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1. Úvod

Automaty typové řady RAK (RAK A 05, RAK A 05V, RAK A 06, RAK A 07 a RAK A07R) jsou univerzální
konfigurovatelné řídící automaty kompaktního provedení, určené pro řízení technologických procesů, a to zejména v tepelné
technice - plynové či elektrické kotelny, výměníkové stanice, blokové stanice, vzduchotechnika, ale i skleníky, vodárny a pod.
Jsou to mikroprocesorová zařízení, osazená moderními jednočipovými šestnáctibitovými procesory firmy Intel. Všechny
nastavené údaje zůstávají zachovány i při dlouhodobém výpadku napájení nebo odstavení. Součástí automatů je i na externím
napětí nezávislý obvod reálného času. Pro snadnou manipulaci, zadávání konstant a vstupů obsluhy do povolených částí
programu slouží zabudovaná klávesnice a uživatelský displej.
Automaty jsou dodávány včetně aplikačních programů, které mají standardně dvě úrovně přístupu.

• Uživatelské menu - umožňuje zaškolené obsluze přímo z klávesnice automatu měnit konfigurační a řídící parametry.
• Servisní menu - přístupné pouze servisním technikům, slouží k výchozímu nastavení parametrů a přizpůsobení na konkrétní

aplikaci.

Automaty lze zapojovat do sítí, pomocí kterých lze jednotlivé automaty sledovat a řídit počítačem řady PC. K tomuto účelu je
vyvinut a dodáván program WINRAK

2. Technické údaje a parametry

TYP RAK… A05 A05V A06 A07- A07R
napájecí napětí 230 V ± 20%    45÷55 Hz
vlastní spotřeba automatu 45 VA 45 VA 45 VA 30 VA
krytí IP 54, při otevření IP 20
odolnost vůči rušení stupeň č. 4 dle IEC 801.1-5
jmenovité izolační napětí 2 kV
provozní teplota 10 ÷ 40 0C
relativní vlhkost max. 90%
nadmořská výška 1500 m
prostor normální
mechanické rozměry – š x v x h
(mm)

800x500
x160

800x500
x160

400x500
x160

400x300
x150

hmotnost cca 25 kg cca 25 kg cca 15 kg cca 10 kg

tab. 1

Napájení automatů:
 Síťové - 230 V ± 20% ,45 ÷ 55 Hz. Vlastní spotřeba
automatu RAK A05, RAK A05V je maximálně 45VA a u
automatu RAK A06 a RAK A07 je maximálně 30VA.
Vlastní jištění spotřebičů je provedeno tavnými
trubičkovými pojistkami umístěnými na deskách plošných
spojů automatu RAK. Pokud jsou v aplikaci použity
servopohony s napájením 24V může být instalován interní
napájecí transformátor  24V. Vlastní rozvedení napájení
a jištění jednotlivých servopohonů je zajištěno vnitřním
propojením automatu.
Přívod napájení pro automaty RAK by měl splňovat
požadavky norem ČSN 341390, ČSN 332050, ČSN
332060, ČSN 334000 aj. respektive IEC 1024 (EN 61024).

Tyto normy se týkají řešení ochran před bleskem, řešení
uzemnění a ochrany před přepětím.
Rozměry automatů :
RAK A07(R) v.š.h. 300x350x150 mm, váha cca 10 kg
RAK A06      v.š.h. 500x400x160 mm, váha cca 15 kg
RAK A05      v.š.h. 500x800x160 mm, váha cca 25 kg
RAK A05V   v.š.h. 500x800x160 mm, váha cca 25 kg

Odolnost vůči rušení :
stupeň č. 4 dle IEC 801.1-5 (platí pro všechny automaty)
Krytí:
IP 54, při otevření IP 20

V následující tabulce jsou uvedeny technické parametry jednotlivých vstupů a výstupů automatů a to pro typy RAK A05, RAK
A05V, RAK A06, RAK A07 a automat RAK A07R. V pravé části tabulky je uveden konkrétní počet těchto vstupů a výstupů
pro jednotlivý typ.
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početnázev technické parametry A07 A07R A06 A05 A05V

analogové
 vstupy

Ai

• odporová čidla (Pt100, Ni 1000, .... je možný i jiný rozsah)
• dvou i třívodičové připojení čidla
• odporový vysílač ( 100Ω, 200Ω, .... je možný i jiný rozsah)
• proudový vstup (0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA … ,  je možný i jiný

rozsah) použít lze jak čidla s vlastním napájením, tak i čidla
zapojená jako spotřebič (napájená z automatu RAK)

• napěťový vstup (0 ÷10V, -5 ÷ 5V, .... je možný i jiný rozsah)

přesnost  měření 1% ;    analogové vstupy nejsou galvanicky odděleny
rozsah a typ analogového vstupu je dán výměnným modulem – změnu může
provést servisní technik i na místě

4 8 8 16 16

binární
 vstupy

Bi

• beznapěťové (pro spínací nebo rozpínací kontakt)
  max 30Vss/3mA    Uiso = 250V

 binární vstupy jsou galvanicky odděleny
stav všech vstupů je indikován signálkou ne desce plošných spojů

8 8 16 32 32

čítačové
vstupy

Ci

• beznapěťové (pro spínací nebo rozpínací kontakt)
max 30Vss/3mA    Uiso = 250V

• napěťové (otevřený kolektor, .... )
8 ÷ 40Vss 0.8 ÷ 4 mA     Uiso = 250V

čítačové vstupy jsou galvanicky odděleny
typ čítačového vstupu je volen pomocí propojek a změnu může provést
servisní technik; stav  vstupu je indikován signálkou ne desce plošných
spojů

- 2 2 2 2

analogové
výstupy

Ao

• proudový výstup (0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA, ... je možný i jiný
rozsah) maximální impedance smyčky 250Ω

• napěťový výstup (0 ÷10V, -5 ÷ 5V, .... je možný i jiný rozsah)
minimální impedance zátěže 1kΩ

 přesnost  1% ; analogové výstupy nejsou galvanicky odděleny
rozsah a typ analogového výstupu je dán výměnným modulem – změnu
může provést servisní technik i na místě

2 3 3 9 9

• volný kontakt    250V (max 440V) / 4A,  (15A max 4 s)  1500 VA

   při indukční zátěži povolené zatížení kontaktů 50%  ! 4 4 8 16 16
• volný kontakt  – elektrické parametry: viz výše
      - možnost interního napájení včetně jištění 2 2 4 8 8
• třístavový výstup (volné kontakty dvou relé s vyloučením

současného sepnutí), elektrické parametry: viz výše - možnost
interního napájení 24V/230V včetně jištění každého výstupu 2 4 4 8 8

• dvoustavový výstup   elektrické parametry: viz výše - možnost
interního napájení  230V včetně jištění každého výstupu 2 2 4 8 8

binární
výstupy

Bo

binární výstupy jsou galvanicky oddělené Uiso = 4kV

změny v napájení všech binárních výstupů jsou řešeny pomocí
propojovacích kabelů a  provede je servisní technik na místě; stav všech
výstupů je indikován signálkou ne desce plošných spojů

sér iové
linky

Sl

• kanál 1 : sériový asynchronní přenos
        úrovně:  RS 232 plný duplex (30 m)
                       RS 485 poloduplex  (1200 m)
• kanál 2 : sériový asynchronní přenos
                       RS 485 poloduplex  (1200 m)

2 2 2 2 2

displej osmimístný LED alfanumerický + třímístný LED sedmisegmentový
klávesnice – 12 programovacích tlačítek 1+4 1+4 1+8 1+12 1+16

tab. 2
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3. Popis automatu

3.1 Obecný popis automatu

Automaty řady RAK jsou dodávány v ocelové
rozvaděčové skříni .Čidla a akční orgány jsou připojeny
kabely, které jsou zavedeny do automatu přes průchodky a
připojené na svorky WAGO. Koncepce automatů RAK
výrazně zjednodušuje vlastní realizaci řízení připojené
technologie tím, že část akčních orgánů - čerpadla,
servopohony, houkačka - je silově napájena z vlastního
automatu (220V, 24V). Zde je zabezpečeno i jištění
trubičkovými pojistkami.
Po otevření dvířek automatu je přístupný vyklápěcí čelní
panel, na kterém je plochá membránová klávesnice
s ovládacími a zobrazovacími prvky. Z druhé strany
panelu pod krytem je upevněn řídící logický blok
automatu. Na nosném panelu na dně automatu je deska

plošných spojů se svorkovnicemi, pojistkami, vstupními a
výstupními obvody a dále modul zdroje.Zapojení kabelů
provádí montážní organizace pověřená výrobcem,
vyškolená obsluha může pouze provádět výměnu pojistek.

Upozornění pro obsluhu -  na modulu zdroje u
automatů A 05, A 06 je umístěný vypínač napájení
automatu, u A 07, A07R  je tento vypínač na desce
plošného spoje. Tento vypínač je možno vypnout
jen při výměně pojistek, protože při tomto vypnutí
automat odstavuje celou řízenou technologii.

3.2 Popis ovládacího panelu   RAK A05,  A06 , A07 a A07R
• V horní části se nachází konektor pro připojení

externí sér iové linky RS 232 využívané např. pro
monitorování nebo nastavování systému pomocí
počítače PC.

• Červený svit signálky indikace provozu signalizuje
přepnutí automatu do nouzového provozu přepínačem
PROVOZ. Zelený svit signálky indikace provozu
signalizuje provoz automatu v normálním provozu.

