
 



Návod k obsluze 

- 2 - 

 

Prohlášení o shodě č. 33/2010 
 

Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, 

prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný 

termoregulátor CS-430 230V, 50Hz, splňuje požadavky vyhlášky 

ministra hospodářství, práce a sociálních věcí (Sb.z. č. 155, 

položka 1089) ze dne 21. srpna 2007, kterou se zavádí 

ustanovení nízkonapěťové směrnice (LVD) 2006/95/WE,  

zákonu o elektromagnetické kompatibilitě (Sb.z. č. 07.82.556) 

ze dne 13.dubna 2007, kterou se zavádí ustanovení směrnice 

(EMC) 2004/108/WE a vyhlášky ministra hospodářství ze dne 

8. května 2013 „ základní požadavky pro omezení využití 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních”, kterou se zavádí ustanovení směrnice ROHS 

2011/65/WE. 

Pro hodnocení shody byla použita harmonizovaná norma  

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.  

Označení výrobku CE: 03-2010 

Wieprz, 17. 11. 2014   
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I.  Bezpečnost 
Před uvedením zařízení do provozu je nutné se seznámit s níže uvedenými pokyny. Nerespektování 

pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento návod k obsluze proto pečlivě 

uschovejte. 

Abychom předešli zbytečným chybám a poruchám, je třeba se ujistit, že všechny osoby, které využívají 

toto zařízení, se podrobně seznámili s jeho činností a bezpečnostními opatřeními. Prosím, uchovejte 

tento návod jako součást zařízení a ujistěte se, že v případě jeho přemístění nebo prodeje bude mít 

uživatel přístup k informacím o správném provozu a bezpečnosti. 

V zájmu ochrany života a majetku je nutné dodržovat bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu 

k obsluze. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout jejich zanedbáním.  
 

 

      VÝSTRAHA 

 

 Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s na-

pájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že regulátor je odpo-

jen z elektrické sítě. 
 Montáž a zapojení regulátoru může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro 

elektrická zařízení. 
 Před zapnutím ovladače je nutno provést měření odporu uzemnění elektrických motorů a elek-

trických vodičů. 
 Obsluha regulátoru není určena dětem. 

 

 

 

      POZOR 

 Atmosférické výboje mohou regulátor poškodit, proto je třeba při bouřce  
     odpojit regulátor ze sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. 

 Regulátor nesmí být používán pro účely, na které není určen. 

 Před topnou sezonou i v jejím průběhu je nutné kontrolovat technický stav vodičů. Je také 

třeba zkontrolovat upevnění regulátoru, očistit ho od prachu a jiných nečistot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 
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II.  Používání 
   Termoregulátor typu CS-430 je určen k obsluze míchacího trojcestného nebo čtyřcestného ventilu s 

možností připojení přídavného čerpadla ventilu. Tento ovladač je vybaven funkcí řízení podle počasí a 

disponuje možností připojení pokojového regulátoru. 

 Další výhodou zařízení je zajištění teploty návratu, která plní funkci ochrany před varem vody v 

krátkém oběhu kotle a před příliš nízkou teplotou vody vracející se do kotle. 

 

III.  Princip fungování 
Popis ovládacího panelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Princip fungování ventilu spočívá v míchání přiváděné oběhové teplé vody, která se vrací z 

topného obvodu, aby se nastavila požadovaná teplota a udržovala se po celou dobu na stejné úrovni. 

      Čerpadlo připojené ke každému ventilu slouží k rozvodu vody po instalaci, která není založena na 

gravitačním oběhu. Čerpadlo musí být namontováno za míchacím ventilem, ale teplotní čidlo musí být 

umístěno za ventilem a čerpadlem kvůli co nejpřesnější kontrole teploty na výstupu z ventilu. 

 POZOR: pokud regulátor uzávěru pracuje současně ve společném oběhu s regulátorem kotle, 

je nutné čerpadlo připojit k regulátoru kotle (výstup čerpadla z regulátoru ST-430 zůstane bez 

připojení). 

 

 K ovládání se používá impulsní ovladač. Přístup do nabídky a potvrzování nastavení se provádí 

stiskem otočného tlačítka impulsního ovladače. Během jeho otáčení se pohybujeme mezi funkcemi v 

nabídce. Jestliže chceme přejít na vyšší úroveň nabídky, je nutné použít tlačítko EXIT. Podobně je možné 

měnit všechna nastavení. 

