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1. ÚVOD
Regulátor teploty TALOS je určen pro řízení práce kotle ÚT 

vybaveného pístovým nebo šnekovým podavačem. Kromě uvedených 
typů podavačů řídí i plynulým výkonem dmýchadla, zapnutím 
cirkulačního čerpadla ÚT a řídí čerpadlo TUV.

Regulátor TALOS může i spolupracovat s pokojovým 
termostatem pracujícím na principu spojený/ rozpojený. Existuje 
také možnost napojení druhého pokojového termostatu na modul 
ventilu, který bude řídit zapnutím dodatečného cirkulačního 
čerpadla.  

TALOS nezávisle řídí dva procesy:
a) regulaci teploty s plynulou modulaci výkonu
b) regulaci procesu spalování

Automatická kontrola dávky (Automatic Dose Control) 
Jedinečný program umožňuje spalování rozdílných druhů 
uhlí bez nutnosti změny nastavení podávání a dmychání.
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Regulátor TALOS je standardně vybaven:
- čidlem teploty ÚT,
- čidlem teploty TUV,
- čidlem teploty podavače,
- napájecím vedením.

Přednosti a užitkem použiti řídicího členu TALOS je:
- ekonomie: úspora paliva,
- ekologie: niská úroveň prachů a plynů škodlivých pro prostředí,
   niská teplota spalin,
- delší trvanlivost výměníku,
- není efekt kondenzace vody v komorách výměníku.
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2. Bezpečnost a montáž

2.1. Bezpečnost

Před zahájením montáže je třeba se pečlivě seznámit s níže 
uvedenými požadavky a se k ním přizpůsobit:

 Regulátor se nesmí používat k jiným účelům než k těm, ke 
kterým je určen. 

    Regulátor se nesmí používat v lokalitách:
-  s velkou prašností
-  ohrožených působením velkých elektrických rušení
-  s velkou vlhkostí,
-  ohrožených přímým působením slunečních paprsků,  
-  v prostředí hořlavých plynů.

    Je třeba používat dodatečnou automatiku zabezpečující kotel a 
instalaci před následky poruchy regulátoru nebo chyb v programu, 
tzn. regulátor nesmí být používán jako jediné zabezpečení před 
nadměrným růstem teploty v kotle a couvnutím se plamene do 
retorty. Kvůli tomu je třeba používat dodatečná zabezpečení 
v podobě bezpečnostního termostatu STB a dodatečného 
zabezpečení retorty v podobě vodního zaplavovacího souboru 
zásobníku paliva (hasič).

    Zásobník teplé užitkové vody (TUV) spolupracující s regulátorem 
TALOS je povinen být vybaven bezpečnostním tlakovým ventilem.  
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 Může být používány pouze v otevřených topných 
instalacích. 

2.2. Montáž

Regulátor TALOS je ve dvou montážních verzích: 
- jako volně stojící zařízení pro montáž na kotlu
- jako panel pro montáž v čelní části izolace kotle.

 Veškeré instalační práce související s montáží nebo demontáží 
zařízení nebo elektrického vedení mají být prováděny po 
předchozím vypnutí napájení zařízení.

 Nesmí se dotýkat úchytek nebo jiných elementů zařízení, 
která jsou pod napětím.

 Montáž i demontáž zařízení ve volně stojící nebo panelové 
verzi a veškeré připojení vedení by měly být provedeny 
oprávněnou osobou pro připojování instalací elektrických 
zařízení v souladu s platnými normami.

    Schémat vnějších připojení k řídicímu členu ve volně stojící verzi 
se nachází na zadní stěně zařízení (Obr. 1).

    V případech připojování zařízení k panelové verzi, jejich popis se 
nachází na zadní části pláště řídicího členu (Obr. 2).

    Výrobce nenese zodpovědnost za škody související 
s nesprávným připojením zařízení k regulátoru. 

 V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se bezpečného 
připojení zařízení nebo jeho provozu, je třeba kontaktovat 
dodavatele nebo výrobce zařízení.
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Všechny servisní činnosti (kromě čištění, výměny pojistek a 
nastavování funkcí) by se měly provádět autorizovaným servisem 
nebo servisem výrobce.

2.3. Schémat připojení

Obr. 2

2.4. Výměna pojistek 

Před výměnou pojistek v zařízení je třeba absolutně se 
ujistit, že zařízení je odpojené od elektrické sítě.

