menu, resp. jednotlivé nastavené
nebo právě nastavované hodnoty.

Při vstupu do této druhé úrovně programu nedojde k odstavení technologie - na pozadí stále
probíhá řízení. Je tedy možno prohlížet nastavené hodnoty tlaků a pojistných časů. K odstavení
technologie a řízení dojde až po přistoupení ke změnám hodnot. Po opuštění menu dojde k
opětnému startu řídících algoritmů podle nových změněných hodnot.

Servisní - tato úroveň je chráněna kódem před neoprávněným přístupem.

5.2. Klávesnice

Ovládací klávesniceřídícího automatu sestává ze šesti kláves které slouží pro změnu a prohlížení
nastavených parametrů, pro pohyby v menu a pro servisní nastavování, oživování a testování automatu.
Popis funkcí kláves je uveden v tabulce (pro pohyb v menu a pro změny hodnot).

KLÁVESA SCHEMA POHYB V MENU PŘI STISKU ZM ĚNA HODNOTY PŘI STISKU

 o položku menu nahoru  zvětšení hodnoty

o položku menu dolu zmenšení hodnoty

není použito posun o jednu pozici vlevo

není použito posun o jednu pozici vpravo

 
o úroveň menu zpět

zpět ze změn hodnoty s navrácením 
původní hodnoty

 

o úroveň menu dál
(potvrzení vybrané položky)

přepis původní hodnoty novou změněnou 
hodnotou

 
Při déletrvajícím stisku klávesy je periodicky generován signál opakovaného stisku klávesy
(autorepeat). Toto umožní pohodlnější nastavení hodnot tlaků, časů a hladin přidržením kláves.
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5.3. Struktura uživatelského menu

14

1. Tlak P0 . . .   50
2. Tlak P1 . . . 150
3. Tlak P2 . . . 220
4. Tlak P3 . . . 300
5. Tlak P4 . . . 240
6. Tlak P5 . . . 320
7. Tlak P6 . . . 400

Čas: 10:52

Datum: 18. 7.2012

Den: středa

1. Čas t1 . . . .  5,0
2. Čas t2 . . . .  5,0
3. Čas t3 . . . .  --,-

1. Hlad. h1 . . .   10
2. Hlad. h2 . . .   30
3. Hlad. h3 . . .   60
4. Hlad. h6 . . . 150

1. Tlaky
2. Časy
3. Hladiny
4. Nulování
5. Čerpadla
6. Reálný čas
7. Odplynění
8. Léto/Zima
9. Kódování

1. Tlak P0 . . .   50
2. Tlak P1 . . . 150
3. Tlak P2 . . . 220
4. Tlak P3 . . . 300
5. Tlak P4 . . . 240
6. Tlak P5 . . . 320
7. Tlak P6 . . . 400

1.Tlaky1.Tlaky1.Tlaky1.Tlaky

2. Časy2. Časy2. Časy2. Časy

3. Hladiny3. Hladiny3. Hladiny3. Hladiny

P 0        5 0

t 1       5 , 0

Hlavní úroveňHlavní úroveňHlavní úroveňHlavní úroveň 1.Tlak P01.Tlak P01.Tlak P01.Tlak P0

obdobně pro P1 - P6

obdobně pro t2 a t3
předchozí menu zůstává na pozadí

h 1        1 0
obdobně pro h2 - h6
předchozí menu zůstává na pozadí

4. Nulování4. Nulování4. Nulování4. Nulování

N u l u j i O k

5. Čerpadla5. Čerpadla5. Čerpadla5. Čerpadla

Č e      1   1

6. Reálný čas6. Reálný čas6. Reálný čas6. Reálný čas

na displeji max.7 položek, při 
listování se přepínají stránky

Čas: 10:52

Datum: 18. 7.2012

Den: středa

7. Odplynění7. Odplynění7. Odplynění7. Odplynění

o 1           1

8. Léto/Zima8. Léto/Zima8. Léto/Zima8. Léto/Zima

       Z I M A

předchozí menu zůstává na pozadí

předchozí menu zůstává na pozadí

předchozí menu zůstává na pozadí

9. Kódování9. Kódování9. Kódování9. Kódování

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O k P a r P
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6.  Postup nastavování hodnot v uživatelském menu

Na obrázku je přehledově zobrazeno uživatelské menu. Pro pohyb po jednotlivých položkách menu
slouží klávesy, jejichž symboly jsou nakresleny vedle položek menu nebo jejich spojnic. Pro lepší
orientaci v menu je na první pozici položek menu zobrazeno pořadové číslo. 

