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Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda2

Ekran

UKLJUČENJE REGULACIJE

Če se v glavnem meniju pod postavko ''ZASLON'' opcija ''IZBIRA JEZIKA'' postavi pod ''IZKLOP'', se 
bo prikazalo začetno sporočilo (glejte spodnjo sliko) in bo ostalo na zaslonu toliko časa, kolikor je 
nastavljeno v meniju ''ČAS ZAČETNEGA SPOROČILA'' ali dokler ne pritisnete na tipko ''OK''.

Tipka ’’OK’’

Odštevanje časa prikazovanja 

začetnega sporočila

Verzija programske opreme

Moč kotla

(12, 18, 24, 36, 48, 69, 96 kW)

Verzija programske opreme

Izbira jezika

Moč kotla

(12, 18, 24, 36, 48, 69, 96 kW)

Pri vklopu glavnega stikala ne smete pritisniti na zaslon (s prstom ...). Če med 
vklopom glavnega stikala pritisnete na zaslon (na zaslonu se izpiše 'Firmware 
update'), bo regulacija prešla v način vstavljanja programske opreme, ki jo lahko 
uporabljajo samo pooblaščeni serviserji. Če se to zgodi, morate izklopiti 
regulacijo preko glavnega stikala in jo znova vklopiti, ne da bi pri tem s prstom 
pritisnili na zaslon. Tako bo kotel pripravljen za zagon.

Po vklopu glavnega stikala se bo pojavil meni za izbiro jezika in verzije programske opreme. Za
izbiro jezika morate na zaslonu pritisniti zastavo države, katere jezik želite izbrati.

Možnost sledenja in 
upravljanja delovanja kotla 
preko spleta (dodatna oprema – 
naročiti morate modul Wi-Fi))



GLAVNI MENI

V glavnem meniju izbirate med želenimi meniji. Za izbiro določenega menija morate pritisniti 
ustrezno ikono na ekranu. Za prehajanje med ''Glavnim menijem'' in ''Prikazom delovanja kotla'' 
uporabite tipko ''IZBIRA PRIKAZA''. Za prehajanje med grafičnim in številčnim prikazom delovanja 
kotla uporabite tipko ''PRIKAZ DELOVANJA KOTLA''.

Izbira prikaza:

glavni meni/delovanje

Čas

Prikaz delovanja kotla:
grafični/številčni prikaz

Start/stop kotla

Oznaka trenutnega stanja

kotla

TIPKE

Tipka ’’ON / OFF’’

opciji: vklop / izklop delovanja kotla

Tipka ''IZBIRA PRIKAZA''

opcije: glavni izbornik / početni ekran

Tipka ''PRIKAZ DELOVANJA KOTLA''

opciji: grafični / številčni prikaz /

          dodatna oprema

Tipka ’’VNOS’’

Tipka ’’NAZAJ’’

Tipka ’’PREJŠNJI ZASLON’’

Tipka ’’NASLEDNJI ZASLON’’

Tipka ’’OK’’

Tipka ’’START’’/’’STOP’’

Navigacijske tipke: 

’’LEVO’’, ’’DESNO’’, ’’DOL’’, ’’GOR’’

Tipka ’’BRISANJE’’

Tipka ’’TOVARNIŠKE NASTAVITVE’’

Tipka ’’INFORMACIJE’’
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Glavni meni, tipke

Tipka ’’KOPIRAJ’’ Tipka ’’PRILEPI’’

Datum



Zaslon, simboli

SIMBOLI

1   - Kotel

2   - Hranilnik peletov

3   - Transporter peletov

4   - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom

       (ko dela, se prikaže puščica za levo ali desno)

5   - Simbol ventilatorja (ko dela, se simbol obrača)

6   - Simbol obratov ventilatorja (rpm)

7   - Simbol čistilca kanalov (ko dela, se simbol

       premika)

8   - Simbol električnega grelca (ko dela, se

       barve simbola menjajo)

9   - Simbol transporterja peletov (ko dela, se

       simbol premika)

10 - Simbol mehanizma za čiščenje rešetke

       gorilnika (ko dela, se premika v levo ali desno)

       (kada radi pomiče se levo ali desno)

11 - Trenutna pozicija rešetke gorilnika

       (0 % - zaprta, 100 % - odprta)

12 - Količina peletov v zalogovniku (3 stopnje)

13 - Tipalo temperature kotla

14 - Tipalo temperature dimnih plinov

15 - Tipalo povratnega voda

16 - Upor fotocelice (moč svetlobe plamena)

17 - Plamen (ko se pojavi plamen, se prikaže ta simbol)

18 - Simbol mikro stikala mehanizma za čiščenje rešetke

19 - Odstotek odprtosti 4-potnega mešalnega ventila z 

       motornim pogonom (0 % - zaprt, 100 % - odprt)

20 - Odstotek kisika v dimnih plinih (lambda sonda)

21 - Simboli v tem delu so odvisni od izbrane konfiguracije

22 - Simbol zunanje kontrole (vidi točku 13.1)

23 - Simbol vakuum dobave peletov (izklopljeno, pauza, 

       vključen)

24 - Zunanje tipalo

25 - Polž za pepel (samo 69/96) (dodatna oprema)

26 - Dozirni ventil (dodatna oprema)

27 - Dopolnilo transporter. (dodatna oprema)

28 - Odstotek nivo goriva (če je "Nivo goriva" vklopljen)

29 - Gumb za ponastavitev nivo goriva 

       (če je "Nivo goriva" vklopljen)

4

Prikaz teh simbolov je odvisen od izbrane konfiguracije s strani pooblaščenega serviserja.

Za dodatne informacije vezane na ta simbol glejte "Tehnična navodila za vakuumsko dobavo peletov"

*
**
**
***

***
**
Samo pri PelTec-lambda*
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Zaslon, simboli

SIMBOLI

4-potni mešalni ventil z motornim pogonom

Motorni pogon ne dela. Motorni pogon odpira
ventil.

Transporter peletov

0% 0%

Transporter peletov ne dela. Transporter peletov dela
(poleg padanja peletov se premika spirala v transporterju).

Spirala

Simbol plamena

80°C

0%

1700

< 1M

80°C

0%

1700

15k

Ni plamena Plamen je prisoten

Padanje 
peletov

60°C

Motorni pogon zapira 
ventil.

60°C 60°C
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Simboli, simboli konfiguracij

SIMBOLI KONFIGURACIJ

Naslednji simboli so prikazani na področju za prikaz konfiguracij
(stran 4, znamka 20 na sliki)

Črpalka ima zahtevo za delo (ko uporabnik nastavi zahtevo za vklop
črpalke, se ob simbolu črpalke prižge rumeni kvadratek; črpalka ne dela,
če niso izpolnjeni vsi pogoji za njeno delovanje: npr. prenizka temperatura
v kotlu; sicer bo delala)

Črpalka (deluje, simbol se obrača; ne deluje, ne obrača se)

Količina peletov v zalogovniku (3 stopnje)

Prazen
- napaka

kmalu bo prazno
- opozorilo

Polna

0%

100%

Položaja rešetke gorilnika

Zaprta
(pripravljena na 
zagon)

Odprta
(čiščenje)
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70°C

50°C

Hranilnik toplote s 
prikazom zgornje in spodnje 
temperature

60°C

Hidravlična kretnica s prikazom
trenutne temperature

55°C

Hranilnik za sanitarno vodo
s prikazom trenutne temperature

Ogrevalni krug

Sobni termostat

Na simbolu sobnega termostata utripa
plavi krog. (Sobni termostat je oddal
zahtevo po vklopu črpalke; črpalka ne
bo delovala, če niso izpolnjeni vsi pogoji
za njeno delovanje: npr. prenizka
temperatura v kotlu,; sicer bo delala.)

Temperatura začetnega voda
70°C

3-potni preklopni ventil s prikazom
odprtega in zaprtega voda

Simboli konfiguracij

Možnost ‘’dimnik’’ je vključena
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Način Ogrevanje + TSV

Načini delovanja

Način samo TSV

Samo ogrevanje način

Automatski način 
(avtomatsko prebacivanje 
med načini delovanja
Ogrevanje + TSV in samo 
TSV način)

Zaščita proti zmrzavanja vključeno

Zaščita proti zmrzavanja aktivna

Kotel vklopljen za zaščito
pred zmrzovanjem

D6

% odprtost rešetke 
(0%=zaprta)
ko je rešetka na 0% mora biti
prikazan rdeč simbol

% odprtost rešetke 
(100%=odprta)
ko je rešetka na 100% mora biti
prikazan rdeč simbol

0%

100%

simboli odpiranje/zapiranje 
rešetke
(      =odpiranje /       =zapiranje)



Vzdrževanje, čiščenje kotla

1.0.  VZDRŽEVANJE

1.1. ČIŠĆENJE KOTLA

Ročno čiščenje kotla – s pritiskom na tipko ''START'' (1) bo ventilator začel delati (2), rešetka 

gorilnika (3) pa se bo premaknila v odprt položaj (100 %) (4), (tipka ''START'' se spremeni v tipko 

''STOP''). Ta opcija omogoča, da v času čiščenja kurišča kotla pepel ne uhaja iz kotla. Ker je rešetka 

odprta, bo pepel padel v škatlo za pepel. Po čiščenju morate pritisniti tipko ''STOP'', da se izklopi 

ventilator in da se rešetka vrne v zaprti položaj (0 %) (4), (isto se bo zgodilo, če pritisnete tipko 

''NAZAJ'' (5)). Po končanem čiščenju morate izprazniti pepelnik kurišča.

8 Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda
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Punjenje transportera, Odzračivanje

1.2. POLNJENJE TRANSPORTERJA

Polnjenje transporterja – s pritiskom na tipko ''START'' (1) transporter peletov začne delovati (2) 

(dela 25 minut), rešetka gorilnika (3) pa se premakne v odprti položaj (100 %) (4), zato da peleti lahko 

padajo v pepelnik. Po končanem postopku transporter pelet prekine z delom, rešetka gorilnika pa se 

vrne v zaprti položaj (0 %) (4). Po končanem postopku začetnega polnjenja morate pelete iz 

pepelnika stresti v zalogovnik peletov. Medtem, ko traja ta postopek, se na zaslonu prikaže 

odštevanje trajanja postopka (5). Preden začnete s tem postopkom, morate napolniti zalogovnik 

peletov. Postopek lahko prekinete s tipkama ''STOP'' ali ''NAZAJ'' (6).

1.3. ODZRAČEVANJE

Odzračevanje - ko vstopite v navedeni meni, motorni pogon 4-potnega mešalnega ventila odpre 

ventil na 50 % (1). S pritiskom na tipko ''START'' ob ustreznem simbolu črpalke ta črpalka začne 

delovati (2, 3, 4) (tipka ''START'' se spremeni v tipko ''STOP''). S pritiskom na tipko ''STOP'' ta črpalka 

neha delati. Pri tej opciji ni možno istočasno delovanje dveh ali treh črpalk.
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Temperature (TSV)

2.0.  TEMPERATURE

Prikaz in izbira temperature sta odvisna od inštalacije ogrevanja. Spodaj je prikazana vsaka 
posamezna inštalacija in konfiguracija ogrevanja in nastavitev temperatur za posamezno 
konfiguracijo.