• Alfanumer ický displej  je komunikační a je určen pro
sdělování informací při nastavovaní programových
parametrů obsluhou, nebo servisním technikem.

• Sada čtyř indikačních signálek pod alfanumerickým
displejem má tento význam :

 žlutá - DATA/SHIFT - svítí při delším ukládání dat do
paměti EEPROM nebo při stisku speciální kombinace
kláves nazvané SHIFT (využívá servis)

 zelená - ON LINE - svítí dle probíhající komunikace na
interní (displejové) lince

 červené - S.1 a S.2 jsou učeny k indikaci specifických
stavů dle konkrétní aplikace ( S.1 bývá využito pro
druhou sériovou linku a má význam jako ON LINE)

 U automatu RAK A07 jsou signálky S1 a S2 osazeny
dvoubarevnými prvky a indikují stav výstupu určeného
typicky pro servopohony - červená - servopohon
otevírá, zelená - servopohon zavírá.

• Klávesy pro prohlížení a změny řídících a
regulačních parametrů jsou popsány v tab. 3.

• Identifikace jednotlivých hodnot je usnadněna pomocí
zasunovacích popisů pod každou hodnotou.
Standardní popis ( regulační okruh, venkovní teplota
,...) od výrobce je možno nahradit popisem nebo jiným
vhodným grafickým ztvárněním podle konkrétní
aplikace (okruh TUV, TV-administrativní budova,...).

• Třímístné číslicové displeje zobrazují hodnoty
měřených a regulovaných veličin. Zasunovací popisy
pod těmito displeji přiřazují tyto hodnoty konkrétním
aplikacím.

• Klávesy ručního ovládání a potvrzení poruchy jsou
popsány v tab. 4

• Havar ijní stav technologie je indikován na displeji -
nápisem s číselným kódem, svítící výraznou plochou
signálkou havar ijního stavu a sepnutím kontaktu
externího signalizačního zařízení např. houkačky.
Aktívní signál, např. houkající houkačku,  je možno
zrušit stiskem tlačítka „potvrzení poruchy“.

• Červená signálka vyjmutí z automatického řízení
svítí je-li okruh vyřazen z automatického řízení a lze jej
ovládat pomocí klávesnice ručního ovládání. Pokud
signálka svítí přerušovaně je okruh v havarijním nebo
poruchovém stavu.

• Signálky chodu částí technologie indikují stav výstupu
určeného typicky pro servopohony - červená -
servopohon otevírá, zelená - servopohon zavírá a žlutá
stav výstupu určeného typicky pro čerpadlo svítí-li je
čerpadlo je v provozu.

Ovládací panel je různě modifikován podle typu automatu,
význam tlačítek je u všech typů stejný.

Stisknutí tlačítka je indikováno zvukovým znamením,
při kterém dochází ke změně na komunikačním
displeji. Při trvalém stisknutí tlačítek dochází
k opakované změně nastavení hodnot či funkce tak zv.
AUTOREPEAT.
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Ovládací panel je popsán v provedení panelu pro automat RAK A06. Varianty panelů pro ostatní typy automatů
vychází z prvků, které jsou popsány na tomto panelu.

V předchozím textu jsou podrobně popsány jednotlivé prvky panelu.

přepínač PROVOZ

signálka indikace provozu

alfanumerický displej

konektor pro přímou
komunikaci s PC

klávesy pro prohlížení a
změny parametrů

indikační signálky

prostor pro zasouvací
popis technologie

číselné třímístné displeje

klávesy ručního ovládání a
potvrzení poruchy

indikační signálka
havarijního stavu

číselné třímístné displeje

signálka indikace vyjmutí
z automatického řízení
 nebo havarijního stavu
okruhu

prostor pro zasouvací
popis technologie

signálky chodu částí
technologie

blok regulačního okruhu
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název klávesy
v dalším textu funkce klávesy v ‘MENU’ funkce klávesy při zadávání parametrů

‘VLEVO’ není použito - stisk nemá význam posun na zadávací pole vlevo

‘VPRAVO’ není použito - stisk nemá význam posun na zadávací pole vpravo

‘NAHORU’
o položku menu výše

nebo zobrazení dalšího parametru číselné zvýšení právě zadávaného parametru

‘DOLŮ’ o položku menu níže
nebo zobrazení dalšího parametru číselné snížení právě zadávaného parametru

‘ESC’ o úroveň menu zpět - návrat z menu
zpět ze zadávání parametrů s navrácením
původní hodnoty parametru - bez uložení do
paměti nebo přerušení koncové funkce

‘ENTER’ o úroveň menu níže - hlouběji do menu
zpět ze zadávání parametrů se změnou původní

hodnoty parametru - s uložením do paměti
nebo spuštění koncové funkce

tab. 3  popis kláves pro pohyb v menu a zadávání parametrů

název klávesy
v dalším textu funkce klávesy

‘VÝBĚR’

výběr jednoho z regulačních okruhů vyjmutých z automatického řízení
• je indikováno trvalým svitem červené signálky v bloku regulačního okruhu u všech
okruhů které jsou vyjmuty z automatického řízení.

• právě vybraný okruh je označen svítící desetinnou tečkou na poslední pozici displeje
v bloku regulačního okruhu

• výstupy mohou být potom ovládány následujícími klávesami

‘VÍCE’

při stisku klávesy u vybraného okruhu (indikováno svítící desetinnou tečkou na displeji)
dojde k sepnutí výstupu pro servopohon tak, že servopohon otevírá po dobu trvalého
stisku klávesy
• současně svítí červená signálka v bloku regulačního okruhu

‘MÉNĚ’
při stisku klávesy u vybraného okruhu (indikováno svítící desetinnou tečkou na displeji)
dojde k sepnutí výstupu pro servopohon tak, že servopohon zavírá po dobu trvalého
stisku klávesy.
• současně svítí zelená signálka v bloku regulačního okruhu

‘0/1’

při stisku klávesy u vybraného okruhu (indikováno svítící desetinnou tečkou na displeji)
dojde k sepnutí výstupu pro ovládání chodu čerpadla tak, že po prvním stisku dojde
k sepnutí výstupu, po druhém stisku k rozepnutí výstupu, atd.
• indikace provozu je žlutou signálkou v bloku regulačního okruhu

‘POTVRZENÍ’

uplatní se při vzniku havar ijního stavu, kdy je sepnut výstup ovládající houkačku a
současně rozsvícena nepřerušovaným svitem výstražná signálka červené barvy se
symbolem houkačky
• po prvním stisku dojde k rozepnutí výstupu (odstavení houkačky) a výstražná

signálka svítí přerušovaně
• indikace havarijního stavu trvá a je možno zkontrolovat technologii, případně

odstranit příčinu havarijního stavu
• po odstranění příčiny havarijního stavu a po druhém stisku klávesy, je indikace na
displeji i výstražnou signálkou zrušena a odstavená technologie je znovu uvedena do
provozu

tab. 4  popis kláves ručního ovládání a potvrzení poruchy
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3.3 Popis programového vybavení

Každý program se, po spuštění, v úvodní sekvenci
představí uživateli názvem firmy AUTRON a následně
typovým označením konkrétního programu - jeho verzí. Po
této úvodní sekvenci je program v tzv. základní úrovni.
Tyto úrovně jsou celkem tři a jejich význam je:
Základní úroveň - na alfanumerickém displeji  je
zobrazen např. čas a den v týdnu, havarijní a poruchové
hlášení, informace o odstavení automatu atd. Probíhá řídící
proces.

Uživatelská úroveň - (uživatelské menu) - slouží pro
zadávání a korekci parametrů uživatelem. Do této úrovně
obsluha vstoupí stiskem klávesy ‘ENTER’ . Pro lepší
orientaci v této úrovni  jsou skupiny parametrů rozčleněny

do menších celků které jsou přístupny z jednotlivých
položek menu. Až na výjimky, které budou popsány dále
stále probíhá řídící proces.
Popis funkcí kláves pro pohyb v menu je uveden v tab. 3.
Zpět do základní úrovně se obsluha vrátí stiskem ‘ESC’ .

Servisní úroveň - (servisní menu) - slouží pro zadávání a
korekci parametrů servisním technikem. Vstup do této
úrovně je chráněn servisním heslem. Pro orientaci v této
úrovni  jsou skupiny parametrů i zde rozčleněny do
menších celků které jsou přístupny z jednotlivých položek
menu. Při konfiguracích, změnách a testech je řídící proces
odstaven.
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4. Nastavení provozních parametrů
Je-li automat použit pro řízení teplotechnického zařízení,
je možně stanovit z hlediska řízení dva charakteristické
bloky, a to:

Výrobu tepla - PRIMÁRNÍ OKRUH - je tvořen tou částí
zařízení ve které se vyrábí teplo např. u plynové  kotelny
se jedná o kotle a kotelní okruhy po rozdělovač, u
výměníkové stanice se jedná o primární okruh výměníků.
Spotřebu tepla - SEKUNDÁRNÍ OKRUH - tvoří
odběrná zařízení, většinou regulovaná na požadované
parametry, např. směšovací ventily, čerpadla topné vody,
nádrže TUV a pod.
Dále pro potřebu časových závislostí řízení technologie
na denním resp. týdenním cyklu je součástí automatu
obvod reálného času.

