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 Prohlášení o shodě č. 118/2013 

 

My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz,  Polsko, 

prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný 

termoregulátor EL-02 230V, 50Hz splňuje požadavky vyhlášky 

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

položka 1089) z 21. srpna 2007, kterou se zavádí ustanovení 

nízkonapěťové směrnice (LVD) 2006/95/ES) ze 16.1. 2007. 

Ovladač EL-02 úspěšně prošel zkouškou kompatibility EMC  při 

zapojení optimální zátěže. 

K hodnocení shody byla použita harmonizovaná norma PN-EN 

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

Wyrób oznaczono CE: 02/ 2014 

 

 

 

 

Wieprz, 06 V 2014 
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I. Bezpečnost 
Před uvedením zařízení do provozu je nutné seznámit se 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 napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že je 

regulátor odpojen z elektrické sítě.  

 Montáž a zapojení regulátoru může vykonat pouze osoba s odpovídajícím 

oprávněním pro elektrická zařízení.  

 Před zapnutím regulátoru je nutno provést měření odporu uzemnění elektrických 

motorů a elektrických 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.  

  

 
 

      POZOR 

Po 18 měsících provozu je nutné kontaktovat servis za účelem výměny 

anody – upozornění se zobrazí na displeji: „Výměna anody”. 
 

 
 

 
 

 

! 

! 

! 
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II. Popis zařízení 
Regulátor EL-02 je určen k ovládání jednoho nebo dvou topných těles  pro udržení 
zadané teploty vody v nádrži TUV. Zabezpečuje ochranu instalace před přehřátím nebo 

zamrzáním. 
Uživatel může naprogramovat změny zadané teploty pro denní nebo týdenní režim. V 
regulátoru je možné využít funkci dezinfekce nádrže. 

 

III. Popis zařízení 
Regulátor se ovládá pomocí tlačítek. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Stisknutím tlačítka STANDBY na několik sekund zapneme režim spánku regulátoru – v 
tomto režimu je aktivní pouze funkce proti zamrzání. 
 

Při prvním spuštění se na displeji zobrazí dotaz: ” Je v nádrži voda?”. Při označení 
záporné odpovědi se regulátor zapne, ale pouze v omezeném režimu: 

 Nezapne se topné těleso (pouze v manuálním provozu); 
 Volby v menu jsou zachovány, ale některá nastavení není možné realizovat 

(např.: nastavení parametrů denního nebo týdenního režimu). 

 

a) Popis zařízení 
 Popis zařízení 

Regulátor chrání instalaci před zamrznutím tím, že nedopustí pokles teploty pod 
stanovenou teplotu. Pokud by teplota vody klesla pod hodnotu zadanou uživatelem 
(výrobní nastavení 5˚C) regulátor automaticky zapne topné těleso za účelem růstu 

teploty. Funkce proti zamrzání je aktivní, i když je regulátor vypnutý. 
 

 Teplotní dezinfekce 
Teplotní dezinfekce spočívá ve zvýšení teploty vody v nádrži na požadovanou 
dezinfekční teplotu (70-80˚C). Cílem je likvidace bakterií Legionella pneumophila, 

které způsobují snížení imunity buněk organismu. Tyto bakterie se často množí právě 
v nádržích se stojící teplou vodou (optimální teplota 35°C). Po zapnutí této funkce se 

nádrž ohřeje na stanovenou teplotu a udržuje ji po dobu dezinfekce (určuje uživatel). 

Tlačítko 

MÍNUS 
Vstup do menu 

Výstup, zrušení 

volby 
Tlačítko 

PLUS 

Tlačítko 

STANDBY 



Návod obsluze 
 

 

5 
 

Po ukončení se vrací do běžného provozního režimu. 
Po zapnutí funkce dezinfekce musí být dosaženo dezinfekční teploty ve stanoveném 

čase (6 hodin), v opačném případě se aktivuje alarmový režim a na displeji se zobrazí 
nápis: Chyba dezinfekce! 
Funkce dezinfekce se spouští pouze v noci a frekvenci jejího zapnutí stanovuje uživatel.  

Pokud by teplota vody v době, kdy se má zapnout dezinfekce byla vyšší než dezinfekční 
teplota, funkce dezinfekce se anuluje. 

 

IV. Funkce regulátoru 
Po zapnutí regulátoru se na displeji zobrazí informace o provozním stavu 
regulátoru: 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Stisknutím tlačítka MENU získá uživatel přehled o funkcích regulátoru. V menu se 
přesouváme pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS, výběr potvrzujeme stisknutím MENU. Pro 

návrat k předchozí volbě nebo pro zrušení volby použijeme tlačítko VÝSTUP. 
 

b) Provozní režimy 
Regulátor umožňuje provoz ve třech režimech: 

 Stálý provoz– regulátoru udržuje zadanou teplotu bez ohledu na denní dobu 
nebo den v týdnu. Zadanou teplotu je možné snadno měnit z hlavního displeje 

pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS. 
 Denní režim – regulátor udržuje zadanou teplotu pouze v určených hodinách. 

