
IGNIS Alfa v 1.39
TMK Września

Mikroprocesorový regulátor teploty pro kotel ústředního topení se šnekovým podavačem na tuhá paliva nebo 
uhelný prach.

URČENÍ

Zařízení je určeno k automatickému řízení činnosti šnekového podavače, dmychadla, čerpadla ústředního topení 
(ÚT) a čerpadla doplňujícího zásobník na teplou užitkovou vodu (TUV). Možná je spolupráce s kotlem na uhelný 
prach bez podavače. V takovém případě musíte snížit DOBU PŘESTÁVKY POHOTOVOSTI („D”) tak, aby se 
zvýšila bezpečnost provozu kotle. 

POPIS PŘEDNÍHO PANELU   

Kontrolky provozu zařízení: 

doplňovací čerpadlo TUV  

čerpadlo ÚT

dmychadlo

podavač

Tlačítko otevření MENU
pro nastavení parametrů

Tlačítka k pohybu po MENU
a změně parametrů

POPIS HLAVNÍ OBRAZOVKY

provozní stav řídicí jednotky 

aktuální teplota zásobníku TUV  aktuální teplota kotle

nastavení teploty kotle  

STOP    NAST)65*

TUV:45*KOTEL:63*

STOP    NAST)65*

TUV:45*KOTEL:63*



ČINNOST ŘÍDICÍ JEDNOTKY

K zapálení kotle slouží funkce MANUÁLNÍ PROVOZ (c). Chcete-li spustit MANUÁLNÍ PROVOZ (c) musíte 
stisknout tlačítko MENU, potom tlačítko       a na konec tlačítko      .

Po zapnutí podavače vyčkejte, až se uhlí objeví v retortě, vypněte podavač a zapalte uhlí. Při zapalování můžete 
použít dmychadlo a nastavit jeho výkon v plném rozsahu (popis obsluhy v podkapitole „MANUÁLNÍ PROVOZ”, 
str. 3).

Po zapálení ohně v celé retortě musíte přejít k automatickému provozu. To provedete stisknutím tlačítka MENU a 
pak tlačítka         - START.

Tím dojde ke změně stavu z režimu STOP na režim ZAPALOVÁNÍ. Dmychadlo pracuje s maximálním výkonem, 
podavač pracuje cyklicky a přikládá další dávky paliva.

Řídicí jednotka přejde po překročení TEPLOTY VYHASÍNÁNÍ (O) (výchozí 35 °C) do režimu OHŘEV. Pokud 
jsou nastavené hodnoty maximálního a minimálního výkonu dmychadla rozdílné, množství přiváděného vzduchu 
a paliva se při přiblížení k hodnotě teploty, kterou nastavil uživatel, sníží (doba práce podavače se zkracuje 
automaticky), naopak při oddálení od této hodnoty se zvyšuje.

Pokud teplota překročí nastavenou hodnotu, řídicí jednotka přejde do stavu POHOTOVOST. V tomto režimu 
pracuje dmychadlo a podavač cyklicky tak, aby nedošlo k vyhasnutí ohně. Existuje možnost vypnout činnost 
dmychadla např. při spalování pilin.

Když dojde ke snížení teploty kotle, řídicí jednotka se vrátí do režimu OHŘEV, a pokud teplota kotle klesne pod 
TEPLOTU VYHASÍNÁNÍ (O), řídící jednotka přejde do stavu STOP. Řídicí jednotka nepřejde do stavu STOP, 
pokud od stisknutí tlačítka START neuplynula DOBA ZAPALOVÁNÍ (G) (výchozí nastavení - 1 hodina). 

Činnost řídicí jednotky lze zastavit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka        - STOP.

V režimu STOP jsou dmychadlo a podavač vypnuty. 

Ve všech pracovních režimech jsou čerpadla ÚT a TUV řízeny v závislosti na teplotě kotle a zásobníku TUV.

ZMĚNA NASTAVENÍ
Blikající šipky  !, @,  $,  #  a  )  signalizují, která tlačítka můžete používat při pohybu po MENU a k změně 
nastavení.

Tlačítka        a        slouží k změně hodnoty parametru.

Tlačítka        a        slouží k pohybu mezi parametry.

Změnu nastavené TEPLOTY KOTLE provedete na hlavní obrazovce.