KONFIGURACIJA 1 - OPLA SANITARNA VODA (T TSV)

Shema konfiguracije

Shema 1.  Konfiguracija TSV

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda

5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hranilnik TSV
7 - Tipalo TSV
8 - Zunanje tipalo

Prikaz na regulaciji

10

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo TSV
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Temperature (TSV)

2. TEMPERATURA (KONFIGURACIJA TSV)

Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.1 / 2.3 TEMPERATURA TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.2 / 2.4 DIFERENCA TSV

Možna izbira:
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12-48 69/96

Tovarniška:     75°C

Minimalna:      75°C

Maksimalna:   80°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla.

2.1 MAKSIMALNA TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:



Temperature (DOK)

KONFIGURACIJA 2 - DIREKTNI OGREVALNI KROG (DOK)

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda

6 - Tipalo začetnega voda
7 - Ogrevalni krog
8 - Sobni termostat
9 - Zunanje tipalo

Shema 2. Konfiguracija DOK

12

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo začetnega voda
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Temperature (DOK)

2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA DOK)

Tovarniška:   60°C

Minimalna:    30°C

Maksimalna: 90°C

Možnost nastavljanja temperature začetnega voda.

2.1 / 2.3 TEMPERATURA ZAČETNEGA VODA

Možna izbira:

Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda 13

12-48 69/96

Tovarniška:     75°C

Minimalna:      75°C

Maksimalna:   80°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:



Temperature (DOK || TSV)

KONFIGURACIJA 3 - DOK || TSV 

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Tipalo začetnega voda

7 - Hranilnik TSV
8 - Tipalo TSV
9 - Ogrevalni krog
10 - 3-potni preklopni ventil
11 - Sobni termostat
12 - Zunanje tipalo

Shema 3.  Konfiguracija DOK || TSV

14

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo začetnega voda
                                - tipalo TSV
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Temperature (DOK || TSV)

2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA DOK || TSV)

Tovarniška:   60°C

Minimalna:    30°C

Maksimalna: 90°C

Možnost nastavljanja temperature začetnega voda.

2.3 / 2.5 TEMPERATURA ZAČETNEGA VODA

Možna izbira:

Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.1 / 2.3 TEMP. TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.2 / 2.4 DIFERENCA TSV

Možna izbira:
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12-48 69/96

Tovarniška:     75°C

Minimalna:      75°C

Maksimalna:   80°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:



Temperature (HT)

KONFIGURACIJA 4 - HRANILNIK TOPLOTE

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda

6 - Hranilnik toplote CAS
7 - Tipalo hranilnika toplote zgoraj
8 - Tipalo hranilnika toplote spodaj
9 - Zunanje tipalo

Shema 4. Konfiguracija HT

16

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                                - tipalo hranilnika toplote spodaj

Opombe:
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S6 
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Temperature (HT)

2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA HRANILNIK TOPLOTE)

Tovarniška:   80°C
Minimalna:    40°C
Maksimalna: 85°C
Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C
Minimalna:      5°C
Maksimalna: 64°C
Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote. Ko je dosežena minimalna 
temperatura hranilnika toplote na zgornjem senzorju, se izklopijo vse črpalke ogrevanja, ki so priključene na 
regulacijo kotla. Minimalna temperatura hranilnika toplote ne vpliva na delovanje črpalke TSV.

2.2 MINIMALNA TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C
Minimalna:      5°C
Maksimalna: 30°C
Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote.

2.3 DIFERENCA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:
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Tovarniška:     5°C
Minimalna:      3°C
Maksimalna: 30°C
Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za gašenje .

2.4 DIF. IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

12-48 69/96

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:



Tovarniška:     8°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

18 Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda

Opis delovanja:
Regulacija odčitava temperaturo hranilnika toplote na zgornjem senzorju, minimalno temperaturo hranilnika 
toplote in diferencu hranilnika toplote. Na spodnjem senzorju odčitava diferencu izklopa hranilnika toplote, ki 
se lahko nastavi v namestitvenem meniju s kodo PIN. Ko se kotel vključi, deluje dokler ni dosežena 
temperatura na spodjem senzorju (T hranilnika toplote – T diferenca izklopa hranilnika toplote). Kotel se 
ponovno vključi, ko je na zgornjem senzorju dosežena (T hranilnika toplote – T diferenca hranilnika toplote).

Temperature (HT)
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Temperature (TSV || HT) 

KONFIGURACIJA 5 - TSV||HT

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega vodavoda
6 - Hranilnik TSV

7 - Tipalo TSV
8 - Hranilnik toplote CAS
9 - Tipalo ahranilnika toplote CAS 1 (zgoraj)
10 - Tipalo hranilnika toplote CAS 2 (spodaj)
11 - 3-potni preklopni ventil
12 - Zunanje tipalo

Shema 5.  Konfiguracija TSV || HT Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo TSV
                                - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                                - tipalo hranilnika toplote spodaj

Opomba: 
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
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2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA TSV || HT)

Tovarniška:   80°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 / 2.4 TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 64°C

Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote.

2.2 / 2.5 MIN. TEMP. HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote.

2.3 / 2.6 DIF. HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      3°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za gašenje .

2.4 / 2.7 DIF. IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Temperature (TSV || HT)

12-48 69/96
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Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.4 TEMP. TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.5 DIFERENCA TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     75°C

Minimalna:      70°C

Maksimalna:   80°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za TSV.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA TSV (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIKA TOPLOTE.

2.2 MAKS. TEMP. KOTLA HT (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.3 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Temperature (TSV || HT)
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Temperature (HT -- IOK) 

KONFIGURACIJA 6 - HT--IOK

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hranilnik toplote CAS

7 - Tipalo hranilnika toplote CAS 1 (zgoraj)
8 - Tipalo hranilnika toplote CAS 2 (spodaj)
9 - 3-potni mešalni ventil
10 - Sobni termostat
11 - Zunanje tipalo

Shema 6. Konfiguracija HT -- IOK Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                               - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                               - tipalo hranilnika toplote spodaj

Opombe: 
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S6
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Temperature (HT -- IOK)

2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA HT--IOK)

Tovarniška:   80°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 / 2.3 TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 64°C

Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote.

2.2 / 2.4 MINIMALNA TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote.

2.3 / 2.5 DIFERENCA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      3°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za gašenje.

2.4 / 2.6 DIF. IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

12-48 69/96

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:
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Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.3 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Temperature (HT -- IOK) 
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KONFIGURACIJA 7 - TSV || HT--IOK

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hranilnik TSV
7 - Tipalo TSV
8 - Hranilnik toplote CAS

  9 - Tipalo hranilnika toplote CAS 1 (zgoraj)
10 - Tipalo hranilnika toplote CAS 2 (spodaj)
11 - Ogrevalni krog
12 - 3-potni preklopni ventil
13 - 3-potni mešalni ventil
14 - Sobni termostat
15 - Zunanje tipalo

Shema 7.  Konfiguracija TSV || HT -- IOK Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                               - tipalo TSV
                               - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                               - tipalo hranilnika toplote spodaj

Opomba:
V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
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TEMPERATURE (KONFIGURACIJA AKU--IKG)2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA TSV || HT--IOK)

Tovarniška:   80°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 / 2.4 TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 64°C

Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote.

2.2 / 2.5 MINIMALNA TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote.

2.3 / 2.6 DIFERENCA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      3°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za gašenje .

2.4 / 2.7 DIF. IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Temperature (TSV || HT -- IOK)

12-48 69/96



Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.4 / 2.8 TEMP. TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.5 / 2.9 DIFERENCA TSV

Možna izbira:
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Temperature (TSV || HT -- IOK)

Tovarniška:     75°C

Minimalna:      70°C

Maksimalna:   80°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za TSV.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA TSV (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE

2.2 MAKS. TEMP. KOTLA HT (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.3 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:
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Temperature (HT -- TSV)

KONFIGURACIJA 8 - HT-- TSV

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hranilnik toplote CAS

7 - Tipalo hranilnika toplote CAS 1 (zgoraj)
8 - Tipalo hranilnika toplote CAS 2 (spodaj)
9 - Hranilnik TSV
10 - Tipalo hranilnika TSV
11 - Zunanje tipalo

Shema 8. Konfiguracija HT -- TSV Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                               - tipalo TSV
                               - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                               - tipalo hranilnika toplote spodaj

Opombe:
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S6 
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TEMPERATURE (KONFIGURACIJA AKU--IKG)2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA HT--TSV)

Tovarniška:  80°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 / 2.3 TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 64°C

Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote.

2.2 / 2.4 MINIMALNA TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote.

2.3 / 2.5 DIFERENCA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      3°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za gašenje .

2.4 / 2.6 DIF. IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Temperature (HT--TSV) 

12-48 69/96

Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.5 / 2.7 TEMP. TSV

Možna izbira:
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Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.5 DIFERENCA TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE

2.1 MAKS TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Temperature (HT--TSV) 



Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda 31

Temperature (HT--IOK || TSV) 

KONFIGURACIJA 9 - HT -- IOK || TSV

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hranilnik toplote CAS
7 - Tipalo hranilnika toplote CAS 1 (zgoraj)

8 - Tipalo hranilnika toplote CAS 2 (spodaj)
9 - Hranilnik TSV
10 - Tipalo hranilnika TSV
11 - Ogrevalni krog
12 - 3-potni ročni mešalni ventil
13 - Sobni termostat
14 - Zunanje tipalo

Shema 9.  Konfiguracija HT -- IOK || TSV Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo TSV
                                - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                                - tipalo hranilnika toplote spodaj

Opombe:
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S6
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TEMPERATURE (KONFIGURACIJA AKU--IKG)2.  (  HT--IOK || TSV)TEMPERATURE KONFIGURACIJA

Tovarniška:   80°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 / 2.3 TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 64°C

Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote.

2.2 / 2.4 MINIMALNA TEMPERATURA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote.

2.3 / 2.5 DIFERENCA  HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Temperature (HT--IOK || TSV) 

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      3°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote (izklop).

2.4 / 2.6 DIFERENCA IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:
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12-48 69/96

Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.5 / 2.7 TEMPERATURA TSV

Možna izbira:
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Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.6 / 2.8 DIFERENCA TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Temperature (HT--IOK || TSV) 
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KONFIGURACIJA 10 - Hidravlična kretnica (HK)

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

Shema 10.  Konfiguracija HK

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda

5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hidravlična kretnica
7 - Tipalo hidravlične kretnice
8 - Zunanje tipalo

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo hidravlične kretnice

Opombe:
- v tej konfiguraciji kotel PelTec-lambda 69/96 deluje samo z vgrajenim in konfiguriranim modulom CM2K
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S6 
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Temperature (HK) 

TEMPERATURE (KONFIGURACIJA AKU--IKG)2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA HIDRAVLIČNA KRETNICA)

Možna izbira:

Tovarniška: 80°C / Minimalna: 75°C / Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hidravlične kretnice.

2.1 TEMPERATURA HIDRAVLIČNE KRETNICE (SAMO 12-48)
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12-48 69/96

Možna izbira:

Tovarniška: 85°C / Minimalna: 80°C / Maksimalna: 90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška: 8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

PRIPOMBA:

V tej konfiguraciji kotel PelTec-lambda 69/96 ne more delovati brez nameščenega in 

konfiguriranega modula CM2K.

