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NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497
programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech
Souprava schválena státní zkuš ebnou EZÚ Praha dle zákona č . 30/68Sb. ve zně ní zákona č . 54/87Sb. a
zákona č . 479/92Sb. protokolem č . 219 648/00.
Síťový zdroj schválen také samostatně protokolem č . 258 538/00.
Desky relé pro spínání elektrických spotřebič ů schváleny protokolem č . 410 875/00.

PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ
ETA 0497
je představitelem regulace nejvyš š í kvalitativní třídy typu IRC (individual room control) a slouží k
programovému řízení teplot jednotlivých místností. Podle zvolené skladby jednotlivých prvků může
navzájem nezávisle ovládat z jedné řídicí jednotky teplotu až v osmi (případně š estnácti) jednotlivých
místnostech nebo zónách a to jak při vytápě ní teplovodním, tak při vytápě ní přímotopném elektrickém
prostřednictvím konvektorů, sálavých panelů, teplovzduš ných ventilátorů, akumulač ních kamen atd. Může
být využit také k programovému spínání elektrických spotřebič ů nebo strojů. Uživatel si může dle svých
požadavků nastavit optimální program teplotního režimu jednotlivých místností na každý den v týdnu, tento
program se pak automaticky opakuje v týdenních cyklech. Výsledkem je tepelná pohoda a možnost
výrazných ú spor energie s příznivým dopadem na ekologickou situaci.
Tento ná vod Vá s seznamuje s mož nostmi a způ soby ovlá dá níregulá toru.
Věnujte, prosím, čas jeho prostudová ní!
I. PRINCIP REGULACE
Ovládacím centrem systému je řídicí jednotka s mikropoč ítač em opatřená displejem a č tyřmi tlač ítky.
Výkonnými prvky jsou:
- u teplovodních systémů elektronické hlavice instalované na ovládaných ventilech
radiátorů a plynule ovládající průtok topného média;
- u přímotopných elektrických systémů pamě ťová relé řízená koncovými moduly.
V řídicí jednotce pracují nepřetržitě vedle mikropoč ítač e také krystalem řízené hodiny se stoletým
kalendářem. Mikropoč ítač sleduje č as a v pravidelných intervalech vysílá dle programu k jednotlivým
hlavicím informace o požadované teplotě . Zpracování tě chto informací vč etně ú dajů o skuteč ných teplotách
v dotyč ných místnostech provádí elektronika hlavic nebo koncových modulů. Následně se dle potřeby
provede přivření/pootevření ventilů elektromotoricky řízenými servopohony nebo sepnutí/rozepnutí relé
povelem z koncového modulu.
Přenos informací mezi řídicí jednotkou a hlavicemi č i koncovými moduly probíhá po dvojvodič ovém
vedení (sbě rnici), které zajiš ťuje i jejich napájení. Funkce hodin i vložený program jsou při výpadku sítě
zajiš tě ny napájením z vnitřního akumulátorku; displej vš ak za tohoto stavu nesvítí a ventily č i relé zůstanou
v poloze, kterou zaujaly předtím. Plnou funkci regulátoru při výpadku sítě lze zajistit napájením z vně jš ího
akumulátoru.
Ř ídicí jednotky pro teplovodní soustavy mají vestavě n systém mě ření spotřeby tepla metodou
denostupňů.
Ř ídicí jednotky pro přímotopné elektrické soustavy jsou uzpůsobeny pro příjem povelu hromadného
dálkového ovládání (HDO) formou sepnutého bezpotenciálového kontaktu (relé v elektroinstalač ní skříni);
následně je pak provedeno postupné odepnutí vš ech řízených elektrotopných spotřebič ů. Po přijetí
opač ného povelu probíhá dle potřeby a programu postupné připínání uvedených spotřebič ů.
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II. PODMÍNKY INSTALACE
Sbě rnici tvoří dva vodič e dimenzované na proud cca 0,35A. Její vedení je možno přizpůsobit typu a
charakteru objektu, napě tí na sbě rnici nepřesáhne 10V a zkrat nezpůsobí poš kození systému.
Elektronické hlavice a koncové moduly obsahující prostorová teplotní č idla nezakrývejte tě žkými
záclonami, závě sy, kryty nebo nábytkem. Pokud se tomu u elektronických hlavic nelze vyhnout, je možná
oddě lená montáž elektroniky s č idlem.
Přestože montáž soupravy není příliš složitá, doporuč ujeme Vám využít služeb autorizovaných
montážních firem.
III. NASTAVENÍ Ř ÍDICÍ JEDNOTKY
Zá sady ovlá dá nířídicíjednotky
Ř ídicí jednotka se ovládá č tyřmi tlač ítky s využitím informací zobrazovaných na č tyřech zobrazovač ích
displeje:

Pro ovládání platí následující zásady:
- rozliš ují se dva způsoby stisknutí tlač ítka:

krátký ... do 0,5 s
dlouhý ... delš í než 1 s;
- krátkými stisky se zpravidla mě ní parametry (teploty, č asy, adresy, režimy ...);
- dlouhými stisky se mě ní význam displeje, tj. přechází se do jiné ú rovně programování č i nastavení (v
programovací tabulce s označ ením displejů D1, D2, ... D17);
- mě nit lze pouze blikající č íslice (v návodu uvedeny bě žným písmem, v programovací tabulce tenkými
č arami) - plně svítící ú daje (vyznač eny tuč ně ) jsou informač ní;
- jednociferné ú daje lze zpravidla pouze zvyš ovat a to tlač ítkem pod mě ně nou č íslicí
(č íslo č asového ú seku lze i snižovat ... T2), po dosažení maximální hodnoty přejde ú daj znovu na
zač átek a dě j se cyklicky opakuje;
- u dvouciferných ú dajů se zvýš í hodnota tlač ítky s označ ením "+" (T1, T3) a sníží tlač ítky s označ ením
"-" (T2, T4) pod stejnolehlou dvojicí;
Pomů cky
Pro usnadně ní práce je souč ástí návodu (strana 8) "PROGRAMOVACÍTABULKA ETA 0497". Uprostřed
nahoře je základní displej D1 s aktuálním č asem. Pro přechod do jiného zobrazení je nutné stisknutí
přísluš ného tlač ítka.