Uživatel má možnost změnit ostatní nastavení, stiskne-li tlačítko MENU. Vzhled obrazovky po stisknutí tlačítka 
MENU:  

Stisknutím tlačítka MENU během editace libovolného parametru se vrátíte na HLAVNÍ OBRAZOVKU. 
Pokud uživatel provede změnu, řídicí jednotka se zeptá, zda má tyto změny uložit. Pokud uživatel nestiskl v 
průběhu 1 minuty žádné tlačítko, řídicí jednotka se vrátí na HLAVNÍ OBRAZOVKU bez uložení změn.

Nastavení teploty zásobníku TUV.

Změna ročního období (ekvitermního programu)
ZIMA – řízení čerpadel ÚT a TUV
LÉTO – řízení pouze čerpadla TUV

Zapnutí MANUÁLNÍHO PROVOZU.
(popis obsluhy v podkapitole „MANUÁLNÍ PROVOZ”, 
str. 3)

!a@ TEPLA

    VODA:   45)*

!b@ ROCNI OBDOBI

          ZIMA)

!c@ MAN. PROVOZ

      $START$   



MANUÁLNÍ PROVOZ

Jedná se o režim, ve kterém má uživatel možnost libovolně zapínat a vypínat dmychadlo a podavač paliva. Slouží k 
zapálení kotle, pokud je šnekový podavač prázdný. Když zásobník naplníte uhlím, musíte zapnout pohon podavače 
a vyčkat, až se uhlí objeví v retortě.

Potom vypněte pohon podavače, zapněte dmychadlo, nastavte požadovaný výkon (uvedeno na obrazovce v 
procentech) a zapalte uhlí v retortě.

Režim MANUÁLNÍ PROVOZ opustíte stisknutím tlačítka MENU.

 Pohled na obrazovku režimu MANUÁLNÍ PROVOZ:

- zapnutí ( ) /vypnutí ( ) dmychadla ] [

  
- zapnutí ( ) /vypnutí ( ) pohonu podavače ] [

POŘADÍ VÝVODŮ VODIČŮ

D
O

P
L

Ň
O

V
A

C
Í

Č
E

R
PA

D
L

O
 T

U
V

ZÁRUKA
Společnost TMK sp.j. poskytuje na řídicí jednotku IGNIS Alfa záruku v délce 3 let od data prodeje, maximálně však 
4 roky od data výroby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení tohoto návodu k obsluze a všeobecných zásad pro zacházení s 
elektronickými přístroji. Společnost TMK sp.j. garantuje, že řídicí jednotka IGNIS Alfa byla vyrobena řádně, s 
náležitým důrazem na kvalitu a spolehlivost. Pokud řídicí jednotka začne vykazovat nespolehlivý chod nebo 
vznikne závada zaviněná výrobcem, společnost TMK sp.j. se zavazuje řídicí jednotku opravit nebo vyměnit za 
bezvadný kus ve lhůtě max. 14 pracovních dnů od data doručení vadného výrobku (osobně nebo prostřednictvím 
pošty). Ze záruky jsou vyloučeny poruchy, které vznikly zaviněním uživatele a způsobené zejména mechanickým 
poškozením, vadnou montáží, působením vlhkosti nebo provozem v rozporu se všeobecnými zásadami pro 
zacházení s elektronickými přístroji.

Záruka bude uznána pouze při předložení dokladu o prodeji.

DATUM PRODEJE: ………………………… …………………………

razítko a podpis prodejce

…………………………

ADRESA VÝROBCE:
Firma TMK sp.j. 
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax  +48 61 437 97 60
e-mail: tmk@tmk.com.pl
www.tmk.com.pl
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SERVISNÍ PARAMETRY
Většina nastavitelných parametrů se nachází v SERVISNÍM MENU.
Chcete-li vstoupit do tohoto MENU, musíte z úrovně HLAVNÍ OBRAZOVKY stisknout a přidržet po dobu 2 
sekund tlačítko MENU. 

IGNIS Alfa v 1.39
TMK Września

Doba provozu podavače pro OHŘEV – teplota kotle je nižší než nastavená 
hodnota. !A@ DOBA PROVOZU

     OHREV: 10)s

 

 

Doba provozu podavače a dmychadla pro POHOTOVOST – pokud je 
teplota kotle vyšší než nastavená hodnota.Doba provozu dmychadla 
může být prodloužena násobitelem doby dmychání (parametr „E“).  

!C@ DOBA PROVOZU

POHOTOVOST: 10)s

 

Doba přestávky v provozu podavače pro OHŘEV.
!B@ DOBA PREST.