Je možné naprogramovat tři časová pásma s odlišnými zadanými teplotami. Mimo 

těchto časových úseků je aktivní pouze funkce proti zamrzání. 
 Týdenní režim – regulátor udržuje zadanou teplotu ve stanovených hodinách ve 

vybraných dnech v týdnu. Mimo těchto časových úseků je aktivní pouze funkce 
proti zamrzání. 

 

POZOR: nastavení aktivního provozního režimu definuje uživatel v následujících 
volbách MENU. 

 
 

Aktuální 

teplota nádrže 

Aktivní denní 

režim 

Aktivní stálý 

provoz 
Aktivní týdenní 

režim 

Hodiny aktivity v denním a 

týdenním režimu 
Den týdne a datum 

Godzina 

Zapnuta funkce 
dezinfekce 

Topné těleso v 

provozu /dvě 

tělesa/ Zadaná 
teplota 

ogrzewacza 
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c) Manuální provoz 
Tato funkce umožňuje zapnutí a vypnutí topného tělesa (nebo dvou těles). Umožňuje to 
prověřit správnou činnost těchto zařízení. 
 

d) Spotřeba energie 
V této funkci se uživateli zobrazí aktuální stav spotřeby energie. Uveden je provozní čas 
(dny, hodiny, minuty) a hodnota spotřebované energie. Počítadlo je možné vynulovat. 
 

e) Nastavení provozního režimu 
V této funkci může uživatel vybrat provozní režim a stanovit parametry aktivního 
režimu. 
 

Stálý provoz 
Uživatel stanovuje zadanou teploty vody v nádrži. Regulátor udržuje tuto teplotu 

nezávisle na hodině a dni v týdnu.  
Zadanou teplotu je možné snadno měnit na hlavním displeji pomocí tlačítek PLUS a 

MÍNUS. 
 

 Denní režim 
Po vstupu do této funkce se zobrazí podmenu: 
 

 
 

 
 Nastavení 

V této funkci zadáme požadované parametry pro 

denní režim: 
1: Stanovíme počet časových úseků vytápění 

(maximálně 3) pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS. Volbu 
potvrdíme tlačítkem MENU.. 
 

 
 

 
 
2: Vyznačíme dobu vytápění: pomocí tlačítek PLUS a 

MÍNUS určíme počáteční hodinu a potvrdíme 
tlačítkem MENU. Následně stejným způsobem 

nastavíme hodinu ukončení.  
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3: Nastavení zadané teploty pro každou dobu 
vytápění – pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS, volbu 

potvrdíme tlačítkem  MENU. 
 
 

 
 

4: Na displeji se zobrazí vedle sebe tři vytápěcí 
období s nastavenými parametry - ty je třeba 
potvrdit.  

 
 

 
 
 

 Nastavení 
V této funkci se zobrazí přehled nastavených 

parametrů denního režimu.  
 
 

 
 Nastavení 

Funkce umožňuje rychlé vymazání předchozích nastavení denního režimu. 

 

Týdenní režim 
Pro každý den v týdnu je možné stanovit odlišné parametry opakováním níže uvedeného 

postupu. 
 Po vstupu do této funkce se zobrazí podmenu: 
  

 
 

 
 

 Nastavení 

V této funkci zadáme požadované parametry týdenního režimu: 
1: Určíme den/dny v týdnu, ve kterých chceme 

využívat týdenní režim: pomocí tlačítek PLUS a 
MÍNUS vybereme den v týdnu (jeden nebo více) a 
označíme ho stisknutím tlačítka. Volbu potvrdíme 

stiskem a přidržením tlačítka MENU. 
 

 
 2: Následně stanovíme zadanou teplotu, počet 
časových úseků vytápění, hodiny zahájení a ukončení 

doby vytápění pro každý dříve vybraný den.  
― Stanovíme zadanou teplotu v prvním vybraném 

dnu týdne – pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS, volbu 
potvrdíme tlačítkem  MENU. 
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― Stanovíme počet časových úseků vytápění 
(maximálně 3) v prvním vybraném dni v týdnu. 

 
 
 

 
 

― Stanovíme zahájení a ukončení doby  vytápění v 
prvním vybraném dni: pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS 
určíme hodinu zahájení a volbu potvrdíme tlačítkem 

MENU. Stejným způsobem určíme hodinu ukončení. 
Pokud je zvoleno více časových úseků bude 

následujícím krokem stanovení hranic doby vytápění 
u ostatních časových úseků. 

 
 
 

 
 

 
Po nastavení těchto třech parametrů (zadaná teplota, počet časových úseků 
vytápění, hranice doby vytápění) pro první vybraný den v týdnu přejde regulátor 

do nastavení parametrů pro další dny v týdnu.  
 

3: Na displeji se zobrazí přehled zadaných nastavení 
– ty je třeba potvrdit. 
 

 
 

 
 Přehled 

V této funkci se zobrazí přehled nastavených parametrů týdenního režimu.  