Posledním blokem je blok sloužící k zobrazení různých
chybových a poruchových hlášení technologie i vlastního
systému.
Přehledově jsou tyto bloky zobrazeny na obr. 1. Stiskem
‘ENTER’  v základní úrovni programu (viz. kap. Popis
programového vybavení) se na alfanumerickém displeji
objeví první položka ‘Uživatelského menu’ - položka
sloužící pro nastavení parametrů primárního okruhu.
Stiskem ‘DOLŮ’ přejdeme na položku menu sloužící pro
nastavení parametrů sekundárního okruhu. Stiskem
‘DOLŮ’ přejdeme na další položku menu. Stiskem
‘NAHORU’  se vracíme v opačném směru.
 Pokud stiskneme ‘ENTER’ např. na  položce menu
sloužící pro nastavení parametrů sekundárního okruhu
přejdeme do menu nastavování těchto parametrů (bude
popsáno dále).
Stiskneme-li ‘ESC’ vracíme se zpět do základní úrovně
programu.

obr . 1  základní struktura uživatelského menu
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4.1 Nastavení parametrů primárního okruhu
Primární okruh - zdroje tepla i provozování podle
nastavení, které  z větší části zabezpečuje servisní technik
při uvádění do provozu. Protože zdroje tepla mají
různorodý charakter: plynové kotelny, elektrické kotelny,
výměníkové stanice parní či horkovodní, předávací
stanice, vzduchotechnika atd., je popis ovládání pro
jednotlivé aplikace různý - zejména podle povolených

zásahů obsluhy, a proto je tento popis řešen formou
přílohy k těmto provozním předpisům.
Parametry primárního okruhu může obsluha volit jen
výjimečně, pouze u plynových či elektrických kotelen
může určit počet pracujících kotlů, pořadí kotlů včetně
přiřazení kotlů do automatické vazby a pod. Viz popis
nastavení v příloze pro plynovou či elektrickou kotelnu.

4.2 Nastavení parametrů sekundárního okruhu
Zaškolená obsluha nastavuje parametry zejména topných
okruhů a časový provoz. Druh regulačního algoritmu
nastavuje servisní technik při uvádění řídícího automatu do
provozu.

Je možno nastavit tyto typy regulačních vazeb :
• regulace teploty topné vody s ekvitermní vazbou
• regulace určené veličiny na konkrétní hodnotu (na
konstantu) - regulovaný parametr (veličina) může být
teplota v místnosti, teplota v zásobníku TUV, hladina
v nádrži, tlak v soustavě a pod.

Přiřazení regulačních kanálů A,B,C ...  (podle typu
automatu) je dáno projektem, typ regulace se nastaví
v servisním menu.

Vzhledem ke složitosti regulovaných soustav je někdy
nutné vyjmout vybraný okruh z automatické vazby a

parametry nastavit ručně. Tento režim se nastaví v menu
standardním postupem. Pomocí tlačítek (viz.4.2.4 Vyjmutí
okruhu z automatického řízení) se ovládá ručně akční člen
pro dosažení požadovaných parametrů.
Na následujícím obrázku je přehledově zobrazena část
uživatelského menu, týkající se nastavení parametrů
sekundárního okruhu. Jednotlivé položky menu - jejich
význam a možnosti nastavení budou popsány dále.
V první položce této části menu je proveden výběr
regulačního okruhu pro prohlížení a změny parametrů -
klávesy ‘NAHORU’  a ‘DOLŮ’ . Po stisku ‘ENTER’  se
veškeré nastavení a změny hodnot týkají tohoto
vybraného okruhu. Pokud potřebujeme provést změny i
v jiném okruhu je nutno tento okruh vybrat opět v první
položce části menu.
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obr . 2 část uživatelského menu - nastavení sekundárního okruhu

4.2.1 Regulační okruh s ekvitermní vazbou

Typ regulační vazby okruhu nastaví servisní technik při
uvádění automatu do provozu. Obsluha může nastavit
parametry regulačního okruhu zadáním potřebných hodnot
zobrazovaných na komunikačním displeji.
Význam použitých pojmů:
TOPENÍ  - teplota topné vody je automaticky nastavena na
hodnotu, která odpovídá teplotě venkovního vzduchu
podle nastavené ekvitermní křivky. Křivka se nastavuje
číslem podle tabulky - viz KŘIVKA.
ÚTLUM  - teplota topné vody je snížena o nastavenou
hodnotu. Je to vlastně teplota, kterou se temperují

místnosti podle požadavků provozovatele. Volí se
časovým nastavením (viz dále).

KŘIVKA - naprogramovaná vazba určená grafem
přiřazujícím venkovní teplotě  teplotu topné vody
v radiátorech. Typ křivky (číslo křivky) znamená její
sklon. Křivky jsou označeny E0 až E9 - je tedy možno
volit z deseti křivek.
FUNKCE - nastavením čísla 1 až 6 může obsluha volit
jeden z následujících režimů provozu regulačního okruhu.
Význam funkcí (jejich uplatnění) nastavují pozice
časových  intervalů určujících interval TOPENÍ  a
ÚTLUM.

POSUN KŘIVKY - zde se číselně ve °C  nastavuje
hodnota, která koriguje teplotechnické parametry budovy.
Ekvitermní křivku E0 až E9 lze posunout o  ± 20°C  s tím,
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že maximální teplota v otopné soustavě je limitována
hodnotou 90°C.

Vlastní nastavení jednotlivých parametrů:
FUNKCE

Po výběru okruhu, který bude nastavován a stisku‘ENTER’ se na displeji objeví první položka pro nastavení
‘FUNKCE’  okruhu. Na celkem sedmi pozicích jsou funkce
pro jednotlivé dny v týdnu. Na první pozici displeje je
označen právě nastavovaný okruh.

B2222211B2222211B2222211B2222211

V následující tabulce je uveden význam jednotlivých
hodnot funkcí:

Funkce Popis

1
v intervalu TOPENÍ provoz podle nastavené
KŘIVKY a POSUNU
v intervalu ÚTLUM je trvale uzavírán regulační
ventil a čerpadlo odstaveno

2
v intervalu TOPENÍ provoz podle nastavené
KŘIVKY a POSUNU,
v intervalu ÚTLUM je regulační hodnota snížena
o nastavení parametru ÚTLUM

3
bez ohledu na nastavení časových intervalů
regulačního okruhu se reguluje podle nastavené
KŘIVKY a POSUNU (ignoruje se ÚTLUM)
např. pro urychlené vyhřátí objektu

4
bez ohledu na nastavení časových intervalů
regulačního okruhu se reguluje podle nastavené
KŘIVKY a POSUNU snížené o ÚTLUM
např. pro temperování objektu mimo provoz

5 regulační armatura trvale otevírá
6 regulační armatura trvale zavírá
7 Může nastavit pouze servis – tato funkce slouží

k zajištění regulace teploty zpátečky primárního
okruhu

tab. 5  význam parametru funkce

POPIS NASTAVENÍ

Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace).
Na druhé pozici displeje bliká FUNKCE okruhu pro první
den v týdnu - pondělí. Stiskem ‘VPRAVO’ se
přesunujeme na další dny v týdnu. Stiskem ‘VLEVO’ se
přesunujeme zpět. Pro vybraný den (pozice bliká) pomocí
‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’ nastavíme požadovanou

FUNKCI podle tab. 5.  Po nastavení FUNKCE pro
všechny dny stiskem ‘ENTER’ uložíme parametry do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokud
provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’ parametry se
neuloží a na displeji se objeví původní hodnoty.

KŘIVKA a POSUN
Po stisku ‘DOLŮ’ se na displeji objeví položka menu pro
nastavení KŘIVKY a POSUNU tedy nastavení parametrů
regulační hodnoty. Na dvou editačních pozicích jsou
zobrazeny nastavené parametry.

A E6  -12A E6  -12A E6  -12A E6  -12

Nastavování sklonu křivky se provádí výběrem jedné z deseti
ekvitermních křivek E0 až E9 viz obr. 3.

Číselná hodnota na pravé straně displeje představuje pro
ekvitermní křivky posun v intervalu ±20°C.

V případě nastavování určité křivky mohou nastat tři
případy.

• V době, kdy je venku chladno i teplo, je teplota v míst-
nostech přibližně neměnná - sklon křivky je v pořádku.
( Teplota v místnostech však může mít od požadované
trvalou stejnou kladnou nebo zápornou odchylku.)

• V době, kdy je venku chladno je v místnostech teplo a
naopak, v době kdy je venku teplo, je v místnostech
chladno. Pak je nutno volit křivku s nižší strmostí -
nižším číslem E.

• V době, kdy je venku chladno je v místnostech chladno
a na opak, v době, kdy je venku teplo, je v místnostech
teplo. Pak je nutno volit křivku s vyšší strmostí -
vyšším číslem E.

Pokud je nastaven správný sklon křivky, ale teplota je
trvale nízká, musíme využít možnost posunu této křivky o
určitý počet stupňů. Maximální posun je ± 20°C.