     OHREV: 30)s

 

 

Doba přestávky v provozu podavače a dmychadla pro 
POHOTOVOST. !D@ DOBA PREST.

POHOTOVOST: 30)m

 

 

Parametr, který určuje násobek délky provozu dmychadla během 
POHOTOVOSTI, než je délka provozu podavače.
Je to doba potřebná k rozdmychání ohně po přerušení provozu kotle.

!E@ NASOB. DOBY

  DMYCHANI:  2)

 

 

Hodnota, o kterou musí klesnout teplota kotle pod nastavenou hodnotu, 
aby řídicí jednotka přešla z režimu POHOTOVOST do režimu OHŘEV. !F@ HYSTEREZE   

     KOTLE:  1)*

 

Doba od STARTU činnosti řídicí jednotky, během níž řídicí jednotka 
nebude vyhasínat kotel navzdory poklesu teploty pod TEPLOTU 
VYHASÍNÁNÍ (parametr „O“).

!G@ DOBA

ZAPALOVANI: 60)m

 

Spínací teplota čerpadla ÚT.
!H@ SPINANI

   CERP.UT: 40)*

 

Hodnota, o kterou musí klesnout teplota kotle pod hodnotu spínací teploty 
čerpadla ÚT (parametr „H“), aby došlo k jeho vypnutí. !I@ HYSTEREZE

   CERP.UT:  2)*

Teplota kotle, při níž se zapíná doplňovací čerpadlo TUV.
!J@ SPINANI

  CERP.TUV: 30)*
         

 

Hodnota, o kterou musí klesnout teplota zásobníku pod jeho nastavenou 
hodnotu („a - TEPLÁ VODA“), aby byl spuštěn ohřev zásobníku. !K@ HYSTEREZE   

    TUV:     3)*

 

   
Priorita doplňovacího čerpadla TUV před čerpadlem ÚT.

!L@ PRIORITA   

    TUV:    NE)



     

 

     

Maximální výkon dmychadla.
Horní hranice výkonu dmychadla. !M@ MAX. VYKON

DMYCHADLA: 100)%

 

  

Minimální výkon dmychadla.
Dolní hranice výkonu dmychadla. !N@ MIN. VYKON

DMYCHADLA:  30)%

 

  

Teplota, pod níž řídicí jednotka vyhasne kotel po uplynutí DOBY 
ZAPALOVÁNÍ (parametr „G“). !O@ TEPLOTA

VYHASINANI: 35)*

 

 

Doba vytlačování uhlí po překročení poplašné teploty podavače 
(parametr „R“).
(Ochrana proti průniku ohně z kotle do zásobníku na uhlí).
UPOZORNĚNÍ! Nastavením parametru 0 (nula) dojde k vypnutí 
ochrany, toto nastavení je pro většinu kotlů je zakázáno.

!P@DOBA POPLACHU

  PODAVACE:  5)m

 

Poplašná teplota podavače.
Po překročení této teploty se zapne podavač za účelem vytlačení ohně z 
podavače do kotle. (Ochrana proti průniku ohně z kotle do zásobníku na 
uhlí).

!R@TEPL.POPLACHU

  PODAVACE:100)*

 

 
Poplašná teplota spínání čerpadla ÚT v režimu „LÉTO“. Po překročení 
této teploty se zapne čerpadlo ÚT za účelem ochlazení kotle. (Ochrana 
proti přehřátí kotle)

!S@ SPIN.CERP.UT

REZIM LETO: 80)*

    

 

 

 

 

Obnovení výchozího nastavení.
Řídicí jednotka umožňuje obnovení výchozího nastavení.
Stisknete-li tlačítko         budete vyzváni k potvrzení tohoto rozhodnutí.

!T@VYCHOZI NAST.

     $OBNOVIT$ 

 OBNOVIT NAST.?

 ! NE    ANO @

ZMĚNA JAZYKA

Řídicí jednotka umožňuje výběr jednoho ze čtyř jazyků: polského, ruského, litevského a českého. Chcete-li 
změnit jazyk, musíte ve stavu, kdy je řídicí jednotka odpojena ze sítě, stisknout a přidržet tlačítko MENU a 
současně zapojit řídící jednotku do sítě.

Po výběru jazyka stiskněte tlačítko MENU.
Pokud došlo k změně jazyka, na obrazovce se objeví výzva k potvrzení 
tohoto rozhodnutí.

JAZYK: CESKY   

 PL  RU  LT !CS@

 

 ZMENIT JAZYK?

 ! NE    ANO @
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