V případě výměny pojistky v zařízení v panelové verzi, je třeba 
odkroutit panel z pláště kotle a následovně odklonit. Svorky pojistek 
jsou označeny jako "FUSE" (Obr.2). Je třeba odpojit spojku pojistky a 
následovně vyměnit poškozenou na způsobilou pojistku se stejnou 
hodnotou. 
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2.5. Rozmístění čidel

   Čidlo teploty kotle    by mělo být umístěno v kapiláře v kotlu.
 V případě,  kdy  není  kapilára  v kotlu,  je  třeba  čidlo  umístit  na
napájecím potrubí kotle a správně upevnit, aby udržet blízký kontakt
s teplotním médium. Čidlo je třeba izolovat. 

Čidlo teploty TUV je třeba umístit v kapiláře v ohřívači.

Čidlo teploty podavače (koše) je třeba umístit na podavači.
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2.6. Nouzový termostat STB

K svorkám spojky dmychadla označených symbolem STB je 
možné připojit NOUZOVÝ TERMOSTAT STB, který zajišťuje kotel proti 
přehřátí v případě nekontrolovaného růstu teploty.  
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3. Popis a používání regulátora TALOS

3.1. Pohled a popis hlavní obrazovky

Na obrazovce displeje regulátora TALOS jsou zobrazeny aktuální 
stavy práce kotle:
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3.2. Klávesnice

zapnutí / vypnutí napájení řídicího členu 

- krátké stisknuti na pracovní obrazovce spouští 
zobrazení nastavení teploty ÚT
- dlouhé stisknuti na pracovní obrazovce spouští 

zobrazení menu uživatele
- během zobrazení – zvětšování hodnot nebo vypnuti 
parametru

- krátké stisknuti – zapnuti/vypnuti regulace teploty 
- dlouhé stisknuti na pracovní obrazovce spoušti menu 
ručního řízení 
- během zobrazení – potvrzení zobrazeného parametru a 
volbu dalšího 

- krátké stisknuti na pracovní obrazovce spouští 
zobrazení nastavení teploty TUV
- dlouhé stisknuti na pracovní obrazovce spouští zobrazení 
menu instalatéra 
- během zobrazení – zvětšování hodnot nebo vypnuti 
parametru
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3.3. Nastavení teploty v kotlu 

Chcete-li změnit teplotu v kotlu, je třeba stisknout klávesu  , až
na displeji začne blikat nastavení teploty. 

              Zobrazení teploty v kotlu provádíme klávesy               . 
Aktuálně zobrazovány parametr je vždycky ukazován blikáním určité 
ikony nebo hodnoty. Po provedení příslušných nastavení, je třeba se 
po dobu 10 sekund zdržet přitlačování kláves zařízení, což způsobí 
potvrzení stanovených hodnot.

Nastavení
teploty v

kotlu

Snižování hodnoty nastavení teploty kotle, až k objevení se na 
displeji ikony    způsobí vypnuti topení kotle. Je to funkce 
využívaná v případě použíti v systému ústředního topení druhé soustavy, 
která dohřívá ohřívač ústřední užitkové vody (ÚUV). Tuto funkci se 
využívá pouze v letním období. 

          

Stránka 12.



                      TA  L  O      S         –         Řidicí člen ÚT         nové generace        

3.4. Nastavení teploty v ohřívači

Po krátkém stisknuti klávesy   řídicí článek přechází do režimu 
nastavení teploty v ohřívači (ústřední UV), což ukazuje blikající hodnota 
nastavené teploty. Zobrazení provádíme klávesy  nebo  , a potom 
klávesou  převíjení   přecházíme k další položce. Aktuálně 
zobrazovaný parametr je vždycky ukazován blikáním dané ikony nebo 
hodnoty. Po provedení příslušných nastavení, je třeba se po dobu 10 
sekund zdržet, což způsobí potvrzení ustanovených hodnot. Během 
zobrazování parametrů se pohybujeme po menu kruhovým způsobem, 
tzn. z poslední zobrazené položky převíjení přecházíme k  položce první.

               
               Nastavení 
               teploty na  

           ohřívači

Hodnota
hystereze zapnuti
čerpadla ústřední

UV

Aktuální
teplota v
ohřívači

Snížení nastavení teploty v ohřívači, až se objeví na displeji 
takový symbol   způsobí vypnutí topení ústřední užitkové vody.