Počá tečnínastavení
Při prvním připojení k síti se programová pamě ť uvádí automaticky do výchozího stavu. Pokud
potřebujete tento proces (RESET) opakovat, můžete tak uč init 5-ti násobným dlouhým stiskem tlač ítka T2.
Po č tvrtém stisku se zobrazí nápis "STOP" varující před výmazem uživatelských programů, který nastane
po pátém dlouhém stisku tlač ítka T2. Chcete-li tento kritický stav opustit, stiskně te krátce kterékoliv z
tlač ítek T1, T3, T4.
Pozdě ji, až budete mí
t v pamě ti uloženy vybrané nebo sestavené vlastníprogramy, respektujte toto
varová ní! Jinak dojde k jejich přepsá nína zá kladnívzorové programy.
Při popsaném uvedení do výchozího stavu jsou do programové pamě ti zapsány základní vzorové
programy od výrobce (viz dále). Vš em adresám a dnům se pro zimní režim přiřadí základní vzorový
program č . 1 a nastaví se aktuální udržovací režim s teplotou 5°C do 31. 12. Objeví se základní displej D1,
který je východiskem k dalš ímu postupu.
Nastaveníkalendá řního data
Ze základního displeje přejdě te dlouhým stiskem T3 do D8 (nastavení mě síce a roku). Blikající levé
č íslice představují mě síc, pravé č íslice rok (např. "05.94"). Odpovídající ú daje nastavte krátkými stisky
přísluš ných tlač ítek. Dlouhým stiskem kteréhokoliv tlač ítka přejdě te do D9 (nastavení dne). Mě nit lze jen
pořadové č íslo dne v mě síci (č íslice) pomocí T3, T4. Den v týdnu (Po - Ne) je logicky svázán s tímto č íslem
a mě ní se zcela automaticky podle kalendáře. Do základního displeje přejdě te dlouhým stiskem libovolného
tlač ítka.
Pozná mka: Program bere automaticky v ú vahu přestupné roky a přechody mezi letní
m a zimní
m č asem.
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Nastaveníběž né ho času
Ze základního displeje přejdě te dlouhým stiskem T4 do D5 (nastavení hodin a minut). Blikající levé
č íslice představují hodiny, pravé č íslice minuty (např. "12.34"). Aktuální hodnoty nastavte krátkými stisky
přísluš ných tlač ítek. Dlouhým stiskem kteréhokoliv tlač ítka přejdě te do D6 (nastavení sekund), sekundy
blikají a mě ní se vpravo; neblikající č íslice znač í minuty (např. "34.04"). Nastavení sekund proveďte tak, že
trvale tiskně te T4 až do doby, kdy zobrazený ú daj sekund odpovídá skuteč nosti (srovnejte s hodinkami
nebo radiovým signálem), a pak stisk uvolně te; do uvolně ní tlač ítka je bě h hodin zastaven na zobrazené
hodnotě .
Informace o běž né m čase a datu
V základním displeji je trvale zobrazován bě žný č as v hodinách a minutách.
Stav sekund můžete zjistit v displeji D7, který zvolíte krátkým stiskem T4 (ČAS). Návrat do základního
displeje nastane po dalš ím stisku kteréhokoliv tlač ítka nebo automaticky po pě ti sekundách.
Datum můžete zjistit v displeji D10, který zvolíte krátkým stiskem T3 (DAT.). Pokud krátký stisk T3
zopakujete do 5-ti sekund, zobrazí se Vám v D11 i mě síc a rok; jinak dojde k návratu do základního
displeje.
IV. PROGRAMOVÁ NÍ
Rež imy činnosti
Ř ídicí jednotka je schopna ovládat jednotlivé adresy ve třech různých režimech:
zimnírež im
... řídí týdenní program s cyklickým opakováním,
udrž ovacírež im ... zabezpeč uje konstantní zvolenou teplotu až do zvoleného data,kdy
automaticky přejde do zimního režimu,
letnírež im
... u teplovodních soustav oš etřuje ventily proti zatuhnutí.
ZIMNÍ REŽIM
Zá kladnívzorové programy
Systém ETA 0497 Vám nabízí ně kolik základních vzorových programů, které můžete využít a přímo je
přiřadit urč itým zvoleným adresám. Jejich parametry jsou:

