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ČÁST II. - HOŘÁK ROTOJET® HR 25

2.1. Návod k obsluze a údržbě hořáku

Pozn.: drobné změny skutečného provedení hořáku od zde uvedených fotografií jdou na vrub postupného vývoje
pro nejspolehlivější funkci zařízení a jsou právem výrobce.
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Všeobecné informace
UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním hořáku je nezbytné se podrobně seznámit se všemi předpisy tohoto
návodu. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou přístroje.

Montáž, kontrolní zátop a zaškolení obsluhy může vedle výrobce provést také montážní firma (zhotovitel),
která se prokáže platným osvědčením o proškolení a odborné způsobilosti, vystavené výrobcem.
POZOR - Vrchní ochranný kryt hořáku smí být demontován až po odpojení přívodu elektrické energie (hlavní přívod).
Úvod
Tento návod obsahuje údaje potřebné pro montáž, spuštění, údržbu a bezpečný provoz hořáku.
Doporučujeme Vám věnovat mimořádnou pozornost bezpečnostním pokynům.
Zásahy, které vyžadují odpojení hořáku od kotle nebo zadání servisního kódu do elektroniky, musí provádět
výhradně kvalifikovaní a autorizovaní odborníci.
Opravy a nastavení, které nejsou uvedeny v návodu, nejsou dovoleny a v takovémto případě výrobce, nebo nositel
servisu neuzná opravu jako záruční.
Konstrukce a oblast použití
Hořák ROTOJET® HR 25 je novým revolučním technickým řešením jak spalovat rostlinné nebo dřevní pelety.
Hořák je konstruován jako válcová spalovací komora - otočný rošt, ve kterém dochází k ideálnímu shoření všech
spalitelných látek, a který svou občasnou rotací zabraňuje spékání popela a umožňuje jeho snadné odstranění z
hořáku.
Technická data
Název:

ROTOJET® HR25

Jmenovitý výkon hořáku

30 kW

Předepsané palivo

Biomasa v přírodním stavu, ve formě C1 dle normy ČSN 303-5:2013

Tolerované palivo

1)

2), 3)

Rostlinné pelety, ze sena, z papíru apod. o průměru 6 - 10 mm, délce 5 - 20
mm, drobnozrnný či přirozeně granulovaný rostlinný substrát
(nepeletizovaná semena, pecky, tzv. zadina po čištění obilnin, řepky, hořčice
apod.). S těmito palivy však nebude kotel splňovat podmínky dotací.

Zásobník na palivo

externí zásobník

Dávkování paliva

šnekovým dopravníkem DRA kov 1,7 m (na přání atypická délka až 4 m)

Řízení dávkování paliva

řídící elektronika se snímačem hladiny paliva (čidlem)

Emisní třída hořáku
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Hlídání procesu spalování

Fotocela

Řízení hořáku

Elektronika RT16 se dvěma procesory

Regulace výkonu

plynulá od cca 7 kW do 30 kW

Napájení

230 V / 50 Hz

Maximální příkon při startu

550 W

Minimální příkon

5 W (klidový stav elektroniky)

Hmotnost hořáku

52 kg

Poznámky:
Předepsaným palivem pro tyto kotle je biomasa v přírodním stavu dle ČSN 303-5:2013 ve formě C1 - slisovaného
dřeva (např. pelet bez přísad, zhotovených z úlomků dřeva a/nebo kůry; přípustná jsou přírodní pojiva, jako je
melasa, rostlinné parafiny a škrob) a pelet podle EN 14961-2. Peletizované o průměru 6-10 mm, délce 5 – 20 mm.
1)

2)

POZOR: v hořáku je zakázáno spalování dřevní štěpky. Hrozí vnik závad v cestě podávání paliva i v hořáku.

3)

Doporučujeme předem odzkoušet dostatečně velký vzorek paliva v hořáku v laboratoři výrobce (seřízení).
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2.2. POPIS HOŘÁKU

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komora předehřevu spalovacího vzduchu
Motorpřevodovka (pohon všech mechanických částí hořáku)
Přívod pelet
Hladinové čidlo pelet
Řízený ventilátor
Převod pohonu turniketu s napínákem řetězu
Průchodky kabelů / kabelové konektory
Svorkovnice
Řízená zásuvka pro externí dopravník paliva (na přání dvě samostatně řízené zásuvky)
Rozvod chladícího vzduchu (k fotocele a zapalovacímu tělísku)
Držák fotocely
Víčko čistícího otvoru prostoru pod otočným roštem

POPIS HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ HOŘÁKU
Otočný rošt
Je určený pro spalování paliv dle ČSN 303-5:2013. Je vhodný i ke spalování agropaliv
s nízkým bodem tání popela. V této spalovací komoře dochází k ideálnímu shoření
všech spalitelných látek. Díky občasné rotaci zabraňuje velkému spékání popela a
umožňuje tak jeho snadné a plynulé odstraňování z ústí hořáku (viz fig. 13 vpravo).
Dávkovací šnek
Umožňuje dopravovat a přesně dávkovat palivo do spalovací komory podle nastaveného výkonu.
Řízený ventilátor
Regulace otáček ventilátoru umožňuje nastavit ideální spalování pro konkrétní palivo.
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Zapalovací zařízení
Umožňuje přerušovaný chod hořáku podle potřeb uživatele. Rychle a spolehlivě zapálí pelety a umožní tak start
hořáku bez zásahu obsluhy.
Fotocela
Umožňuje sledovat plamen při zapalování a provozu hořáku. V případě potřeby nutno očistit krycí sklíčko.
Rotační klapka (turniket)
Slouží jako důležitá součást bezpečnosti hořáku. Účinně zamezí zpětnému prohoření paliva směrem k zásobníku.
Hladinové čidlo pelet
Snímá hladinu pelet v hořáku nad rotační klapkou (turniketem) a tak reguluje přísun paliva do hořáku ze zásobníku
paliva externím šnekem. Pokud LED dioda svítí, tak dopravník stojí. Jakmile dioda zhasne, dopravník dávkuje na
požadovanou hladinu paliva.
Řídící elektronika
C
Pomocí plynule nastavitelných proměnných umožňuje přesné nastavení kvality spalování, bezproblémové
Z
zapálení a výkonu hořáku pro jednotlivá paliva. Dále sleduje a zaznamenává provozní hodiny, počet startů
a další hodnoty, které slouží k vyhodnocování provozních stavů hořáku.
Nastavení hořáku je věcí výrobce a odborného servisu. Je chráněno kódem, bez jehož zadání nelze změnit
hodnoty nastavitelných veličin. Neodborný zásah může způsobit nefunkčnost případně poškození zařízení.

2.3. POPIS FUNKCE
Topení peletami s hořákem ROTOJET® HR25 má hodně společného s topením topnými oleji. Největší rozdíl je v tom,
že při spalování pevných paliv se vyprodukuje určité množství popela, které se musí s ohledem na jeho povahu
(pevná či sypká hmota) v nějakém intervalu z topeniště odstranit, aby nedošlo ke zhoršení účinnosti nebo k narušení
funkce hořáku.
Hořák ROTOJET® HR25 je řízen elektronikou RT-16 a pracuje v průběhu provozu zcela automaticky. V tělese hořáku
je dávkováno palivo a spalovací vzduch tak, aby docházelo ke kompletnímu, efektivnímu a ekologickému spalování
paliva s vysokou účinností.
Dávkovací systém
Dávkování pelet do hořáku z externího zásobníku paliva se uskutečňuje automaticky šnekovým dopravníkem, který
je řízen řídící elektronickou jednotkou hořáku. Dávkovací systém vychází vždy z bezpečného principu přerušení
přísunu paliva do hořáku vlivem samospádu pelet do hořáku (prázdná hadice nad hořákem). Dále je do cesty paliva
vřazen dávkovací turniket, který rovněž zabraňuje možnému prohoření paliva od hořáku do zásobníku.
Motor a převodovka hořáku pro dávkování paliva, stejně jako externí šnekové motory, jsou vybaveny tepelnou
ochranou proti zablokování.
POZOR – Hořák je nepřípustné kombinovat s jiným dávkovacím systémem. Je nutné použít podavač
paliva dodávaný výrobcem hořáku, aby nedocházelo k přeplňování připojovací hadice hořáku palivem.