 
 Vymazání 

Funkce umožňuje rychlé vymazání předchozích nastavení týdenního režimu. 
 

POZOR: Správná činnost této funkce vyžaduje nastavení aktuálního data a hodiny (viz 

další funkce). 
 

f) Nastavení regulátoru  
 Tato funkce umožňuje nastavení obecných parametrů regulátoru: 

 Nastavení času 
V této funkci nastavuje uživatel pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS postupně aktuální 

hodinu, minutu a den v týdnu. Volbu potvrzuje tlačítkem MENU. 
 Nastavení data 
V této funkci nastavuje uživatel pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS aktuální datum - 

postupně den, měsíc a rok. Volbu potvrzuje tlačítkem MENU. 
 Nastavení anti-legionelli 

Funkce umožňuje aktivaci a nastavení jednotlivých parametrů teplotní dezinfekce: 
 Čas trvání dezinfekce 
V této volbě stanovujeme dobu, po kterou bude regulátor udržovat zvýšenou dezinfekční 

teplotu. Rozsah nastavení je 10 až 60 minut (výrobní nastavení – 20 minut). 
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 Frekvence dezinfekce 
V této volbě stanovujeme s přesností jednoho týdne, jak často se bude dezinfekce 

aktivovat. Proces dezinfekce proběhne vždy v noční době. 
 Hystereze 
Tato volba umožňuje stanovit hysterezi zadané teploty nádrže. Je to maximální rozdíl 

mezi zadanou teplotou nádrže (kdy dojde k vypnutí topného tělesa) a teplotou návratu 
do provozu. 

Příklad: zadaná teplota je 55˚C a hystereze 5˚C.  
Po dosažení zadané teploty 55˚C se žhavící spirála vypne. K opětovnému zapnutí dojde 
po poklesu teploty na 50˚C. 

 Teplota proti zamrzání 
V této funkci aktivujeme funkci proti zamrznutí vody v instalaci. Pokud klesne teplota 

vody v období, kdy není regulace aktivní na tuto nastavenou teplotu, topné těleso se 
automaticky zapne s cílem zabránit zamrznutí instalace. 
 Jas 

Funkce umožňuje upravit jas podsvícení displeje v rozsahu od 0 do 100%. 
 Kontrast 

Funkce umožňuje upravit kontrast displeje v rozsahu od 0 do 100%.  
 Jazyk 
Tato volba umožňuje změnit jazykovou verzi menu regulátoru. 

 Výrobní nastavení 
Tato funkce umožňuje návrat k výrobním nastavením. 

 
 

g) Servisní menu 
Funkce servisního menu jsou dostupné po zadání vstupního kódu. 

 

V. Bezpečnostní prvky 
Pro zajištění maximální bezpečnosti a bezporuchového provozu je regulátor 

vybaven řadou bezpečnostních funkcí. V případě jejich spuštění se na displeji 
zobrazí odpovídající informace. Jedná se o tyto poruchy: 

 Poškozené čidlo! – informace se zobrazí v případě poškození čidla teploty. 
Regulátor se vypne. Poškozené čidlo je třeba vyměnit.  

 Odpojené čidlo! – informace se zobrazí při náhodném odpojení teplotního čidla. 
Regulátor se vypne. Čidlo je třeba připojit. 

 Příliš vysoká teplota! – informace se zobrazí v případě překročení alarmové 
teploty (90˚C). Topné tělesa se vypnou. Je třeba počkat na pokles teploty a 
následně uvést regulátor do provozu stisknutím tlačítka MENU.  

 Rozpojené STB! – regulátor je vybaven čidlem STB pro dodatečnou ochranu 
před přehřátím. V případě této poruchy je třeba počkat na pokles teploty a 

následně restartovat regulátor. 
 Chyba dezinfekce! – informace se zobrazí, pokud teplota nádrže nedosáhne v 

stanoveném čase teploty dezinfekce.  

 Teplota nestoupá! – informace se zobrazí, pokud při zapnutém topném tělese 
teplota do 30 minut nevzroste. Svědčí to o poškození topného tělesa. 

 
 

 
 
 

 



EL-02 

10 
 

VI. Údržba  
U regulátoru EL-02 je třeba pravidelně kontrolovat technický stav vodičů a upevnění 
regulátoru. Občas je třeba regulátor očistit od prachu a jiných znečištění. 

 

P.č. Specifikace Jedn.  

1 Napájení V 230V/50Hz +/- 10% 

2 Maximální příkon W  

3 Provozní teplota  °C 5÷50 

4 Zatížení výstupu topného tělesa A 10 

5 Rozsah měření teploty °C 0÷90 

6 Odolnost teplotního čidla °C -25÷90 

7 Bezpečnostní pojistka A  
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Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že 
vyrábíme elektronické zařízení a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání 

s použitými   komponenty a elektronickými zařízeními.  V souvislosti s tím 
získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany 

životního prostředí.  Symbol  přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku 
znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. 

Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí.   
Povinností uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného 

sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.   
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