UPOZORNĚNÍ!
V případě, že se nepoužívá v instalaci ÚT čerpadlo TUV, funkce topení 
ohřívače se musí nastavit se symbolem  .
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POZOR!

V případě nastavení teploty TUV vyšší než nastavení teploty ÚT, bude 
řídicí člen v první řádě zkoušet ohřát ohřívač s užitkovou vodou. Během
tohoto procesu teplota kotle musí být vyšší než nastavení TUV, tedy 
ještě vyšší od nastavení ÚT.  Pro zabránění přehřátí místností, čerpadlo 
ÚT musí dodat méně teplé vody do instalace ÚT. V tomto režimu cyklus
čerpadla ÚT je 5 minut práce a 10 minut přestávka. Algoritmus topení 
TUV je založen pouze na jednom nastavení  - teplotě TUV, ostatní 
parametry si automaticky vypočítává řídicí člen.  

Priorita TUV (letní režim) – je třeba nastavení teploty kotle ustanovit 
pod 40°C takovým způsobem, aby v horním levým rohu displeje se 
objevila ikona  . Čerpadlo ÚT nebude pracovat.

3.5. Nastavení časových denních a týdenních zón pro 
teploty v kotlu a ohřívači 

Regulátor TALOS je vybaven hodinami reálného času a 
kalendář, který umožňuje nastavení časových zón denních nebo 
týdenních, a tím snížit nebo zvýšit topení kotle nebo teplé užitkové 
vody v rozdílných dobách dne a hodinách. Interpretaci korekci 
teploty snížením nebo zvýšením topení je vždycky nastavení teploty 
v kotlu nebo ohřívači. Rozmezí úpravy nastavení teploty činí ± 9°C. 
Snížení hodnoty úpravy v zobrazené hodině méně než 9, kdy na 

displeji se objeví ikona  způsobí, že v danou hodinu bude topení 
vypnuto. 
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V případě časových denních zón, celý den byl rozdělen na 24 
hodiny. Oproti tomu při nastavování časových týdenních zón je třeba 
si pamatovat, že nastavení se začíná od dne týdne, v němž mají být 
nastaveny tyto časové zóny, a potom se určuje hodiny, v nichž se má 
provést úprava. 

Teplota kotle po vypočítání úpravy časové zóny nebude nikdy 
menší, než nejnižší nastavení teploty v kotlu nebo ohřívači (s výjimkou 
úplného vypnutí topení v danou hodinu). 
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Pro provedení úpravy časové denní a týdenní zóny pro teplotu v 
kotlu je třeba přidržet klávesu  , až se podsvětlí  nastavení teploty 
v kotlu, a potom dvakrát stisknout  , až začne blikat ikona 
nastavení „profil teploty”. Potom je třeba stisknout klávesu  nebo

 a se otevře okénko  s nastavením profilů teploty. Úpravu se 
provádí pomoci kláves  a , a přechod k dalším hodinám 
následuje po stisknutí klávesy převíjení   . 

Pro provedení úpravy časové denní zóny pro teplotu v ohřívači je 
třeba přidržet klávesu  , až se podsvětlí  nastavení teploty v kotlu a 
potom třikrát stisknout  , až začne blikat ikona nastavení „profil 
teploty”.  Potom je třeba stisknout klávesu  nebo  a se otevře 
okénko  s nastavením profilů teploty. Úpravu se provádí pomoci kláves

 a , a přechod k dalším hodinám následuje po stisknutí klávesy 
převíjení   . 
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     Zobrazovaná
     hodina

Profil se týká
teploty nastavené

na ohřívači

     Úprava 
     teploty pro 
     zobrazenou 
     hodinu

Zobrazená 
hodina

Pro provedení úpravy časové týdenní zóny pro teplotu v kotlu je 
třeba přidržet klávesu , až se podsvětlí nastavení teploty v kotlu a 
potom stisknout klávesu  až začne blikat 
ikona hodin                               . Potom je třeba zmačknout klávesu , 

aby změnit časové zóny z denních na týdenní 
 V další etapě vyberte  klávesu , až začne blikat ikona

„profil teploty”                                          . Stisknutí klávesy  nebo 
způsobí otevření nového okénka  s nastavením dnů a profilů teploty. 
Úpravu provádíme pomoci kláves  i , a přechod mezi dalšími dny a 
hodinami nastává po zmačknutí klávesy převíjení  .
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Úprava se týká dne
týdne - PONDĚLI