Základní vzorové programy č . .1 až .8 (tedy 9 až 16) jsou "prázdné", o možnosti jejich využití se doč tete
v dalš ím textu.
Vlastnívzorové programy
Je pravdě podobné, že Vám nabízené základní vzorové programy nebudou zč ásti nebo i zcela
vyhovovat. Pak můžete přistoupit k jejich ú pravě na vlastní vzorové programy. Před zahájením této č innosti
je vhodné si tyto vlastní vzorové programy sestavit, označ it je č íslem (1, ... 8, .1, .2 ... .8) a zapsat do
tabulky "vzorové programy" v příloze návodu.
Ze základního displeje přejdě te libovolně dlouhým stiskem tlač ítka T1do D12, kde se na pozici prvního
zobrazovač e postupně mě ní č ísla adres ("X") a zbytek displeje informuje o módech a aktuálních teplotách
na přísluš ných adresách (ve výchozím stavu jsou na vš ech adresách udržovací módy s teplotou 5°C - "X" U
0 5). Automatickou prezentaci adres zastavte krátkým stiskem kteréhokoliv tlač ítka (po dlouhém stisku by
nastal návrat do základního displeje) na žádané adrese; displej zač ne blikat - např. "4 U 0 5" .
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Krátkými stisky T2 zvolte zimní mód "H" (ve výchozím stavu je na vš ech adresách a po vš echny dny v
týdnu přednastaven základní vzorový program č . 1 a poslední dvojč íslí displeje ukazuje aktuální hodnotu
teploty přísluš nou denní době ).
Dlouhým stiskem T1 přejdě te do displeje D14. Blikající zobrazovač e Z1 a Z2 zobrazují den, Z3 adresu a
Z4 č íslo přiřazeného vzorového programu - "P o 1 1". Nyní vyberte č íslo základního vzorového programu
(ú daj zobrazovač e Z4), který chcete mě nit (přepisovat). Pro tento ú č el jsou ú daje zobrazovač ů Z1, Z2, Z3
nepodstatné.
Dlouhým stiskem T1 přejdě te do displeje D15. Blikající Z1 zobrazí č íslo č asového ú seku (1), Z3 a Z4
jemu přísluš nou teplotu. Přejete-li si ji změ nit, uč iňte tak krátkými stisky T3 (nahoru) nebo T4 (dolů).
Chcete-li přejít na dalš í nastavené teploty, můžete to provést krátkými stisky T1(dopředu) nebo T2
(dozadu).
Dlouhým stiskem T1 přejdě te do displeje D16. Na blikajícím displeji se zobrazí č as zač átku přísluš ného
č asového ú seku. Jeho změ nu můžete provést krátkými stisky tlač ítek T1 (nahoru), T2 (dolů) - hodiny; T3
(nahoru), T4 (dolů) - minuty (jen po desítkách).
Dlouhým stiskem kteréhokoliv tlač ítka se vráťte do displeje D15. Automaticky Vám bude nabídnut
následující č asový ú sek s přísluš nou teplotou a můžete pokrač ovat v přepisování výš e uvedeným
postupem. Nevyužijete-li vš ech osmi č asových ú seků, přejdě te v D15 na dalš í za posledním použitým a
stiskně te dlouze T4; Z3 a Z4 zobrazí "- -" a tlač ítku T1 již není umožně no zvýš it č íslo č asového ú seku.
Chcete-li poč et ú seků opě t rozš ířit, přepiš te ú daj "- -" žádanou teplotou.
Základní vzorové programy č . .1, .2, ... až .8 jsou ukonč eny hned na prvním č asovém ú seku, jsou tedy
"prázdné". Na vlastní vzorové programy se upravují výš e uvedeným postupem - ú daje teplot se volí a
zač átky č asových intervalů přepisují z hodnoty "2 3 . 5 0".
Návrat do základního displeje z libovolného stavu provedete dlouhými stisky T2.
Uvedeným postupem jste přepsali (přeprogramovali) nabídnuté základní vzorové programy na vlastní
vzorové programy. Jenotlivým adresám je můžete přiřadit dále uvedeným postupem (viz kapitola V).
Důležité upozorně ní:
Nastavíte-li v displeji přiřazování na pozici Z4 symbol "0", např. "P o 1 0", nejedná se o základní vzorový
program č . 0 !!! Jde o tzv. "SÓ LO" program a jeho použití bude vysvě tleno v dalš ím textu.
Individuá lní(SÓ LO) programy
Použití vzorových programů (základních nebo vlastních) usnadňuje postup programování tím, že je lze
opakovaně "přiřazovat" jednotlivým adresám v různé dny přímo jejich č íslem. Pokud Vám poč et možných
vzorových programů nepostač uje, můžete vytvořit individuální programy (SÓ LO). Výjimkou je pouze případ
řídicí jednotky urč ené pro ovládání 16-ti adres (s rozboč ovač em sbě rnice), kde nelze SÓ LO programy tvořit
na adresách č . .7 a .8.
Výchozím stavem je D14. Známým postupem zvolte požadovaný den i adresu a prostřednictvím T4
zvolte na Z4 symbol "0"( např. "P a 7 0", budete tedy v pá tek na adrese č . 7 tvořit SÓ LO program, který
však platípouze v pá tek pro adresu 7).
Dále postupujte stejným způsobem jako při přepisování nebo vytváření vzorového programu; tedy
dlouhým stiskem T1 do D15, po přepsání na požadovanou hodnotu dlouhým stiskem T1 do D16, po
přepsání na požadovanou hodnotu dlouhým stiskem T1 zpě t do D15 atd. Po ukonč ení tvorby SÓ LO
programu se vrátíte dlouhými stisky T2 do D1.
Také v případě tvorby SÓ LO programů Vám doporuč ujeme jejich zapsání do přiložené tabulky. Každý
řádek obsahuje 8 sloupců pro přísluš né č asové ú seky. Ř ádky jsou označ eny dny a adresami, pro které jsou
SÓ LO programy tvořeny - nikoliv vš ak pořadovými č ísly jako u vzorových programů; do horní č ásti zapiš te
požadované teploty, do dolní zač átky č asových ú seků, pro ně ž uvedené teploty platí. Způsob vyplně ní