2.4. ÚDRŽBA HOŘÁKU, KOTLE, KOUŘOVODU A KOMÍNA
Kontrola a čištění
Doporučené intervaly vybírání popela z kotle, čištění kotle, komínu a kouřovodu jsou dány typem pelet a režimem
provozu kotle. Skutečné intervaly však musí obsluha vypozorovat sama, tak aby byl zabezpečen spolehlivý
a bezpečný provoz kotle a hořáku. Hořák sám je navržený tak, aby vyžadoval jen minimální údržbu. Její četnost je
ovlivněna kvalitou, vlhkostí a typem spalovaného paliva, a samozřejmě seřízením hořáku. Skutečná spotřeba pelet
je vždy závislá na pravidelném čištění kotle a kouřovodu. Nánosy na stěnách kotle zhoršují přenos tepla do otopné
soustavy a zvyšují komínovou ztrátu, což může citelně zvyšovat/prodražovat spotřebu paliva. Blíže k intervalům
čištění spalinových cest viz bod 1.22 návodu.
Základní údržba hořáku
Otočný rošt hořáku se čistí v běžném provozu samočinně (nově patentované řešení) a není tak potřeba jej pravidelně
čistit. V případě mimořádné potřeby je povoleno provádět čištění pouze po dohoření a zchlazení rotační spalovací
komory, tj. při vypnutém regulačním termostatu a vychlazeném kotli. K čištění je vhodný např. drátěný kartáč apod.
POZOR - Provádějte čištění rotační spalovací komory drátěným kartáčem jen ve stavu, kdy se komora
otáčí a současně běží ventilátor hořáku. Jinak by mohlo dojít k ještě většímu ucpání otvorů pro přívod
spalovacího vzduchu a zároveň k zasypání vnitřních prostor hořáku popílkem a k následnému poškození
hořáku.
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UPOZORNĚNÍ - Spalování pevných paliv, přestože probíhá automaticky, vyžaduje obvykle v porovnání
s topnými oleji nebo zemním plynem trochu více údržby a obsluhy. Získáte tím cenné vlastní zkušenosti.
Nezapomeňte také na pravidelnou údržbu a čištění kotle, komínu a kouřovodů (1x za 14 dní, nebo dle
potřeby). Buďte obzvlášť obezřetní na kvalitu paliv při nové dodávce nebo změně dodavatele.
Při manipulaci s popelem mějte vždy na zřeteli, že může být žhavý. Popel se musí přechovávat v
ohnivzdorné nádobě s víkem.
Pro čištění ostatních prostor hořáku (zejména dna hořákového lože a uzavřeného prostoru pod otočným roštem),
použijte v případě potřeby vysavač. Je nutno za tímto účelem sejmout kapotu hořáku a popř. i krycí víčka dle obr.
7. Neprovádějte proto v době záruční lhůty, kdy má být hořák po topné sezóně svěřen odbornému servisu.
Fotografická příloha

Obr. 1 - vnitřní část rotační spalovací komory s otvory pro Obr. 2 - průzor - trubička, kterou optický senzor
přívod spalovacího vzduchu.
(fotocela) sleduje plamen

Obr. 3 - zásuvka pro připojení dopravníku

Obr. 4 - zapalovací tělísko je připojeno
v okruhu chladícího vzduchu

Obr. 5 - optický senzor umístěný pod

Obr. 7 – čistící a kontrolní otvory (též 2 strana

motorem s převodovkou

hořáku)
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.

Obr. 6 – ventilátor hořáku
Obr. 8 – uspořádání - pohled shora
UPOZORNĚNÍ
Před spuštěním hořáku je nezbytně nutné podrobně se seznámit se všemi předpisy tohoto návodu a
návodu ke kotli. Zároveň je nutné dodržovat všechny všeobecné bezpečnostní předpisy pro práci
s topnými zařízeními dané platnou legislativou. Zařízení můžete spustit pouze tehdy, je-li hořák řádně
připojen ke kotli, kotel je prostřednictvím kouřovodu připojen ke komínu s dostatečným tahem a dále
řádně napojen na otopnou soustavu a v zásobníku je dostatek paliva. K řídící elektronice musí být podle
projektu připojena čidla teploty vody, popř. spalin.
2.5. POŽADAVKY NA KOTELNU A PŘIPOJENÍ HOŘÁKU KE KOTLI

• Prostory, kde bude zařízení instalováno, musí vyhovovat všem požárním předpisům podle platných norem.
• Prostory, kde bude zařízení instalováno, musí být vybaveny otvorem pro přisávání spalovacího vzduchu o průřezu
stanoveném v projektové dokumentaci kotelny. Otvor nezakrývejte, nezmenšujte jeho průřez.

• Hořák musí být instalován na kotel přes izolační a těsnící materiál a musí být řádně připevněn maticemi tak, aby
nemohlo dojít k úniku spalin do kotelny.

• Externí šnekový dopravník musí být umístěn v zásobníku tak, aby mohl snadno nabírat pelety.
• Hadice mezi hořákem a dopravníkem musí být napnutá, řádně upevněná a musí mít takový

sklon, aby pelety
mohly bez problémů padat do hořáku. Délka hadice by měla být maximálně 50 cm. Spoje mezi hadicí, hořákem a
dopravníkem musí být řádně dotaženy.

• Kabel od šnekového dopravníku musí být zapojen do řízené zásuvky na hořáku.
2.6. DRUH PROSTŘEDÍ A UMÍSTĚNÍ V KOTELNĚ

• Kotel s hořákem ROTOJET® HR25 je elektrické zařízení, které může být používáno v základním prostředí

AA5/AB5

dle ČSN 33 2000-1 ed. 2. (Elektrické instalace nízkého napětí).

• Kotel

s hořákem je třeba umístit tak, aby bylo dost místa pro čištění a odstraňování popela z hořáku, kotle,
kouřovodu a komína.

• Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné.
2.7. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Po instalaci hořáku na kotel technik umístí skříňku řídící elektroniky podle dispozic zákazníka (boční strana kotle,
popř. na stěně kotelny vedle kotle). Ovládací panel elektronického řízení musí být dobře přístupný a viditelný.
Elektronika hořáku je připojena k hořáku speciálními kabely, které jsou součástí hořáku.
Šnekový dopravník je připojen prostřednictvím zvláštní zástrčky do zásuvky řízené elektronikou hořáku podle signálů
hladinového čidla. Na objednávku možno dodat dva dopravníky, každý samostatně řízený (za provozu lze míchat
dva druhy paliv v přesných dávkovacích poměrech).
POZOR - Připojení elektrických částí musí provádět kvalifikovaná osoba, přičemž musí být věnována
mimořádná pozornost bezpečnému uzemnění přístroje.
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2.8. ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE S HOŘÁKEM

Popis ovládání mechanického resetu havarijního termostatu
(je-li jím kotel vybaven; ve výbavě může být elektronický TH)
Havarijní termostat kotle je umístěn ve skříňce elektronického řízení. V zadní části skříňky je pod šroubovacím
krytem přístupný výstražník havarijního termostatu. Kapilárou je mechanická část termostatu propojena s čidlem
termostatu, které je umístěno pod horním krytem na kotlovém tělese. Havarijní termostat je z výroby nastaven na
cca 95 oC.
V případě, že se kotel dostane do nežádoucího provozního stavu (vlivem přehřátí nad nastavenou mez 95 oC),
zareaguje havarijní termostat vypnutím elektrického přívodu do řídící jednotky RT16. Toto vypnutí je vratné jen
manuálním zásahem obsluhy kotle. Nejdříve je však třeba:
•
•

vyčkat na vychladnutí kotle (cca 30 ale i více minut od zásahu havarijního termostatu), a
spolehlivě zjistit příčinu přehřátí kotle – je možné, že obsluha kotle např. zvolila příliš vysokou teplotu
vytápění, v zásobníku paliva je nevhodné palivo apod., až po závadu elektronického řízení hořáku.