Obecný postup (vysvětlen na změně hodnoty tlaku P2) je následující:

1. jsme v základní úrovni
2. dlouhým stiskem ‘ENTER’ přejdeme do uživatelského menu
3. na displeji je zobrazena první stránka hlavní úrovně menu, první položka „1. Tlaky“ je

zvýrazněna
4. stiskem ‘ENTER’ se zobrazí druhá úroveň menu (seznam tlaků - zde je vidět všechny hodnoty),

zvýrazněna je první položka „1. Tlak P0 ...“
5. dvakrát stiskeme ‘�’ , zvýraznění se přesune na položku „3. Tlak P2 ...“ - máme vybranou

položku, kterou chceme měnit
6. stiskem ‘ENTER’ se přes menu zobrazí pole ve kterém je velkým písmem uveden název

parametru a jeho hodnota, tedy např. „P2  220“, v tuto chvíli můžeme již hodnotu měnit
7. stiskem ‘�’  hodnotu zvyšujeme ( stiskem ‘�’ snižujeme)
8. a) stiskem ‘ESC’ se změna neprovede a na displeji se zobrazí předchozí úroveň menu (seznam

tlaků) s původní hodnotou
b) stiskem ‘ENTER’ se provede změna a na displeji se zobrazí předchozí úroveň menu (seznam
tlaků) s novou hodnotou

9. stiskem ‘ESC’ se na displeji zobrazí předchozí úroveň menu (hlavní úroveň)
10. stiskem ‘ESC’ se vrátíme do základní úrovně

6.1. Postup nastavování tlak ů

V položce hlavní úrovně menu „1. Tlaky“ je možno nastavit sadu parametrů tlaků P0 - P6. Po každé
změně tlaku, při návratu do hlavní úrovně menu, je provedena jednoduchá kontrola na numerickou
správnost nastavených hodnot. Musí být dodrženy následující vztahy mezi tlaky:

P0 < P1 < P2 < P3

P4 < P5 < P6

P2 < P4

Pokud nejsou tyto vztahy dodrženy, dojde při návratu do hlavní úrovně menu po stisku ‘ESC’ k 
indikaci, který ze vztahů není dodržen. Například, je-li tlak P3 menší než tlak P2, zobrazí se na displeji
velkým písmem hlášení „E P2P3“. Písmeno „E“ značí chybné nastavení a zbytek textu, tedy „P2P3“,
značí, které dva tlaky jsou v kolizi. Po dalším stisku ‘ESC’ jsme vráceni do režimu prohlížení hodnot a
nastaveni na jednu z nesprávných hodnot.

6.2. Postup nastavování časů

U programu prořízení doplňovacích zařízení typu E je možno nastavovatčasy t1, t2 a t3. U programu
pro řízení doplňovacích zařízení typu H je možno nastavit pouzečasy t1 a t3 -čas t2 nemá u této
technologie význam. V položce hlavní úrovně menu „2.Časy“ je možno nastavit parametryčasů. Tyto
časy jsou zobrazovány ve tvaru MM,SS kde MM jsou minuty a SS jsou sekundy.
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6.3. Nastavení úrovní dopl ňování nádrže

V položce hlavní úrovně menu „3. Hladiny“ je možno nastavit parametry pro algoritmus doplňování
nádrže. Po stisku klávesy ‘ENTER’ na této položce jsme v režimu prohlížení nastavených hodnot.
Nastavené hodnoty hladin jsou uvedeny přímo v cm. Rozsah nastavení je dán nastaveným snímačem a
je většinou 0-250cm (může být i 0-600cm). Úroveň hladiny je měřena od bodu umístění tlakového
snímače.
V druhé úrovní menu se zobrazujíčtyři úrovně hladin. Po každé změně nastavení a návratu do hlavní
úrovně menu je provedena jednoduchá kontrola na numerickou správnost nastavených hodnot. Musí
být dodrženy následující vztahy mezi tlaky:

h1 > 5 
h1 < h2 < h3 << h6

rozdíl mezi jednotlivými hladinami musí být alespo ň 5 !

Pokud nejsou tyto vztahy dodrženy, dojde při návratu do hlavní úrovně menu po stisku ‘ESC’ k 
indikaci, který ze vztahů není dodržen. Například, je-li hladina h3 menší než hladina h2, zobrazí se na
displeji velkým písmem hlášení „E h2h3“. Písmeno „E“ značí chybné nastavení a zbytek textu, tedy
„h2h3“, značí, které dvě hladiny jsou v kolizi. Po dalším stisku ‘ESC’ jsme vráceni dorežimu
prohlížení hodnot a nastaveni na jednu z nesprávných hodnot.
Hladina h6 slouží pouze pro možnou signalizaci překročení maximální výšky kapaliny v nádrži jako
poruchový stav P4. Pokud by tato funkce nebyla požadována lze nastavit místočíselné hodnoty symbol
„---“ a tím funkci hlídání maxima vyřadit.