tabulky je zřejmý z příkladu:
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Udrž ovacírež im
Jestliže v ně kterých prostorách požadujete udržování stále stejné teploty, můžete s výhodou využít
udržovací režim. Ze základního displeje přejdě te stiskem T1 do D12 (automatické prezentace adres) a na
požadované adrese ji zastavte krátkým stiskem kteréhokoliv tlač ítka. Nyní zvolte tlač ítkem T2 režim "U" a
tlač ítky T3, T4 požadovanou teplotu. (Návrat z tohoto stavu je možný dlouhým stiskem T2). V 00.01 hod.
stanoveného dne (předvoleno "31.12") se režim "U" automaticky přepne na "H" a teploty budou dále řízeny
programem s týdenním cyklem, sestaveným pro přísluš nou adresu výš e uvedeným způsobem. Změ nu data
můžete provést přísluš nými tlač ítky po přechodu do D13 (dlouhým stiskem T1). Návrat do D12 dlouhým
stiskem kteréhokoliv tlač ítka.
Popsanou funkci regulá toru využijete např. při odjezdu na zimnídovolenou. Teploty (i data) v udržovací
m
režimu můžete volit pro jednotlivé mí
stnosti různě a přizpůsobit je další
m speciá lní
m požadavkům (kvě tiny,
akvá ria ... ).
Letnírež im
Při jeho volbě postupujete obdobně , volíte vš ak symbol "L" na zobrazovač i Z2. V tomto režimu slouží
řídicí jednotka jen jako hodiny; u teplovodní verze obstarává automatický denní probě h ventilů.
Automatickýproběh ventilů
Voda v otopném systému obsahuje zpravidla řadu různých neč istot, jak chemického, tak fyzikálního
charakteru. Pokud zůstávají regulač ní ventily delš í dobu bez pohybu, hrozí jim právě vlivem tě chto neč istot
zatuhnutí a ztráta funkce. Teplovodní verze ETA 0497 tomuto nebezpeč í brání automatickým pravidelným
probě hem ventilů mezi obě ma krajními polohami. Jednou denně vyš le řídicí jednotka každé hlavici povel k
ú plnému otevření a následnému zavření ventilu. Nevypínejte proto regulační systé m v letním období ale zařaďte režim "L", případně "U s teplotou 5°C" jako protizámrzový!
Celý proces probě hu trvá cca 8 minut a jeho poč á tek je od výrobce nastaven na 3.00 hod. rá no. Pokud
Vá m tato doba z jaké hokoliv důvodu nebude vyhovovat, můžete ji změ nit ná sledují
cí
m způsobem:
Ze zá kladní
ho displeje přejdě te č tyřmi dlouhými stisky T2 do D4, kdy se Vá m na displeji objevíná pis
"STOP". (Pozor: pá tý stisk T2 přepí
še všechny uživatelské programy!). Nynístiskně te dlouze T3. Na displeji
se objevíblikají
cíú daj o době nastavené ho probě hu ventilů (03.00). Krá tkými stisky pří
slušných tlač í
tek
můžete dobu změ nit podle své ho přá ní- s rozlišení
m na desí
tky minut. Ná vrat dlouhým stiskem které hokoliv
tlač í
tka do D4 a dá le krá tkým stiskem které hokoliv tlač í
tka (do zá kladní
ho displeje D1).
Modul venkovního čidla
Souč ástí regulač ní soupravy ETA 0497 může být také modul venkovního č idla. Tento modul řídí relé pro
ovládání tepelného zdroje (kotle). Venkovní teplotu, při které se zdroj tepla aktivizuje, lze nastavit obdobně
jako při programování bě žných koncových modulů (nebo hlavic) denně až v osmi č asových ú secích a
rozsahu -9 až +22°C z řídicí jednotky. Máte-li speciální provedení řídicí jednotky s urč enou adresou pro
modul venkovního č idla, zobrazují se vám na displeji přímo uvedené teploty. Pokud máte standardní
provedení řídicí jednotky, musíte vzít v ú vahu následující korekci:
teplota venkovního č idla = teplota zobrazená na displeji - 14°C.
Ukazuje-li tedy displej na adrese modulu venkovní
ho č idla teplotu 8°C, platípro venkovníč idlo teplota - 6°C.
Program pro modul s venkovním č idlem má přednost před ostatními programy, protože ovládá zdroj
tepla. Kotel nebude topit, jestliže venkovní teploty bě hem dne budou vyš š í než programované teploty. Tato
funkce odstraňuje zbyteč né "cyklování" kotle např. po vě tš inu dne koncem jara č i zač átkem podzimu, kdy
bývá řada sluneč ných dnů.
Údrž ba, korekce nastaveníhlavice
Regulač ní systém ETA 0497 nevyžaduje žádnou speciální ú držbu. Pokud vš ak u teplovodního systému
ně které z otopných tě les mírně hřeje v situaci, kdy by mě lo být bezpeč ně zavřeno, je pravdě podobné, že
ventilové tě sně ní mírně propouš tí. Pootoč ením aretovaného knoflíku hlavice o 1 zub ve smě ru hodinových
ruč ič ek při pohledu od armatury tomuto propouš tě ní zamezíte. Příč inou bývá "otlač ení" pryžové klapky
ventilu.
Hlavice a koncové moduly je třeba udržovat v přimě řené č istotě , aby případné prachové usazeniny
neomezovaly proudě ní vzduchu okolo teplotního č idla.
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V. POSTUP PŘ I TVORBĚ VLASTNÍHO PROGRAMU
Určeníjednotlivých adres
Každá vytápě ná místnost (zóna) má přidě lenou svoji adresu (blíže viz "Montážní návod"). Doporuč ujeme
Vám zapsat si tyto adresy do karty, která je v příloze návodu a kartu zasunout z levé strany pod masku
řídicí jednotky tak, aby názvy místností bylo možno přeč íst okénky v masce - např.:
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.