Teprve pokud je odstraněna příčina vzniku přehřátí kotle, je možno přikročit k obnovení provozního stavu, tj. k tzv.
resetu havarijního termostatu.
Vlastní zprovoznění napájení (manuální reset havarijního termostatu) se provede po odšroubování krytu zatlačením
tyčinky výstražníku dovnitř těla havarijního termostatu. Přitom je slyšet cvaknutí mechanismu spínače elektrických
kontaktů havarijního termostatu. Zatlačení výstražníku proveďte tenkým předmětem, např. hrotem tužky apod.
Výstražník havarijního termostatu je zobrazen v následující fotopříloze, společně s konektory propojovací kabeláže
mezi elektronikou RT16 a hořákem HR25.
Má-li kotel havarijní termostat elektronický, dojde k zprovoznění napájení samočinně, avšak ne dříve, než kotel
vychladne pod cca 95 oC. Havariní termostat je umístěn pod kapotáží kotle na zadní horní stěně.
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Fotopříloha

2.9. ZAPNUTÍ – PROVOZ – VYPNUTÍ
POZOR - první spuštění hořáku po instalaci musí provést vždy osoba způsobilá a vyškolená výrobcem.
UPOZORNĚNÍ - Při prvním zátopu dochází k vypálení povrchových nátěrů a grafitového těsnění rotační
spalovací komory. S tím spojený kouř či zápach po několika hodinách provozu zmizí. Nejedná se o závadu.
Příprava kotle a hořáku k provozu
Před prvním spuštěním hořáku nejdříve překontrolujte, zda je hořák řádně připevněn ke kotli tak, aby
žádné plyny vznikající při spalování paliva nemohly unikat do prostoru kotelny. Polohu hořáku zkontrolujte
vodováhou (musí být vodorovně). Nastavte polohu šnekového externího dopravníku v zásobníku paliva
tak, aby jeho úhel nebyl pokud možno větší než 45° od vodorovné roviny. Zásobník následně naplňte
palivem. Propojovací hadici mezi externím dopravníkem a hořákem zkraťte na potřebnou délku, mírně napněte
a řádně zajistěte objímkou. Palivo musí hadicí volně propadávat k turniketu hořáku. Poté můžete přistoupit ke
spuštění hořáku, dle níže uvedených pokynů:
Start hořáku

• Zapněte hlavní vypínač na skříňce elektroniky.
• V první fázi hořák nastaví otočný rošt do startovací

polohy a provede kontrolu vnitřní hladiny paliva pomocí
kapacitního hladinového čidla. Jestliže je hořák a samozřejmě i dopravník bez paliva, provede automaticky jeho
dopravení. Prvotní zaplnění dopravníku a hořáku může trvat až 20 min, podle délky dopravníku. Po naplnění hořáku
palivem provede hořák automaticky zapálení.
UPOZORNĚNÍ – Nechť obsluha před startem zkontroluje nastavení hladinového čidla. Je-li hořák bez
paliva, led dioda se rozsvítí a externí dopravník dopravuje palivo ze zásobníku do hořáku. Maximální
povolený čas plnění je 30 minut, poté by byla vyhlášena chyba.
Automatické zapalování – funkce Start
Jelikož fotocela neindikuje žádný plamen, dojde k natočení válcové spalovací komůrky do polohy pro optimální
přístup horkého zapalovacího vzduchu k palivu. Vnitřní šnek dopraví potřebné množství paliva pro zapálení do zadní
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části válcové spalovací komory a elektronická řídící jednotka spustí zapalovací zařízení. Jakmile fotocela zaznamená
plamen, přejde hořák do běžného provozu.
UPOZORNĚNÍ
Pokud se zapálení pelet nezdaří na první pokus, celý cyklus zapálení se zopakuje. Jestliže se nezdaří
zapálení ani na druhý pokus, hořák zahlásí chybové hlášení ERROR START, odstaví se a čeká na obsluhu.
Ta musí zjistit, co je příčinou tohoto stavu. Např.: je-li dostatek pelet v zásobníku, je-li funkční externí
podávací dopravník, nedošlo-li k ucpání externího dopravníku nebo turniketu nečistotami v peletách, neníli zablokované čidlo hladiny pelet v hořáku nějakým cizím předmětem nebo nálepem prachu, popř. neníli ucpaná trubička optického čidla (fotocely) popílkem atd. Před opakováním startu je v této situaci žádoucí
zkontrolovat a popř. vyjmout z otočného roštu všechno nezapálené palivo, aby další start mohl úspěšně proběhnout.
Normální provoz
Probíhá zcela automaticky, kdy obsluha v pravidelných intervalech doplňuje palivo do násypky zásobníku, vybírá
popel a čistí kotel. Není vhodné, aby obsluha měnila hlavní parametry nastavení hořáku, a proto jsou v programu
vytvořeny dvě úrovně přístupu. První pro obsluhu zařízení se základními funkcemi, které plně dostačují pro spolehlivý
a pohodlný provoz hořáku. Druhá úroveň je pro servisního technika, který může nastavit potřebné parametry pro
konkrétní palivo a výkon. Druhá úroveň přístupu je proto chráněna kódem.
Při normálním provozu se na displeji regulátoru zobrazuje signalizace provozu, blíže viz část III. tohoto návodu.
Vypnutí hořáku
Pro vypnutí hořáku pokynem obsluhy je nutno na řídícím panelu elektroniky stisknout postupně tlačítko šipka dolu
a tlačítko
(ENTER). Dojde k přechodu hořáku do fáze STOP1, posléze STOP2 a hořák bude odstaven. Celková
doba obou těchto fází je cca 40 min, během kterých dohoří veškeré palivo, které bylo na vstupu do hořáku (pod
čidlem hladiny pelet) a poté zvýšenými otáčkami ventilátoru bude hořák vyčištěn od popílku a částečně vychlazen.
Blíže viz kapitola 3.3.5 Manuální ovládání.
2.10. SEŘÍZENÍ HOŘÁKU PRO RŮZNÁ PALIVA
POZOR: V případě, že v hořáku bude spalováno nekvalitní palivo, nebo palivo, které není zmíněno v tomto
návodu, nenese výrobce žádnou zodpovědnost za poškození kotle, hořáku, kouřovodu a komína.
Nastavení těchto parametrů ovlivňuje kvalitu spalování a životnost kotle a hořáku. Výkon hořáku musí
být nastaven vždy tak, aby teplota spalin nikdy neklesla při provozu pod 120 °C. Tím se zabrání
kondenzaci vodní páry, která může poškodit těleso komínu a/anebo kotle.
UPOZORNĚNÍ: Seřízením hořáku se rozumí optimální nastavení parametrů a množství spalovacího
vzduchu dle konkrétních podmínek instalace zařízení a druhu pelet. První nastavení provádí vyškolená
osoba výrobcem (servisní technik) za pomocí profesionálního přístroje - analyzátoru spalin.
Toto odborné seřízení je podmínkou uznání záruky. Obsah O2 ve spalinách nastavte tak, aby se pohyboval v rozmezí
7 až 12 % a množství CO max. do 500 mg/m3.
Pokud zařízení nepracuje optimálně, postupujte následovně:
1. Zkontrolujte kvalitu paliva – výhřevnost, barvu = spékavost (bílé pelety se nespékají) - vyčistěte otočný rošt
hořáku a popř. vyměňte palivo.
2. Zkontrolujte teplotu kouřových plynů, měla by být v rozmezí 160-200 ˚С. Je-li teplota příliš vysoká, snižte výkon
hořáku a vyčistěte kotel. Je-li teplota příliš nízká (pod 120 °C), zvyšte výkon hořáku.
3. Je-li množství paliva v rotační spalovací komoře příliš vysoké (hořák špatně spaluje - kouří), přenastavte hořák.
2.11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE - DOPRAVNÍKY
Pro hořák ROTOJET® HR25 jsou doporučeny pouze dopravníky DRA kov o dopravní délce 1,7 m až 4 m. Elektronické
řízení může souběžně ovládat dva dopravníky, čímž může uživatel zajišťovat:
- řízení tvorby směsi dvou paliv (např. směs pelet a nepeletizovaného agropaliva), nebo
- start hořáku na snadno zapalitelné palivo a následný provoz na palivo horších vlastností, nebo
- aditivování paliva (např. pro zvýšení teploty tavení popela, nebo ke snížení emisí).
Hořák vždy zahajuje start palivem dopravovaným do hořáku dopravníkem A, po zapálení a přechodu do běžného
provozu může být dopravníkem B realizováno mísení s dalším palivem, anebo aditivování paliva.
2.12. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Viz návod k elektronice
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2.13. NĚKOLIK RAD K PELETÁM JAKO PALIVU
Pelety jako palivo lze vyrábět z různých energetických surovin. Nejběžnější surovinou je dřevo, ale již dnes se běžně
k výrobě užívá více druhů alternativních surovin. Tyto suroviny mají různé vlastnosti, které jsou jak výhodné, tak
nevýhodné pro spalování.
Důležité faktory, které je dobré zkontrolovat, jsou energetická hodnota, velikost, podíl drobných částic, vlhkost a v
neposlední řadě cena. Zákazník by měl zvolit palivo, které má nejnižší náklady na jednotku energie s ohledem na
funkci paliva v kotli.
Důkladně kontrolujte funkčnost hořáku a kotle po dodávce nového paliva.
Pokud potřebujete konzultaci, zavolejte výrobci pelet.
Větší část závad spalování, které mohou nastat jako důsledek nekvalitního paliva, spočívá v nakládání s palivem,
v jeho uložení v meziskladech, než se dostane ke konečnému spotřebiteli (např. vysoký podíl drobných částic).
Tvorba spečenců v popelu závisí také na silikátových nečistotách (písek). Ty nemohou být odhaleny jinak, než při
provozu. Pelety, které způsobují spečence, by neměly být spalovány a měly by být neprodleně reklamovány u
dodavatele.
Navlhlé pelety se mohou vyskytnout v souvislosti s uložením v meziskladu a s transportem. Pokud možno,
zkontrolujte si ještě na nákladním voze, že pelety jsou čisté, suché, bez pilin a odrolenin.
Nejnovější poznatky a nastavení spalování, najdete na www.rotojet.cz.
POZOR - Při spalování dřevěných pelet zůstává přibližně 1 až 2 % popela. Při spalování agropelet z řepkové
slámy, makoviny, cukrovarnických řízků atd. vzniká větší množství popela (6-15%). Dobu kontroly
množství popela v popelníku, je nutno přizpůsobit této skutečnosti.
2.14. SEZNAM HLAVNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ HOŘÁKU