Zobrazovaná 
hodina 

Profil se týká teploty 
nastavené  v kotlu

Úprava
teploty

pro zobrazenou
hodnu

Zobrazená 
hodina

 Pro provedení úpravy časové týdenní zóny pro teplotu v     ohřívači je 
třeba přidržet klávesu , až se podsvětlí nastavení teploty v ohřívači
a potom zmačknout dvakrát klávesu 

až začne blikat ikona hodin                                    . V další etapě stiskněte 
klávesu  , aby změnit časové zóny z denních na týdenní. Zmačkněte 
klávesu , až začne blikat 

   ikona                          „profil teploty”. Zmačknutí klávesy  nebo
 způsobí otevření nového okénka  s nastavením dnů týdne a s 

nastavením profilů teploty. Úpravu provádíme pomoci kláves
 a , a přechod mezi dalšími dny a hodinami nastává po 

zmačknutí klávesy převíjení  .
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Úprava se týká
dne týdne -

ÚTERY

Zobrazovaná 
     hodina Profil se týká teploty 

nastavené v ohřívači

Úprava
teploty

pro zobrazenou
hodinu

Zobrazovaná 
hodina
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4. Ruční ovládání (zapalování kotle).

Funkce RUČNÍ OVLÁDÁNÍ slouží hlavně v režimu zapalování 
kotle. Režim RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ je zapínány dlouhým zmačknutím 
klávesy  během promítání pracovní obrazovky. V ručním režimu je 
možné ovládání všemi výstupy pomoci kláves   (zapínání výstupu) a

 (vypínání výstupu). Přechod do dalšího výstupu je prováděno 
stisknutím klávesy  .

DMYCHADLO

VÝKON
DMYCHADLA

Rozmezí
nastavení

  od 0 -100%

PODAVAČ

 
ČERPADLO

TUV
(ohřívače)

ČERPADLO
ÚT a aktuální

teplota v
kotlu
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4.1. Zapalování ohně ve šnekovém nebo pístovém podavači

Je-li regulátor zapnutý a na displeji je promítána aktuální 
teplota kotle, je třeba přidržet kolem 3 sekund klávesu , až nastane 
změna okénka  displeje na okénko  RUČNÍ OVLÁDÁNÍ. Potom je třeba 
klávesou  označit ikonu podavače. Jednotlivým stisknutím klávesy

 se zprovozní podavač a se zahájí proces naplňování hořáku retorty
nebo  komory ohniště v kotlu s pístovým podavačem. Provoz podavače
ukazuje svíticí kontrolka ‘PODAVAČ".

V případě šnekového podavače, kdy ohniště retorty bude 
naplněno palivem, stiskněte klávesu  .

Pístový podavač po podání jedné dávky, se samostatně 
vypne. Pokud komora ohniště po aplikaci jednotlivé dávky paliva 
není naplněná, proces je třeba opakovat, opětovně zmačknout 
klávesu  . Po vypnutí podavače zhasne také kontrolka 
"PODAVAČ".

V další etapě na povrchu ohniště  je třeba umístit podpalovač 
grilu a zapálit. Když podpalovač se už rozhoří, pak pro rychlejší vznět 
paliva v retortovým hořáku zmačkněte klávesu  , po označení 
ikony dmychadla zprovozníte dmychadlo. Rozsvícení lampičky 
“DMYCHADLO”  signalizuje nám zapnutí dmychadla.

Proces zapalování  trvá do okamžiku, až teplota  v kotlu bude  
sblížená k teplotě nastavení. Kvůli tomu, aby nedošlo do vypálení 
paliva v retortovým hořáku nebo v komoře ohniště pístového 
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podavače, je třeba čas od času zapínat podavač, aby dodat 
palivo.

Když kotel dosáhne teplotu sblíženou nastavené hodnotě, je 
třeba vystoupit z menu RUČNÍ OVLÁDÁNÍ a klávesou  zapnout 
automatický režim práce regulátora. Práci regulátora signalizuje nám 
objevení se ikony  v dolním pravém rohu obrazovky.

POZOR!

V menu RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ přestávají pracovat čerpadla ÚT 
a TUV. Je třeba ručně zapnout čerpadlo ÚT, aby se vyhnout přehřátí 
kotle v režimu zapalování
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5. Menu uživatele

Dostupné funkce v Menu uživatele slouží nastavení parametrů 
práce kotle.