1
2
3
4
5
6
7
8

LOŽNICE
OBÝ V. POKOJ
KUCHYNĚ
DĚ T. POKOJ 1
DĚ T. POKOJ 2
PŘ EDSÍ
Ň
KOUPELNA
----------------

ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.
ADR.

1/.1
2/.2
3/.3
4/.4
5/.5
6/.6
7/.7
8/.8

Ř ED. / KAB. FY
III. A / IV. B
II. A
/ DÍ
LNA
II. B
/ III. B
I. A
/ I. B
IV. A / KAB. PŘ
SBOR./ CHODBA
WC H / WC D

Vytvoření vlastního programu není příliš složité, ale v mnoha případech může být znač ně pracné. K
usnadně ní této č innosti je možno využít ně které programové pomůcky, kterými jsou předevš ím základní
nebo vlastní vzorové programy. Při prvním uvedení do provozu a tvorbě vlastního uživatelského programu
je vhodný dále popsaný postup.
Přiřazenívzorových programů
Před zahájením přiřazování vzorových programů přísluš ným adresám v jednotlivých dnech týdne je
vhodné zapsat si požadovaná přiřazení do tabulky "zákaznický program".
Promyslete si dobře své požadavky na programy jednotlivých místností v jednotlivé dny a v případě
jejich opakování využijte vzorových programů - ať již základních č i vlastních (upravených). Podle svých
požadavků pak vyplňte tabulku "ZÁKAZNICKÝ PROGRAM":
- nejprve zapiš te č ísla tě ch základních vzorových programů, které použijete,
- dále č ísla upravovaných nebo vytvářených vlastních vzorových programů.
- Pokud budete konstruovat vlastní SÓ LO program (nebo jste již vyč erpali vš ech 16 možností vzorových
programů), zapiš te do tabulky "0".

Přiřazování vzorových programů (ať již základních nebo Vaš ich vlastních) provádě jte v displeji D14
(výchozí stav "P o 1 1"). Tlač ítky T1 (nahoru), T2 (dolů) volte den v týdnu, tlač ítkem T3 (postupně cyklicky)
přísluš nou adresu a tlač ítkem T4 pak č íslo přísluš ného vzorového programu. Ú pravy nebo vytváření
vlastních vzorových č i sólo programů jsou popsány v předchozí kapitole.
Pří
klady:
P o 1 3 ... vzorový program č . 3 přiřazen v pondě líadrese č . 1,
U t 1 3 ... vzorový program č . 3 přiřazen v ú terý adrese č . 1
S t 6 1 ... vzorový program č . 1 přiřazen ve středu adrese č . 6,
S o 8.2 ... vzorový program č . .2 přiřazen v sobotu adrese č . 8,
N e.2.6 ... vzorový program č . .6 přiřazen v nedě li adrese č . .2 (tedy 10).
Vzorové programy a jejich přiřazení jsou při výpadku sítě zálohovány (cca 1 týden) vestavě ným
automaticky dobíjeným miniaturním akumulátorem. Pokud bude výpadek delš í, budou vš echny uvedené
informace smazány a obnoví se výchozí stav. Stejný důsledek má 5-ti násobný dlouhý stisk T2 (popsáno
výš e v kapitole "poč áteč ní nastavení").
Aktuá lnístav vybrané adresy a jeho změna
Krátkým stiskem T1 přejdě te ze základního displeje do D12, kde se v sekundových intervalech cyklicky
zobrazují č ísla adres, jim přísluš né pracovní módy a teploty. Automatickou prezentaci lze zastavit krátkým
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stiskem kteréhokoliv tlač ítka; displej zač ne blikat a dále je možno krokově mě nit ú daje krátkými stisky
přísluš ných tlač ítek (návrat do D1 dlouhým stiskem T2). U řídicí jednotky pro ovládání osmi adres se
zobrazují adresy 1 až 8, u verze pro ovládání š estnácti adres adresy 1 až 8, .1 až .8(tedy: ".1" = adresa 9,
".2" = adresa 10, ... až ".8" = adresa 16).
Význam zobrazených symbolů v pří
kladech:
1L05 ... pro adresu 1 platíletnírežim,
2U15 ... pro adresu 2 platíudržovacírežim s teplotou 15oC,
3H21 ... pro adresu 3 platízimnírežim (s týdenní
m cyklem) ří
zený programem a prá vě v té to chví
li je v
prostoru dané m adresou 3 zvolena teplota 21oC.
.2L05 ... pro adresu .2 (tedy10) platíletnírežim.
Změ níte-li na libovolné adrese kterýkoliv z nabídnutých parametrů, tj.:
- tlač ítkem T2 ně který z režimů "L", "U", "H",
- tlač ítkem T3 (+ = zvýš ení) nebo tlač ítkem T4 (- = snížení) teplotu,
je tato změ na okamžitě respektována a nejpozdě ji do č tyř minut obsloužena. Operativní změ na
nastavené teploty v režimu "H" je vš ak udržována jen do té doby, než dojde na přísluš né adrese k nejbližš í
programové změ ně ; pak je "zapomenuta".
Časově omezená změna v rež imu "H"
Pokud si přejete udržovat teplotu změ ně nou výš e uvedeným postupem po urč itou dobu a bez ohledu na
program, uč iňte tak v D12 dlouhými stisky T4; poč et hodin, po které bude tato operativní změ na platit je dán
poč tem dlouhých stisků. Po uplynutí této doby je operativní změ na "zapomenuta" a řízení převezme
program zimního režimu "H".
VI. MĚŘ ENÍ TEPLA
Regulátory tepla ETA 0497 pro teplovodní otopné systémy mají vestavě ný program pro relativní mě ření
tepla metodou denostupňů. Tento způsob mě ří tepelnou pohodu jednotlivých prostorů a jeho princip je léta
používán v různých zemích, zejména ve Skandinávii. Ř ídicí jednotka eviduje souč iny nastavených teplot a
dob jejich trvání a průbě žně je nač ítá bě hem celého topného období. Výsledky (zobrazené na displeji v
desítkách denostupňů) je možné použít k rozdě lení topných nákladů mezi jednotlivé uživatele. Konkrétní
algoritmus výpoč tu plateb závisí na dohodě (smlouvě ).
Evidence je standardně provádě na pouze v období od 1. 10. do 30. 4. V mezidobí zůstává registrovaný
stav nezmě ně n. Případný výpadek sítě , pokud bě hem ně ho nedojde k vybití záložního akumulátorku, nemá
vliv; po obnovení síťového napájení program automaticky dopoč ítá spotřebu pro poslední nastavenou
teplotu a to na každé adrese. Vyhodnocování se provádí v desetiminutových intervalech a jsou tedy
registrovány i operativní změ ny teplot, kdy nedochází ke změ nám programů. Podmínkou správné č innosti
regulátoru i evidence je přirozeně trvale regulérní dodávka tepla.
Odečet denostupňů
Výchozím stavem je základní displej. Dlouhým stiskem T2 přejdete do D2; na displeji se objeví střídavě
nápis "SUMA" a č íselný ú daj vyjadřující celkovou spotřebu tepla v desítkách denostupňů. Stiskně te opě t
dlouze T2; na displeji D3 se objeví č íselný ú daj složený z blikající první a neblikajících tří dalš ích č íslic.
První č íslice udává č íslo adresy a následný třímístný ú daj spotřebu tepla na této adrese v desítkách
denostupňů. Krátkými stisky T1, T2 lze mě nit adresu. Návrat do základního displeje krátkým stiskem T4.
Bloková nízměny data
Pro vylouč ení chyb evidence tepla ú myslným nastavováním nesprávného data je možno po nastavení
správného ú daje (viz kap. III) takové změ ny zablokovat:
Čtyřmi dlouhými stisky T2 přejdě te ze základního displeje do D4 ("STOP"). Nyní dlouze stiskně te T4.
Návrat do základního displeje krátkým stiskem kteréhokoliv tlač ítka.
Odblokování je možné po odpojení řídicí jednotky od napájení vč etně rozpojení propojky záložního
napájení uvnitř řídicí jednotky. Tím ovš em dojde také k vynulování poč itadla spotřeby a vymazání
uživatelských programů.
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PROGRAMOVACÍ TABULKA ETA 0497