• Elektronická regulace
• Hladinové čidlo pelet
• Zapalovací tělísko
• Koncový spínač
• Hlavní motor-převodovka
• Fotocela
• Ventilátor
• Otočný rošt (spalovací komora)
• Grafitové těsnění mezi otočným roštem a turbokomorou
• Vnitřní část turniketu (vrtulka)
• Grafitová ložiska (uložení otočného roštu, rolny pod přední částí roštu)
• Ozubená kola, řetězy, spojky, ložiska
• Ohebná hadice k podavači paliva
• Havarijní termostat (kapilárový, s mechanickým vybavením vypnutí elektrického obvodu)
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ČÁST III. – NÁVOD – ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR RT-16

RT16
REGULÁTOR TOPNÉHO OKRUHU
S KOTLEM A HOŘÁKEM ROTOJET®

ROTOJET

Návod k obsluze
V2.10

(11.08.2017 od programu v2.10)

revize 25.08.2017

Regulátor řídí funkci kotle, jeho výkon, spalování paliva, distribuci topného média a také přípravu TUV. Změnou
cyklů podávání paliva řídí regulátor automaticky spalování paliva a tím i výkon kotle tak, aby proces spalování
byl v souladu s příslušnými normami a předpisy. Zajišťuje vysokou účinnost spalování a dlouhou životnost
zařízení. Regulátor řídí činnost ventilátoru, oběhového čerpadla otopné soustavy, nabíjení AKU- nádrže, čerpadla
TUV (teplá užitková voda), funkci mísícího ventilu pro ochranu kotle a může spolupracovat s pokojovým
termostatem.

3.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU
Napájení

230V/50Hz

Příkon naprázdno

5W

Maximální spínaný příkon

1600 W

Provozní podmínky

5÷50 oC, vlhkost 10÷80% bez kondenzace

Spínaný příkon ovládání podavačů

300 W / 230 VAC

Spínaný příkon ventilátorů

250 W / 230 VAC, plynulá regulace otáček

Spínaný příkon čerpadel

150 W / 230 VAC

Spínaný příkon zapalování

1400 W / 230 VAC

Jistič

6,3 A / 250 V

Čidla teploty kotle

NTC 2.2k

Přesnost snímání teploty

2 oC, s rozlišením 0,1 oC

3.2. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Regulátor je modulovým zařízením. Skládá se z panelu operátora „RT16”, a prováděcích modulů, umístěných
v samostatné skříňce, upevněné na opláštění kotle anebo např. na stěně v blízkosti kotle. K prováděcím modulům
jsou připojeny řídící signály z čidel a napájení provozních zařízení. Panel operátora je propojen s provozním modulem
standartním počítačovým kabelem RJ45 1:1 UTP5. Regulátor může spolupracovat s nadřazeným řídícím systémem.
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Obr.1. Připojení externích prvků k prováděcím modulům:
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VSTUPY:
FAN/PC-ster – Snímač otáček ventilátoru FAN/PC
Tpal

- Čidlo teploty spalování v ústí hořáku (čidlo typu K)

CF

- Čidlo plamene (fotocela)

CP

- Čidlo přítomnosti paliva (kapacitní)

TbufH

- Čidlo teploty akumulační nádrže (horní)

TbufL

- Čidlo teploty akumulační nádrže (dolní)

Tco

- Čidlo teploty za směšovacím ventilem

Tcwu

- Čidlo TUV teplé užitkové vody

Tkcz

- Čidlo teploty kotle (výstupu z kotle)

Tkcp

- Čidlo teploty vody návratu do kotle (zpátečka)

CK

- Čidlo polohy spalovací komory

TP

- Termostat pokojový okruhu TV (topení)

Tspal

- Čidlo teploty spalin

RS485

- Seriová sběrnice pro komunikaci s jinými moduly

RJ45

- Seriová sběrnice pro komunikaci s RT16

MASTER RESET

- Nulování havarijních stavů pomocí hlavního systému

MASTER OFF

- Zapnutí/Vypnutí hořáku hlavním systémem

MASTER ALARM - Signál regulace hlavnímu systému.

VÝSTUPY:
M.V1

- Pohon směšovacího ventilu (modul RT161, sv. 32 označená „-„ zavírání ventilu), max 150W

M.Z

- Pohon motoru hořáku (modul RT162, sv. č. 21-otáčení roštu, sv.č. 23-běh šneku), max. 150W

FAN/PC

- Řízení ventilátoru hořáku

FAN-EX

- Řízení spalinového (odtahového) ventilátoru

FAN-G

- Řízení ventilátoru zapalovacího tělíska

FAN-1

- Řízení ventilátoru sekundárního vzduchu

P.BUF

- Čerpadlo nabíjení AKU-nádrže, max. 150W

P.CWU

- Čerpadlo TUV (teplá užitková voda), max. 150W

P.CO

- Čerpadlo TV (topný okruh), max. 150W

STB

- Havarijní termostat

M.SA

- Pohon podavače paliva, max. 250W

M.SB

- Pohon podavače paliva, max. 250W

M.SH

- Odpopelnění kotle, max. 300W

G

- Zapalovací tělísko, max. 1600W

SERVIS:
Servisní diody LED v modulu RT161 a LED1 modulu RT162 signalizují provoz:
LED, LED1
•
•
•

blikání oranžově – čekání na start modulu regulátoru po připojení napájecího napětí 230 V;
blikání zeleně – řádný provoz;
rychlé blikání červeně – ztráta spojení s ovládacím panelem, vypnutí výstupu.

LED2 signalizuje stav pojistky F2 v přívodu motoru hořáku M.Z:
•
•

svícení zeleně – řádný provoz;
nesvítí – spálená pojistka motoru.

Servisní přepínače jsou využívány pro připojování dalších modulů. Musí být nastaven, jak je uvedeno ve schématu
- obě polohy „ON”.

!
!

K provozu kotle je nutné připojení čidla Tkcz (teplota výstupní vody kotle-stoupačky)
Ostatní čidla aktivují další funkce regulátoru:
Tcwu - řídí nabíjení zásobníku TUV čerpadlem P.CWU
Tkcp - čidlo v kombinaci s připojeným řízeným směšovacím ventilem M.V1 zapíná funkci ochrany kotle před
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nízkou teplotou vody zpátečky (ochrana před nízkoteplotní korozí udržováním nastavené [minimální]
teploty vratné vody do kotle)
Tco - Připojení tohoto čidla signalizuje, že v topném kruhu je instalován elektricky řízený směšovací ventil
M.V1. Senzor řídí úroveň otevření ventilu tak, aby získal nastavenou teplotu v okruhu TV.
TbufH/L -

připojení tohoto čidla signalizuje, že je v systému zabudovaná AKU-nádrž, která bude nabíjena

čerpadlem P.BUF
TP - pokojový termostat omezuje ohřev v okruhu TV, překročí-li teplota vytápěného prostoru nastavenou
hodnotu.
Tspal - čidlo teploty spalin signalizuje zvýšenou teplotu do komína, pokud je kotel nevyčištěný.
Tpal - čidlo teploty v ústí hořáku umožňuje snížení výkonu popř. odstavení hořáku při překročení nastavené
teploty.