 

III.a) Hlavní strana 
Během normálního provozu regulátoru lze vidět na grafickém monitoru LCD hlavní stranu, na které 

se zobrazují teploty: 

- teplota za ventilem, 

- zadaná teplota, 

- procento otevření ventilu, 

- stav zařízení. 

Otočením impulsního ovladače je možné lehce změnit zadanou teplotu zásobníku tepla. Po stisku 

tlačítka impulsního ovladače přejde uživatel do hlavní nabídky. 

 Uživatel může změnit vzhled hlavní strany na obrazovku s teplotami čidel stiskem a přidržením 

tlačítka EXIT po několik sekund. Tehdy se po zvolení funkce teplota čidel na hlavní straně zobrazí teploty 

ventilu, teplota návratu a venkovní teplota. 

ZADANÁ 
TEPLOTA 

TEPLOTA ZA 
VENTILEM 

POHOTOVOSTNÍ 

REŽIM   
(STAND-BY) 

PROCENTO 
OTEVŘENÍ 

ODCHOD 

SPUŠTĚNÉ 
ZAŘÍZENÍ 

STAV ZAŘÍZENÍ 

IMPULSNÍ 
OVLADAČ 
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 Na pravé straně displeje se nachází ikona stavu zařízení, která v závislosti na symbolu zobrazí 

následující informace o fungování zařízení. 

   ventil je vypnut v nabídce, 

 

   ventil je zapnut v nabídce 

 

   (bliká) ventil je zapnut, ale ovladač se právě nachází v režimu ochrany návratu, 

 

ovladač provádí kalibraci ventilu; v té době se zastaví čerpadlo, aby se omezil 

průtok vody, jejíž teplota v tu chvíli není kontrolována, 

 

   ovladač se nachází v režimu pokojového řízení 

 

(bliká) ovladač se nachází v režimu pokojového řízení, ale místnost není 

dostatečně vytopená, 

 

   ovladač se nachází v režimu řízení podle počasí. 

 

III.b) Informační diody 
 Vpravo od displeje se nachází tři diody informující o stavu výkonných zařízení. 

 První dioda označuje ruční režim a rozsvítí se, když je tento režim aktivní. Jestliže tato dioda 

bliká, znamená to, že nebyla ještě dokončena kalibrace ventilu. V takovém případě musíte počkat, až 

dioda přestane blikat, případně zastavit ventil za cenu ztráty synchronizace. 

 Druhá dioda signalizuje zapnutí čerpadla. Jestliže je čerpadlo právě v provozu, dioda čerpadla 

svítí nepřerušovaně. V případě, že ventil přejde do režimu kalibrace a čerpadlo bude zapnuto v nabídce, 

začne dioda blikat. Během kalibrace je čerpadlo zastaveno, aby se zabránilo změně teploty v oběhu. 

Čerpadlo začne samostatně fungovat, když se dokončí kalibrace ventilu. 

 Tretia dióda signalizuje, že sa ventil práve nachádza v prevádzke (je spustený). 

 

VI.  Hlavní nabídka 
IV.a) Zadaná teplota 
 Pomocí této volby se nastavuje zadaná teplota, kterou ventil má udržovat. Při správném provozu 

se bude teplota čidla ventilu snažit přiblížit k zadané  teplotě. 

 

IV.b) Zapnut 
 Tato volba slouží k aktivaci provozu míchacího ventilu. Jestliže je vypnuta, zobrazí se vedle ní 

prázdný čtvereček. Jestliže je ventil vypnut, není v provozu ani čerpadlo. I když je ventil vypnut, po 

připojení ovladače do sítě proběhne pokaždé kalibrace. Zabrání se tak tomu, aby ventil zůstal v poloze 

ohrožující fungování celého oběhu. 

 

IV.c) Kalibrace ventilu 
 Pomocí této funkce se reguluje výchozí nastavení ventilu. Během kalibrace se ventil nastavuje 

do bezpečné polohy, neboli pro ventil ústředního topení do polohy otevření naplno, zatímco pro 

podlahový ventil do zavřené polohy. 

 

IV.d) Ruční provoz 
 Po zvolení volby ruční provoz má uživatel možnost ručního ovládání pomocí procentové hodnoty 

pro otevření ventilu a zapínání či vypínání čerpadla.     