6.3.1. Vyřazení okruhu měření hladiny v nádrži

Pokud dojde k havarijnímu stavu ‚H6 - porucha měření hladiny v nádrži‘ má obsluha možnost vyřadit
okruh měření z funkce.Pozor toto vyřazení je bez zásahu servisního technika nevratné!Vyřazení
je možno provést pouze při havarijním stavu H6. Potom se namísto položek pro nastavení jednotlivých
hladin objeví nápis „Odst?“, po stisku ‘ENTER’ se vypíše nápis „Ano?“ a po dalším stisku ‘ENTER’
je měření vyřazeno. Po tomto vyřazení není hlídána hladina v nádrži, což je indikováno na displeji
symbolem „--“ místočíselné hodnoty a obsluha je povinna kontrolovat hladinu vizuálně, aby nedošlo
k poškozeníčerpadel. Tento způsob provozu je nouzový a slouží pouze pro uvedení zařízení do chodu
do příchodu servisního technika. 

6.4. Reset poruch motoru čerpadel

Poruchový stavčerpadla je indikován signálkou žluté barvy u tlačítka ručního ovládáníčerpadla.
Pokud dojde k tomuto stavu (viz kap. 2.2), je možno počítadlo výpadku ochran motoru vynulovat a
umožnit tak používáníčerpadla pro tlakování soustavy.Samozřejmě je nutno zvážit proč dochází k
aktivaci ochrany motoru/měniče, zda-li se nejedná např. o mechanickou závadu čerpadla apod.
Toto vynulování se provede v uživatelském menu. Po stisku ‘ENTER’ na položce hlavní úrovně menu
„4. Nulování“ je provedeno vynulování poruch a na displeji se po sobě objeví nápisy „Nuluji“ a
potvrzení „Ok“. Po chvilce se opět zobrazí hlavní úroveň menu a žluté signálky, které signalizovaly
poruchy, zhasnou.
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6.5. Povolení nebo zákaz chodu čerpadla

Pro případ poruchyčerpadla je dána uživateli možnost zablokovat použití jednoho nebo druhého
čerpadla. Po stisku ‘ENTER’ na položce hlavní úrovně menu „5.Čerpadla“ se na displeji velkým
písmem zobrazí aktuální stav. Například je-li zobrazeno „Če 0 1“, znamená to, že levéčerpadlo
nebude algoritmem používáno a tlakování bude prováděno pouze pravýmčerpadlem. Šipkami�,�
lze přímo zvolit jednu ze tří možných kombinací („0 1“, „1 0“ nebo „1 1“). Zvolená kombinace se
potvrdí stiskem ‘ENTER’. Nechceme-li nastavení měnit, položku opustíme stiskem ‘ESC’.
Standardní nastavení, při kterém jsou používánačerpadla rovnoměrně je „Če 1 1“. Indikace
vyřazenýchčerpadel je provedena trvalým svitem signálky žluté barvy u tlačítka ručního ovládání
čerpadla, podobně jako při poruše.

6.5.1. Náhradní provoz

Pro případ poruchy oboučerpadel nebo frekvenčního měniče je dána uživateli možnost náhradního
provozu. Tuto možnost však musí povolit servisní technik při uvádění zařízení do provozu. Potom je
možno zablokovat použití oboučerpadel a převedení algoritmu tlakování na náhradní provoz.
Současně musí být přestaveny ventily tak, aby elektroventil doplňování nádrže při otevření tlakoval
soustavu (přestavení ventilů není potřeba u zařízení typu H). 
Toto nastavení náhradního provozu se provede zablokovánímobou čerpadel v položce menu
„5. Čerpadla“. Po stisku ‘ENTER’ je nutno nastavit kombinacičerpadel „Če 0 0“. Pokud tuto
kombinaci nelze nastavit, není tato možnost náhradního provozu povolena servisním technikem. 
Po zablokování oboučerpadel (přechod na náhradní provoz) dojde ke zdvojnásobeníčasu t1
(maximálníčas tlakování soustavy). Je také změněna hranice ukončení tlakování P3 na hodnotu P3 =
P3 - (P3-P2)/2, tedy do středu mezi původní hodnoty P2 a P3.
Pokud bude opět povoleno alespoň jedno z čerpadel bude opět čas t1 zmenšen na polovinu a hodnota
P3 navrácena zpět.
Uvedený režim provozu vyžaduje i přestavení ventilů (viz popis technologie). Jedná se o náhradní
provoz na nezbytně dlouhou dobu, který nezaručuje plnohodnotnou funkci zařízení. Při použití funkce
odplynění (kap.6.7) je přepnutím do náhradního provozu odplynění přerušeno.