!

Funkce oběhového čerpadla TV:
P.CO (bez směšovače M.V1) – čerpadlo se zapíná po překročení minimální teploty kotle (ochrana kotle před
korozí), potom běží nepřetržitě. V případě sepnutí pokojového termostatu TP čerpadlo pracuje cyklicky a omezuje
teplo dodávané do oběhu. P.CO je sepnuto také při havarijních stavech po překročení max. teploty kotle.
P.CO1 (nainstalovaný směšovač M.V1) – čerpadlo pracuje v nepřetržitém režimu a může být vypnuto
v případě překročení maximální teploty v oběhu (bezpečnostní opatření).

Pro spolupráci s nadřazeným řídícím systémem je regulátor RT16 připraven reagovat na povely k vypnutí a
zapnutí hořáku, ke snížení výkonu hořáku a dále umožňuje nadřazenému systému výmaz chybových zpráv a uvedení
zobrazení na displeji regulátoru do výchozího stavu (hlavní zobrazení, viz bod 3.2). Jde o signály beznapěťové,
realizované na straně nadřazeného řídícího systému sepnutím/rozepnutím kontaktu.
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3.3. OBSLUHA REGULÁTORU
Po zapnutí kotle se zapne panel operátora, kde jsou prvky kontrolující provoz práce regulátoru (obr.1). Stav
zařízení je zobrazován na grafickém displeji (1). Jednotlivá zobrazení informují o provozu zařízení, teplotě
jednotlivých čidel a umožňuje nastavení a kontrolu mnoha parametrů.

Obr.1 Pohled na ovladač

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Displej (právě je zobrazena Hlavní obrazovka) – tlačítka č. 2 až 6 mají následující význam:
Tlačítko

pro návrat (ESC)

Tlačítko

pro zvýšení hodnoty nebo pro pohyb nahoru (UP)

Tlačítko
Tlačítko

přechod do menu nebo potvrzení hodnoty (ENTER)
pro snížení hodnoty nebo pro pohyb dolu (DOWN)

informační zobrazení, viz bod 3.6
Tlačítko
Signalizační kontrolka: PROVOZ (zelená)
PORUCHA (červená) – může být doprovázeno i akustickým signálem
PŘIPRAVENOST (pomerančová)

(8) Krytkou chráněný vstup pro USB paměť (flash disk).

3.3.1 Úvodní zobrazení displeje
Po zapnutí napájení se objeví výchozí zobrazení (obrázek vlevo), oznamující
připravenost regulátoru k provedení servisních úkonů (např. aktualizaci
programového vybavení), zobrazované hvězdičky signalizují zbývající čas do
spuštění regulátoru v režimu běžné práce.

Bude-li v této chvíli stisknuto tlačítko
, bude zobrazena informace o verzi
programového vybavení, viz obrázek vpravo (jen ilustrativní obsah zprávy).

Pokud necháte doběhnout hvězdičky vlevo, až z displeje zmizí, bude zobrazena Hlavní obrazovka, viz bod
3.2 níže a regulátor začne reagovat na běžné provozní podněty.
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3. 3.2 Hlavní zobrazení
Hlavní zobrazení (obrazovka vlevo) ukazuje nejdůležitější informace
o práci kotle. Signalizuje havarijní stavy a umožňuje vyvolávání
funkcí
pro
změnu
nastavení
systému
nebo
manuální
odstavení/zapnutí běhu hořáku.

Pole displeje v hlavním zobrazení:

(1) Stav hořáku – může zde být text:
START – zahajování startu hořáku,
RUN_ST – stabilizace hoření po zapálení paliva,
RUN – chod hořáku v běžném režimu,
RUN_MIN – hořák přešel na minimální výkon,
STOP1, STOP2 – odstavování hořáku z provozu,
STOP3 – hořák je odstaven,
STOP>OFF – hořák manuálně vypnut, odstavení probíhá,
OFF – hořák byl manuálně vypnut, odstavení dokončeno,
ERROR XXX – chybové hlášení (příčina dle xxx).

(2) Přednastavené palivo
(3) ukazatel výkonu hořáku (zobrazen vždy),

(4) Signalizace režimu režimu snižování výkonu: PID (aktivní nastavení v Servis Hydro, p112)
MOD (dtto), anebo bez popisky (je-li vypnuta regulace výkonu)

(5) Aktuální teplota na výstupu kotle. Upozornění: povinné čidlo, při absenci čidla se zobrazí „—”
(6) Textové pole (zprávy oznamovací, naváděcí)
(7) Další informační ikony (viz níže legenda pro 8x)

Detaily k informačním ikonám

(81) Hořák je řízený stavem akumulační nádrže
(82) Aktivní pokojový termostat TP
(83) Zanesení kotle (vysoká teplota spalin)
(84) Prace v režimu LÉTO (pouze TUV)
(85) Signalizace plamene
(86) Signalizace zapalování
(87) Stav hořáku může být:
Zapnutý
Vypnutý
Vypnutý (zakázaný, vliv MASTR OFF
nadřazeného řídícího systému)
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3.3.3 MENU
Do menu je vstup z hlavního zobrazení stiskem klávesy
(ENTER). V menu se pohybujte pomocí šipek
. Vstup do vybrané pozice je po stisku
a výstup po volbě
.
Možnost změny některých
parametrů je podmíněna zadáním platného hesla, jinak lze jen číst nastavené hodnoty. Parametry v dalším
textu mohou být označovány ve zkráceném tvaru a podle úrovní, např. P005/LÉTO (parametr hlavního menu
005 Topení, nastavení na hodnotu „LÉTO“).

001 neobsazeno
002 Výběr přednastaveného paliva
Číslo skupiny přednastavených parametrů hořáku pro jednotlivá paliva (paliva č. 1 – 10).

003 Teplota vytápění TV (CO)
Zadaná teplota topného oběhu TV (topné vody na výstupu kotle). Má souvislost s P005, s variantami
topného okruhu s/bez řízeného směšovacího ventilu či s/bez pokojového termostatu P006, ale vždy jen
bez AKU nádoby.

004 Teplota TUV
Teplota bojleru TUV (CWU).

005 Topení LÉTO/ZIMA/ZIMA + s prioritou TUV
Výběr provozního režimu s TUV (CWU):
LÉTO

pouze TUV (CWU)

ZIMA

obvyklé nastavení, topení i ohřev TUV

ZIMA+PRIORITA TUV

priorita plnění TUV (CWU) před topením TV (CO)

ZIMA+PRIORITA ČASU TUV

priorita plnění TUV (CWU) před topením TV (CO). Priorita
omezená v čase nastavovaná servisním parametrem P008/P113

006 Termostat – omezení
Omezení teploty TV (CO) je závislé na nastavení parametru P114:
COM+NC … dojde k omezení teploty při sepnutí TP,
COM+OC … dojde k omezení teploty při rozepnutí TP.
Tovární nastavení je COM+NC, nastavení parametru provádí jen servisní technik. Při reakci na aktivní
signál TP dojde k omezení výstupní teploty kotle (ale ne pod teplotu minimální dle P102), po zrušení
signálu se výstupní teplota kotle vrátí k původnímu nastavení. Hodnota snížené teploty je odvozena
z původního nastavení o zadanou diferenci v %.

007 Akumulační nádrž
(provozní podmínky akumulační nádrže jsou aktivní, je-li zvolena práce s AKU (P107) a připojena čidla TbufH/L)

01 Max. teplota KOTLE ve chvíli plnění AKU (po překročení omezí výkon hořáku anebo jej vypne)
02 Teplota AKU start plnění
03 Teplota AKU stop plnění

008 Servis Hydro
V tomto menu se mohou nastavit a měnit parametry topného okruhu.
! SERVISNÍ VARIANTY PŘIZPŮSOBÍ REGULÁTOR VLASNOSTEM KOTLE A TOPNÉHO OKRUHU. JEJICH
ZMĚNA MUSÍ BÝT DOHODNUTA S INSTALATÉREM NEBO VÝROBCEM KOTLE. NEDOMYŠLENÉ ZMĚNY
MOHOU ZPŮSOBIT NESTABILNÍ A NEEFEKTIVNÍ PROVOZ SYSTÉMU.
101 HESLO
Vložením hesla je umožněno udělat změnu v dosavadních parametrech.