 

IV.e) Výběr jazyka 
 Uživatel provádí výběr jazykové verze regulátoru. 
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IV.f) Výběr zobrazení obrazovky 
Pomocí této funkce můžeme měnit vzhled zobrazení obrazovky (vzhled hlavní stránky). Můžeme volit 

mezi zobrazením s uzávěrem a zobrazením s čidly teplot. Po výběru zobrazení teplota čidel se na hlavní 

stránce zobrazí teploty uzávěru, zpátečky a venkovní teplota. Zatímco výběr zobrazení uzávěr způsobí, 

že na hlavní stránce budou zobrazovány aktuální a zadaná teplota uzávěru a procenta jeho otevření 

(rozevření). 

 

IV.g) Výrobní nastavení 
 Regulátor je od počátku nastaven na provoz. Je však nutné upravit ho podle vlastních potřeb. 

Kdykoliv je možné vrátit se k nastavením od výrobce. Zapnutím volby nastavení od výrobce uživatel 

ztratí všechna svá nastavení ovladače ve prospěch nastavení uložených výrobcem. Od této chvíle 

můžeme znovu nastavovat vlastní parametry. 

 

V.  Instalační nabídka 
V.a) Zapnuté čerpadlo 
 Tento parametr určuje, zda má být v aktivní fázi ventilu aktivní také čerpadlo. 

 

V.b) Ochrana návratu 
 Tato funkce umožňuje chránit před varem vody v krátkém oběhu kotle a před příliš studenou 

vodou vracející se z hlavního oběhu, která by mohla zapříčinit nízkoteplotní korozi kotle. Ochrana 

návratu funguje tak, že jestliže je teplota krátkého oběhu příliš vysoká, ventil se začne otvírat a 

rozvádět vodu po instalaci, aby se předešlo nebezpečné teplotě a zabránilo se zničení kotle. 

 Ochrana před příliš vysokou teplotou nefunguje, jestliže je ventil nastaven na podlahový typ, 

protože by to mohlo poškodit citlivou podlahovou instalaci. Jestliže je teplota příliš nízká, ventil se přivře 

do té doby, než krátký oběh kotle dosáhne příslušnou teplotu. Parametry ochrany návratu se nastavují 

v nabídce NASTAV OCHR NÁVR. 

 

V.c) Nastavení ochrany návratu 
 V této dílčí nabídce musíte zvolit příslušné parametry ochrany návratu: 

MINIMÁLNÍ TEPL - minimální teplota krátkého oběhu instalace kotle, která musí být udržena před 

otevřením ventilu. 

MAXIMÁLNÍ TEPL - maximální teplota, kterou lze připustit na krátkém oběhu kotle. 

VYPNI ČERPADLO - zapnutí této volby způsobí, že čerpadlo se vypne, když je teplota čidla návratu 

nižší než minimální teplota a ventil je vypnut. Tato volba se hodí, jestliže nechcete, aby čerpadlo bylo 

v provozu, když kotel vyhasne. 

 

V.d) Druh ventilu 
 Pomocí tohoto nastavení uživatel nastaví výběr ovládaného ventilu z následujícího:  

ÚT - nastaví se, jestliže chcete regulovat teplotu na oběhu ústředního topení. 

PODLAHOVÝ - nastaví se, jestliže chcete regulovat teplotu na oběhu podlahového topení. Podlahový typ 

chrání podlahovou instalaci před nebezpečnými teplotami. Jestliže druh ventilu je nastaven jako 

ústřední topení a bude připojen na instalaci podlahového topení, hrozí zničení citlivé podlahové 

instalace. 

 

V.e) Provozní režim 
 Uživatel pomocí této funkce zvolí provozní režim z následujících možností: 

STANDARDNÍ - ovladač udržuje zadanou teplotu na výstupu z ventilu. 

POKOJOVÉ ŘÍZENÍ - ovladač udržuje zadanou teplotu ventilu až do chvíle, kdy pokojový regulátor 

vyšle signál o dosažení teploty vytápění (rozevření stykače). Poté se zadaná teplota stane teplotou 

parametru TEPL. POK. ČIDLA (v instalační nabídce). Nižší teplota se nezobrazí na hlavní obrazovce, ale 

ventil ignoruje hlavní zadanou teplotu a snaží se udržovat teplotu vytopeného pokojového regulátoru. 

Informaci o tom, že pokojový regulátor ohlásil vytopení místnosti, signalizuje symbolu pokojového 

regulátoru. 

PODLE POČASÍ - zadaná teplota ventilu závisí na vnější teplotě. Vypočítává se na základě parametrů 

zapsaných v položce  CHARAKT POČASÍ. 