POPIS NASTAVENÍ

Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace).
Na třetí pozici displeje bliká označení křivky. Stiskem‘VPRAVO’ se přesuneme na POSUN. Stiskem ‘VLEVO’
se přesuneme zpět. Vybraný parametr (pozice bliká)
nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’. Na pozici
nastavení KŘIVKY je možno nastavit E0, E1, ... E9 - to
jsou křivky podle obr. 3. Další symbol který je možno
nastavit je K. Jedná se o regulaci na konstantní hodnotu
viz kap. 4.2.2 Regulační okruh s regulací na konstantní

FUNKCE pro neděli
hodnota posunu [°C]

FUNKCE pro úterý
vybraná křivka

FUNKCE pro
pondělí
označení
nastavovaného
okruhu

označení
nastavovaného okruhu
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hodnotu. Hodnotu POSUNU lze nastavit v rozsahu ±
20°C.
Po nastavení KŘIVKY a POSUNU stiskem ‘ENTER’
uložíme parametry do paměti automatu (hodnota přestane

blikat). Pokud provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’
parametry se neuloží a na displeji se objeví původní
hodnoty.

obr . 3 grafické zobrazení ekvitermních křivek E0-E9

ÚTLUM

Po stisku ‘DOLŮ’ se na displeji se objeví položka menu
pro nastavení ÚTLUMU tedy nastavení parametru o který
bude  regulační hodnota snížena mimo časový interval.
Hodnota je zobrazena číselně na jedné editační pozici.

A UTL -20A UTL -20A UTL -20A UTL -20
Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace).
Na displeji bliká hodnota útlumu. Hodnotu nastavíme
pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’. Hodnotu ÚTLUMU
lze nastavit v rozsahu  0 - 40°C.
Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametr do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokudhodnota útlumu [°C]

označení
nastavovaného okruhu
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provedeme změnu ale stiskneme ‘ESC’ parametr se
neuloží a na displeji se objeví původní hodnota.

4.2.2 Regulační okruh s regulací na
konstantní hodnotu

Typ regulačního algoritmu okruhu nastavuje servisní
technik při uvádění automatu do provozu.
Obsluha může měnit žádanou hodnotu regulačního okruhu.

Typickým příkladem regulace na konstantní hodnotu je
udržování teploty TUV v zásobnících,regulace hladiny
v pomocných nádržích, regulace tlaku v soustavě a pod.
Je nutné zdůraznit, že v případě dvoustavového algoritmu
pracuje regulační okruhu vždy s určitou hysterezí, to
znamená, že vypínací a zapínací hodnota se liší o jistý
rozdíl, který může být fixní nebo nastavitelný. Nastaveníhystereze je většinou pevné nebo je provedeno servisním
technikem.
Poznámka : V řadě aplikací regulace TUV v zásobnících
se vyžívá jako regulačního čidla termostatu. V takovém
případě jsou zapínací a vypínací hodnoty dány nastavením
termostatu

SYMBOL ‘K ’  a HODNOTA

Pro nastavení regulační hodnoty je použita stejná položka
menu jako pro nastavení KŘIVKY a POSUNU. Na dvoueditačních pozicích jsou zobrazeny nastavené parametry.

A K   55A K   55A K   55A K   55

POPIS NASTAVENÍ

Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace).
Na třetí pozici displeje bliká symbol K. Stiskem
‘VPRAVO’ se přesuneme na POSUN. Stiskem ‘VLEVO’
se přesuneme zpět. Vybraný parametr (pozice bliká)
nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’. Hodnotu
lze nastavit v rozsahu 0 - 999.
Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametry do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokud
provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’ parametry se
neuloží a na displeji se objeví původní hodnoty.

4.2.3 Nastavení časových parametrů okruhu
Pro každý okruh a pro každý den v týdnu (týdenní režim)
je možno navolit během dne až 4 intervaly ve kterých je
požadován provoz TOPENÍ. V ostatní době bude zařazen
ÚTLUM a regulační hodnota bude snížena o nastavenou
hodnotu.Toto časové nastavení je možno provést jak pro
okruhy s ekvitermní vazbou tak i pro okruhy s regulací na

konstantu. Je tedy možné např. měnit teplotu v zásobníku
TUV přes noc a pod.
Na displeji je každý interval zobrazen ve tvaru:

A 8.3-12.3A 8.3-12.3A 8.3-12.3A 8.3-12.3

Na první pozici displeje alternuje písmeno označující
nastavovaný okruh s číslem 1,2,3 nebo 4, které označuje
jeden ze čtyř intervalů. Na dvou editačních polích je
začátek a konec časového intervalu. Vlevo je začátek
intervalu v hodinách a desítkách minut za desetinnou
tečkou. Vpravo potom konec intervalu TOPENI. Ke
změně režimu TOPENÍ / ÚTLUM dochází vždy při
změně čísla na pozici desítky minut.
• Podle uvedeného příkladu intervalu ‘8 . 3 - 1 2 . 38 . 3 - 1 2 . 38 . 3 - 1 2 . 38 . 3 - 1 2 . 3 ’ přejde

okruh do režimu TOPENÍ při přechodu času z 8-29-59
na 8-30-00. Do režimu útlum přejde okruh při
přechodu času z 12-39-59 na 12-40-00.

• Nejkratší nastavitelný interval je tedy např. 8.0 - 8.1
tedy od 8-00-00 do 8-19-59 -tedy 20 minut.

• Pokud je potřeba nastavení intervalu přes přechod ze
dne na den - např. od pátku 20-00-00 do soboty 05-00-
00. Použije se nastavení:

v pátek  - interval ‘20.0- 23 .520.0- 23 .520.0- 23 .520.0- 23 .5‘
 (t.j. od 20-00-00 do 23-59-59)
v sobotu - interval ‘0.0-4.50.0-4.50.0-4.50.0-4.5 ’
  (t.j. od 00-00-00 do 04-59-59)

• Pro každý den v týdnu jsou k dispozici čtyři intervaly.
Nezáleží na pořadí  intervalů - to znamená že
např.první interval může být nastaven ‘20.0- 2 1 .520.0- 2 1 .520.0- 2 1 .520.0- 2 1 .5 ’
(t.j. od 20-00-00 do 21-59-59) a druhý interval může
být nastaven ‘7.0- 1 1 .57.0- 1 1 .57.0- 1 1 .57.0- 1 1 .5 ’  (t.j. od 7-00-00 do 12-59-59).

• Intervaly se mohou překrývat - výsledkem je jeden
interval TOPENÍ.

POPIS NASTAVENÍ

Tlačítkem ‘ENTER’ na položce menu nastavování
intervalů provozu regulačního okruhu viz. obr. 2. se na
displeji objeví označení okruhu písmenem A,B,..... a ‘PoPoPoPo’(zde konkrétně pondělí) označující den v týdnu. Klávesou
‘DOLŮ’ nebo ‘NAHORU’ pak můžete vybrat den v týdnu
pro nastavování.
Jestliže jste si vybrali nastavovaný den v týdnu, stiskněte
‘ENTER’ a dostanete se do zadávání prvního ze čtyř
časových intervalů vybraného dne a vybraného okruhu.
Pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’ lze prohlédnout
všechny čtyři intervaly. Na první pozici displeje vždy
alternuje písmeno označující nastavovaný okruh s číslem
1,2,3 nebo 4 které označují jeden ze čtyř intervalů.

regulační hodnota

konec intervalu TOPENÍ
- zde 12 hod 39 min.

symbol K - konstanta

začátek intervalu
TOPENÍ

zde 8 hod. 30 min.

označení
nastavovaného
okruhu

označení nastavovaného
okruhu
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Na displeji se také jako pátá položka objeví nápis
‘ K O P I EK O P I EK O P I EK O P I E’. Tato položka je pro usnadnění zadání intervalůkdy se zkopíruje nastavení jednoho (právě vybraného dne)
do všech ostatních dní vybraného okruhu. Poté je možno
samozřejmě korigovat nastavení pro určitý den (např.
sobotu a neděli).
Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace).
Od třetí pozice displeje bliká čas začátku intervalu
TOPENÍ. Stiskem ‘VPRAVO’ se přesuneme na konec
intervalu TOPENÍ. Stiskem ‘VLEVO’ se přesuneme zpět.
Vybraný parametr (pozice bliká) nastavíme pomocí‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’.
Tímto způsobem je možno nastavit všechny časové
intervaly pro všechny dny v týdnu.

V případě, že chcete mít shodně nastaveny intervaly pro
všechny dny v týdnu, s výhodou využijete možnost KOPIE
obsahu zadání vybraného dne do dnů ostatních. Tato
funkce okopíruje časy aktuálně vybraného dne do všech
dnů týdne. Tedy stačí nastavit časy pro vybraný den (viz
předchozí) , nastavit se v menu na položku ‘K O P I EK O P I EK O P I EK O P I E ’  a
stisknout ‘ENTER’ . Objeví se kontrolní dotaz ‘ANO/NEANO/NEANO/NEANO/NE ’ .
V případě, že opravdu chcete přepsat všechny dny v týdnu
hodnotami aktuálně vybraného dne, potvrdíte stiskem
klávesy ‘ENTER’ . V případě, že nechcete měnit nic,
navrátíte se zpět stiskem klávesy ‘ESC’.
UPOZORNĚNÍ !
Vždy musí být definovány  VŠECHNY časové
intervaly. NELZE  pouze zadat první interval TOPENÍ
a ostatní tři  ponechat s náhodnými hodnotami.
Nepoužité intervaly musí mít nastaveny ‘0.0-0.00.0-0.00.0-0.00.0-0.0’ .

Toto nastavení je z výroby ve všech intervalech všech
okruhů a překontroluje je servisní technik.