102 Minimální teplota kotle
Omezuje minimální hodnotu zadávání výstupní teploty kotle (určuje spodní mez param. P003). Při nižší
skutečné teplotě na výstupu kotle než je tato, zůstává čerpadlo TV vypnuté a (ve variantě se směšovacím ventilem) uzavírá směšovací ventil.
103 Maximální teplota kotłe
Omezuje maximální teplotu kotle.

104 Kritická teplota kotle
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Překročení maximální teploty na výstupu kotle (P103) o kritickou hodnotu (P104) vyvolá nouzový stav,
jehož cílem je rychlé zchlazení kotle. Otevírají se cesty ke všem spotřebičům tepla a zapojují se všechna
čerpadla.
105 Teplota ochrany kotłe
Pod touto hodnotou teploty zpátečky kotle, v konfiguraci bez AKU, se uzavírá směšovací ventil M.V1,
chránící kotel před předčasnou korozí. Pro vykonávání této funkce je nutný řízený směšovací ventil
M.V1 a čidlo teploty zpátečky „Tkcp”.

106 Práce čerpadla TV (CO – topný okruh)
Nastavuje čas práce a pauzy čerpadla TV(CO) v konfiguraci bez směšovacího ventilu M.V1, při sepnutí
pokojového termostatu TP (pro omezení dodávek tepla do topného okruhu).
107 volba AKU
Ovládá začlenění AKU-nádrže do systému a způsob plnění (ON1 - od spodu, ON2 - shora).

108 TUV hystereze
Hystereze teploty plnění TUV.
109 TUV priorita – čas
Vypíná (zapíná) prioritu ohřevu TUV.
110 TUV dodatečná teplota
Zvyšuje teplotu kotle, pokud je nezbytný prioritní ohřev TUV.
111 Čištění kotłe
Teplota spalin, při jejímž překročení je signalizována nutnost vyčistit kotel.
112 PID
Aktivace funkce PID či MOD (automatická regulace výkonu kotle v závislosti na nastavené vytápěcí
teplotě: PID – plynulou změnou výkonu, MOD – jednoznačným přechodem mezi RUN a RUN_MIN).
113 Dodatková teplota kotłe
Zvyšuje teplotu kotle pracujícího v topném okruhu se směšovacím ventilem.
114 Typ pokojového termostatu (TP)
Konfiguruje druh pokojového termostatu (viz kapitola 4)

115 Směšovací ventil M.V1
Konfiguruje způsob činnosti směšovacího ventilu M.V1:

01 Čas otvírání (dle výrobce ventilu např. 120 sec.)
02 Teplota minimální v oběhu za směšovacím ventilem
03 Teplota maximální v oběhu za směšovacím ventilem
04 Korekce času reakcí
009 Servis hořák
Zde se nastavují parametry, které řídí hořák
! SERVISNÍ VARIANTY PŘIZPŮSOBÍ REGULÁTOR VLASNOSTEM KOTLE A TOPNÉHO OKRUHU. JEJICH
ZMĚNA MUSÍ BÝT DOHODNUTA S INSTALATÉREM NEBO VÝROBCEM KOTLE. NEPROMYŠLENÉ ZMĚNY
MOHOU ZPŮSOBIT NESTABILNÍ NEBO NEEFEKTIVNÍ PROVOZ SYSTÉMU.

01 HESLO
Vložením hesla je umožněno udělat změnu v dosavadních parametrech.

02
03
04
05
06

Parametry fáze START
Parametry fáze RUN
Parametry fáze RUN_MIN
Parametry fáze STOP
Ukazatele SERVICE

010 Jiná nastavení
01 Zvuky a upozornění
Zapnutí/vypnutí zvuků tlačítek a alarmu.

02 Hodiny
Nastavení aktuálního data a času.

03 Podsvícení displeje
Nastaví úroveň podsvícení displeje v neaktivním stavu, dobu trvání zvýšeného podsvícení.

011 Test regulátoru RT161
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012 Test regulátoru RT162
POZOR: Během testu není regulátor v automatickém režimu – může mít dopad do
chování regulované soustavy.
Testem lze vyzkoušet všechny vstupy a výstupy provozního modulu RT161 a RT162.

✓
✓
✓
✓

Tlačítkem
lze přejít mezi zobrazeními vstupů.
U pokojového termostatu TP „++” znamená aktivní funkci a „—” neaktivní (dle konfigurace termostatu).
U vstupů STB (bezp. termostat) „—” označuje řádný stav, tzn. STB je spojený, ale „!!” znamená
STB rozpojený.
Tlačítko
umožňuje přechod k zobrazení výstupů. Stiskem
výstupy, vždy pouze jeden – aktuálně podsvícený.

✓ Odchod z testu a návrat k automatickému režimu lze klávesou
013 Parametry přednastavené výrobcem

je

možné

volit

další

.

Při potvrzení této funkce se stávající nastavení resetuje a zavedou se tovární nastavení připravená
výrobcem.

014 Vývěr jazyka
Výběr jazykové verze.
3.3.4 Alarmy
Výskyt alarmu zastavuje provoz kotle, signalizuje rozsvícením červené kontrolky na displeji, pípnutím (pokud
je nastaven akustický alarm) a vypíše zprávu na hlavním displeji. Stisknutím
se
zobrazí přes-nější
informace o příčině alarmu. Zrušení alarmu, pokud již došlo k odstranění jeho
příčiny
(s
výmazem zprávy) a návrat k běžné práci regulace se provede po dalším
stisknutí tlačítka .
Signalizované stavy:

✓ Poškozený prováděcí modul RT16 (přerušení komunikace s modulem).
✓ Chybná verse programového vybavení RT16.
✓ Chybná verse USB panelu operátora.
✓ Čidlo teploty kotle poškozené.
✓ Teplota kotle překročila kritickou hodnotu.
✓ Sepnuto havarijní STB čidlo teploty kotle.
✓ Došlo palivo (Error PELLETS).
✓ Neodpovídají otáčky ventilátoru (Error AIR).
✓ Špatná poloha otočného roštu v době startu hořáku (Error MOTOR).
✓ Selhalo zapálen paliva (Error START).
✓ Překročena maximální teplota hořáku (Error BURNER).
Zprávy o alarmech se v zásobníku zpráv vrší nad sebou v pořadí jejich vzniku, takže je vždy nutno
prohlédnout (popř. si zapsat) všechny zprávy a to opakováním stisku klávesy
, přičemž jako první
uvidíte poslední zaznamenanou zprávu (organizace fronty zpráv LIFO). Po přečtení se každá zpráva stiskem
tlačítka
vymaže, takže již není možné její opakované zobrazení, proto doporučujeme provést postupně
přesný opis zpráv do provozního deníku kotle.
Pokud v době výmazu zprávy o alarmu příčina vyhlášení alarmu ještě trvá, bude po výmazu právě čtené
zprávy znovu přidána nová zpráva, takže např. při přehřátí kotle a zafungování havarijního termostatu STB
trvají podmínky pro vznik zpráv po celou dobu, kdy je teplota kotle nad hranicí pro zásah tohoto termostatu,
např. po dobu 30 minut – souvisí to s tím, že v hořáku je ve chvíli vyhlášení alarmu palivo, které určitou
dobu dohořívá a teplota kotle se po určitou dobu bude snižovat jen zvolna. Nicméně, v zásobníku zpráv bude
vždy jen jedna zpráva, která se váže k dané příčině jejího vzniku.
3.3.5 Manuální řízení odstavení / startu hořáku
Je-li hořák v činnosti a na displeji je hlavni obrazovka, je také možné hořák odstavit stisknutím
a
potvrzením stiskem
. Hořák se přepne do režimu STOP1, postupně do STOP2 a provede přitom všechny
úkony k odstavení, včetně vyčištění roštu. Nakonec (po cca 40 minutách) zůstane v klidu. Na displeji bude
v levém horním rohu stav OFF, všechny pohony hořáku budou v klidovém stavu. Manuální spuštění hořáku
z tohoto stavu lze provést pouze stisknutím
a potvrzením stiskem
.
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POZOR: na rozdíl od automatického odstavení hořáku (ke kterému může dojít např. po úplném natopení
AKU nádoby), se hořák odstavený manuálně opět nerozběhne po poklesu teplot v topném okruhu nebo po
vybití AKU nádoby. Jeho opětovné nastartování je možné opět jen manuální zásahem obsluhy. Tento způsob
ovládání je vhodný pro odstavení hořáku např. k servisním úkonům, k čištění kotle apod., nikoliv pro ovládání
běžného provozu (ztráta komfortu automatického řízení provozu).
POZOR: Nedoporučuje se vypínat elektroniku hlavním vypínačem elektroniky pokud je hořák v běhu (tj.
v jiné fázi než STOP3 nebo OFF), protože v tomto případě by nebyly řádně dokončeny úkony spojené
s odstavením hořáku (zejména řízené dohoření zbytku paliva přítomného v hořáku a následné vyčištění
hořáku od popelovin), což by se negativně projevilo při následujícím startu hořáku např. poruchou zapalování.
pozn.: V textové zóně ve spodní části hlavního zobrazení je informace o možnosti manuálního přepnutí
hořáku na nový stav. Je-li zde zobrazeno „OFF“, je hořák v automatickém režimu (může být právě v běhu
[RUN], anebo ve fázi odstavování [STOP1 nebo STOP2] či v pohotovostním stavu v klidu STOP3) a výše
popsaným postupem jej lze vypnout; tím se změní zobrazení v tomto textovém řádku na „ON“. Pak stejná
kombinace stisku kláves povede k přepnutí hořáku do automatického provozu a v zobrazení bude opět
viditelné „OFF“. Zda-li se hořák skutečně zapne (půjde do fáze „START“) může chvíli trvat, neboť nejprve
musí elektronika vyhodnotit právě aktuální podmínky (teploty) v otopné soustavě a podle vyhodnocení buďto
nastartuje hořák, anebo jej ponechá v pohotovostním stavu.
3.3.6 Informační zobrazení
V době, kdy je na panelu operátora hlavní obrazovka (bod 3.2), lze ověřit stav základních obvodů regulátoru.
Stisknutím