6.6. Nastavení vnit řního časového obvodu

Pro časově řízené funkce je vestavěn obvod, který udržuje běžící čas i při vypnutém zařízení. Pro
nastavení tohoto obvodu slouží položka menu „6. Reálnýčas“. Po stisku ‘ENTER’ na této položce je
na displeji zobrazen aktuálníčas, datum a den v týdnu. Pokud chceme změnit některý z údajů
stiskneme nejprve ‘ENTER’, první údaj (hodiny) se označí rámečkem, jsme v editačním režimu.
V editačním režimu můžeme pomocí šipek,� vybírat údaj, který budeme měnit (vybraný údaj se
označí rámečkem), a pomocí šipek �‚� měníme hodnotu v rámečku.
Stiskem ‚ENTER‘ se nastavené hodnoty uloží do vnitřního obvodu a opustí se editační režim (zmizí
rámeček). Stiskem ‚ESC‘ v editačním režimu se veškeré úpravy zruší,čas zůstane původní a opustí se
editační režim.
Dalším stiskem ‚ESC‘ se vrátíme na hlavní úroveň menu.
Zařízení má funkci automatického přechodu na letní a zimníčas. Aby funkce správně fungovala, musí
být správně nastaven čas, datum i den v týdnu.

6.7. Postup nastavování parametr ů odplyn ění

Tato funkce musí být povolena servisním technikem. Pokud funkce není povolena, po tisku ‘ENTER’
na položce „7. Odplynění“ se pouze zobrazí hodnota parametru „o1  0“ a hodnota nejde změnit.
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Pokud je funkce servisem povolena, je možné nastavovat hodnotu parametruo1 pomocí šipek�‚�.
Při nastavení hodnoty 0 je odplynění zakázáno (odplynění se neprovádí), nastavením na hodnotu 1 se
odplynění povoluje.
Přestavením hodnoty z 0 na 1 (povolení odplynění) dochází také ke změně intervalu mezi cykly
odplynění na výchozí hodnotu 2hod (viz kap.2.4).

6.8. Postup nastavování období (Léto/Zima)

Tato funkce musí být povolena servisním technikem. Pokud funkce není povolena, po tisku ‘ENTER’
na položce „8. Léto/Zima“ se pouze zobrazí hodnota parametru „ZIMA“ a hodnota nejde změnit.
Pokud je funkce povolena, lze šipkami�,� nastavit období na hodnotu „ZIMA“ nebo „LÉTO“.
Funkce slouží k ulehčení přechodu mezi různými režimy provozu soustavy v letním a zimním období.
Každé období má vlastní sadu tlaků P0 - P6. Tyto sady tlaků se potom automaticky přepínají podle
zvoleného období. (Současně se přepínají i další parametry, které jsou přístupny pouze ze servisního
menu.)

Postup nastavení obou sad tlaků je následující. 

1. nastavit v položce „8. Léto/Zima“ hodnotu „ZIMA“
2. standardním způsobem nastavit tlaky P0 - P6 pro zimní provoz ( + parametry

v servisním menu)
3. nastavit v položce „8. Léto/Zima“ hodnotu „LÉTO“
4. standardním způsobem nastavit hodnoty P0 - P6 pro letní provoz ( + parametry

v servisním menu)
5. vybrat správné období

Letní období je indikováno grafickým symbolem „L“ na displeji při základním zobrazení.

6.9. Nastavení položky kódování

Položka je pro servisní účely, v menu se zobrazuje pouze v případě potřeby.
Položku obsluhujte podle pokynů servisního technika.

18



TD-VDZ-07U Vyrovnávací a doplňovací zařízení. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. ZÁŘÍ 2012

7. Technické údaje a parametry 

7.1. Řídící jednotka RAK VDZ-G

Výrobce : Zdeněk Moty čka, HWM
Typ: RAK VDZ-G
Napájení: jmenovité pracovní napětí 230V ± 20%  45÷55 Hz

jmenovitý proud 4A/7A (podle typu čerpadel)
maximální proud  9,3A
jmenovité izolační napětí 2 kV
jištění přívodu 10A - B

Ochrana: krytím, ochranným vodičem
Krytí: IP 54,  IP 21 při otevření 
Provozní teplota: 0 ÷ 40 ºC
Relativní vlhkost: max. 90%
Nadmořská výška: 1500 m
Prostor: normální
Provozní podmínky: teplota okolí 0 ÷ 40°C relativní vlhkost 90%
Rozměry (v,š,h): 430 x 350 x 155 mm, hmotnost 9,8 kg.

Přívod napájení by měl splňovat požadavky noremČSN 332000-4-41,ČSN 332000-5-54,ČSN
341390,ČSN 334000 aj. Tyto normy se týkajířešení ochran před úrazem elektrickým proudem,
řešení uzemnění  a ochrany před přepětím a bleskem.