4.2.4 Vyjmutí okruhu z automatického řízení

Situace někdy vyžaduje vyjmout regulační okruh
z automatické vazby a nastavit žádanou hodnotu ručně.
V tom případě existuje možnost v uživatelském menu daný
okruh přepnout do ručního ovládání. To je u daného
okruhu indikováno rozsvícenou signálkou vedle trojice
číslovek se symbolem ruky. V případě, že je v ručnímrežimu vybráno více okruhů, jsou uvedené diody
rozsvíceny u všech aktuálních okruhů. Ten, s nímž můžete
ručně manipulovat - má navíc rozsvícenou tečku u pravé
číslovky.

POPIS NASTAVENÍV položce menu nastavení provozu regulačního okruhu
viz. obr. 2. se na displeji objeví označení okruhu
písmenem A,B,..... a ‘AUTAUTAUTAUT’  nebo ‘RUCRUCRUCRUC’    podle
konkrétního stavu. Po stisku ‘ENTER’  se tento parametr
rozbliká a klávesou ‘DOLŮ’ nebo ‘NAHORU’ pak můžete
nastavit druh provozu.
Z automatického provozu může být vyjmuto  i více
okruhů.
Takto vyjmuté okruhy lze ovládat skupinou tlačítek
popsaných v tab. 4  popis kláves ručního ovládání a
potvrzení poruchy.

Poznámka: Současné stisk kláves ‘VÍCE’ a ‘MÉNĚ’ - je
na straně výstupních relé zablokováno z důvodu ochrany
připojených  prvků technologie (např. servopohony).

Upozornění: Nové nastavení parametrů sekundárního okruhu se projeví až při návratu na položku regulačního okruhu.
Neprojeví se tedy okamžitě při nastavování editovaného parametru! Změna v nastavení parametrů sekundárního okruhu
způsobí odstavení  sekundárních okruh a jejich opětovné najetí s upravenými parametry!

4.3 Nastavení data a času
Automat provozuje technologické zařízení v reálném čase, je tedy nutné výchozí nastavení parametrů data a času. Část menusloužícího k tomuto účelu je na obr. 4.
Parametry datumu a času jsou zálohovány v paměti a i při dlouhodobém vypnutí automatu zůstávají zachovány resp. datum i
čas stále běží. První nastavení provádí servisní technik při uvedení do provozu, obsluha provádí jen příslušné korekce - při
přechodu na letní čas a naopak, jinak datum respektuje délky měsíců i přestupný rok.
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obr . 4 část uživatelského menu - nastavení data a času

4.3.1 Nastavení času

Po stisku ‘ENTER’ na položce menu pro nastavení data a
času - viz. obr. 4 se na displeji zobrazí nápis ‘ S E T _ C A SS E T _ C A SS E T _ C A SS E T _ C A S ’ .
Po dalším stisku ‘ENTER’ se na displeji zobrazí běžící čas
ve tvaru :

12-21-3512-21-3512-21-3512-21-35

POPIS NASTAVENÍ

Blikající pomlčky a měnící se čísla signalizují, že jste v
režimu prohlížení. Stisknete-li ‘ENTER’ pomlčkypřestanou blikat a začne blikat číslo označující hodiny.
Stiskem ‘VPRAVO’ se přesuneme na minuty a vteřiny.
Stiskem ‘VLEVO’ se přesouváme zpět. Vybraný parametr
(pozice bliká) nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo
‘DOLŮ’.
Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametry do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokud
provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’ parametry se
neuloží a na displeji se objeví původní hodnoty.

4.3.2 Nastavení  data

Po stisku ‘ENTER’ na položce menu pro nastavení data -
viz. obr. 4, se na displeji zobrazí datum ve tvaru :

CT 03 .10. 17CT 03 .10. 17CT 03 .10. 17CT 03 .10. 17

POPIS NASTAVENÍ

Do režimu nastavení přejdeme stiskem ‘ENTER’ Začne
blikat pozice dne v týdnu. Stiskem ‘VPRAVO’ sepřesuneme na rok a měsíc a den. Stiskem ‘VLEVO’ se
přesouváme zpět. Vybraný parametr (pozice bliká)
nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’.
Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametry do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokud
provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’ parametry se
neuloží a na displeji se objeví původní hodnoty.

5. Poruchová  signalizace  -  mimořádné stavy
Automaty RAK obsahují v rámci standardního programového vybavení  části programu, které mohou identifikovat poruchové
stavy připojené technologie a realizovat testy správnosti funkce automatu. Nastavení poruchových či havarijních mezí je dáno
programem, servisní technik nastaví přiřazení těchto mezí pro jednotlivé řízené a regulované veličiny. Pro zobrazení
chybových stavů slouží část menu - viz obr. 5.

vteřiny

měsíc

minuty

rok

hodiny

den v týdnu

den
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obr . 5 část uživatelského menu - zobrazení chybových stavů

5.1 Vnější  poruchová  hlášení
Soubory veličin, které automat sleduje z hlediska
poruchových a havarijních stavů jsou uvedeny
v následujících tabulkách. Mezi poruchovými a
havarijními stavy je potřeba rozlišovat jejich vliv na
řízenou technologii. Poruchové stavy na rozdíl od
havarijních stavů nemají na řízenou technologii zpravidla
žádný vliv a pouze upozorňují obsluhu na nekorektní
stavy.

PORUCHOVÝ STAV (tab. 6) - při indikaci poruchového
stavu je na displeji zobrazena  výstraha pro obsluhu,
externí výstup pro dálkové hlášení poruchy je sepnut -
automat neprovádí žádný speciální zásah. Informace
automaticky vymizí při návratu veličiny do normálního
stavu.

HAVARIJNÍ STAV (tab. 7)- při indikaci havarijního
stavu se na alfanumerickém displeji zobrazí první došlé
havarijní hlášení. Externí výstup pro dálkové hlášení
havárie je sepnut, rozsvítí se signalizace na panelu
automatu a provádí se potřebné zásahy - odstavení kotlů,
uzavření havarijních ventilů u výměníkových stanic a pod.
Zásah trvá po celou dobu  havarijního stavu a signalizace
havárie (sepnut kontakt dálkového hlášení havárie) do
potvrzení poruchy z panelu automatu. Při havárii a prvním
stisku tlačítka ‘POTVRZENÍ’ dojde k rozepnutí kontaktu
dálkového hlášení (odstavení připojené houkačky) a
k vypnutí interní akustické signalizace, Signálka
havarijního stavu přejde do režimu blikání. Při druhém
stisku tlačítka ‘POTVRZENÍ’ pokud není havárie dojde
k zmizení kódu havarijního stavu.

kód na displej i běžící nápis význam hodnota

P,06P,06P,06P,06 K R A T K O D O B EK R A T K O D O B EK R A T K O D O B EK R A T K O D O B E
PRE K R OCENI TEPLOTYPRE K R OCENI TEPLOTYPRE K R OCENI TEPLOTYPRE K R OCENI TEPLOTY
PROSTO RUPROSTO RUPROSTO RUPROSTO RU

ve sledovaném prostoru (kotelna výměníková stanice, ...)
došlo k překročení poruchové meze teploty – pokud je
osazeno čidlo teploty

35°C

P.50P.50P.50P.50 K R A T K O D O B EK R A T K O D O B EK R A T K O D O B EK R A T K O D O B E
PRE K R OCENI TEPLOTYPRE K R OCENI TEPLOTYPRE K R OCENI TEPLOTYPRE K R OCENI TEPLOTY
VYSTUPUVYSTUPUVYSTUPUVYSTUPU

teplota na výstupu primárního okruhu (platí pro kotelny)překročila poruchovou mez 103°C

P.07P.07P.07P.07 NED OSAZENI TEPLOTYNED OSAZENI TEPLOTYNED OSAZENI TEPLOTYNED OSAZENI TEPLOTY
VYSTUPUVYSTUPUVYSTUPUVYSTUPU

teplota na výstupu primárního okruhu (platí pro kotelny)
po dobu delší než nastavený čas nedosáhla požadovaných
mezí (hlášení musí být povoleno servisním technikem)

dobu
nastaví
servis

P.5 OKR. AP.5 OKR. AP.5 OKR. AP.5 OKR. A NED OSAZENI TEPLOTYNED OSAZENI TEPLOTYNED OSAZENI TEPLOTYNED OSAZENI TEPLOTY
OK RUHU AOK RUHU AOK RUHU AOK RUHU A

teplota na výstupu sekundárního okruhu (konkrétní okruhje určen písmenem ) je trvale po dobu delší než nastavený
čas nižší než regulační hodnota (hlášení musí být povoleno
servisním technikem)

dobu
nastaví
servis

tab. 6 význam a kódy poruchových stavů
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Kódové označení havarijního nebo poruchového stavu je možno dekódovat pomocí tabulky, a nebo v položce menu viz obr. 5 -
zobrazení vnějších chybových hlášení kde je zobrazeno formou běžícího nápisu.

kód na
displej i běžící nápis význam hodnota

H.10H.10H.10H.10 M A X I M A L N I  T E P L O T AM A X I M A L N I  T E P L O T AM A X I M A L N I  T E P L O T AM A X I M A L N I  T E P L O T A
VYSTUPUVYSTUPUVYSTUPUVYSTUPU

překročení havarijní meze teploty primárního okruhu (platí
pro kotelnu) po dobu delší než 1 minuta 105°C