se objeví další informační zobrazení:

Zobrazení 1 - PRÁCE HOŘÁKU

Pole :

(1) Čidlo přítomnosti plamene
(2) Čidlo přítomnosti paliva (signál svislé čáry)
(3) Pracovní hodiny hořáku
(4) Čidlo pozice bubnu spalovací komory
(5) Motor dopravníku paliva A (pokud pracuje,

(9) Motor roury hořáku (pokud pracuje, ikonka
bliká)
(10) Motor odpopelnění(pokud pracuje, bliká)

ikonka bliká)
(6) Motor dopravníku paliva B (pokud pracuje,
ikonka bliká)
(7) Motor vnitřního podavače šneku (pokud
pracuje, ikonka bliká)
(8) Motor ventilátoru spalin (pokud pracuje,
ikonka bliká)

Opakovaným stiskem
lze přepínat na další
informační obrazovky, viz níže.
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Zobrazení 2 - PRÁCE TOPNÉHO OBĚHU (v případě bez akumulační nádrže):
Nastavení parametru P107 určuje konfiguraci regulátoru pro zapojení bez AKU nádrže. Schéma hydrauliky je
přednastaveno na obr. níže.

Pole:
1 Čerpadlo TUV (P.CWU pracuje, když ikonka bliká)
2 Čerpadlo topného okruhu TV (P.CO pracuje, když ikonka bliká)
3 Směšovací ventil TV (M.V1 šipka ve směru nahoru - otvírání, dolů –
zavírání ventilu)
4 Teplota zadaná na kotli (určuje regulátor).

Zadanou teplotu kotle určují následující pravidla:

(1) Počáteční teplota kotle (TK) je určena parametrem P003.
(2) Teplota TK je omezována shodně s P006, je-li v provozu pokojový termostat TP.
(3) Teplota TK se zvyšuje o P008/P113, je-li nainstalovaný směšovací ventil M.V1
(4) Během ohřevu TUV musí být teplota TK nejméně P003+P008/P110. To znamená, že pokud je to nutné, zvýší
se pro účinné nabíjení zásobníku TUV teplota TK.

(5) Konečná hodnota TK nemůže být nižší než P102 (MIN teplota kotle) a vyšší než P103 (MAX teplota kotle).
Pozn.: zápis Pxxx - označuje položku hlavního menu,
zápis Pxxx/Pyyy – označuje podpoložku Pyyy (submenu položky Pxxx)
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Obrázek popisuje zásadní změny výkonu hořáku k dosažení do teploty zadané TK při vypnutém a zapnutém režimu
PID:

Zobrazení 2 - PRÁCE TOPNÉHO OBĚHU (v případě s akumulační nádrží):
Nastavení parametru P107 určuje konfiguraci regulátoru pro zapojení s AKU nádrží. Schéma hydrauliky je
přednastaveno na obr. níže.

1
2
3
4
5
6
7

… teplota na výstupu z kotle
… teplota zpátečky
… teplota zásobníku TUV
… teplota AKU nádrže horní
… teplota AKU nádrže dolní
… teplota za směšovacím ventilem M.V1
… teplota spalin za kotlem

Ikony čerpadel a pohonu M.V1 blikají, jsou-li
v běhu.
Teplota nastavená na kotli TK je konstantní, stanovena P007/P01. V závislosti na typu AKU je možné pracovat
s P008/P107:
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• S čidlem TbufH (volba ON1), kdy toto ovlivňuje start i stop plnění. Druhé čidlo TbufL, pokud je zamontované,
plní pouze informační roli.

• S čidly TbufH/TbufL (volba ON2). Pokud je teplota měřená čidlem TbufH nižší než P007/P02 zahájí se nabíjení
AKU (popř. hořák nastartuje). Plnění se zakončí ve chvíli, kdy teplota TbufL bude vyšší než P007/P03. Pro
správnou funkci je nutno nastavit teplotu startu nabíjení nižší než teplotu konce nabíjení.
Nabíjecí čerpadlo P.BUF bude v běhu ještě po dobu STOP1 při odstávce hořáku a to s cílem vyrovnání poměrů
v soustavě po velkém snížení výkonu kotle, kdy je v hořáku ještě zbytek dohořívajícího paliva.
Oběhové čerpadlo P.CO může pracovat, pokud je teplota v AKU alespoň 35 oC (vypíná při 30 oC). V soustavě se
zabudovaným řízeným směšovacím ventilem M.V1 čerpadlo pracuje nepřetržitě, ale může být vypnuté při havarijním
překročení teploty v oběhu.

Zobrazení 3 – Verze programu a hardware regulátoru RT16
Pozn: údaje v obrázku jsou pouze ilustrativní

Verze programu hlavního regulátoru (MA),
komunikačního modulu USB (UA)
a modulu výkonného (1A, popř. 1B).

Návrat do hlavního zobrazení provedete dalším stiskem tlačítka

nebo kdykoli tlačítkem

.

3.3.7 Aktuální naprogramování regulátoru (update)
! Tato funkce je určena pro servisní techniky nebo vyškolené uživatele. Nesprávná aktualizace může
vést k zablokování regulátoru.
Regulátor je vybavený vstupním konektorem pro paměť USB typu flash disk a funkcí modifikace (aktualizace)
programového vybavení. V případě použití postupujte takto:

1.
2.

3.
4.

5.

Připravte si typickou paměť USB určenou pro použití na osobních počítačích PC, se systémem WINDOWS
(se systémem souborů FAT16 nebo FAT32).
Do hlavního adresáře USB vložte servisem předaný podadresář „RT16_0” se čtyřmi soubory typu „.x” a
různými názvy začínající písmenem „U” (programové komunikační zařízení USB), „M” (hlavní program
regulátoru), „A” a „C“ (programové vybavení prováděcích modulů).
Při vypnutém regulátoru /kotle vložte USB paměť do konektoru (portu) operátora (obr.1 pozice 8).
Zapněte napájení regulátoru/kotle. Na panelu operátora se objeví zobrazení:

Neobjeví-li se toto zobrazení nebo nápis „OK.” v poli (1) znamená to nerozpoznání paměti USB.
V takovém případě zopakujte kroky 3. a 4. Nepomůže-li to, použijte jinou paměť USB.
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6.