7.2. Jednotka frekven čního m ěniče SV-iC5

Výrobce : LS Industrial Systems Co., Ltd
Typ: SV008iC5
Napájení: jmenovité pracovní napětí 200 - 230V ± 10%  50 - 60 Hz
Proud: max. 9,2A
Výstup: 3 x 0 - 230V ± 10%

jmenovitý výstupní proud 5A
přetížitelnost 150 % po dobu 30s

Ochrany: přepěťová, nadproudová (I x t), zkrat fáze - fáze, zkrat fáze - zem
Krytí: IP 20
Provozní podmínky: teplota okolí -10°C ÷ 40°C relativní vlhkost 90% (nekondenzující)
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7.3.  Popis svorkovnice desky vstup ů a výstup ů

SVORKY DRUH POUŽITÍ
X 1
X 2

~ 24V výstup napájení 24V

X 3
X 4

GND
OVLÁD.

ovládání přepínacího relé výběru čerpadla

X5-X18 rezerva
X 19
X 20

X 21,X 22
X23

GND

A/D IN

společný vodič + stínění
snímač tlaku v nádrži
svorky pro napojení dalšího měřícího vstupu  (nutno konzultovat s firmou Autron)
snímač tlaku v nádrži – napájení

X 24
X 25

X 26,X 27
X 28

GND

A/D IN

společný vodič + stínění
snímač tlaku v soustavě
svorky pro napojení dalšího měřícího vstupu  (nutno konzultovat s firmou Autron)
snímač tlaku v soustavě – napájení

X 37
X 58
X 59

L spínané
PE
N   

pomocný ventil odpouštění (pojistka Fu.4)

X 38
X 60
X 61

L spínané
PE
N

ventil odpouštění (pojistka Fu.2)

X 39
X 40
X 62
X 63

 L stálé
L spínané 

PE 
N

ventil předřazeného doplňování (pojistka Fu.3)
nebo houkačka (pokud je funkce povolena v servisním menu)

X 41
X 42
X 64
X 65

L stálé 
L spínané

PE 
N

ventil doplňování nádrže / tlakování (pojistka Fu.3)

X 43
X 44

KONTAKT 
KONTAKT

spínací kontakt úpravny vody  (nejištěno)

X 45
X 66
X 67

L spínané
PE 
N

rezerva (pojistka Fu.5)

X 68
X 69

PE
N

rezervní svorky PE a N

X 46
X 47
X 48

KONTAKT
KONTAKT 
KONTAKT

kontakt indikace havarijního stavu (rozepnutý v případě hav. stavu / přepnutí do ručního režimu)
společný
kontakt indikace havarijního stavu (sepnutý v případě hav. stavu / přepnutí do ručního režimu)

X 49
X 50
X 51

KONTAKT 
KONTAKT 
KONTAKT

kontakt indikace poruchového stavu (rozepnutý v případě por. stavu/přepnutí do ručního režimu)
společný
kontakt indikace poruchového stavu (sepnutý v případě por. stavu / přepnutí do ručního režimu)

X 72
X 71
X 70

L stálé
N
PE

svorky pro napájení samostatně řízeného dávkovacího čerpadla (pojistka FU 6)

X 75
X 74
X 73

L stálé
N
PE

svorky pro napájení úpravny vody 230V 50Hz (pojistka FU 7)

X 78
X 77
X 76

L stálé
N
PE

stálé napětí 230 V 
svorky pomocného napájecího výstupu (např. pro signalizaci poruchového a havarijního stavu )
(pojistka FU 8)

X 36
X 35

L
N

k přepínači ‚ručně – 0 –  automaticky‘

X 34
X 33

L
N

od přepínače ‚ručně – 0 –  automaticky‘

X 32 L signál ‚ručně‘
X 31
X 30
X 29

L
N
PE

Napájení frekvenčního měniče
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SVORKY DRUH POUŽITÍ
X 57
X 56
X 55

L
N

PE
HLAVNÍ P ŘÍVOD

X 52
X 53
X 54

PE
PE
PE

svorky PE

7.4. Popis svorek pro p řipojení čerpadel

SVORKY DRUH POUŽITÍ
L11
L12
L13
PE

L1
L2
L3
PE

motor levého čerpadla – třífázový Δ
Pozor:  na svorkovnici motoru čerpadla nutno zapojit do trojúhelníku

L21
L22
L23
PE

L1
L2
L3
PE

motor pravého čerpadla – třífázový Δ
Pozor:  na svorkovnici motoru čerpadla nutno zapojit do trojúhelníku
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7.5. Rozmíst ění svorkovnic
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7.6. Propojení jednotlivých částí
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8. Popis technologické části  
 

 Vyrovnávací a doplňovací zařízení (dále jen VDZ), nebo Horkovodní vyrovnávací a doplňovací 
zařízení (dále jen HVDZ), udržuje konstantní přetlak vody v teplovodních otopných nebo chladících 
soustavách a automaticky je doplňuje vodou. Pracuje s nejvyšší pracovní teplotou 85°C a pracovním 
přetlakem do 0,6 MPa nebo 1,0 MPa (208VD). Maximální pracovní přetlak čerpadel je 500kPa, 
resp.800kPa (208VD). Přídavné nádrže pracují s maximální teplotou 70°C. 
 