REGULACE POKOJOVÁ A NA ZÁKLADĚ POČASÍ – v tomto režimu, když pokojový regulátor nedosáhl 
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zadané teploty, pracuje uzávěr stejně jako v režimu regulace na základě počasí (podle parametru 

„CHARAKT POČASÍ“). V okamžiku, kdy dochází k dohřátí pokoje na zadanou teplotu, uzávěr začíná 

pracovat stejně jako v režimu regulace pokojová (při zahřátém pokoji). V průběhu času, kdy je tento 

režim aktivní, na displeji pulsuje střídavě symbol regulace pokojové a regulace na základě počasí. Po 

dosažení zadané teploty je zobrazován symbol režimu pokojové regulace (při zahřátém pokoji). 

 

V.f) Letní režim 
 Regulátor v tomto režimu zavírá ventil ústředního topení, aby se zbytečně nevytápěl dům, 

ale v případě dosažení příliš vysoké teploty kotle (pouze při zapnuté ochraně návratu!) se ventil nouzově 

otevře. Tento režim není aktivní v případě řízení podlahového ventilu. 

 

V.g) Doba otevření 
 Jde o parametr, který stanoví dobu, kterou servopohon ventilu potřebuje na otevření ventilu z 

polohy 0 % na 100 %. Tuto dobu musíte zvolit podle příslušného servopohonu ventilu (uvedený na 

výrobním štítku). 

 

V.h) Přestávka měření 
 Tento parametr rozhoduje o četnosti odběru vzorku (kontroly) z hlediska teploty vody za 

ventilem, neboli citlivosti funkce ventilu. Jestliže čidlo uvede změnu teploty (odchylka od zadané), 

elektroventil se pootevře nebo přivře o nastavenou hodnotu skoku, aby se vrátil na zadanou teplotu. 

Čím má parametr vyšší hodnotu, tím je větší volnost regulované teploty. 

 

V.i) Maximální skok 
 Jde o maximální jednorázový skok (při otvírání nebo zavírání), který může ventil vykonat při 

jedné kontrole teploty. Jestliže se blíží zadané teplotě, skok se počítá podle parametru KOEF_POMĚR. 

Čím je jednotkový skok menší, tím přesněji lze dosáhnout zadanou teplotu, ale zadaná se stanoví delší 

dobu. 

 

V.j) Teplota pokojového čidla 
 Tato volba umožní nastavit teplotu, kterou má ventil udržovat, jestliže je provozní režim 

nastaven na pokojové řízení a pokojové čidlo signalizuje nahřátí. 

 

V.k) Koeficient poměrnosti 
 Koeficient poměrnosti se používá na stanovení skoku ventilu. Čím víc se blíží zadané teplotě, tím 

je skok menší. Jestliže tento koeficient bude vysoký, ventil rychleji dosáhne stupeň otevření blízký 

příslušnému, ale s malou přesností. Procento jednotkového otevření se počítá podle vzorce: 

      (ZADANÁ_TEPL - TEPL_ČIDLA) * (KOEF_POMĚR / 10) 

 

V.l) Minimální otevření 
 Tento parametr stanoví, jaká míra otevření ventilu může být nejnižší. Díky němu můžeme 

ponechat ventil s minimálním pootevřením, aby byl ponechán nejmenší průtok. 

 

V.m) Směr otvírání 
 Jestliže se po připojení ventilu k ovladači ukáže, že měl být připojen opačně, není nutné ho 

přepojovat, ale v tomto případě postačí změnit směr otvírání 

                    VLEVO * 

                    VPRAVO * 

 

V.n) Maximální podlahová teplota 
 Jde o maximální teplotu, která nepoškodí podlahovou instalaci. Nastavení této teploty se 

používá, když je typ ventilu nastaven jako podlahový. Po dosažení této teploty dojde k celkovému 

uzavření ventilu a uživatel je o tom informován příslušným hlášením. 
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V.o) Charakteristika podle počasí 
 Pomocí tohoto parametru můžete nastavit zadanou teplotu ventilu pro příslušné hodnoty 

venkovní teploty. Na základě nastavených bodů se vypočítávají hodnoty pro mezilehlé body. 

                    TEPL. PRO -20 

                    TEPL. PRO 0 

                    TEPL. PRO 20 

 

V.p) Antistop čerpadla 
 Po zapnutí této opce se bude čerpadlo uzávěru zapínat co 10 minut vždy na 2 minuty. Zabraňuje 

to tomu, aby v instalaci zůstala voda mimo topnou sezónu. 
 