POMEMBNO:
prikaz tovarniškega 
menija kadar CM2K ni 
nameščen in uglašen

KOTEL NE MORE
DELOVATI!

69/96

Možna izbira:

Tovarniška: 70°C / Minimalna: 45°C / Maksimalna: 70°C

Možnost nastavljanja minimalne temperature HK.

2.3 MIN. THK (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Možnost pregleda nastavljanja minimalne temperature HK za TSV (vedno je enaka temperatura kot TSV).

2.4 MIN. THK (TSV) (SAMO 69/96)
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1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Sigurnosno-odzračna grupa 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda

6a - Hidravlična kretnica / 6b - Hranilnik
7 - Tipalo hranilnika toplote zgoraj*
8 - Tipalo hranilnika toplote spodaj*
9 - Tipalo hidravlične kretnice*
10 - Zunanje tipalo

Če je v inštalaciji, pod kartico konfiguriranje, izbran ’’1 Temperatura’’, se na regulaciji prikaže
hidravlična kretnica s 1 temperaturom (ni mogoče za 69/96).
Če je izabran prikaz ’’2 Temperature’’, na ekranu se prikaže hranilnik toplote s
2 temperature.
To možnost lahko spremeni samo pooblaščeno servisno osebje.

Na ekranu

Shema 11. Konfiguracija HK / HT (12-48); -- / DOK (69/96)
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Verzija 1: Izbran je prikaz 1 temperature (npr. hidravlična kretnica)

NI MOGOČE PRI 69/96 kW
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Verzija 2: Izbran je prikaz 2 temperature (npr. hranilnik toplote)

* Opomba: Priključitev tipala 9 (verzija 1) in tipala 7,8 (verzija 2) ni obvezna ker su ove temperature informativne.
                   Če ta tipala niso povezana s regulacijo se prikaže "- ° C". Na regulaciji nebo došlo do nobene napake, 
                   tudi če so ta tipala okvarjena.

- ročno (ON/OFF)
- vklopnim časom
- zunanjim regulatorom (START/STOP)**
- kaskadnim opravljanjem **
- zunanjim regulatorom (start/stop) + kaskadno opravljanje**

Zmožnosti upravljanja:

    - sobnim termostatom

Onemogočeno upravljanje:

OPOMBA: TA SHEMA SE UPORABLJA LE V KASKADI ALI V ZUNANJI KONTROLI

Zahtevana tipala: - tipalo povratnega voda
                              - tipalo hidravlične kretnice (samo pri verziji 1.)
                              - tipalo hranilnika toplote zgoraj (samo pri verziji 2.)
                              - tipalo hrani spodaj (samo pri verziji 2.)

Dodatna oprema**

10
10

samo 12-48 12-96

Opombe:
- v tej konfiguraciji kotel PelTec-lambda 69/96 deluje samo z vgrajenim in konfiguriranim modulom CM2K
- v tej konfiguraciji pri kotlu PelTec-lambda 69/96 prikazuje se samo Hranilnik toplote tj. 2 tipala
  (pri izbiri -/HT)
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S9

Temperature (HK / HT;  -- / HT)



Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda 37

TEMPERATURE (KONFIGURACIJA AKU--IKG)2.0 TEMPERATURE (KONFIGURACIJA HK/HT (12-48); --/HT (69/96))

Tovarniška:   80°C

Minimalna:    70°C

Maksimalna: 90°C

Možnost nastavljanja maksimalne željene temperature kotla.

2.1 MAX. TEMP. KOTLA

Možna izbira:

2.2 DIFERENCA KOTLA

Možna izbira:

samo 12-48samo 12-48

Temperature (HK / HT;  -- / HT)

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)



38 Tehnična navodila REGULACIJA PelTec/PelTec-lambda

KONFIGURACIJA 12 - DOK || TSV (2) 

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

Shema 12.  Konfiguracija DOK || TSV(2)

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Tipalo začetnega voda

7 - Hranilnik TSV
8 - Tipalo TSV
9 - Ogrevalni krog
10 - Sobni termostat
11 - Hidravlična kretnica
12 - Zunanje tipalo

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                                - tipalo začetnega voda
                                - tipalo TSV

3

 M

bar

 2

4
5

HV

P1

7

 1

9

P3
8

10

P2

11

6

12

Temperature (DOK || TSV (2))
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2.0 TEMPERATURE (KONFIGURACIJA DOK || TSV(2))

Tovarniška:   60°C

Minimalna:    30°C

Maksimalna: 90°C

Možnost nastavljanja temperature začetnega voda.

2.3 / 2.5 TEMPERATURA ZAČETNEGA VODA

Možna izbira:

Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

2.1 / 2.3 TEMP. TSV

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

2.2 / 2.4 DIFERENCA TSV

Možna izbira:

Temperature (DOK || TSV (2))

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIKA TOPLOTE.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

12-48 69/96
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KONFIGURACIJA 13 - DOK 2X 

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

Shema 13.  Konfiguracija DOK 2X

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Tipalo začetnega voda
7 - Ogrevalni krog 1

8 - 3-potni ročni mešalni ventil 1. krog
9 - Ogrevalni krog 2
10 - 3-potni ročni mešalni ventil 2. krog
11- Sobni termostat 1. krog
12- Sobni termostat 2. krog
13 - Hidravlična kretnica
14 - Zunanje tipalo

3

bar

 2

45
P1

 1

 M

12

P3P2

10

9

7

8

ogrevalni krog 1.

11

6

13

14
ogrevalni krog 2.

Zahtevana tipala:
 - tipalo povratnega voda
 - tipalo začetnega voda
                                  

Temperature (DOK 2x)
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2.0 TEMPERATURE (KONFIGURACIJA DOK 2x)

Tovarniška:   60°C

Minimalna:   30°C

Maksimalna: 90°C

Možnost nastavljanja želene temperature začetnega voda.

2.1 / 2.3 TEMP. ZAČETNEGA VODA

Možna izbira:

Temperature (DOK 2x)

12-48 69/96

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:
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KONFIGURACIJA 14 - HT--IOK 2x

Shema konfiguracije

Prikaz na regulaciji

Shema 14.  Konfiguracija HT--IOK 2X

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda
6 - Hranilnik toploteCAS
7 - Tipalo hranilnika toplote CAS 1 (zgoraj)
8 - Tipalo hranilnika toplote CAS 2 (spodaj)

9 - Ogrevalni krog 1
10 - 3-potni ročni mešalni ventil 1.krog
11 - Ogrevalni krog 2
12 - 3-potni ročni mešalni ventil 2.krog
13 - Sobni termostat 1. krog
14 - Sobni termostat 2. krog
15 - Zunanje tipalo

Zahtevana tipala: - tipalo povratnega voda
                              - tipalo hranilnika toplote zgoraj
                              - tipalo hranilnika toplote spodaj

bar

 2

5
P1

14

7

8

P3P2

6

34

 M

10

1

11

9

12

13

ogrevalni krog 2.

ogrevalni krog 1.

15

Temperature (HT -- IOK 2x)

Opombe:
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti zunanjo kontrolo na priključek S6
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TEMPERATURE (KONFIGURACIJA AKU--IKG)2.  (  HT--IOK2x)TEMPERATURE KONFIGURACIJA

Tovarniška:   80°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hranilnika toplote.

2.1 / 2.3 TEMP. HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   20°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 64°C

Možnost nastavljanja želene minimalne temperature hranilnika toplote.

2.2 / 2.4 MIN. TEMP. HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:   10°C

Minimalna:      5°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za paljenje. 

2.3 / 2.5 DIFERENCA HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      3°C

Maksimalna: 30°C

Možnost nastavljanja diference hranilnika toplote za gašenje.

2.4 / 2.6 DIF. IZKLOP HRANILNIKA TOPLOTE

Možna izbira:

Temperature (HT -- IOK 2x)

12-48 69/96

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:
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Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Temperature (HT -- IOK 2x)
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KONFIGURACIJA 15 - HK--TSV 

Shema 15.  Konfiguracija HK--TSV

Shema konfiguracije

1 - Kotel PelTec / PelTec-lambda
2 - Varnostno-prezračevalna enota 2,5 bar
3 - 4-potni mešalni ventil z motornim pogonom
4 - Zaprta ekspanzijska posoda
5 - Tipalo povratnega voda

6 - Hidravlična kretnica
7 - Tipalo hidravlične kretnice
8 - Hranilnik TSV
9 - Tipalo TSV
10 - Zunanje tipalo

Zahtevana tipala:  - tipalo povratnega voda
                               - tipalo TSV
                               - tipalo hidravlične kretnice

Prikaz na regulaciji

bar

 2

45

P1

 1

3

 M

8

9

7

6

P3

10

Temperature (HK -- TSV) 

Opomba:
- v tej konfiguraciji kotel PelTec-lambda 69/96 lahko deluje samo po potrebi sanitarne vode (razen če je 
  nameščen CM2K)
- v tej konfiguraciji modul CM2K mora biti nameščen in konfiguriran za ogrevanje ogrevalnega sistema
- V tej konfiguraciji je mogoče priključiti do 4 module "CM2K za nadzor 2 krogov gretja".
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Tovarniška:   80°C

Minimalna:    75°C

Maksimalna: 85°C

Možnost nastavljanja želene temperature hidravlične kretnice.

Možna izbira:

Tovarniška:   50°C

Minimalna:    40°C

Maksimalna: 80°C

Možnost nastavljanja želene temperature TSV (tople sanitarne vode).

Možna izbira:

Tovarniška:     5°C

Minimalna:      4°C

Maksimalna: 40°C

Možnost nastavljanja diference TSV (tople sanitarne vode).

Možna izbira:

2.2 / 2.4 TEMP. TSV

2.3 / 2.5 DIFERENCA TSV

2. TEMPERATURE (KONFIGURACIJA HK--TSV)

Temperature (HK -- TSV) 

2.1 / 2.3 TEMPERATURA HIDRAVLIČNE KRETNICE (SAMO 12-48)

12-48 69/96

OPOMBA:

V tej konfiguraciji kotel PelTec-lambda 69/96 lahko deluje samo po potrebi TSV. (razen če je 

nameščen CM2K). V tej konfiguraciji modul CM2K mora biti nameščen in konfiguriran za ogrevanje 

ogrevalnega sistema.

A

B

A - prikaz, ko je CM2K nastavljen samo na
      ogrevalni krogi

B - prikaz, ko je CM2K nastavljen na ogrevalni 
      krogi in krog TSV
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Tovarniška:     -°C

Minimalna:      -°C

Maksimalna:   -°C

Možnost pregleda nastavljanja minimalne temperature HK za TSV (vedno je enaka temperatura kot TSV).

2.3 / 2.4 MIN. THK TSV (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Temperature (HK -- TSV) 

Tovarniška:     8°C

Možnost pregleda nastavljanja diference kotla (ni mogoča sprememba)

2.2 DIFERENCA KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     85°C

Minimalna:      80°C

Maksimalna:   90°C

Možnost nastavljanja maksimalne temperature kotla za HRANILNIK TOPLOTE.

2.1 MAKS. TEMP. KOTLA (SAMO 69/96)

Možna izbira:

Tovarniška:     70°C

Minimalna:      45°C

Maksimalna:   70°C

Možnost nastavljanja minimalne temperature hidravlične kretnice.