 
ODPOUŠTĚNÍ TLAKU 
 
 Vlivem tepelné roztažnosti kapaliny dochází při ohřevu ke stoupání přetlaku v otopné 
soustavě (dále jen OS), které je v prvním stupni eliminováno přepouštěním vody solenoidovým 
ventilem SV1 (poz.2) z OS do nádrže. Tento solenoidový ventil otevírá a zavírá na základě signálu od 
tlakového tenzometrického snímače, který je dále vyhodnocován v řídící jednotce. Hodnoty, kterými 
se ovládá solenoidový ventil SV1, je nutné nastavit dle zadání projektanta. Jedná se o „provozní  
maximální přetlak“ P5 - solenoid se otevře, a hodnotu, kdy solenoid opět zavře - P4. Regulačním 
šroubením (poz.11) se reguluje optimální průtok při odpouštění - nastavuje servisní technik. 
 Hodnota P5 musí být samozřejmě nižší, než-li otevírací přetlak P6 pojistného ventilu na zdroji 
tepla (dále jen PV). PV je tedy prakticky ve funkci pouze tehdy, došlo-li k poruše (neotevření) 
solenoidového ventilu. PV není součástí dodávky VDZ ani HVDZ! Vzhledem k této skutečnosti je 
nezbytně nutné dodržovat předpisy pro provoz a údržbu pojistných ventilů 
 Odpouštěcí solenoid SV1 pracuje rovněž v režimu ručního ovládání, což lze využít při potřebě 
odpuštění přetlaku v OS. 
 Pro případ poruchy nebo netěsnosti odpouštěcího solenoidu SV1 (poz. 2) je sériově zapojen 
druhý solenoidový ventil SV3 (poz.3) s opačnou funkcí, tedy bez napětí otevřen. Zavře pouze 
v případě poruchy nebo netěsnosti odpouštěcího solenoidu SV1, aby nedošlo k vypuštění otopné 
soustavy. Jeho pracovní hodnoty určuje automatika výpočtem a obsluha je nemůže ovlivnit !!! 
 
 
DOPLŇOVÁNÍ  TLAKU  DO  OTOPNÝCH  SOUSTAV  -  V D Z 
 
 Při chladnutí OS dochází k poklesu přetlaku. Na základě nastavených hodnot v řídící jednotce 
dojde k nastartování čerpadla (poz.1)  - hodnota přetlaku P2, v případě jeho poruchy se automaticky 
nastartuje druhé čerpadlo. Start i doběh čerpadla je plynulý, pomocí změny otáček frekvenčním 
měničem (součást řídící jednotky). Tím je zabráněno možnosti vzniku tlakového rázu při náběhu 
čerpadla, resp. tlakového rázu při uzavření zpětné klapky při doběhu. Při každém startu se zapíná 
vždy druhé čerpadlo, čímž je zajištěná jejich rovnoměrná opotřebovanost a snížena možnost zadření. 
 V okamžiku, kdy tlak v OS dosáhne požadované nastavené hodnoty (dále jen P3), čerpadlo 
vypne. Pro případ poruchy OS (např. únik vody) je omezeno doplňování časově. Hodnota max. délky 
doplňování se nastaví v řídící jednotce na hodnotu T1 a v případě jejího překročení dojde 
automaticky k odstavení doplňovacích čerpadel. V tomto případě je nezbytné po zjištění příčiny 
havárii deblokovat. 
 
 Dopl ňovací za ř ízení jsou p řed expedicí odzkoušeny, je nutné vyvarovat se 
skladování t ěchto za ř ízení v prostorách, kde by mohlo dojí t  k zamrznutí! !!  
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DOPLŇOVÁNÍ  TLAKU  DO  OTOPNÝCH SOUSTAV  -  H V D Z 
 
 Při chladnutí OS dochází k poklesu přetlaku. Na základě nastavených hodnot v řídící jednotce 
dojde k nastartování čerpadla (poz.1)  - hodnota přetlaku P2,  v případě jeho poruchy se automaticky 
nastartuje druhé čerpadlo. Start i doběh čerpadla je plynulý, pomocí změny otáček frekvenčním 
měničem (součást řídící jednotky). Tím je zabráněno možnosti vzniku tlakového rázu při náběhu 
čerpadla, resp. tlakového rázu při uzavření zpětné klapky při doběhu. Při každém startu se zapíná 
vždy druhé čerpadlo, čímž je zajištěná jejich rovnoměrná opotřebovanost a snížena možnost zadření. 
 