Pro vstoupení do Menu uživatele je třeba během promítání 
pracovní obrazovky déle přidržet klávesu . Přechod mezi po sobě 
jdoucími okénky nám umožňuje klávesa , a pomoci kláves  a 
provádíme zobrazení dané položky. 
V Menu uživatele některá okénka  obsahují dodatečné menu.

 

5.1 Hlavní menu

F  un      kc  e A      DC -  tato funkce zapíná nebo vypíná režim 
automatického spalování. Pokud vypněte ADC, řídicí člen  
pracuje ve  2-stavovým režimu dle nastavení uživatele. Je-
li ADC aktivní, řídicí člen  pracuje podle továrního 
nastavení.
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Úprava výkonu hořáku        – v případě přítomnosti neúplně 
dopáleného paliva  v popelníku, je třeba snižovat nastavení, až
problém zmizí (do -65%).
Pokud ještě víc snížíme, kotel přejde do režimu spalování na 
nouzovém roštu (podavač nepracuje).

Je-li  málo  paliva  v ohništi,  je  třeba  zvýšit  nastavení  úpravy
výkonu  hořáku,  až  problém  zmizí.  Výchozí  úprava výkonu
hořáku je 0.

POKOJOVÝ T      ER  M  O      S  TA      T   - regulátor může 
spolupracovat s pokojovým termostatem fungujícím na
principu kontaktu spojený/rozevřený. Po zapnutí této 
funkce, na hlavní obrazovce displeje se objeví ikona 
termostatu. Modrá barva ikony  (kontakt 
rozevřen) znamená, že pokojový termostat je v 
klidovém režimu (netopíme). Hnědá barva ikony 

 znamená, že pokojový termostat je v režimu 
topení. 

Nařídí-li termostat hlazení, čerpadlo ÚT může pracovat 
nepřetržitě (tzv. snížení termostat) nebo cyklicky.

Pokud není režim snížení termostat, v režimu hlazení 
řídicí člen  zapne čerpadlo ÚT na 2 minuty 
s přestávkou podle horního nastavení (zde každých 18
minut).

 Snížení termostat   

Pokud chceme, aby v režimu hlazení čerpadlo ÚT 
pracovalo nepřetržitě, nastavujeme dolní nastavení na 
hodnotu pod 0. Nastavení teploty se snižuje o 
nastavenou hodnotu
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Např. pokud nastavení ÚT je 50oC a nastavení snížení 
termostat, nastavíme na -8, tehdy řídicí člen  bude 
udržovat teplotu 50 – 8 = 42oC a čerpadlo ÚT bude 
pracovat nepřetržitě. Pokud termostat nařídí topení, 
nastavení teploty se vrátí na 50 oC.

               O      CH  R  A      NA   KO      ŠE – Regulátor může být dodatečně 
vybaven čidlem ochrany podavače. Pokud regulátor má
toto čidlo a samotné čidlo se porouchá, tehdy na 
displeji se objeví hlášení „ZAŽEHNUTÍ PALIVA V KOŠI“. 
Je třeba pak vypnout ochranu podavače a vyměnit čidlo
na nové pro další používání zařízení. Blikající kontrolka 
„PODAVAČ“ znamená vypnutou funkci ochrany 
podavače.
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   M  ENU  UŽIVATELE  ve 2-stavovým režimu.

                  NASTAVENÍ PRO 2-STAVOVÝ REŽIM

Po vstupu do 2-stavového nastavení menu, se otevírá
okénko, kde je možné nastavení parametru 
dmychání, podávání paliva a udržování ohně. 

Klávesa vstupu do menu udržování ohně
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M  E  N      U UDRŽOVÁNÍ OHNĚ         (2-STAVOVÝ REŽIM)

Je možné nastavovat:
- přestávku mezi dávkami
- dobu podávání
- silu dmychání
- dobu dmychání
- minutový interval dmychání

PRACOVNÍ OBRAZOVKA PRO 2-STAVOVÝ REŽIM ŠNEKOVÉHO 
PODAVAČE

Pod nastavením teploty kotle se objevilo nastavení hystereze ÚT.
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PRACOVNÍ OBRAZOVKA PRO 2-STAVOVÝ REŽIM PÍSTOVÉHO PODAVAČE

Pístový podavač – krajní vypínač

Pístový podavač – krajní vypínač otevřený
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5  .      2.         POMOCNÉ MENU         (K  O      N  F  I      GU  R  A      CE)

Pro vstup do Konfigurace menu je třeba déle přidržet klávesu
 během promítání pracovní obrazovky. Přechod mezi po sobě 

jdoucími okénky umožňuje klávesa  a pomoci kláves  a  
provádíme zobrazení dané položky. 