2.3 MIN. THK (SAMO 69/96)

Možna izbira:
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3.0.  VKLOPNI ČAS

Izklop - vklopnih časi so izklopljeni (tovarniška nastavitev)

Tabela 1 - vklopnih časi so vključeni in delajo po nastavitvami iz tabele 1

Tabela 2 - vklopnih časi so vključeni in delajo po nastavitvami iz tabele 2

Tabela 3 - vklopnih časi so vključeni in delajo po nastavitvami iz tabele 3.

3.1. VKLOPNI ČAS KOTEL

Možna izbira:

Kotel - vklopni časi za delovanje kotla

TSV - vklopni časi za delovanje TSV črpalke

Možna izbira:

Izklop - vklopnih časi so izklopljeni (tovarniška nastavitev)

Tabela 1 - vklopnih časi so vključeni in TSV črpalka deluje v skladu z nastavitvami v tabeli 1

3.2 VKLOPNI ČAS TSV

Možna izbira:

Vklopni čas
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Vklopni čas

3.2. - 3.4. TABELA 1, 2, 3

Možnost nastavljanja vklopnih časov se opravi s pomočjo tabele. Vnaprej lahko nastavite tri tabele vklopnih 

časov, od katerih je lahko aktivna samo ena. Za vsak dan v tednu lahko nastavite 3 vklope in 3 izklope kotla. 

Vklopi so označeni z zelenim poljem, medtem, ko so izklopi označeni z rdečim poljem. Možno je nastaviti 

vklopne čase za en dan in kopirati iste vklopne čase na vse ostale dneve. Po nastavljanju vklopnih časov za 

en dan morate pritisniti na polje tistega dne (ta cel dan bo označen), na desni strani se bo prikazala tipka 

''KOPIRAJ''. Pritisnite to tipko (zdaj ste kopirali nastavitev tistega dne in prikazala se bo tipka ''PRILEPI''). 

Morate še pritisniti želeni dan, za katerega želite te nastavitve, in pritisnite tipko ''PRILEPI''. Za tem se na 

želeni dan kopirajo isti vklopni časi. Če želite iste nastavitve za ostale dneve, samo izberite želeni dan in 

pritisnite tipko ''PRILEPI''. Potem, ko ste izpolnili tabelo z želenimi vklopnimi časi, pritisnite tipko ''NAZAJ'', 

potrdite izbiro s tipko ''POTRDI'', pomaknite se ven iz tabele in v meniju '' Uklopna vremena'' izberite želeno 

tabelo vklopnih časov.

Tipka 

’’KOPIRAJ’’

Tipka 

’’PRILEPI’’

Tipka 

’’GOR’’

Tipka 

’’DOL’’

Tipka 

’’DESNO’’Tipka 

’’POTRDI’’

Začetek dela

Konec dela

2

VEDNO KDAJ SU OMOGOČENA (VKLJUČENA) VKLOPNIH ČASI
NA GLAVNEM ZASLONU SE BO POJAVIL SIMBOL

1
1 2
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Zgodovina

4.0.  ZGODOVINA

Namen seznama napak/opozoril je, da imamo vpogled v napake/opozorila, ki so se pojavila. Izpiše 
se: čas, ko se je napaka/opozorilo pojavilo, oznaka napake/opozorila; opis napake/opozorila. S 
prvim pritiskom na polje napake/opozorila se polje napake/opozorila označi, dodatno lahko vidite 
tudi datum nastanka napake/opozorila. Z drugim pritiskom na to označeno napako/opozorilo se 
izpiše podroben opis napake/opozorila in postopek odpravljanja napake/opozorila.

E - situacije, pri katerih je posledica zaustavitev delovanja kotla. Napako morate odpraviti pred

     naslednjim zagonom kotla.

E6
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor začetnega voda. 

E7

Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor povratnega voda.

Tipalo povratnega voda

E8

Status kotla: v stanju OFF (Lahko se pojavi samo v stanju 
OFF zaradi informacije bimetalnega senzorja o previsoki 
temperaturi.)
Mogoč vzrok: temperatura cevi za dovajanje pelet je višja 
od 80 °C, prekinitev električnih kablov med bimetalnim 
senzorjem in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali 
pokvarjen bimetalni senzor.

Temperatura vhodne cevi

NAPAKA NAZIV OPIS

E1

Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med 
senzorjem in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali 
pokvarjen senzor sanitarne vode.

Tipalo tople sanitarne vode

E2

Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor v hranilniku toplote (zgoraj).

Tipalo hranilnika toplote
(zgoraj)

E3

Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor v hranilniku toplote (spodaj).

Tipalo hranilnika toplote
(spodaj)

E4

Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor dimnih plinov.

Tipalo dimnih plinov

E5

Status kotla: kotel deluje normalno, težava se pojavlja v 
delu dodatnega regulatorja (CM2K), če je vgrajen.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor zunanje temperature.

Tipalo zunanje 
temperature

Tipalo začetnega voda
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Zgodovina

E8-1

Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF. (Javi se po 
objavi I8 in nastavitvi števila ponovnih zagonov kotla.)
Mogoč vzrok: temperatura cevi za dovajanje pelet je višja 
od 80 °C, prekinitev električnih kablov med bimetalnim 
senzorjem in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali 
pokvarjen bimetalni senzor.

Temperatura vhodne cevi

E8-2

Status kotla: prehod v faze S0 in OFF. (Javi se po objavi I8 
in neizvedeni nastavitvi števila ponovnih zagonov kotla, 
zaradi informacije bimetalnega senzorja in previsoki 
temperaturi v fazi S0.)
Mogoč vzrok: temperatura cevi za dovajanje pelet je višja 
od 80 °C, prekinitev električnih kablov med bimetalnim 
senzorjem in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali 
pokvarjen bimetalni senzor.

Temperatura vhodne cevi

E9
Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.
Mogoč vzrok: prekinitev električnih kablov med senzorjem 
in kotlom, priključku na kotlu, hladni spoj ali pokvarjen 
senzor.

Tipalo kotla

E10
Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.
Mogoč vzrok: ključ za odčitavanje moči ni postavljen ali ne
prepoznan, hladni spoj ali nedelujoč ključ.

Neznana moč kotla

E11

Status kotla: prehod v stanje OFF po zaključku faze S0 
(dovoljuje ponoven zagon).
Mogoč vzrok: nedelujoča fotocelica (pošilja informacijo, da 
je plamen v fazi S0).

Okvara fotocelice

E12

Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.
Mogoč vzrok: premali odpor peči v fazah S2, S3, S4, (S5). 
Odprta katera koli vrata kotla, odprtine na kotlu za čišćenje 
turbulatorjev ali odstranjena/predrta cev za dobavo 
peletov. Prekinitev električnega kabla med varnostnim 
visokotlačnim ventilom in kotlom, spoja na kotel, hladni 
spoj ali nedelujoč varnostni visokotlačni ventil. Prekinitev 
ali nezadostno tesnjenje cevi varnostnega visokotlačnega 
ventila.

Varnostni presostat

E13 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Okvara ventilatorja

E14 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Okvara pomnilnika

E15 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Motnja v komunikaciji
z matično ploščo

E16 Status kotla: prehod v faze S7, C0 in OFF.Napaka v komunikaciji
s senzorsko ploščo

E18 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Ni plamena v fazi
podkurjave

E19 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Ugasnitev plamena
med delovanjem

E17*
*Samo pri 

PelTec-lambda

a) Napaka se pojavi v fazi "OFF" - težava je v komunikaciji lambda sonde znotraj 
sistema (kabli, priključki, tiskana vezja, programska oprema) 
b) Napaka se pojavi na vseh fazah, razen "OFF" - problema je z el. grelcem, 
vgrajen v lambda sondo ali s komunikacijo lambda sonde znotraj sistema (kabli, 
priključki, tiskana vezja, programska oprema)

Okvara lambda sonde
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Zgodovina

E22 Status kotla: preklop v stanje S7, C0 i OFF.Količina goriva

E23 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Ugasnitev plamena v
fazi podkurjave

E24 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Ugasnitev plamena v
fazi stabilizacije

E25 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Tipalo hidravlične
kretnice

E26 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Senzor goriva

E27 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Napaka v komunikaciji z
CMNET

E28 Status kotla: Kotel deluje normalno.Napaka v komunikaciji s
CM2K (1+&2+)

Napake dodatne opreme: CMNET (modul za kaskadno opravljanje kotlov)

E20 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFF.Ugasnitev plamena 230V

E21 Status kotla: trenutni preklop v stanje OFFOkvara čistilca rešetke

E37
SAMO 69/96 - Status kotla: Kotel ne more delovati. Če 
želite zamenjati glavnu matičnu plošču, se obrnite na 
usposobljenega serviserja.

Zahtevana je posodobitev 
matične plošče

E38
SAMO 69/96 - Status kotla: Kotel ne more delovati. V tej 
konfiguraciji mora biti CM2K nameščen in prilagojen za 
delovanje kotla.

Ta konfiguracija zahteva 
delovanje CM2K 

E39 Dopolnilo transporter.
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E31
NAPAKA - loputa ni

zaprta

Status kotla: kotel deluje normalno. Težava se javlja med 
delovanjem dodatne opreme za Vakuum dovod pelet.
Mogoč vzrok: loputa je blokirana s peleti, senzor je 
umazan s prahom. Senzor je oddaljen več od potrebnega 1 
mm od lopute. Senzor ne reagira na loputo (ne vklopi se 
LED-lučka na senzorju kadar je loputa zaprta).

E32 Ni peletov

Status kotla: kotel deluje normalno. Težava se javlja med 
delovanjem dodatne opreme za Vakuum dovod pelet.
Mogoč vzrok: v veliki shrambi ni pelet, fleksibilne cevi za 
dobavo pelet so zamašene, mrežica turbine je polna 
prahu.

Napake dodatne opreme: vakuumska dobava peletov

E33 Krt ali trasnporter ne deluje

Status kotla: kotel deluje normalno. Težava se javlja med 
delovanjem dodatne opreme za Vakuum dovod pelet.
Mogoč vzrok: slabi električni spoji na kartici/polžastem 
transporterju.

E34 Napaka v komunikaciji s
CMVAC

Status kotla: kotel deluje normalno. Problem se javlja u 
radu dodatne opreme za Vakuum dobavu peleta.
Mogući uzrok: nedelujoč kabel UTP ali spoji na električni 
ploščici.

E29-1

Status kotla: kotel deluje normalno. Težava se javlja med

delovanjem dodatne opreme CM2K če je vgrajen.

Senzor CM2K 1. krog

E29-2 Senzor CM2K 2. krog

E30-1 Korektor CM2K 1. krog

E30-2 Korektor CM2K 2. krog

E30-3 Korektor CM2K 3. krog

E30-4 Korektor CM2K 4. krog

E30-5 Korektor CM2K 5. krog

E30-6 Korektor CM2K 6. krog

E30-7 Korektor CM2K 7. krog

E30-8 Korektor CM2K 8. krog

Napake dodatne opreme: CM2K

E29-3 Senzor CM2K 3. krog

E29-4 Senzor CM2K 4. krog

E29-5 Senzor CM2K 5. krog

E29-6 Senzor CM2K 6. krog

E29-7 Senzor CM2K 7. krog

E29-8 Senzor CM2K 8. krog

Zgodovina
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Napake dodatne opreme: CM-GSM

E35
Napaka v komunikaciji s 

CMGSM

Status kotla: kotel deluje normalno. Težava nastane pri 
delovanju dodatne opreme CM-GSM.
Mogoč vzrok: Okvarjen UTP kabel ali priključki na električni
ploščice.