 Pokud není v nádrži dostatečné množství vody, netlakuje se OS pomocí čerpadel, 
ale přímo přepouštěním přetlaku ze zpátečky primáru do sekundáru. Toto je také základní 
rozdíl od VDZ; POZOR !!! Teplota zpátečky horkovodu musí být nižší než  85°°°°C !!! 
 
 V okamžiku, kdy tlak v OS dosáhne požadované nastavené hodnoty (dále jen P3), čerpadlo 
vypne. Pro případ poruchy OS (např. únik vody) je omezeno doplňování časově. Hodnota max. délky 
doplňování se nastaví v řídící jednotce na hodnotu T1  a v případě jejího překročení dojde 
automaticky k odstavení doplňovacích čerpadel. V tomto případě je nezbytné po zjištění příčiny 
poruchu deblokovat. 
 
 Dopl ňovací za ř ízení jsou p řed expedicí odzkoušeny, je nutné vyvarovat se 

skladování t ěchto za ř ízení v prostorách, kde by mohlo dojí t  k zamrznutí! !! 
 

DOPLŇOVÁNÍ  VODY  DO  NÁDRŽE  -  V D Z 
 
 Doplňování vody do nádrže (poz.14)  je odvozeno od její hladiny , která je snímána tlakovým 
snímačem, který de facto snímá výšku hladiny - vodního sloupce v nádrži. Při poklesu hladiny pod 
provozní min. h2 se otevírá kulový uzávěr s elektropohonem MODULO (poz.4), který doplňuje vodu 
do nádrže. Po dosažení hladiny provozní max. h3 se kulový uzávěr s elektropohonem MODULO opět 
uzavře. Při poklesu hladiny na hladinu havarijní minimum h1 je blokován chod čerpadel, aby nedošlo 
k chodu na sucho. h6 - překročení maximální hladiny - porucha. 
 Pro případ, že je VDZ umístěna v parní předávací stanici a je požadavek na přednostní 
naplňování nádrže kondenzátem, jsou určeny hladiny h4 a h5. Při poklesu na hladinu h4 otevírá 
přívod od kondenzátní nádrže, při hladině h5 zavírá.  
  
 
ODPLYŇOVÁNÍ 
 
 Každá z verzí VDZ je standardně vybavena odplyňování. Napojení na OS je provedeno 
dvoutrubkovým způsobem, přičemž důležitou roli hraje právě způsob připojení potrubí, resp. použití 
zpětné armatury v místě připojení na OS. Vzniká tak samostatný okruh v rámci OS. V předem 
určeném čase (zahájení, délka a počet cyklů odplyňování), který nastaví servisní technik, dojde ke 
spuštění čerpadla (poz.1)  (v normálním provozu doplňovacího) a zároveň se otevře solenoidový 
ventil (poz.2). Tím dojde k cirkulaci topné vody v soustavě přes vyrovnávací nádrž. Ve vyrovnávací 
nádrži, tedy v místě s nejnižším tlakem v soustavě, je velká část rozpuštěných plynů z vody 
vyloučena. Další popis funkce a nastavení parametrů odplyňování v části ovládání. 
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RUČNÍ DOPLŇOVÁNÍ  OTOPNÉ SOUSTAVY A NÁHRADNÍ PROVOZ 
 
 Již modelová řada roku 1999 nabízela mimo jiných novinek také možnost doplňování otopné 
soustavy přímo z vodovodního řadu, což lze využít např. při tlakování soustavy. Postup dle schéma je 
potom následující: uzavřít ventil A, otevřít ventil C, otevíráním ventilu B potom provádíme tlakování. 
V normálním automatickém provozu zařízení jsou ventily B a C uzavřeny, ventil A otevřen. 
 V případě poruchy frekvenčního měniče nebo obou čerpadel a za předpokladu vyššího 
přetlaku vodovodního řadu oproti pracovnímu přetlaku otopné soustavy lze automatické doplňování 
tlaku provozovat v náhradním provozu. Popis této funkce dále v části ovládání. Ventil B a A bude 
uzavřen, ventil C otevřen. 
 