H.1 OKR.AH.1 OKR.AH.1 OKR.AH.1 OKR.A M A X I M A L N I  T E P L O T AM A X I M A L N I  T E P L O T AM A X I M A L N I  T E P L O T AM A X I M A L N I  T E P L O T A
OKRUHU AOKRUHU AOKRUHU AOKRUHU A

teplota na výstupu sekundárního okruhu (konkrétní okruh
je určen písmenem ) je trvale po dobu delší než 1 minutavyšší než nastavená havarijní hodnota (hlášení musí být
povoleno servisním technikem)

nastaví
servis

H.01H.01H.01H.01 VYSKYT  P LYNUVYSKYT  P LYNUVYSKYT  P LYNUVYSKYT  P LYNU čidlo úniku plynu detekuje havarijní stav - pokud je
propojeno do automatu

H.02H.02H.02H.02 ZAP L AVE NI  ST AN ICEZAP L AVE NI  ST AN ICEZAP L AVE NI  ST AN ICEZAP L AVE NI  ST AN ICE čidlo zaplavení detekuje havarijní stav - pokud je
propojeno do automatu

H.03H.03H.03H.03  VYSOKY T L AK VYSOKY T L AK VYSOKY T L AK VYSOKY T L AK čidlo přetlaku detekuje havarijní stav - pokud je propojeno
do automatu

H.04H.04H.04H.04 N IZKY T L AKNIZKY T L AKNIZKY T L AKNIZKY T L AK čidlo přetlaku detekuje havarijní stav - pokud je propojeno
do automatu

H.05H.05H.05H.05 N EFUNGUJE  VEN T I L A T ORNEFUNGUJE  VEN T I L A T ORNEFUNGUJE  VEN T I L A T ORNEFUNGUJE  VEN T I L A T OR závada v okruhu ventilace - pokud je propojeno do
automatu

H.06H.06H.06H.06 PREHRAT I  ST A N ICEPREHRAT I  ST A N ICEPREHRAT I  ST A N ICEPREHRAT I  ST A N ICE ve sledovaném prostoru (kotelna v.stanice) došlo k překro-
čení havarijní meze teploty nebo od kontaktu prostorového
termostatu

40°C

tab. 7 význam a kódy havarijních stavů

5.2 Vnitřní  poruchová  hlášení
Automat nepřetržitě testuje správnost funkce programů,
zejména narušení dat v paměti EEPROM. Zjistí-li
disproporci, může Obsluha provést identifikaci pomocí
položky menu - zobrazení vnitřních chybových hlášení -
viz obr. 5. Po stisku ‘ENTER’ je spuštěn lokalizační
algoritmus, který prochází uložené parametry a provádí
vyhodnocení, zda jsou v příslušných mezích. Skupiny dat
u kterých je zjištěn rozdíl jsou vypisovány formou
běžícího nápisu na displeji. Stiskem ‘NAHORU, nebo
‘DOLŮ’ je možno projít až prvních pět možných narušení.
Přehled viz tab. 8.

Je-li chyb více než 5, objeví se hlášení ‘VICVICVICVIC
CHYBCHYBCHYBCHYB’ .V tomto případě se kód další chyby zobrazí až
poté, co je alespoň  1  ze zobrazených chyb odstraněna -
jsou  upravena vadná data. Po opravě všech narušených dat
se na komunikačním displeji zobrazí ‘BEZ  CHYBBEZ  CHYBBEZ  CHYBBEZ  CHYB’ .
Důležité
V některých případech, pokud jsou narušená data
v obecně platných mezích, lokalizační algoritmus chybu
neobjeví. V takových případech je nutno volat servisního
technika a provést nové kompletní nastavení. Doporučuje
se provést kontrolu i celé uživatelské resp. servisní  části
zadávání, i když již žádná chyba není lokalizována.

nápis na displeji popis závady možnost opravy
CHYBA  KO MUNIKACECHYBA  KO MUNIKACECHYBA  KO MUNIKACECHYBA  KO MUNIKACE závada v okruhu komunikační linky servisní technik
CHYBA  CASUCHYBA  CASUCHYBA  CASUCHYBA  CASU narušení hodnot času uživatel
CHYBA  DA TUMCHYBA  DA TUMCHYBA  DA TUMCHYBA  DA TUM narušení hodnot datumu uživatel
KOT E L N A  CASYKOT E L N A  CASYKOT E L N A  CASYKOT E L N A  CASY primární okruh - časové intervaly chodu uživatel

 P ORADI  SPI N A N I  KOT LU P ORADI  SPI N A N I  KOT LU P ORADI  SPI N A N I  KOT LU P ORADI  SPI N A N I  KOT LU primární okruh - pořadí spínání kotlů (platí pro kotelnu) uživatel
CASY CERP ADE LCASY CERP ADE LCASY CERP ADE LCASY CERP ADE L primární okruh - čas doběhu čerpadel kotlů (platí pro kotelnu) servisní technik

DOBEH HL. CERP ADL A   DOBEH HL. CERP ADL A   DOBEH HL. CERP ADL A   DOBEH HL. CERP ADL A   resp.  EHOC EHOC EHOC EHOC primární okruh - čas doběhu oběhového čerpadla prim. okruhu servisní technik
DOPL N OVANIDO P L N OVANIDO P L N OVANIDO P L N OVANI primární okruh - pojistný čas doplňování soustavy servisní technik

OKRUH AOKRUH AOKRUH AOKRUH A
sekundární okruh - chyba v parametrech okruhu - časové
intervaly, funkce, posun, útlum, ... (okruh označen písmenem)

uživatel /
servisní technik

tab. 8 tabulka vnitřních poruhových hlášení
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5.3 Nouzový provoz

Nouzový provoz je režim, který se navolí v případě výpadku řídících obvodů automatů RAK a slouží ke krátkodobému
překlenutí do doby servisního zásahu. Musí být ale zajištěno napájení automatu.
Při přepnutí přepínače  PROVOZ   na panelu automatu jsou sepnuty výstupní relé řízení  KOTLŮ,  ČERPADEL   což umožní
výrobu tepla a jeho distribuci do odběrných míst. Protože v tomto režimu není možné z automatu ovládat polohu servopohonů,
je nutné tyto servopohony nastavit,  pokud je to nutné,  mechanicky do potřebné polohy.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že se jedná o speciálně upravené programy, kde je jednotlivým binárním výstupům přiřazena
jiná funkce než ve standardním programu a je požadavek jejich sepnutí při nouzovém provozu, je nutno tento požadavek
uvést v objednávce.

5.4 Rozmístění pojistek
Připojené akční orgány - servopohony a čerpadla jsou napájeny z automatu, kde je provedeno jištění trubičkovými tavnými
pojistkami. Pojistky jsou přístupné pro obsluhu po otevření vnitřních dvířek. Umístění pojistek je následující:
Automat RAK A06

obr . 6 umístění pojistek - modul zdroje                                      obr. 7 umístění pojistek A06, A05 a A05V levá skříň
V následující tabulce jsou uvedeny pojistky, jejichž umístění je na obr. 6 a obr.7. Tyto pojistky jsou společné i pro automatyRAK A06, RAK A05 a RAK A05V. Položky tabulky ‘přiřazení v aplikaci’ a ‘hodnota’ vyplní servisní technik při uvádění do
provozu podle konkrétního zapojení a použití výstupů.
označení poj istka j istí přiřazení v aplikaci hodnota

FU.1 servopohon okruhu A
FU.2 servopohon okruhu B
FU.3 servopohon okruhu C
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FU.4 servopohon okruhu D
FU.5 oběhové čerpadlo okruhu A
FU.6 oběhové čerpadlo okruhu B
FU.7 oběhové čerpadlo okruhu C
FU.8 oběhové čerpadlo okruhu D
FU.9 primární okruh transformátoru 24 V stř. pro napájení servopohonů
FU.10 primární okruh transformátoru  pro napájení obvodů automatu RAK
FU.11 pro napájení pomocných obvodů
FU.12 oběhové čerpadlo / ventilace
FU.13 doplňování systému
FU.14 obvod indikace poruchového stavu
FU.15 obvod indikace havarijního stavu

Automat RAK A05          Automat RAK A05V

obr . 8 umístění pojistek A05 pravá skříň                                             obr. 9 umístění pojistek A05V pravá skříň
V následující tabulce jsou uvedeny pojistky, jejichž umístění je na obr. 8 pro automat RAK A05 a na obr.9 pro automat RAK
A05V. V první části tabulky jsou pojistky společné  pro automaty RAK a05 a RAK A05V. V druhé části tabulky je rozšíření
pojistek pro RAK A05V. Položky tabulky ‘přiřazení v aplikaci’ a ‘hodnota’ vyplní servisní technik při uvádění do provozu
podle konkrétního zapojení a použití výstupů.

označení poj istka j istí přiřazení v aplikaci hodnota
FU.16 servopohon okruhu E
FU.17 servopohon okruhu F
FU.18 servopohon okruhu G
FU.19 servopohon okruhu H
FU.20 oběhové čerpadlo okruhu E
FU.21 oběhové čerpadlo okruhu F
FU.22 oběhové čerpadlo okruhu G
FU.23 oběhové čerpadlo okruhu H
FU.24 rezerva
FU.25 rezerva
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FU.26 rezerva
FU.27 rezerva