INFORMACIJA / OPOZORILO
W - informacija o stanju kotla, ko ne pride do zaustavitve delovanja kotla

W1

Status kotla: kotel bo deloval še nekaj časa, vendar, če ne 
napolnite shrambe za gorivo ne napolnite s peleti, se bo javila 
"E22 nivo goriva", kar pomeni, da ni dovolj goriva za nadaljevanje 
dela.
Mogoč vzrok: Niski nivo peleta v zalogovniku, ki zadostuje za 
upravljanje kotel za krajši čas.

Količina goriva

W6

Status kotla: kotel bo normalno nadaljeval z delom (vzrok 
je treba odstraniti, saj bi z daljšim delovanjem kotla prišlo do 
kondenzacije v kotlu in oviranja prehoda dimnih plinov). 
Mogoč vzrok:  težave s  4 -smern im meša ln im 
ventilom/motornim pogonom, senzorjem povratnega voda.

Nizka temperatura
na povratku

W2
Ni plamena v fazi

podkurjave

W2_1
Ponovni poskus 

podkurjave

W5 Naložene tovarniške
nastavitve

Napake dodatne opreme: INTERNETNI NADZOR (WiFi)

E36
Napaka v komunikaciji z 

WiFi

Status kotla: kotel deluje normalno. Težava se javlja v 
delovanju dodatne opreme internet nadzora (WiFi). Mogoč 
vzrok: nedelujoč kabel UTP ali spoji na el. ploščicah.

Status kotla: ogenj se ni pojavil po zadanem maks. času, 
kotel bo ponovil vžig za določeno število pred javljanjem 
napake E18 Ni ognja v fazi vžiga. Mogoč vzrok: ni dovolj pelet 
v kurišču za pravilen vžig, prevlažni peleti ali nedelujoč 
električni grelnik.
Status kotla: kotel še vedno dodaja določeno količino pelet / 
začne vžig od začetka določenega števila poskusov, nato javi 
napako E18 Ni ognja v fazi vžiga. Mogoč vzrok: ni dovolj pelet 
v kurišču za pravilen vžig, prevlažni peleti ali nedelujoč 
električni grelnik.
Status kotla: Kotel deluje normalno s pred naloženimi 
tovarniškimi nastavitvami.

W7

W8

Status kotla: Kotel bo še naprej normalno deloval. Črpalke 
v ogrevalnih krogih ne bodo več delovale. Črpalka TSV 
deluje normalno v skladu s pogoji in zahtevami.
SAMO 69/96 - Status kotla: Kotel bo še naprej normalno 
deloval. Opozorilo "Tlacno stikalo" bo na zaslonu aktiven, 
dokler se ne zažene naslednji kotel. Odpraviti je treba vzrok 
opozorila (umazan kotel, vstavljene luknje v rešetki 
gorilnika, povezava med kotlom in dimnikom je umazana, 
dimnik je umazan ...)

Nizka temperatura 
hranil. toplote

Tlačno stikalo

Zgodovina
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Način dela

5.0.  NAČIN DELA

Možna izbira:

TSV + Ogrevanje - kotel deluje glede na potrebo po ogrevanju in topli sanitarni vodi

Samo TSV - kotel deluje samo glede na potrebo po topli sanitarni vodi

Samo ogrevanje - kotel deluje samo glede na potrebo za ogrevanje

Auto - kotel avtomatski prebacuje med TSV + Ogrevanje in samo TSV načina delovanja

TSV prioriteta - je mogoče podesiti samo v konfiguraciji 12

*TSV prioriteta - kotel deluje v skladu z zahtevami ogrevanja inTSV vendar s prednostjo TSV

Ta možnost se uporablja, če želite prilagoditi način, za ogrevanje in TSV, samo za TSV, samo za 

ogrevanje ali auto način.

5.1. TSV/OGREVANJE

Izbira TSV / Ogrevanje je mogoča samo v konfiguracijama ki vsebujejo TSV in Ogrevanje

(Konfiguracije 3, 5, 7, 9, 12, 15)

*

*Samo konfiguracije 3, 5, 7, 9, 12, 15 **Samo konfiguracija 12

OPOMBA: Prikažejo se nekateri podmeni v meniju "Način dela" ali

                  skrita zaradi vključenih možnosti v meniju "Inštalacija" 

TSV+Ogrevanje/ 

TSV prioriteta

Auto način

Samo ogrevanje način

Samo TSV način
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Ročno testiranje

ROČNO TESTIRANJE JE MOŽNO SAMO TAKRAT, KO KOTEL NE DELA.

Ročno testiranje je opcija, ki omogoča testiranje vseh delov kotla, da bi se preverila njihova
tehnična natančnost.

OPOMBA: Prikažejo se nekateri podmeni v meniju "Način dela" ali skrita zaradi 
                  vključenih možnosti v meniju "Inštalacija" 

5.2. ROČNO TESTIRANJE

Pojavi se 
odvisno od 
konfiguracije

dodatna oprema

se pojavlja le na 
kotlih lambda 
sonde
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Ročno testiranje

Ta opcija omogoča preverjanje delovanje priklopljenih črpalk ali preklopnega ventila; P1, P2, P3.

Pritisnite tipko ''START'' ob ustreznem simbolu, torej ustrezne črpalke in preverite, ali črpalka dela. Po 

pritisku na tipko ''STOP'' se črpalka ustavi. Z vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' in 

obratno. Na zaslonu se bo simbol za ustrezno črpalko začel obračati, ko bo opcija

aktivna. PRI TEJ OPCIJI SE BO OB VSTOPU V MENI PRIKAZALA TRENUTNO IZBRANA

KONFIGURACIJA IN OD NJE ODVISNE OZNAKE ČRPALK TER PREKLOPNEGA.

5.2.2. - 5.2.4. P1, P2, P3

Ta opcija omogoča preverjanje delovanja motorja čistilca kanalov. Pritisniti morate na tipko ''START'' ob 
ustreznem simbolu in preveriti, ali dela motor čistilca kanalov, ki bo poganjal turbulatorje. Po pritisku na tipko 
''STOP'' se bo motor zaustavil. Z vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' in obratno. Na 
zaslonu se bo simbol za turbulatorje začel premikati, ko bo opcija aktivna.

5.2.5. ČISTILEC DIM. KANALOV

START 1700 rpm - ventilator se mora vrteti z 1700 obr./min.

START MAX -ventilator se mora vrteti z maksimalnim številom obratov (pribl. 2800 obr./min.)

Pritisniti morate na tipko ''START'' ob določenem simbolu in preveriti, ali ventilator dela v skladu z izbrano 

opcijo (ali 1700 obr./min. ali pribl. 2800 obr./min.) Po pritisku na tipko ''STOP'' se bo ventilator ugasnil. Z 

vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' in obratno. Na zaslonu se bo vrtel simbol 

ventilatorja in izpisalo se bo število obratov, ki jih ventilator doseže, ko je opcija aktivna.

5.2.1. VENTILATOR
Možna izbira:

Ta opcija omogoča preverjanje delovanja motorja čistilca pepela.

Pritisniti morate na tipko ''START'' ob ustreznem simbolu in preveriti, ali dela motor čistilca rešetke, ki premika 
rešetko. Po pritisku na tipko ''STOP'' bo motor pomaknil rešetko v položaj za delo, rešetka je zaprta (0 %). Z 
vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' in obratno. Na zaslonu se bo simbol za rešetko 
začel premikati, ko bo opcija aktivna. Ko rešetko pride do enega od dveh skrajnih položajev, se na glavnem 
zaslonu prikaže simbol ”  “ (glej točko 4.1).

5.2.6. ČISTILEC REŠETKE

Ta opcija omogoča preverjanje delovanja motorja transporterja peletov.

Pritisniti morate na tipko ''START'' ob ustreznem simbolu in preveriti, ali dela motor transporterja. Po

pritisku na tipko ''STOP'' se bo motor zaustavil. Z vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' 

in obratno. Ko bo opcija aktivna, se bo na zaslonu simbol transporterja začel premikati in prikazala se bo 

animacija padanja peletov v kotel.

5.2.7. TRANSPORTER

Ta opcija omogoča preverjanje delovanja električnega grelca.

Pritisniti morate na tipko ''START'' ob ustreznem simbolu in preveriti, ali dela električni grelec. Po pritisku na 

tipko ''STOP'' se bo električni grelec zaustavil. Z vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' 

in obratno. Ko bo opcija aktivna, se bo na zaslonu prikazala animacija delovanja električnega grelca. PRI TEJ 

OPCIJI VELJA, DA ČE DELA ELEKTRIČNI GRELEC, POTEM DELA TUDI VENTILATOR (simbol 

ventilatorja se obrača, ko je opcija aktivna). Vse odprtine kotla (vrata ipd.) morajo biti zaprte, sicer bo 

presostat aktiviral napako.

5.2.8. GRELEC
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Ročno testiranje

Ta opcija omogoča preverjanje delovanja motornega pogona 4-potnega mešalnega ventila.

Pritisniti morate na tipko ''START'' ob ustreznem simbolu in preveriti, ali dela motorni pogon 4- potnega 

mešalnega ventila. Motorni pogon bi moral zapreti 4-potni mešalni ventil. Po pritisku na tipko ''STOP'' se bo 

motorni pogon zaustavil. Z vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' in obratno. Ko bo 

opcija aktivna, se bo na zaslonu prikazal simbol delovanja (odpiranja) motornega pogona.

5.2.10. ODPIRANJE VENTILA

Ta opcija omogoča preverjanje delovanja motornega pogona 4-potnega mešalnega ventila.

Pritisniti morate na tipko ''START'' ob ustreznem simbolu in preveriti, ali dela motorni pogon 4- potnega 

mešalnega ventila. Motorni pogon bi moral zapreti 4-potni mešalni ventil. Po pritisku na tipko ''STOP'' se bo 

motorni pogon zaustavil. Z vsakim pritiskom na tipko ''START'' ta tipka postane ''STOP'' in obratno. Ko bo 

opcija aktivna, se bo na zaslonu prikazal simbol delovanja (zapiranja) motornega pogona.

5.2.9. ZAPIRANJE VENTILA

Ova opcija omogućava provjeru rada zvučno-svjetlosnog alarma CAL (nije u sadržaju isporuke).

Potrebno je pritisnuti tipku ’’START’’ pokraj odgovarajućeg simbola te provjeriti da uređaj ispravno radi. Može 

se posebno provjeriti za Greške i Razinu goriva.