HODINY A KALENDÁŘ – tato funkce slouží pro nastavení času a 
datumu v regulátoru.

    OCHRANA KOŠE        - zapnutí / vypnutí ochrany koše

M  E  N      U ČERPADLA ÚT A CIRKULAČNÍHO ČEPADLA  – tato 
funkce slouží pro nastavení parametrů práce čerpadla ÚT 

    NÁHLED  GRAFŮ ÚT      A TUV 

NÁHLED SPOTŘEBY PALIVA   
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5.3. Menu čerpadel

Teplota zapnutí čerpadla ÚT – tento parametr určuje 
teplotu zapnutí čerpadla ÚT 

5.4. Náhled spotřeby paliva

Zrušení všech výsledků se provádí najetím na ikonu vykřičníku,
podsvícení ji a potom zmačknutím klávesy  nebo .

Hodnota 10.0 je výchozí hodnota rychlosti podávání paliva, 
která činí 10.0 kg/h. Tuto hodnotu je možné zobrazovat, aby přesně 
přizpůsobit k danému podavači.  
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5.5. Histogram práce kotle – náhled diagramů ÚT a TUV

Teplota ÚT má  červenou barvu a TUV barvu modrou. 
Pomoci klávesy  nebo  se přemísťujeme po časové ose a 
zmačknutí klávesy  způsobí návrat k pracovní obrazovce.

5.6. Menu náhledu teplot.

Toto menu nám umožňuje  sledovat odečet teplot v kotlu a v 
jiných spotřebičích.

Chcete-li získat dostup do histogramu, je třeba během 
promítání pracovní obrazovky déle přidržet klávesu , až se objeví  
okénko se žádosti o uvedení kódu. Pomoci kláves  a  uveďte kód
1982. Pro přechod mezi číslicemi slouží klávesa  . Po uvedení kódu, 
potvrďte ho klávesou  . Výstup z tohoto menu je možný 
zmačknutím klávesy  nebo  na ikoně  .
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Aktuální 
teplota v 
podavači

Počet blokád
pístového
podavače Zbývající čas

do dalšího
zapnutí  se
podavače

Aktuální teplota
v kotlu

Výkon čerpadla
ÚT

 
Aktuální teplota
v ohřívači

Aktuální
výkon 
kotle

Počet resetů
regulátora

Stav práce
kotle
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6. Poplachy a hlášení.

Během  práce kotle se mohou objevit rozdílné nouzové stavy 
a hlášení. Tyto stavy a hlášení jsou zobrazovány v podobě ikon na 
pracovní obrazovce regulátora. 

POPLACHY

PORUCHA ČIDLA TEPLOTY KOTLE  – je třeba vyměnit
čidlo teploty kotle. Kotel přechází do režimu STOP, 
se automaticky zapínají čerpadla ÚT a TUV. 

PORUCHA ČIDLA TEPLOTY TUV –  je třeba vyměnit čidlo 
teploty TUV. Kotel stále pracuje, ale reguluje teplotu 
v ohřívači a nezapíná čerpadlo TUV. 

 PORUCHA ČIDLA TEPLOTY KOŠE – je třeba vyměnit čidlo 
teploty ochrany koše. Kotel přechází do nouzového 
režimu, zapíná podavač a čerpadla ÚT a TUV. V MENU 
UŽIVATELE zapněte funkci ochrany koše.

HLÁŠENÍ 

NENÍ PALIVO  – hlášení, že se v nádrži skončilo palivo nebo 
nenastalo v kotlu zvýšení teploty v době 30 minut od 
snížení teploty o 5° C ve vztahu k nastavené teplotě v kotlu.
Toto může být způsobeno nízkou kvalitou paliva nebo 
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špatnými parametry nastavení času a přestávky dávkování
a výkonu dmychadla. 