FU.28 servopohon okruhu I
FU.29 servopohon okruhu J
FU.30 servopohon okruhu K
FU.31 servopohon okruhu L
FU.24 oběhové čerpadlo okruhu I
FU.25 oběhové čerpadlo okruhu J
FU.26 oběhové čerpadlo okruhu K
FU.27 oběhové čerpadlo okruhu L

Automat RAK A07

obr . 10 umístění pojistek RAK A07(R)
V následující tabulce jsou uvedeny pojistky, jejichž umístění je na obr. 10. V první části tabulky jsou pojistky společné  pro
automaty RAK A07 a RAK A07R. V druhé části tabulky je rozšíření pojistek pro RAK A07R na expanzním modulu. Položky
tabulky ‘přiřazení v aplikaci’ a ‘hodnota’ vyplní servisní technik při uvádění do provozu podle konkrétního zapojení a použití
výstupů.
označení poj istka j istí přiřazení v aplikaci hodnota

FU.1 servopohon okruhu A
FU.2 oběhové čerpadlo okruhu A
FU.3 servopohon okruhu B
FU.4 oběhové čerpadlo okruhu B
FU.5 primární okruh transformátoru  pro napájení obvodů automatu RAK
FU.6 pro napájení pomocných obvodů
FU.7 servopohon okruhu C
FU.8 servopohon okruhu D

FU 1 FU 2
FU 6FU 7

FU 1
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6. Závěrečná  ustanovení
Automaty  RAK  A 05,  A 06,  A 07 a A07R umožňují automatický provoz s občasným dohledem. Programové vybavení je
průběžně inovováno s tím, že je plně zachována potřebná kompatibilita. Každý automat je možné zapojit do sítí s řízením
z dispečinku tam, kde je tato síť vybudována.

Doporučení pro uživatele:
Uvedení do provozu musí být provedeno smluvní servisní organizací uvedenou v příloze, která potvrdí záruční list a s datem
uvedení do provozu zašle jeho část výrobci. V případě problémů je nutno se obrátit na servisní organizaci, která provedla
montáž, nebo přímo na výrobce.
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Seznam servisních organizací

PRAHA A STŘEDNĺ ČECHY
Město Firma Adresa Telefonní spojení

Praha ETL - Ekotherm
s.r .o.

Sekaninova 192/48
128 00 Praha 2

����   224 936 307
fax    261 224 520

Praha Sdružení  K D Nad Rybníčkem 30
 148 00 Praha 4

����   244 913 135
fax    244 913 135

Praha SEPLYKO s.r.o. Kamenická 50
 107 00 Praha 7

����   233 370 953
 fax   233 377 738

Praha
MAHUCI

ELEKTRO
Mar tin Hubený

 Brandýská 76/6
181 00 Praha 8

����   233 540 632

Praha TEPRO–COM s.r.o. Škábova 3049
106 00 Praha 10

����   272 654 867
fax    272 652 657

Beroun NSF  s.r .o. Plzeňská 121
 266 01 Beroun

���� i fax 311 621 209

Příbram TECHNIK
Josef  Sůsa

 Liha 6
261 01 Příbram

���� i fax  318 627 647

Toušeň EVP v.o.s.
Miroslav Černý

Cukrovarská 248
250 89 Toušeň

����   326 991 577
fax    326 903 319

VÝCHODNĺ ČECHY
Město Firma Adresa Telefonní spojení

Pardubice ELEKTROSERVIS
p. Hodr  a Berák

Železničního pluku 1391
530 02 Pardubice

����  466 310 670
fax   466 330 666

Předměřice
nad Labem

EKO-EKVITERM
s.r .o.

Obránců míru 100
503 02 Předměřice nad Labem

����   495 581 320

Smidary RETERM
A. Hušek - J. Vitvar

 Kaprova  114
503 53 Smidary

����   495 496 434

JIŽNĺ A  ZÁPADNĺ ČECHY
Město Firma Adresa Telefonní spojení

Klatovy EKOMARS
sdružení p.Bříza

Tolstého 283
339 01 Klatovy III.

���� i fax 376 311 100

Plzeň OMEGA
ELEKTRO  s.r .o.

Dlážděná 30
317 07 Plzeň-Radobyčice

����    377 420 124
          377 420 130

Plzeň K+B ElektroTechnik
s.r .o.

Tachovská 41
323 25 Plzeň

����    377 259 621
          377 524 817

Přeštice ELIMONT s.r .o.
p. Frána

Průmyslová 1130
334 01 Přeštice

����    377 982 371
fax     377 982 371

České
Budějovice

MERATHERM
s.r .o.

Nemanická 14
371 68  České Budějovice

����    387 221 190

Jindřichův
Hradec

PLYNOSERVIS
p. Schmeister

Jarošovská 53
370 01 Jindřichův Hradec

���� 384 361 721

Dačice ELMARO  s.r .o.
p. Ferdan

Krajířova 119
380 01 Dačice

����    384 420 061

Pelhřimov AGOS stavební a.s.
Ing. Křivánek

Tomáše ze Štítného 634
393 56  Pelhřimov

����   565  323 267-8
 fax  565 324 860

Sokolov RIES s.r .o. Chebská 53
356 33  Sokolov

����   352 312 154
 fax  352 312 154
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SEVERNĺ ČECHY
Město Firma Adresa Telefonní spojení

 Jablonec nad
Nisou

AUTRON  s.r .o. Jindřichovská 3
466 02  Jablonec nad Nisou 2

���� i fax 483 320 638
              483 315 448

Smržovka Ing. František Filip Sportovní 1279
 468 51 Smržovka

���� i fax 483 382 416

Ústí nad Labem METRON s.r.o.
p. Staněk

Plynárenská 31
400 10  Ústí nad Labem

���� i fax  472 741 383

SEVERNĺ MORAVA
Město Firma Adresa Telefonní spojení

Ostrava D I  K  s.r .o. Pernerova 19
718 00 Ostrava - Kunčičky

���� i fax 596 237 033

Karviná CS SERVIS
p. Koneczný

Čapkova 1517
733 00 Karviná

���� i fax 596 316 978

Jičín Vladimír Rydel
RYDEL KALÍŠEK

RYKAL

Jeremenkova 9
741 01 Nový Jičín

����  556 779 131
       602 817 613

Olomouc TOP-MaR
building s.r .o.

Barákova 15
 772 43 Olomouc

���� 585 101 335
 fax 585 101 336

Zábřeh na
Moravě

Luděk Bednář
M + R

Za pivovarem 2
789 01 Zábřeh na Moravě

���� 583 416 228

JIŽNĺ MORAVA
Město Firma Adresa Telefonní spojení

Brno ESK  s.r .o. Zborovská 16
616 00 Brno

����   541 216 903
 fax  541 747 934

Kroměříž ELIMEX
ELEKTRO s.r.o.

Obvodová 3965
 767 01 Kroměříž

����   573 335 160
         573 335 166

Veselí nad
Moravou

TERMSERVIS
s.r .o.

Svatoplukova 520
 698 01 Veselí nad Moravou

����   518 323 763
fax    518 323 719

Rousínov
ARI

 elektroinstalace
Sušilovo nám. 41
 683 01 Rousínov

���� i fax 0507 / 922 570

Vacenovice Josef Miléř 696 06 Vacenovice 631 ����   508 376 033

SLOVENSKO
zástupce  firmy Autron pro Slovenskou republiku je firma RACEN s.r.o.

Město Firma Adresa Telefonní spojení

Piešťany RACEN s.r.o.
Ing. Havr lent

Mlýnská 10
921 01 Piešťany

����  00421 337 744 066
fax  00421 337 744 065

Spišská Nová
Ves

ELEKTROMONTÁŽE
p. Hanušovský

 Letecká 66
052 01 Spišská Nová Ves

����  00421 53 245 88
fax  00421 53 428 274
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7. Přílohy
7.1 Primární okruh - plynová kotelna

Základní nastavení provádí servisní technik. Obsluha může provádět zásahy v nastavení parametrů prostřednictvím
menu. Toto menu je přehledově zobrazeno na obr. 11. Význam jednotlivých položek menu a možnosti nastavení
budou popsány dále.

obr . 11 část uživatelského menu - nastavení primárního okruhu - kotelna

7.1.1 Nastavení  pořadí  kotlů
Po stisku ‘ENTER’  na  položce menu pro nastavení
pořadí spínání kotlů v kaskádě je na displeji
zobrazeno aktuální nastavení. Parametr je zobrazen
číslem na jedné editační pozici.

POR. SP. 0POR. SP. 0POR. SP. 0POR. SP. 0
Nastavený parametr volí pořadí chodu kotlů podle
tabulky.

Parametr pořadí spínání kotlů
0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 8 7 6 5 4 3 2 1

2 6 8 2 1 7 4 5 3

3 4 3 7 8 2 1 6 5

4 5 4 8 6 1 7 3 2

5 2 1 5 7 3 8 4 6

6 3 2 4 6 8 5 1 7

7 7 5 1 3 6 2 8 4

nastavené pořadí.
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POPIS NASTAVENÍ

Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování
(editace). Na osmé pozici displeje bliká parametr
pořadí. Hodnotu parametru nastavíme pomocí
‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’.
Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametr do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokudprovedeme změnu ale stiskneme ‘ESC’ parametr se
neuloží a na displeji se objeví původní hodnota.