5.2.11. ALARM

5.2.15. LAMBDA SONDA 

Ta možnost omogoča preverjanje delovanja dodatne opreme (dozirni ventil, dopolnilo transporter., polž za 

pepel (samo za 69/96)) odvisno od tega, kateri kotel je vgrajen. Pritisnite gumb 'START' poleg ustreznega  

simbola in preverite, ali motor izbranega dodatka deluje. Po pritisku na gumb "STOP" motor preneha 

delovati. Vsakič, ko pritisnete tipko '' START '', postane '' STOP '' in obratno. Na zaslonu se bo simbol izbrane   

dodatne opreme pomikal, ko je možnost aktivna. Dodatna oprema (dozirni ventil, dopolnilo transporter., polž 

za pepel (samo za 69/96)) lahko konfigurirate in povežete z izhodi P2, P3 ali P4 (na zadnji strani kotla) 

odvisno od izbrane konfiguracije ogrevanja in preostalih prostih izhodov.

5.2.12. - 5.2.14. DOZIRNI VENTIL/DOPOLNILO TRANSPOR./POLŽ ZA PEPEL 

Ta možnost omogoča preverjanje delovanja lambda sonde. Pred aktiviranjem te možnosti morate:

- poskrbite, da je soba de je kotel prezračena (ne kadi) (sicer rezultat tega testa lambda sonde ne bo točen 

  (napačni podatki bodo prikazani na nadzornem zaslonu))

- poskrbite, da so vsa vrata kotla odprta

Če vstopite v to možnost, morate pritisniti gumb ''START'' poleg ustreznega simbola in počakati, da regulacija 

izvede preskus lambda sonde.

Rezultat testa lahko prikaže „       “ (zelena barva) ali „      “ (rdeča barva) . Če je prikazano „      “ lambda 

sonda deluje pravilno in uspešno ste zaključili test lambda sonde. Če je prikazano  „      “ za dokončanje tega 

testa morate ponoviti test z dodatnimi pripravami. Pritisnite gumb ''STOP''.

Če je bilo prikazano „       “ pred ponovitvijo testa izvedite dodatna dejanja:

- odstranite zgornji pokrov kotla, da zagotovite, da svež zrak vstopa v dimnik iz prostora, namesto dima iz 

kotla ali dimnika. Pritisnite gumb 'START' poleg ustreznega simbola in počakajte, da regulacija izvede 

preskus lambda sonde. Rezultat testa lahko prikaže „       “ ali „     “. Če je prikazano „      “ lambda sonda 

deluje pravilno in uspešno ste zaključili test lambda sonde. Če je prikazano „      “ , in ste prepričani, da ste 

upoštevali vse zgornje postopke, pokličite pooblaščenega serviserja za ta test.
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Dimnikar

5.3. DIMNIKAR

Bližnjica

Ta opcija omogoča merjenje dimnih plinov pri različnih zmogljivostih kotla. Ko vklopite to opcijo, se na 
zaslonu pojavi razpredelnica z navedenimi časi. Čas se začne odštevati, ko kotel preide na izbrano 
moč delovanja (Dx). Besedilo v števcu je obarvano rdeče. Ko kotel preide na izbrano moč delovanja 
(Dx) in je dosežen minimalni nastavljeni čas, izpolnjen pa je tudi pogoj za vzpostavitev minimalne 
temperature kotla, takrat se številke v števcu obarvajo zeleno in lahko se začne zvajati merjenje.

Z vklopom te opcije tipka "PRIKAZ DELOVANJA"
postane tipka DIMNIKAR (1) in s pritiskom nanjo,
direktno vstopite v meni DIMNIKAR (brez potrebe 
po pomikanju po menijih). V tem meniju imate 
dostop in možnost spreminjanja nastavitev 
menija DIMNIKAR.

1
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Dimnikar

Tovarniško nastavljeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bi lahko začeli z merjenjem (razen
pogojev, ki jih lahko spreminjate: moč kotla in čas):
- minimalna temperatura kotla: min. 60°C (ni mogoča sprememba)

Tovarniška:   600 sek

Minimalno:   600 sek

Maksimalno: 3600 sek

Čas, ki mora poteči, ko kotel deluje z izbrano močjo (Dx), ko je izpolnjen pogoj za minimalno 

temperaturo kotla, da se plamen lahko stabilizira in da lahko začnete z merjenjem.

Po izteku tega časa se besedilo v števcu obarva zeleno (1) in šele takrat lahko začnete z 

merjenjem.

5.3.3 ČAS

Možna izbira:

5.3.2. MIN. TEMPERATURA KOTLA

00:00:00
00:09:59

00:00:00:
00:09:59
00:10:01
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Dimnikar

Tovarniška:      D6 ~ 100% (maksimalna moč)

Možna izbira:

                         D2 ~ 25% (minimalna moč)

                         D3 ~ 45% 

                         D4 ~ 65%

                         D5 ~ 85%

                         D6 ~ 100% (maksimalna moč)   

   

Ta opcija omogoča delovanje kotla z izbrano močjo, da lahko izmerite dimne pline tudi v fazah 

modulacije kotla. Kotel deluje z izbrano močjo toliko dolgo, dokler se ta opcija ne izklopi ali 

dokler temperatura v kotlu ne naraste do 3°C manj od maksimalne temperature kotla (v tem 

primeru kotel znižuje moč). Kotel vedno doseže nazivno moč D6 in jo potem zniža na izbrano 

moč modulacije.

5.3.4 MOČ

Možna izbira:

POMEMBNO!
Kadar je opcija "Dimnikar" vključena:
- se zunanja kontrola samodejno izključi. Po izključitvi opcije "Dimnikar"    
  kotel nadaljuje z delovanjem v skladu z zahtevami zunanje kontrole. V
  kolikor zunanja kontrola nima zahteve do gorilnika, le-ta ugasne, v     
  nasprotnem gorilnik nadaljuje z delom.
- možnost izklopa kotla zbog čiščenja rešetke se samodejno izklopi.
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Prisilni izklop

Ta opcija je namenjena za prisilno zaustavitev vseh procesov.

S pritiskom na tipko ''Prisilni izklop'' zaustavite vse procese. Po aktiviranju te opcije morate očistiti 

rešetko gorilnika pred ponovnim zagonom.

5.4. PRISILNI IZKLOP

POMEMBNO! Da bi lahko zaustavili vse procese, morate najprej izklopiti
kotel na običajen način s pritiskom na tipko        in potem STOP.
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Čistilec dim. kanalov

Ta opcija je namenjena prepovedi delovanja čistilca dimovodnih kanalov (npr. da se ponoči prepreči 

hrup). Za čase, ki so navedeni v razpredelnici velja, da je takrat prepovedano čiščenje dimovodnih 

kanalov. Razpredelnico s časi nastavite isto kot razpredelnico z vklopnimi časi (glejte poglavja 3.2 - 3.4)

5.5. ČISTILEC DIMNIH KANALOV

Po podatkih v razpredelnici je čiščenje dimovodnih kanalov prepovedano od 00:00 do 07:00 vsak 
dan v tednu in od 19:00 ter do 21:00, ravno tako vsak dan v tednu. To pomeni, da bo kotel čiščenje 
dimovodnih kanalov opravljal samo v času od 07:01 do 18:59 in od 21:01 do 23:59. Razpredelnico je 
možno prilagoditi v skladu s potrebami na isti način kot tudi razpredelnico z vklopnimi časi (glejte 
točke 3.2-3.4). 

1

2

Začetek zabrane rada

Konec zabrane rada

1

Tipka ’’KOPIRAJ’’

Tipka ’’PRILEPI’’

Tipka ’’GOR’’

Tipka ’’DOL’’

Tipka ’’DESNO’’

Tipka ’’POTRDI’’

2
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Ta opcija je namenjena javljanju napake s pomočjo zvočnika ali lučke, ko se uporabnik nahaja v 
bližini kotla. (Dodatno boste morali kupiti zvočnik ali luč, ki ju lahko vgradi samo pooblaščena 
oseba).

Možno je izbrati način, s katerim bo regulacija uporabniku sporočila, da je prišlo do napake oziroma 
če je raven goriva nizka. Odmor je tisti čas, ki bo potekel preden bo regulacija ponovno poslala 
signal o napaki/opozorilu. 

5.6. ALARM (CAL - dodatna oprema) 

S pritiskom na to tipko lahko onesposobite javljanje opozorila o nizki ravni pelet v zalogovniku. 
(Nanaša se samo na zvočnik in opozorilo o nizki ravni pelet v zalogovniku). Če je na kotel 
priključena samo luč, ki sporoča alarm, se ta bližnjica ne prikaže.

*Bližnjica za izklop 
 alarma preko zvočnikov

Alarm

Ko s pritiskom na to tipko onesposobite zvočnik za opozarjanje o ravni goriva,
ta ikona postane
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Alarm

Tovarniška: IZKLOP

Izklop, Stalno, Hitro enkrat, Hitro trikrat, Počasi enkrat, Počasi trikrat, Tabela

Ta parameter določa ali bo izhod 1 javil napako. Z izbiro določenega tipa signala boste aktivirali

javljanje o napaki v izbrani obliki signala.

5.6.1.1 NAPAKE

Možna izbira:

Tovarniška: IZKLOP

Izklop, Stalno, Hitro enkrat, Hitro trikrat, Počasi enkrat, Počasi trikrat, Tabela

Ta parameter določa ali bo izhod 1 javil opozorilo o ravni goriva. Z izbiro določenega tipa signala

boste aktivirali javljanje o ravni goriva v izbrani obliki signala.

5.6.1.2 NIVO GORIVA
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Alarm

Tovarniška: IZKLOP

Izklop, Stalno, Hitro enkrat, Hitro trikrat, Počasen enkrat, Počasni trikrat

Ta parameter določa ali bo izhod 1 javljal opozorilo o nizki temperaturi hranilnika toplote. Ta možnost 

ne omogoča nastavitev svoje tabele za izbiro signala v različnih obdobjih dneva, vendar je mogoče 

izkoristiti tabelo, ki je postavljena za opozorila o nivoju goriva. Za uporabo te tabele za opozorilo o nizki 

temperaturi hranilnika toplote, je treba vključiti tabelo nivoja goriva (glejte spodnjo sliko).

5.6.1.3 HRANILNIK TOPLOTE (nizka temp. hranilnika toplote)

Možna izbira:
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Alarm

5.6.3 TABELA

Tovarniška:   Tabela 1

Tabela 1, Tabela 2

S tem parametrom izberete tebelu, po kateri želite, da bodo delovali izhodi za alarm. Avtomatska 

sprememba ali izklop signala ob določenem času. V vsaki tabeli je možno nastaviti tudi tip signala o 

napaki in opozorilo o ravni goriva. Tabela bo aktivna samo, če je v točki 5.6.1 (Izhod 1) ali 5.6.2 

(izhod 2) izbran način javljanja alarma ''Tabela''.

Tovarniška:   20 sec

Minimalno: 5 sec

Maksimalno 3600 sec

Ta parameter določa po kolikem času se bo ponovno aktiviral signal o napaki ali opozorilo o

ravni goriva (ta parameter ne velja, če ste izbrali kontinuirani signal).

5.6.1.4 PAVZA

Na enak način je mogoče nastaviti parametre za izhod 2 (5.6.2)
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5.6.4 TABELA 1

Nastavitev vrednosti v tabeli 1

Nastavitev vrednosti v tabeli 1 . S pomočjo tabele določate načine javljanja alarma v različnih 

časovnih obdobjih in dneh. Ko vstopite v urejanje tabele, morate dvakrat pritisniti na želeni kvadratek 

(dan), potem se odpre nov okenček, v katerem lahko izberete način javljanja alarma o napaki, 

opozorilo o ravni pelet v zalogovniku in čas, v katerem izbrani način začne veljati. Če želite npr. 

spremeniti čas, morate pritisniti kvadratek s časom. Ko pritisnete kvadratek s časom, se ozadje v 

kvadratku obarva belo in takrat lahko spremenite parametre s pritiskom na tipki ''gor'' in ''dol'' (            ). 