POŽÁR KOŠE – hlášení  signalizující, že teplota v podavači 
přesáhla 70°C a regulátor se přepojil do režimu nouzového
vyhazování paliva z podavače. Taková situace může nastat,
pokud žár z hořáku se couvne do podavače. Pokud teplota 
v podavači se sníží pod 65°C, pak regulátor odpojí  
podavač. Kotel bude trvat v režimu STOP.

PORUCH      A         STB – regulátor může být dodatečně vybaven
Nouzovým vypínačem STB, který chrání kotel proti 
přehřátí.  Odpojuje obvod dmychadla a podavače, 
v případě převýšení teploty 85°C.

B  L  OKA      DA         PODAVAČE – toto hlášení se objevuje, kdy 
pístový podavač během provozu se nevrátí v určené 
době do svého počátečního místa. Toto může být 
způsobeno špatným nastavením času vrácení 
krajního vypínače nebo blokováním samotného 
podavače.

POLOHOVÁNÍ PODAVAČE – toto hlášení  se objevuje 
v případě výstupního nastavení pístového podavače. 
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7. Aktualizace programu v regulátoru TALOS

Aktualizace programu řídicího členu TALOS je možná po 
odpojení napájení od řídicí členu a připojení jej kabelem USB do 
počítače pomocí  konektoru na zádní stěně zařízení. Řídicí člen po 
připojení ke konektoru USB bude automaticky identifikován jako 
vnější disk. Po otevření disku v Průzkumníku Windows je třeba 
odstranit starou verzi programu a potom kopírovat soubor s novou 
verzi programu určenou pro řídicí člen TALOS. 

Soubor s novou verzi programu určenou pro řídicí člen TALOS lze 
stáhnout z webové stránky:   

www.technix  .net.pl

Po provedení aktualizace, odpojte zařízení od počítače a opět připojte 
napájení.
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8. Technické parametry.

Elektrické par  ametr  y:
Napájení ± 10% ~ 230 V AC/ 50 Hz
Spotřeba energie 1,5 W
Maximální výkon dmychadla 100 W
Maximální výkon podavače 300 W
Maximální výkon podavače (powtórzenie) 100 W
Maximální výkon čerpadla TUV 100 W
Měření  :
Přesnost měření teploty 2°C
Rozlišovací schopnost měření 
teploty výstupní vody 

0,1°C

Rozlišovací schopnost ostatních měření 
teploty

1°C

Rozmezí měření teploty 0-100°C
   Ostatní parametry:   
Teplota práce 0-50°C
Vlhkost 5-95% bez 

kondenzace
Stupeň ochrany IP 40
Rozmezí úpravy teploty nastavení kotle 40-80°C
Rozmezí úpravy teploty nastavení TUV 40-70°C
Dvojité zabezpečení proudových výstupů, nad 5°C teploty nastavení je 
odpojovány okruh podavač a dmychadlo 
Funkce zabraňující mrznutí, pod 5°C se zapíná cirkulační čerpadlo ÚT

Rozměry k montáži (verze panel pro 
zabudování) 
zabudowy)

133mm x 62mm x 32mm

Vzdálenost kolíků 147mm x 58mm
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9. Hlášení poruchy, zásady servisu.

1. Záruka zahrnuje lhůtu 24 měsíců od data nákupu. 
2. Vady a poškození objevená v záruční lhůtě budou bezplatně 
odstraňovány ve lhůtě do 14 dnů od data dodání zařízení do 
servisu. 
3. Záruka nezahrnuje poškození vzniklých vinou uživatele, následkem 
nesprávného provozu, provedených předělání a oprav mimo servis, 
veškerých termických a mechanických poškození a nezávislých příčin 
typu  atmosférický výboj, přepnutí elektrické sítě atp.
4. Zákazník nese náklad odeslání do servisu.
5. Při hlášení reklamace je třeba připojit popis závady, přesnou 
adresu odesílatele a kontaktní číslo telefonu. V jiném případě 
reklamace bude projednána v delší lhůtě.
6. Prodejce je povinen vyplnit záruční list v den vydání zařízení. 
Nevyplněný záruční list nebo obsahující jakékoliv opravy  a škrtnutí 
znemožňuje využíti práv vyplývající ze záruky. 

          

Stránka 37.



                      TA  L  O      S         –         Řidicí člen ÚT         nové generace        

10. Záruční list.

Datum Rozsah reklamace Podpis a razítko

  Datum výroby

 Datum prodeje                                                    Podpis a razítko
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