VI.  Pohotovostní režim 
 Po stisku tlačítka pohotovostní režim (standby) na panelu ovladače se všechna výkonná zařízení 

instalace vypnou. Toto tlačítko se používá v případě, že nastane nutnost okamžitě vypnout všechna 

zařízení. 

 

VII.  Zabezpečení 
Kvůli zajištění maximálně bezpečného a bezhavarijního provozu regulátor disponuje řadou 

zabezpečovacích prvků. V případě alarmu se zapne zvukový signál a na displeji se objeví příslušné 

hlášení. 

Aby se obnovil provoz ovladače, musíte stisknout impulsní tlačítko. 

 Ve stavu alarmu je možný ruční provoz, ale musíte se naprosto přesvědčit, zda svou činností 

nezpůsobíte poškození. 

Ovladač disponuje následujícími zabezpečovacími prvky: 

1. Teplotní alarm: zastaví teplotní regulaci ventilu a nastaví ventil v nejbezpečnější poloze. U 

podlahového ventilu jde o zavření, u ventilu ústředního topení jde o otevření. 

2. Alarm čidla ventilu: hlásí nesprávně připojené čidlo ventilu nebo jeho nepřítomnost. Jde o čidlo se 

strategickým významem pro fungování ventilu, proto musí být okamžitě vyměněno. 

3. Alarm čidla návratu: tento alarm se objeví, jestliže je zapnuta funkce ochrany návratu a dojde k 

poškození tohoto čidla. V takovém případě musí být čidlo návratu opraveno nebo vyměněno. 

   Existuje možnost vypnutí tohoto čidla pomocí vypnutí funkce ochrany návratu, ale jestliže oběh není 

chráněn před varem vody v kotli, může dojít k trvalému poškození kotle nebo části oběhové soustavy. 

4. Alarm čidla počasí: nastává, když dojde k poškození čidla venkovní teploty. Tento alarm lze anulovat, 

jestliže správně nainstalujete nepoškozené čidlo. Alarm se nezobrazí, jestliže ventil funguje v jiném 

režimu než režim řízení podle počasí. 

 Regulátor je vybaven tavnou trubičkou pojistkou WT 1.6 A na ochranu sítě. 

POZOR: Nesmí se používat pojistka s vyšší hodnotou. Instalace pojistky s vysokou proudovou hodnotou 

může vést k poškození ovladače. 

 

VIII.  Údržba 
 V ovladači CS-430 je nutné před začátkem topné sezóny i během ní zkontrolovat technický stav 

vodičů. Rovněž se musí zkontrolovat připevnění ovladače, očistit od prachu a jiných nečistot. 

 

Technické údaje 

Rozsah teplotní regulace  8oC :  90oC 

Napájení 230V/50Hz +/- 10% 

Příkon max. 2W 

Teplotní odolnost čidel -25oC : 100oC 

Okolní teplota 10oC :  50oC 

Zátěž na každém výstupu 0,5A 

Bezpečnostní vložka 1,6A 
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IX.  Montáž 
POZOR: Montáž musí provádět osoba s příslušnou oprávněním! Zařízení přitom nesmí být pod napětím 

(musíte se přesvědčit, že vidlice je vytažená ze sítě)! 

 
Spojování kabelů 

 

 

Schéma instalace 

 
! POZOR ! 

V případě že nedochází k průtoku v krátkém oběhu kotle (špatně namontovaná instalace), pak je nutné 

čidlo zpátečky umístit na výstupu teplé vody z kotle tak, aby bylo zabráněno uvedení vody do varu. 
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Péče o životní prostředí je pro nás prvořadou záležitostí. Vědomí, že 

vyrábíme elektronická zařízení, nás zavazuje ke zpracování použitých 
prvků a elektronických zařízení bezpečnému pro přírodu. V této souvislosti 
firma získala registrační číslo vydané hlavním inspektorem ochrany 

životního prostředí. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku 
znamená, že výrobek se nesmí vyhazovat do obyčejných kontejnerů na 

odpadky. Pomocí třídění odpadu určeného k recyklaci pomáháme chránit 
životní prostředí. Povinností uživatele je předat opotřebené zařízení na 

vyznačené sběrné místo za účelem recyklace odpadu vzniklého z 
elektrických a elektronických zařízení. 
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