Možen je vnos 16 sprememb tipa signala za dan. Na naslednji strani so opisani pomeni vseh simbolov 

in primer ter opis izpolnjene tabele. Na isti način lahko izpolnite tabelo 2 (tabela 3 se ne uporablja). 

1 Vrsta javljanja alarma

Luč

Zvočnik

2  Čas  

3
Ikona za javljanje napake pri

delovanju kotla

4
Ikona za opozorilo o nizki ravni

pelet v zalogovniku 

5
Način javljanja napake pri delovanju

kotla

6
Način dojave upozorenja o nizki

ravni pelet v zalogovniku

Vrsto javljanja alarma (luč/zvočnik) lahko spreminja samo pooblaščena oseba
v meniju ''Inštalacija''.

2

3 4

5 61

2X

Alarm (tabela)
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Opis simbola za izpolnjevanje tabele.

Za javljanje napake (rdeče)

Simbol Opis

Kontinuirano

Hitro 1-krat

Hitro 3-krat

Počasi 1-krat

Počasi 3-krat

Simbol Opis

Kontinuirano

Hitro 1-krat

Hitro 3-krat

Počasi 1-krat

Počasi 3-krat

Za opozorilo o niski ravni pelet (zeleno)

Primer izpolnjene tabele

Izklopljeno Izklopljeno

Glede na razpredelnico je javljanje alarma izklopljeno v ponedeljek ob 00:00, javljanje 
alarma pa je omogočeno ob 06:00 uri (hitro 3x za napako in hitro 1x za raven goriva). Tak 
način javljanja alarma velja vse do torka do 00:00, ko bo spet izklopljen. V torek ob 12:00 
je javljanje alarma ponovno omogočeno (kontinuirano za napake in 3x sporo za raven 
goriva. Tak način javljanja alarma velja celo sredo (dan in noč) vse do četrtka do 15:00, ko 
se način javljanja alarma spremeni (kontinuirano za napake in 3x hitro za raven goriva. Ta 
način velja tudi za petek, soboto in nedeljo vse do ponedeljka do 00:00, ko je nastavljen 
izklop alarma in začetek novega kroga razpredelnice.

Opomba: 
Odmora med dvema alarmoma ne morete spreminjati v razpredelnici, temveč ga 
nastavite tako, kot je opisano v točki 5.6.1.3.

Tipki za premikanje
(stran gor/dol)

Alarm (tabela)
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Zaščita črpalki

5.7  ZAŠČITA ČRPALKI

Vključitev te možnosti ščiti črpalke / ventile pred blokiranjem zaradi dolgega mirovanja (običajno v 

poletni sezoni, ko se ne ogreva).

Če omogočite to možnost in nastavite največji izhodni čas v prostem teku glede na črpalke / ventile, 

lahko nastavite v meniju 5. Način dela-> 5.7. Zaščita črpalke. Tovarniška nastavitev za najdaljši 

čas nedelovanja izhoda je 48 ur, tj. Vsakih 48 ur izhodnega prostega časa, se bo ta izhod na kratko 

začel.
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Zaščita proti zmrzovanja

Ta možnost se uporablja za vklop in izklop možnosti zaščite proti zmrzovanju in za nastavitev njenih 
možnosti. Zaščita proti zmrzovanju lahko deluje z ali brez zunanjega senzorja.

5.8. ZAŠČITA PROTI ZMRZOVANJA - možno iz programske različice "v2.85"

Zaščita proti zmrzovanju

Tovarniška: Izklop / Možna izbira: Izklop / Vklop

Možnost Zaščita proti zmrzovanju vklopljena ali izklopljena.

ZunanjaT

Tovarniška: Vklop / Možna izbira: Izklop / Vklop

Možnost vklopljena ali izklopljena zunanje spremljanje temperature (se lahko spremeni samo v meniju 
"Inštalacija" (PIN))

Možnost

Tovarniška: nič izbranega / Možna izbira: Kotel, Neposredni krog 1, Neposr. krog 2, TSV, Krogovi 1-8 (CM2K)

Aktiviranje spremljanja temperature (senzorjev) določenih elementi sistema. Možna izbira  je odvisena od izbrane 
konfiguracije in nameščene opreme. Če so iz možnosti v meniju izpolnjeni pogoji nastavitve Zaščita proti. zmrzaljo 
/ temperatura, aktivirana bo možnost zaščite pred zmrzaljo za izbrane elemente sistema. 

Temperatura

Tsenzor_min: tovarniška: 5°C / minimalno: 3°C / maksimalno: 10°C

Prilagodi temperaturo tipala, da vklopi možnost zaščite proti zmrzovanju za izbrane možnosti (se lahko spremeni  
samo v meniju "Inštalacija" (PIN))

dTsenzor_min: tovarniška: 5°C / minimalno: 2°C / maksimalno: 15°C

Prilagoditev diferencu temperaturu, po kateri je možnost zaščite proti smrzovanju izključena (se lahko spremeni 
samo v meniju "Inštalacija" (PIN))

Tvanjska_min: tovarniška: 0°C / minimalno: -5°C / maksimalno: 5°C

Nastavitev zunanje temperature, pri kateri je aktivirana možnost zaščite proti zmrzovanjem.



Nivo goriva, sesalni sistem

5.9  NIVO GORIVA

Ta možnost se uporablja za pri lagoditev 
vakuumske oskrbe peletov.

Za podrobnosti glejte navodila za sesalni sistem.

Opomba:

"Sesalni sistem" in "Nivo goriva" ali " Dopolnilo 
transporter." ni mogoče hkrati omogočiti.

5.9. SESALNI SISTEM

Možna izbira: Izklop (tovarniška), Vklop 

Ta možnost prikazuje PRIBLIŽNO količino (prostornino) peletov v hranilniku peletov v "%" glede na 
celotno prostornino hranilnika peletov. Uporaba te možnosti je smiselna samo, če uporabnik po 
popolni napolnitvi hranilnika peletov pritisne gumb "RESET", ki se nahaja na glavnem zaslonu na 
vrhu hranilnika peletov (če je vklopljen) (glejte stran 4. ”29 - Gumb za ponastavitev nivo goriva (če je 
"Nivo goriva" vklopljen)”. Ta možnost je neodvisna od opozorila W1 KOLIČINA GORIVA in napake 
E22 KOLIČINA GORIVA.

Opomba:
"Nivo goriva" in "Sesalni sistem" ali " Dopolnilo transporter." ni mogoče hkrati omogočiti.
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Ta možnost je namenjena nastavljanju regulacije za priključitev kotla na internet preko lokalne

mreže Wi-Fi.

Ta možnost je namenjena zamenjavi parametrov internetnega nadzora.

Ta možnost je vidna samo kadar je "Cm WiFi box" priključen preko kabla UTP.

5.10. INTERNETNI NADZOR - mogoče od verzije programske opreme "v2.82m"

Kadar je internetni nadzor povezan in omogočen, se na glavnem zaslonu prikaže ikona, ki 
prikazuje stanje internetnega nadzora (povezava kotla z internetom in portalom web).

Regulacija je povezana
s portalom Web
(internetni nadzor je
omogočen)

Regulacija ni povezana
s portalom Web
(internetni nadzor ni
omogočen)

POMEMBNE OPOMBE:

CM WiFi-box zahteva pristopne točke aktivnega strežnika DHCP (npr. usmerjevalnik, 
dostopna točka), saj ročno nastavljanje parametrov mreže ni mogoče. Za več informacij 
se obrnite na administratorja lokalne mreže.

Do boste lahko uporabljali Cm WiFi box na PelTec/PelTec Lambda kotlu, mora biti 
nameščena vsaj minimalna verzija programske opreme:
"v2.82m_30" / "v2.82m_30L" "v2.82m_270" / "v2.82m_270L"
Verzija programske opreme regulacije se lahko preveri s pritiskom na tipko "INFO" v 
glavnem meniju. V kolikor je v regulaciji nameščena starejša programske oprema, morate 
za uporabo Cm WiFi box posodobiti programsko opremo. Za nadgradnjo programske 
opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Za podrobnejše informacije o nastavitvi CM WiFi box, preberite navodila za uporabo 
CM WiFi box, ki so priložena opremi.

Internetni nadzor (dodatna oprema)
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Tovarniško: Nadzor + upravljanje
Izključeno, Nadzor, Nadzor + upravljanje

Ta možnost omogoča vkl jučitev/izkl jučitev 
internetnega nadzora upravljanja delovanja kotla.

Internetni nadzor (dodatna oprema)

Ta možnost omogoča vpis imena lokalne mreže 

WiFi, na katero se poveže Cm WiFi Box in kotel. 

Vpisati morate točno ime lokalnega omrežja WiFi, 

saj se v nasprotnem primeru ni mogoče povezati z 

mrežno WiFi.

Ta možnost omogoča vpis gesla lokalne mreže WiFi. 

Vpisati morate točno geslo lokalnega omrežja WiFi, 

saj se v nasprotnem primeru ni mogoče povezati z 

mrežno WiFi.

Ta možnost omogoča sinhronizacijo časa v regulaciji 

s časom na strežniku portala Web, da bo ura na 

regulaciji usklajena z uro na portalu web.

Ta možnost omogoča zamenjavo časovnega 

območja, v kolikor je kotel v drugem časovnem 

območju, kot je portal web (nastaviti je treba v 

primeru, da je vključena možnost "časovna 

sinhroničacija").

Ta možnost omogoča ponastavitev povezave 

regulacije z lokalno mrežo.
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Datum in čas, Zaslon

6.0.  DATUM IN ČAS

Ta možnost je namenjena za nastavljanje datuma in ure. Navedeno je potrebno zaradi 
vklopnih časov, kot tudi pri beleženju napak/opozoril (ko se pojavi napaka/opozorilo, si 
zapomni datum in čas, ko se je napaka pojavila). Po nastavitvi datuma in ure morate 
pritisniti tipko ''POTRDI'', da si funkcija nastavitev zapomni. V kolikor pride do večje 
zamude ure ali postavke ure na 00:00 ali datuma na 1. 1. 2000, morate zamenjati 
baterijo, ki je nameščena na zadnji strani zaslona (vrsta baterije CR 1220).

7.0.  ZASLON

7.1. Ohranjevalnik zaslona

7.2. Izbira jezika

7.3. Čas začetnega sporočila

7. Zaslon:

Možna izbira:  Minimalna: 10 sekund, Maksimalna: 3600 sekund; Tovarniška:  600 sekund

Če v izbranem času ne pritisnete po zaslonu, se bo ohranjevalnik zaslona izklopil, da ne bi prišlo do 
okvare zaslona. Potem, ko se dotaknete zaslona, se bo ta ugasnil.