D1 ZÁ KLADNÍ DISPLEJ
D5 hod/min

D12 PRACOVNÍREŽIMY

D6 min/s

D13 datum změ ny
režimu U na H
D2 souč et dds
D7 min/s

D3 dds na adresách
D8 mě síc/rok

D9 den

D10 den

D11 mě síc/rok

D14 den - adr. - prog.
D15 č as.ú sek-teplota

D4 STOP
D16 zač . č as. ú seků

D17 servisní mód *

RESET
č as probě hu ventilů
blokování změ ny data
Pozn.: odeč et spotřeby tepla v dds (D2, D3), bloková nízmě ny data a nastaveníč asu probě hu ventilů pouze u teplovodníverze !
význam tlač ítek:

krátký stisk (do 0,5 s) vyznač eného tlač ítka
dlouhý stisk (min. 1 s) vyznač eného tlač ítka

plně svítící displej - INFORMACE

tlač ítko bez vyznač ení znamená kterékoliv tlač ítko
automatický návrat po pě ti sekundách

blikající displej - NASTAVOVÁNÍ

+/A
M
R

zvyš ování/snižování č ísla
adresa
menu - volba programu
režim: L - letní
U - udržovací
H - zimní

*) Spuš tě ní servisního módu (D17) dlouhým stiskem T3 (u verzí se zpě tnou odpově dí se krátce objeví skuteč ná teplota), návrat dlouhým stiskem T2.

Poznámka: Po resetu se vš em adresám v zimním režimu "H" nastavil pro vš echny dny v týdnu vzorový program 1 a
na vš ech adresách byl předvolen udržovací režim "U" s teplotou 5°C.
Servisnímód
Ze základního displeje č tyřikrát dlouze stisknout T2 (na displeji se objeví nápis "STOP"). Nyní dlouze
stisknout T1 (na displeji se objeví "1_ 05") a následně dlouze T3 (na displeji Z2 se může krátce objevit " - ",
výsledkem je vš ak " ≡ "). Do sbě rnice je vyslán přísluš ný signál a připojeno trvale (u verze s evidencí
spotřeby tepla jen na dobu 60-70 minut) napájení cca 9,2V v polaritě A = - , B = +. Návrat z tohoto
servisního módu dlouhým stiskem T2 do stavu "STOP" a dále krátkým stiskem ně kterého z tlač ítek T1, T3,
T4 do výchozího stavu.
K ově řová nífunkce hlavic (modulů a relé ) lze v displeji "1_05" krá tkými stisky T1, T2, T3, T4 volit různé
adresy i teploty a dlouhým stiskem T3 spouště t servisnímó d; při sudých hodnotá ch teplot je polarita
připojené ho napá jenísbě rnice opač ná . Znak " ≡ " na displeji Z2 indikuje vysí
lá nípří
slušných dat vč etně
napá jenído sbě rnice.
Pomocí servisního módu lze kontrolovat č innost jednotlivých hlavic, tzn. otevírání při nastavení 36°C a
uzavírání při nastavení 5°C.
Pozná mka pro usnadně níprá ce:
- při "přidá ní
" 1°C k hodnotě 36°C se nastaví5°C,
- při "ubrá ní
" 1°C od hodnoty 5°C se nastaví36°C.
Při otevřené m ventilu (36°C v servisní
m mó du) lze ventil uzavří
t také beze změ ny dat propojení
m vývodů
označ ených pí
smenem "S" na desce hlavice.
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DODATEK ná vodu k obsluze ETA 0497
Programové verze ETA 0497 byly mnohokrát inovovány; rovně ž i s ohledem na doplně ní obvodu pro č tení
zpě tné odpově di. Znač ení verzí je uvedeno na papírovém š títku pamě ti EPROM (viditelné po sejmutí krytu
jednotky). Kód verze je ve tvaru např. V2.540, E2.500, atd. Urč uje přesně provedení a vybavenost.
Ješ tě starš í verze (odliš ného znač ení) lze po dohodě s výrobcem na vhodné inovované verze
přeprogramovat.
Možnosti verzí:
- zpě tná odpově ď
- objektivizace evidence spotřeby tepla
- povel k zapnutí/vypnutí kotle podle programu a venkovní teploty (modul s externím
č idlem na poslední adrese)
- povel k zapnutí/vypnutí kotle podle dosažení programovaných teplot
- hromadné přepnutí režimu H/U bezpotenciálovým kontaktem
- otevření vš ech řízených ventilů při sepnutí limitního termostatu
- ně kolik hesel pro více uživatelů (zákaznická verze)
- vzorové programy podle přání uživatele (zákaznická verze)
- možnost připojení k PC přes standardní sbě rnici RS 485

ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne

Vš echny programové verze mají možnost ochrany uživatelského přístupu heslem. Ve standardní verzi je
možno aktivizovat pouze jedno heslo pro vš echny adresy vč etně přístupu do servisního módu. Využití hesel
umožňuje zákaznická verze na přání.

Poznámky k funkci při výpadku sítě :
- při startu (tj. po obnovení napájení) se mažou případné operativní změ ny teploty,
- při startu se u adres v zimním režimu “H“ nastaví teplota přísluš ející bě žnému (skuteč nému) č asu dle
vzorového nebo sólového programu.
Při první inicializaci je nabídnuto datum “1. 1. 1996, pondě lí“.
Datum změ ny letního č asu na zimní nastává od r. 1996 koncem 10. mě síce.
ho č asu na letnínedojde k programové změ ně teploty, pokud je nač asová na mezi
Pozn.: v den změ ny zimní
2:00 a 2:50 (vč etně ); vyplývá z principu č innosti ří
dicíjednotky.
Ovlá dá níjasu displeje
Krátkými stisky tlač ítka T2 v základním displeji lze cyklicky ve č tyřech ú rovních mě nit jas displeje. po resetu
nebo výpadku sítě se automaticky nastaví plný jas.
Zjištěnía zobrazenískutečné teploty na displeji volby adresy
Je doplně no č tení skuteč né teploty v místě č idla hlavice/modulu při každé komunikaci Ř J s přísluš nou
adresou, tj. každou č tvrtou minutu. Na displeji volby adresy se skuteč ná teplota zobrazí po dlouhém stisku
T3 na Z3, Z4; na Z2 je mezera, případně minus při záporné teplotě . Návrat do bě žného režimu volby adresy
jakýmkoliv stiskem libovolného tlač ítka.
V servisní
m mó du - pro odborní
ky:
Po vyslá nípožadované teploty (dlouhým stiskem T3 v servisní
m displeji) se po vyhodnocení(cca 700 ms)
na okamžik (cca 2 s) zobrazískuteč ná teplota.
Indikace dlouhé ho stisku
Po dosažení doby stisku tlač ítka předepsané pro tzv. dlouhý stisk zhasne displej. Uvolně ním tlač ítka se
displej vrátí k bě žné funkci.
Indikace automatické ho proběhu ventilů (jen pro teplovodníverze)
Probě h ventilů je na displeji indikován symbolem “Pr“na Z1, Z2. Na Z3 indikuje poloha vodorovné č árky
stav ventilu; č árka dole znač í zavřený ventil, nahoře otevřený ventil, uprostřed pracovní polohu (dle
naprogramované teploty a stavu teploty v okolí č idla). Z4 zobrazuje aktivní adresu.
Probě h je možno přeruš it dlouhým stiskem libovolného tlač ítka. Návrat do základního displeje nastane po
urč ité prodlevě , která je nutná k uvedení hlavice do stavu odpovídajícího programované teplotě .
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Aktivace hesla
Aktivace standardního hesla, příp. vš ech hesel (u zákaznického provedení) se provede z displeje D4
(STOP) dlouhým stiskem tlač ítka T4. Aktivace je potvrzena krátkodobým nápisem “bloc“ na displeji s
následujícími důsledky:
- nelze mě nit datum, hodiny, minuty,
- přístup k programování adres i do servisního módu je pouze přes přísluš né heslo/hesla (standardní heslo =
1 2 3 4).
Napří
klad při použitíve veřejných budová ch je nežá doucí
, aby jednotku mohly ovlá dat libovolné osoby;
přitom je ně kdy vhodné jejíumí
stě nína veřejně pří
stupné m mí
stě . Po aktivaci hesla pak změ ny programů č i
režimů mohou prová dě t pouze pově řené osoby - tj. ty, které budou zná t heslo.
Zadání hesla při uživatelském ovládání popisuje odstavec 11.
Úpravy v ošetřenísigná lu HDO (jen pro verze “elektro, zo“s moduly KZS, KQS)
- podstatně zrychlené odpínání - jedna vě tev (8 adres) trvá cca 3s, obě vě tve (s pauzou 2s mezi vě tvemi)
cca 8s;
- zrychlený nábě h topidel po ukonč ení HDO, kdy se adresy oš etřují v intervalu cca 4s (přič emž se nejdříve
vyhodnocuje skuteč ná teplota v prostoru dané adresy a v případě , že je vyš š í než programovaná, zůstává
topidlo odepnuté a následuje okamžitý přechod na dalš í adresu);
- při trvajícím signálu HDO (po odpojení vš ech adres) je možná bě žná manipulace s RJ kromě přímého
ovládání adres v servisním módu; při požadavku na servisní mód se na displeji objeví krátce upozorně ní
“Hdo“; samozřejmě se také nevyš lou příp. operativní změ ny teplot nebo programové změ ny;
- pokud při spojení s PC dojde bě hem odpínání adres k přeruš ení od PC, je cyklus odpínání zopakován od
1. adresy a v odpově di na volání PC se vyš le informace o zpracovávaném signálu HDO; PC pak ponechá
Ř J bez dalš ího ruš ení po dobu dostateč nou k ú plnému odpojení adres.
Objektivizace evidence spotřeby tepla (pouze u verzí “zo“)