Tlačítkem

✓

se u označeného adresáře přepne výběr pro změny voleb (6), (3) nebo (4):

Pole (6): změna čísla adresáře se provádí
šipkami
(lze měnit v rozsahu „RT16_0” … „RT16_9” v případě, že jsou v USB paměti uložené soubory)

Pole (3) potvrzuje start procesu a tlačítko
(poz. 5) zahájí načítání aktualizace.
Pole (4) zanechání původních dat a start regulátoru.
Doba pro rozhodnutí je omezena, zbývající dobu v sekundách uvádí pole (2). Po vyčerpání limitu bude
proces aktualizace ukončen a proveden start regulátoru.
Spuštěná aktualizace běží nejprve na panelu operátora. Nejdříve dojde ke změně komunikace USB – pole
(8), pak následuje hlavní program – pole (7). Zobrazí se točící se značka a nakonec se zobrazí status
operace:
 E-DIR chyba adresáře s daty
 E-FILE chyba souboru s daty
 E-CONF data se neshodují s verzí zařízení
 Exx vnitřní chyba „xx” procesu programování
 OK programování je správně zakončeno
Běžná aktualizace by měla trvat 1…2 min a měla by skončit dvěma „OK.” v poli 7) i 8).
Poté regulátor aktivuje nově načtený hlavní program a po jeho kontrole přechází k aktualizaci programu
prováděcího modulu. Objeví se zobrazení:

✓
✓
✓

7.

8.
9.

Startuje aktualizace prováděcího modulu. Objeví se točící se značka
v poli (2) a nakonec status operace:

E-DIR chyba adresáře s daty

E-FILE chyba souboru s daty

E-CONF data se neshodují s verzí zařízení

Exx
vnitřní chyba „xx” procesu programování

OK programování je správně zakončeno

10.

11. Běžná aktualizace by měla trvat 2…3min a měla by skončit dvěma „OK.”
12. Pole (1) připomíná blikáním vytažení paměti USB. Tím aktivuje novou
komunikaci USB a výkonného modulu. Nastaví start regulátoru s novým
programem.
! Při restartování regulátor kontroluje integritu dat. Neshoda dat je
signalizována jako chyba konfigurace.

3.4. POKOJOVÝ TERMOSTAT
Regulátor obsahuje svorky pro připojení pokojového termostatu (TP) libovolného typu, vybaveného beznapěťovým
výstupem. TP se týká hlavního ohřevu TV (topné vody na výstupu z kotle). Pokud je teplota v kontrolním místě
(např. obývací pokoj) měřená pokojovým termostatem nižší než nastavená, regulátor RT16 pracuje normálně podle
nastavení na maximální výkon. Pokud teplota v kontrolním místě překročí zadanou, je nový stav pokojového
termostatu indikován ikonou na hlavním zobrazení RT16 a regulátor modifikuje svou činnost: zadaná teplota (TV)
okruhu se sníží o teplotu zadanou parametrem P006 „snížení termostatu”. Čerpadlo TV (CO) začne pracovat cyklicky,
pokud není zapojen směšovací ventil (viz param. P008/P106/P01 čas práce čerpadla a /P02 čas pauzy v minutách).
Je možné použít termostat se svorkami, které se při překročení teploty spínají i rozpínají. Upravte parametrem
COM+NC nebo COM+NO.
! Termostat umístěte v referenční místnosti, kde nejsou termostatické ventily na topných tělesech. Umístěte jej do
výšky cca 1,5m nad podlahou, dál od oken, dveří a topných těles.

3.5. FUNKCE MAX TEPLOTA HOŘÁKU
Čidlo teploty spalování Tpal (termočlánek v ústí hořáku) umožňuje monitorování teploty spalování.
Dosažení teploty v rozsahu (Tmax-dT) ... (Tmax) způsobí postupné snížení výkonu hořáku, popř. až na minimum.
Po snížení teploty pod hranici (Tmax-dT) se hořák vrátí na původní výkon.
Překročení teploty (Tmax +dT) spustí alarm a odstaví hořák z provozu.
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Teplotu Tmax lze nastavit v parametrech elektronického řízení.
Pokud je nastavena teplota Tmax = 1100 oC, je funkce „MAX teplota hořáku“ vypnuta; jen v tomto případě nemusí
být instalováno čidlo teploty spalování.

3.6. NASTAVENÍ SNÍMAČE HLADINY PALIVA (KAPACITNÍ ČIDLO)
Přívod paliva externím dopravníkem k turniketu hořáku je řízen kapacitním čidlem, které je zabudováno v trubce
pod pružnou hadicí, spojující výstup externího dopravníku s hořákem. Kapacitní čidlo reaguje na přítomnost paliva
ve zvolené výšce uvnitř trubky a předává řídící elektronice impulzy k ovládání externího dopravníku. V případě, že
hladina paliva v trubce dosáhla navolené výšky, je externí dopravník vypnut. Naopak, pokud bylo palivo ze zóny
citlivosti čidla již turniketem hořáku odebráno, je externí dopravník zapnut k doplnění paliva.
Citlivost kapacitního snímače, resp. ovlivňování zvolené výšky paliva v trubce se dolaďuje malým šroubkem, který
je zabudován přímo u vývodu drátků z čidla. Citlivost čidla (výška hladiny paliva) je již malým pohybem šroubku
ovlivňována poměrně značně, takže pro běžné doladění se pootáčí šroubkem o ¼, nejvýš o ½ otáčky. Potom je
nutno nechat několikrát proběhnout cyklus zapnutí/vypnutí externího dopravníku a těsně po posledním vypnutí pak
zkontrolovat hladinu paliva v trubce (není-li trubka průhledná, pak po odpojení konce pružné hadice od trubky
hořáku). Čidlo je optimálně seřízeno, pokud je hladina paliva po zastavení externího dopravníku právě v úrovni
středu čidla (±1 cm).
Je-li hladina paliva po zastavení externího dopravníku níže, je nutno šroubek povolovat (otáčením doleva, tj. proti
směru pohybu hodinových ručiček). Je-li naopak hladina moc vysoko, je nutno šroubek utahovat (doprava, tedy ve
směru pohybu hodinových ručiček). Pro otáčení šroubkem je nejvhodnější velmi malý šroubováček, používaný např.
pro seřizování brýlových pantů v oční optice (šířka břitu cca 1 mm).
Je důležité, aby se nastavení čidla zkontrolovalo vždy, pokud se přechází na jiné palivo. Pokud jsou uvnitř trubky
v okolí čidla nálepy paliva (typicky když je palivo víc vlhké), očistěte prostor čidla. Při suchém palivu není nutné
prostor čidla nijak čistit, ani při kontrole nastavení čidla – jemný prach se na stěně trubky tak jako tak brzy usadí a
je tedy lepší nastavení čidla zkontrolovat při obvyklé míře zaprášení vnitřního prostoru trubky.
Čidlo je vybaveno optickou signalizací stavu a (podle konkrétního provedení) může být LED dioda rozsvícena v době
činnosti externího dopravníku, nebo naopak v době klidu externího dopravníku. Světlo ji viditelné spíše jen při
pohledu z blízka do okolí regulačního šroubku.

3.7. NASTAVENÍ PRÁCE DVOU PODAVAČŮ PALIVA
Pro možnost aditivování paliva v hořáku, mísení paliv v hořáku, anebo v případě potřeby provedení startu hořáku
jedním palivem a jeho následný provoz jiným palivem je v elektronice RT16 možnost nastavení práce dvou externích
dopravníků paliv (menu Servis Hořák):
-

Volba funkce dopravníku 2 (položka se přepíná mezi 0 – vypnuto a 1 - zapnuto),
Doběh dopravníku 2 (čas doběhu v sekundách, pokud byl 2. dopravník vypnut kapacitním čidlem),
Doba cyklu podávání dopravníku 2 v sekundách,
Rotace podávání dopravníku 2 (v %, nižší údaj vede ke kratšímu běhu dopravníku 1 a k delšímu běhu
dopravníku 2 a naopak, vyšší % zvýší běh dopravníku 1 a sníží dobu běhu dopravníku 2).

Pozn: hořák vždy startuje dopravníkem 1 (zapojení do krajní zásuvky na zadní straně hořáku), dopravník 2 (zásuvka
blíže ke středu hořáku) se aktivuje až ve fázi RUN.
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