7.1. OHRANJEVALEC ZASLONA

Možna izbira: Vklop/Izklop; Tovarniška: Vklop

S to opcijo se omogoči ali onemogoči, da se ob vklopu glavnega stikala prikaže začetni zaslon z 
izbiro jezika regulacije. Če izberete ''Izklop'', bo po vklopu glavnega stikala regulacija v predhodno 
nastavljenem jeziku in po določenem času se bo pojavil zaslon delovanja kotla (za nastavitev čas do 
prikaza zaslona poglejte v točko 7.3.).

Možna izbira: Minimalna:  0 sekund     Maksimalna: 20 sekund;   Tovarniška: 5 sekund

Ta opcija je namenjena za nastavljanje želenega časa trajanja začetnega sporočila po vklopu 
glavnega stikala. Ta opcija je omogočena le v primeru, da je opcija ''IZBIRA JEZIKA'' (točka 7.2.), 
nastavljena na ''IZKLOP''.

7.2. IZBIRA JEZIKA

7.3. ČAS ZAČETNEGA SPOROČILA

7.4. Glasnost

7.5. Vrsta zvoka

7.6. Zvok

Možna izbira: Izklop, Glasnost 1, Glasnost 2, Glasnost 3;  Tovarniška:  Glasnost 3

Ova opcija služi za namještanje željene glasnoće zvučnika regulacije. 

7.4. GLASNOST ZVOKA

Možna izbira:  Vrsta 1, Vrsta 2, Vrsta 3, Vrsta 4 , Vrsta 5, Vrsta 6, Vrsta 7, Vrsta 8, Vrsta 9, Vrsta 10
Tovarniška:  Vrsta 3

Ta možnost je namenjena izbiri želene vrste zvoka regulacije. Izbirate lahko med 10 različnimi vrstami 
zvoka.

7.5. VRSTA ZVOKA
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Možna izbira:  Zaslon, NAPAKE, OPOZORILA;  Tovarniška:  Zaslon, NAPAKE, OPOZORILA

Ta možnost se uporablja za vklop / izklop regulacije zvoka za Zaslon, NAPAKE, OPOZORILA.

7.6. ZVOK



Nastavitve lahko naložite iz 3 različnih pomnilnikov, kjer so nastavitve shranjene. Po pritisku na tipko 
''NALOŽI'' se bo pojavilo obvestilo ''Naložim shranjene nastavitve?'. S pritiskom na tipko ''OK'' se 
bodo pripravljene nastavitve regulacije (ki ste jih pripravili s tipko '' SPREMI'') odčitale. S pritiskom 
na tipko ''NAZAJ'' se vrnete nazaj v prejšnji meni.

Po pritisku na tipko ''SHRANI'' se bo pojavilo obvestilo shranim trenutne nastavitve?''. S pritiskom na 
tipko ''OK'' se bodo trenutne nastavitve regulacije shranile v spomin. S pritiskom na tipko ''NAZAJ'' 
se vrnete nazaj v prejšnji meni.

Po pritisku na tipko ''NALOŽI TOVARNIŠKE NASTAVITVE'' se bo pojavilo obvestilo '' Naložim 
tovarniške nastavitve?'' S pritiskom na tipko ''OK'' boste odčitali tovarniške nastavitve regulacije. S 
pritiskom na tipko ''NAZAJ'' se vrnete nazaj v prejšnji meni.

8.1. NALOŽI TOVARNIŠKE NASTAVITVE

8.2. SHRANI

8.3. NALOŽI

MENI SAMO ZA POOBLAŠČENEGA SERVISERJA

 10.0.  INŠTALACIJA

9.0.  STATISTIKA

- Snaga D2

- Snaga D1

- Snaga D0

- Delovanje gorilnika

- Zagon

- Polž

- Plamen

Statistika delovanja kotla in določenih delov:

Regulacija spremlja število zagonov kotla in časov delovanja določenih delov kotla.

- Ventilator

- Grelec

- Vakuum turbina

- Vakuum ciklusi

- Snaga D6

- Snaga D5

- Snaga D4

- Snaga D3

8.0.  DATOTEKA

8.1. NALOŽI TOVARNIŠKE NASTAVITVE
8.2. SHRANI

8. DATOTEKA:

8.3. NALOŽI

Datoteka, Statistika, Inštalacija, Informacije

11.0.  INFORMACIJE

Meni, v katerem so navedeni splošni podatki:

- verzija programske opreme
- moč kotla
- WiFi ID

12.0.  CM2K

Ta možnost je vidna samo, če je aktivirana in nastavljena v "Inštalacija". Dostop do 
menija Inštalacija ima samo pooblaščeni serviser (z vpisom PIN-a).
Če želite več informacij o tem meniju, glejte ’’Tehnična navodila CM2K za kotel 
PelTec/PelTec-lambda”.
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13. DODATNO

13.1 ZUNANJA KONTROLA

Zunanju kontrolu (meni "Inštalacija") lahko aktivira samo pooblaščeni serviser samo za naslednje
konfiguracija:

Konfiguracija 4:         HT

Konfiguracija 6:         HT--IOK

Konfiguracija 8:         HT--TSV

Konfiguracija 9:         HT--IOK||TSV

Konfiguracija 10:       HK

Konfiguracija 11:       HK/HT

Konfiguracija 14:       HT--IOKx2

Zunanja kontrola spojena na:

S6

S6

S6

S6

S6

S9

S6

 Kadar je zunanja kontrola priključena in konfigurirana v meniju "Namestitev", se simbol         pojavlja
na glavnem zaslonu.

Zunanja kontrola zahteva
delovanje gorilnika.

Zunanja kontrola nima zahteve
za delovanje gorilnika.

POMEMBNO!
Po vklopu zunanjega zagona je treba kotel ročno vklopiti s tipkama ON / OFF tako da 
krmiljenje kotla lahko prejme zahtevo od zunanjega zagona. Po vklopu krmiljenje 
začne spremljati, ali obstaja potreba po zunanjem zagonu in kotel se zažene / izstopi. 
Če se kotel izklopi s tipko za ON / OFF, se bo kotel izklopil (OFF) in ne bo sledil zahtevi 
zunanjega zagona. Če pri vklopu kotla (ON) na gumb ON / OFF obstaja zunanja 
zahteva za zagon, kotel začne delovati, če ni zahteve po zunanjem zagonu, bo kotel 
prešel v fazo premora (S7-3) in čakal na zahtevo.

Dodatno, zunanja kontrola

ili ali

D6S7-3

OFF PAVZA ON
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TABELA UPORA TIPALA NTC 5k/25 °C
(merilno področje od -20 do +130 °C)

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

48.535
36.465
27.665
21.158
16.325
12.694

9.950
7.854
6.245
5.000
4.028
3.266
2.663
2.184
1.801
1.493
1.244
1.041
876,0
740,7
629,0
536,2
458,8
394,3
340,0
294,3
255,6
222,7
190,7
170,8
150,5

Temperatura (°C) Upor (W)

Korišteni kao: 
Uporablja se kot: Tipalo temperature
kotla, Tipalo TSV, Tipalo začetnega
voda, Tipalo povratnega voda

TABELA UPORA TIPALA Pt1000
(merilno področje od -30 do +400 °C)

Uporablja se kot: Tipalo temp. dimnih plinov

-30
-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185

885
904
923
942
962
981

1.000
1.019
1.039
1.058
1.077
1.096
1.116
1.135
1.154
1.173
1.193
1.212
1.231
1.250
1.270
1.289
1.308
1.327
1.347
1.366
1.385
1.404
1.424
1.443
1.462
1.481
1.501
1.520
1.539
1.558
1.578
1.597
1.161
1.635
1.655
1.674
1.693
1.712

Temp. (°C) Upor (W)

190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400

Temp (°C)

1.732
1.751
1.770
1.789
1.809
1.828
1.847
1.866
1.886
1.905
1.924
1.943
1.963
1.982
2.001
2.020
2.040
2.059
2.078
2.097
2.117
2.136
2.155
2.174
2.194
2.213
2.323
2.251
2.271
2.290
2.309
2.328
2.348
2.367
2.386
2.405
2.425
2.444
2.463
2.482
2.502
2.521
2.540

Upor (W)

Tabela upora tipal
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FAZE DELOVANJA (STANJA KOTLA) NA GLAVNEM ZASLONU

Kotel je ugasnjen

Začetno izpihavanje, čakanje na začetni položaj rešetke

Se ne uporablja

Začetna dobava peletov

Čakanje na pojavljanje plamena

Delo grelca po pojavu plamena

Faza razgrevanja plamena

Faza stabilizacije 1

Faza stabilizacije 2

Faza stabilizacije 3

Faza stabilizacije 4

Faza stabilizacije 5

Faza dodatnega segrevanja

 D0Moč

 D1Moč

 D2Moč

 D3Moč

 D4Moč

 D5Moč

 D6Moč

Faza gašenja

Prvi del faze gašenja, da izgine plamen ali izteka tovarniško nastavljenega časa, sledi 

prehod v S7-2. Ventilator deluje s hitrostjo (številom vrtljajev), ki je enaka tisti pred

prehodom v to podfazo.

Del faze gašenja – zaključno izpihovanje do izteka tovarniško nastavljenega časa, sledi

čiščenje mrežice (v kolikor je potrebno) te preklopom na S7-3. 

Gorilnik ne deluje, čaka se na pogoj za ponoven zagon.

Faza po dovodu elektrike, ko se vklopi grelec in čaka plamen 

(plamen se pojavi − >PF1, brez plamena − >PF4).

Grelec se ugaša in gre v PF2.

Faza razgorevanja, po njej v PF3.

Med čakanjem ugašanja plamena gre v PF4.

Končno ugašanje, ponovni vžig ali prehod v off, odvisno od stanja v trenutku izpada elektr.

Faza čiščenja rešetke

Faze delovanja

OFF

S0

S1

S2

S3

S4

S5

SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

S6

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

S7

S7-1

S7-3

PF1

PF2

PF3

PF4

C0

Oznaka stanja/
faze delovanja kotla

PF0

S7-2
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Oznake na zaslonu

OZNAKE NA ZASLONU - kotel preide v fazo zaustavitve, opravi določeno 

dejavnost in še naprej deluje

64.7°C

120°C

0%

MAX

147k
      R

25%

60°C

05:08

S7-2

63°C

oznaka „R”

- oznaka "R" - gašenje zaradi izgube plamena pri delu; prehaja v faze S7, C0, S0 (če je 
  potrebno delovanje kotla)...

- oznaka "B" - gašenje zaradi visoke temperature bimetala (dovodne cevi za pelete v kotel); 
  prehaja v faze S7, C0, S0 (če je potrebno delovanje kotla) ...

- oznaka "T" - gašenje zaradi potrebe po turbulatorju; prehaja v faze S7, C0, delovanje 
  turbulatorja, S0 (če je potrebno delovanje kotla)...

64.7°C

120°C

0%

MAX

147k
      B

25%

60°C

05:08

S7-2

63°C

oznaka „B”

64.7°C

120°C

0%

MAX

147k
      T

25%

60°C

05:08

S7-2

63°C

oznaka „T”
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TEHNIKA GRIJANJA

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvaška

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Podjetje Centrometal d.o.o. ne prevzema odgovornosti za možne napake v teh tehničnih navodilih, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne in vsako je
treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.

80°C

120°C

0%

1700

15k

30%

60°C
70°C

50°C

55°C