Standardně je provádě na takto (na požadavek lze upravit jinak):
- je-li teplota skuteč ná nižš í než nastavená, je pro evidenci použita teplota skuteč ná,
- je-li teplota skuteč ná vyš š í než nastavená, je pro evidenci použita teplota nastavená.
Evidence spotřeby tepla v desítkách denostupňů je i u verzí “elektro“.
Vypíná níkotle podle dosažení programovaných teplot
Tato programová verze vyč leňuje poslední adresu (č . 8 u RJ1V, č . .8 u RJ2V) pro připojení koncového
modulu KZS 07.4 s deskou relé (zpravidla DRP0). Kontaktem tohoto relé je pak spínán/odpínán kotel (tj.
tak, jak by tomu bylo při použití pokojového termostatu). Vzhledem k induktivnímu charakteru solenoidu
doporuč ujeme přemostě ní kontaktu varistorem.
Každých 10 minut je provádě no porovnání programovaných a skuteč ně dosažených teplot na jednotlivých
adresách (hlavice i řídicí jednotky musí být vybaveny systémem zpě tné odpově di).
Jestliže skuteč né teploty vš ech řízených místností dosáhly požadovaných (programovaných) teplot, příp.
jsou vyš š í, vyš le řídicí jednotka nejpozdě ji do č tyř minut na poslední adresu povel “vypni“(tj. teplotu 5°C);
jestliže je alespoň v jediné místnosti teplota nižš í než požadovaná, vyš le řídicí jednotka nejpozdě ji do č tyř
minut na poslední adrsu povel “vypni“(tj. teplotu 36°C).
Vyslaná teplota je zobrazena displejem na poslední adrese, kterou je nutno provozovat v režimu “U“ s
libovolnou hodnotou zadané teploty. Zařazením režimu “L“dojde k trvalému vypnutí kotle.
Vypíná níkotle podle programu a venkovníteploty
Tato programová verze vyč leňuje poslední adresy (č . 8 u RJ1V, č . .8 u RJ2V) pro připojení koncového
modulu s č idlem venkovní teploty a deskou relé (zpravidla DRP0). Kontaktem tohoto relé je pak
spínán/odpínán kotel (tj. tak, jak by tomu bylo při použití pokojového termostatu) podle zvoleného programu
a aktuální venkovní teploty. Vzhledem k induktivnímu charakteru solenoidu doporuč ujeme přemostě ní
konatktů relé varistorem.
Automatické přepíná nírež imu "H" do "U" a zpět
Provedení umožňuje připojení bezpotenciálového kontaktu k zvláš tnímu vstupu řídicí jednotky. Po sepnutí
tohoto kontaktu dojde na vš ech adresách k automatickému přepnutí do udržovacího režimu "U". Po
opě tovnémrozpojení kontaktu dojde na vš ech adresách k automatickému přepnutí do zimního režimu "H".
Nelze použít u verzí "elektro", kde se do zvláš tního vstupu přivádí povel HDO.
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Ochrana hesly proti manipulaci nepovolanými osobami
Verze řídicí jednotky je upravena pro použití více už ivateli (v hromadné bytové výstavbě ). Každý uživatel
má přístup k programování pouze svých adres a to po zadání speciálního hesla. Změ nu hodin, minut a
dobu automatického probě hu ventilů může provádě t pouze servisní technik. Ke korekci sekund je volný
přístup.
Zastavíte-li krátkým stiskem kteréhokoliv tlač ítka automatickou prezentaci adres (displej D12), objeví se
Vám nápis "HESL". Dalš ím krátkým stiskem kteréhokoliv tlač ítka se displej rozbliká. Krátkými stisky
odpovídajících tlač ítek nastavte Vaš e heslo a dlouze stiskně te T1; D12 bliká a na přidě lených adresách
můžete provádě t změ ny programů, operativní změ ny atd. - dle návodu k obsluze. V případě , že zvolíte
nesprávné heslo, nastane návrat do základního displeje.
Pozor! Tak jako Vám byly přidě leny jen urč ité adresy, můžete při programování využít jen přidě lené
vzorové programy; č ísla tě chto vzorových programů jsou shodá s č ísly Vaš ich adres. Adres (a přísluš ných
vzorových programů) Vám může být v ně kterých případech přidě leno víc, než odpovídá poč tu místností
Vaš eho bytu - "volné" vzorové programy můžete samozřejmě využít.
Odblokování Vaš ich adres je v platnosti, pokud se postupem dle návodu k obsluze nevrátíte do základního
displeje. Nezapomeňte proto tuto operaci provést!
Upozornění:
Ve vlastním zá jmu ulož te své heslo tak, aby nemohlo být zneuž ito a aby také nedošlo k jeho ztrá tě!
Pokud se Vá m to přece jen přihodí, kontaktujte montá ž ní a servisní firmu, která Vá m systé m
instalovala.
D1 ZÁ KLADNÍ DISPLEJ
automatická prezentace
ZADÁ NÍ HESLA

D12 PRACOVNÍREŽIMY
D13 datum změ ny
režimu U na H

Od r. 1997 předvoleno
datum 31. 07. místo
původního 31. 12. !!!

1. 7. 1996
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