 
POKYNY  PRO MONTÁŽ  -  ČÁST  TOPENÍ 
 
 Jednotka čerpacího za řízení: 
 
 Jednotka čerpacího zařízení je dodávána jako samostatný prvek. Jeho rám je opatřen 
vyrovnávacími gumovými silentbloky, které nejsou z důvodu přepravy umístěny na konstrukci a před 
instalací je nutné je našroubovat a vyrovnat zařízení do roviny. 
 Připojení na otopnou soustavu je provedeno dvoutrubkově. Výstup doplňované vody je přes 
kulový kohout G6/4“. Za tímto uzávěrem je možno provést libovolnou redukci na dimenzi expanzního 
potrubí, minimálně však DN25 (čím větší, tím lepší). Odpouštění z OS je přes kulový kohout G3/4“. 
Pokud budou tato dvě připojovací místa společně na zpětném potrubí otopné soustavy, 
doporučujeme použít vloženou zpětnou klapku (viz. schéma) nebo proveďte nátoky dle směru 
proudění. 
 Pokud nebude požadována funkce odplyňování, je možné výstup doplňované vody a 
odpouštění spojit do společného potrubí a napojit zařízení VDZ k soustavě jednou trubkou. 
 

Připojení k vodovodnímu řadu proveďte dle projektu G 1/2“. Pakliže je dodávka včetně 
změkčovače s automatickou regenerací náplně (dodáno firmou ETL-Ekotherm jako komplet - pouze 
u VDZ), je tento změkčovač umístěn na pravém boku zařízení. Připojení vody je stejné. 
 
 Nádrž:  
 
 Nádrž umístěte dle projektu a propojte s čerpací jednotkou dodanými pružnými hadicemi. 
Spodní hrdlo (G1“) se propojí s kulovým kohoutem na sání čerpadel (E) na zařízení VDZ. Hrdlo (G 
¾“) umístěné o cca 200m výše na nádrži propojte s kulovým kohoutem odpouštění do zásoby nádrže 
(D). 
 
 
POKYNY  PRO MONTÁŽ  -  ČÁST  ELEKTRO 
 
 Jištěný přívod 230 V, 10A-B, zásuvka ve vzdálenosti do 1m od zařízení. Zařízení VDZ má 
vlastní napájecí kabel se zástrčkou, která je zároveň hlavní vypínač dle příslušné normy. 
 Montáž tlakového snímače v nádrži a připojení konektoru provede servisní technik !!! 
 Další podrobnosti v části Popisu algoritmů.  
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8.1. TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
• šířka základní čerpací jednotky š         600 mm  
• šířka včetně změkčovače       1150 mm 
• Hbaby         450 mm 
• hloubka h         600 mm 
• výška v         1150 mm 
• hmotnost základní čerpací jednotky- Hbaby    45 kg 
• hmotnost základní čerpací jednotky- 205HD,405HD      70 kg 
• hmotnost základní čerpací jednotky- 208VD     95 
• hmotnost základní čerpací jednotky včetně změkčovače   +10 kg 
• celkový jištěný elektrický příkon - VDZ 205Hbaby,HD,HDO  0,8 kW 
• celkový jištěný elektrický příkon - VDZ 405HD,HDO a VDZ 208VD 1,5 kW 
• jištění přívodu        10A - B 
• elektrické napětí        230 V 
• jmenovité izolační napětí       2 kV 
• maximální pracovní přetlak - VDZ 205 a VDZ 405   0,6 MPa 
• maximální pracovní přetlak - VDZ 208VD     0,8 MPa 
• připojovací místo k OS - A       G 6/4“ 
• připojovací místo k OS - C; přívod, pouze u odplyňovacích  G 1“ 
• připojovací místo doplňovací vody - B     G 1/2“ 
• připojovací místo na zásobní nádrž - D     G 1“ 
• požadovaná max. vzdálenost zásuvky od zařízení   do 1m 
• maximální pracovní teplota média otopné soustavy   90°C 
• maximální pracovní teplota zpátečky horkovodu (HVDZ)   85°C 
• maximální pracovní teplota zásobní nádrže    70°C 
 

 
LEGENDA KE SCHÉMATU VDZ 
 
1 - čerpadla 
2 (3) - solenoid odpouštěcí 
4 - kulový uzávěr s elektropohonem doplňovací 
5 - čidlo pro měření výšky hladiny v nádrži 
6 - čidlo pro měření tlaku v soustavě 
7 - napojení na otopnou soustavu (výtlak) G6/4“ 
8 - napojení na otopnou soustavu (odpouštění) G3/4“ 
9 - sání ze zásobní nádrže G1“ 
10 - napojení vodovodního řadu G1/2“ 
11 - regulační šroubení 
12 - odpouštění do zásobní nádrže G1/2“ 
13 - membránová expanzní nádoba 
14 - zásobní nádrž 
15 - zpětná klapka 
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8.2. Schéma - Vyrovnávací a dopl ňovací za řízení VDZ 
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8.3. Dispozice - Vyrovnávací a dopl ňovací za řízení VDZ 
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8.4. Příklad zapojení bez HVDT 

 
8.5. Příklad zapojení s HVDT 

 