7.1.2 Volba provozovaných kotlů

11000000110000001100000011000000

Jedná se o nastavení počtu kotlů, které bude řídit
automat podle řídících algoritmů primárního okruhu
kotelny. Nastavení je na displeji zobrazeno:

Na osmi pozicích displeje je zobrazeno nastavení
jednotlivých kotlů 1 - 8. Pokud je na dané pozici 1 je
kotel používán algoritmem. Pokud je na dané pozici
0 je kotel vyjmut z řízení.
POPIS NASTAVENÍ

Po stisku ‘ENTER’ na položce menu - viz obr. 11, je
na displeji zobrazeno aktuální nastavení. Tlačítkem
‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace). Na
první pozici displeje bliká nastavení prvního kotle.
Stiskem ‘VPRAVO’ se přesunujeme na další kotle.Stiskem ‘VLEVO’ se přesunujeme zpět. Pro vybraný
kotel (pozice bliká) pomocí ‘NAHORU’ nebo
‘DOLŮ’ nastavíme požadovaný stav.  Po nastavení
pro všechny kotle stiskem ‘ENTER’ uložíme
parametry do paměti automatu (hodnota přestane
blikat). Pokud provedeme změny ale stiskneme
‘ESC’ parametry se neuloží a na displeji se objeví
původní hodnoty.

Upozornění: V případě kotelny s dvoustupňovými
kotli je potřeba pro odstavení kotle jednoho
dvoustupňového kotle odstavit vždy dva po sobě
jdoucí kotle. Každý odstavený kotel odstavuje jeden
stupeň hořáku.

7.1.3 Nastavení  časového  režimu
kotelny

Program umožňuje  nastavit režim  topení a
odstavení primárního okruhu a to pro každý den
v týdnu až 4 intervaly topení. Každý den lze nastavit
samostatně, což lze využít zejména  pro odlišný
provoz o víkendových dnech. (POZOR tento režim
MUSÍ být povolen v konfiguraci servisním
technikem ! ! ! )

Na displeji je každý interval zobrazen ve tvaru:

X 8.3-12.3X 8.3-12.3X 8.3-12.3X 8.3-12.3

Na první pozici displeje alternuje písmeno X
označující okruh kotelny s číslem 1,2,3 nebo 4, které
označuje jeden ze čtyř intervalů. Na dvou editačníchpolích je začátek a konec časového intervalu. Vlevo
je začátek intervalu v hodinách a desítkách minut za
desetinnou tečkou. Vpravo potom konec intervalu
TOPENI. Ke změně režimu TOPENÍ /
ODSTAVENÍ dochází vždy při změně čísla na
pozici desítky minut.

• Podle uvedeného příkladu intervalu ‘8 . 3 - 1 2 . 38 . 3 - 1 2 . 38 . 3 - 1 2 . 38 . 3 - 1 2 . 3 ’
přejde kotelna do režimu TOPENÍ při přechodu
času z 8-29-59 na 8-30-00. Do režimu útlum
přejde okruh při přechodu času z 12-39-59 na 12-
40-00.

• Nejkratší nastavitelný interval je tedy např. 8.0 -
8.1 tedy od 8-00-00 do 8-19-59 -tedy 20 minut.

• Pokud je potřeba nastavení intervalu přes
přechod ze dne na den - např. od pátku 20-00-00
do soboty 05-00-00. Použije se nastavení:

v pátek  - interval ‘20.0- 23 .520.0- 23 .520.0- 23 .520.0- 23 .5‘
 (t.j. od 20-00-00 do 23-59-59)
v sobotu - interval ‘0.0-4.50.0-4.50.0-4.50.0-4.5 ’
  (t.j. od 00-00-00 do 04-59-59)

• Pro každý den v týdnu jsou k dispozici čtyři
intervaly. Přitom nezáleží na pořadí v intervalů -
to znamená že  např. první interval může být
nastaven ‘20.0- 2 1 .520.0- 2 1 .520.0- 2 1 .520.0- 2 1 .5 ’  (t.j. od 20-00-00 do 21-
59-59) a druhý interval může být nastaven ‘7.0-7.0-7.0-7.0-
1 1 .51 1 .51 1 .51 1 .5 ’  (t.j. od 7-00-00 do 12-59-59).

• Intervaly se mohou překrývat -výsledkem je
jeden interval chodu kotelny.

…
konec intervalu TOPENÍ

- zde 12hod 39 min.

začátek intervalu
TOPENÍ (zde 8 hod. 30)

min.označení X identifikuje
kotelnu

kotel 8 - je vyřazen
kotel 3 - je vyřazen
kotel 2 - je provozován

kotel 1 - je provozován
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POPIS NASTAVENÍ

Tlačítkem ‘ENTER’ na položce menu nastavování
intervalů provozu kotelny se na displeji objeví
označení kotelny písmenem X, a ‘P oP oP oP o ’  (zde
konkrétně pondělí) označující den v týdnu. Klávesou‘DOLŮ’ nebo ‘NAHORU’ pak můžete vybrat den
v týdnu pro nastavování.
Jestliže jste si vybrali nastavovaný den v týdnu,
stiskněte ‘ENTER’ a dostanete se do zadávání
prvního ze čtyř časových intervalů vybraného dne a
vybraného okruhu. Pomocí ‘NAHORU’ nebo
‘DOLŮ’ lze prohlédnout všechny čtyři intervaly. Na
první pozici displeje vždy alternuje písmeno
označující kotelnu s číslem 1,2,3 nebo 4 které
označují jeden ze čtyř intervalů.
Na displeji se také jako pátá položka objeví nápis
‘KOPIEKOPIEKOPIEKOPIE’. Tato položka je pro usnadnění zadání
intervalů kdy se zkopíruje nastavení jednoho (právě
vybraného dne) do všech ostatních dní. Poté je
možno samozřejmě korigovat nastavení pro určitý
den (např. sobotu a neděli).
Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování
(editace). Od třetí pozice displeje bliká čas začátku
intervalu TOPENÍ. Stiskem ‘VPRAVO’ se
přesuneme na konec intervalu TOPENÍ. Stiskem‘VLEVO’ se přesuneme zpět. Vybraný parametr
(pozice bliká) nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo
‘DOLŮ’.
Tímto způsobem je možno nastavit všechny časové
intervaly pro všechny dny v týdnu.

V případě, že chcete mít shodně nastaveny intervaly
pro všechny dny v týdnu, s výhodou využijete
možnost KOPIE obsahu zadání vybraného dne do
dnů ostatních. Tato funkce okopíruje časy aktuálně
vybraného dne do všech dnů týdne. Tedy stačí
nastavit časy pro vybraný den (viz předchozí) ,
nastavit se v menu na položku ‘KOPIEKOPIEKOPIEKOPIE’  a stisknout
‘ENTER’ . Objeví se kontrolní dotaz ‘ANO/NEANO/NEANO/NEANO/NE’ . V
případě, že opravdu chcete přepsat všechny dny
v týdnu hodnotami aktuálně vybraného dne,
potvrdíte stiskem klávesy ‘ENTER’ . V případě, že
nechcete měnit nic, navrátíte se zpět stiskem klávesy
‘ESC’ .

UPOZORNĚNÍ !Vždy musí být definovány  VŠECHNY časové
intervaly. NELZE tedy pouze zadat první interval
TOPENÍ a ostatní tři intervaly ponechat s

náhodnými hodnotami. Nepoužité intervaly musí
mít nastaveny ‘0.0-0.0’ . Toto nastavení je
z výroby ve všech intervalech všech okruhů a
překontroluje je servisní technik.

7.1.4 Nastavení  počátečního  stavu
provozních  hodin  kotlů

Programové vybavení umožňuje registraciprovozních hodin kotlů řízených automatem. Je
použit princip tachometru, což znamená, že je
zaznamenáván počet hodin od vynulování.
Počet zaznamenaných hodin má tento význam:
• U kotlů  s indikací  provozu  (zpětným  hlášením)
je zaznamenáván přesný počet provozních hodin.

• U kotlů bez indikace provozu je zaznamenáván
počet hodin, kdy automat generuje povel
START, tento údaj může být zatížen chybou,
která vznikne např. při výpadku kotle z důvodůporuchy, či vypnutím kotle od vlastního
kotlového termostatu. Protože lze programově
vyjmout vybraný kotel, například při dlouhodobé
poruše, z programového řízení, neměla by tato
chyba být neúměrně velká.

Provozní hodiny kotle jsou na displeji zobrazeny ve
tvaru:

K.1   156K.1   156K.1   156K.1   156

POPIS NASTAVENÍ

Po stisku ‘ENTER’ na položce menu - viz obr. 11,
jsou na displeji zobrazeny provozní hodiny kotle 1.
Stiskem ‘NAHORU’ a ‘DOLŮ’ můžeme zobrazit
provozní hodiny jednotlivých kotlů. Pokud je
některý z kotlů vyřazen - viz. kap. 7.1.2, jeho
provozní hodiny nelze zobrazit. (je samozřejmě
možné kotel povolit, odečíst údaj a znovu kotel
vyřadit.)Pokud je potřeba údaj vynulovat (např. na začátku
topné sezóny, měsíce, ...) je možné tlačítkem
‘ENTER’  rozblikat hodnotu. Stiskem ‘VPRAVO’ se
hodnota vynuluje a uložíme do paměti automatu
(hodnota přestane blikat).

Upozornění: Změna v nastavení parametrů kotelny způsobí odstavení primárního okruhu a jeho opětovné najetí
s upravenými parametry!

provozní hodiny

číslo kotle


