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Mikroprocesorová riadiaca jednotka trojcestného ventilu   
 

MTS pre ventil 
 

Návod na obsluhu 

a inštaláciu 
Použitie 
Mikroprocesorová riadiaca jednotka je určená na udržanie nastavenej teploty (minimálnej a maximálnej) v obvode 
ústredného kúrenia, v závislostí na teplote v miestnosti, v ktorej je umiestnený izbový termostat. 

 

Technické údaje: 
- Napájacie napätie 230V/50Hz 
- Rozsah merania teploty 0–99 °C 
- Teplota prihlásenia poplachu 

INŠTALÁCIA  
 

 
 
     1. Pripevnenie  riadiacej  jednotky 
 

Riadiacu jednotku pripevníte na stenu pomocí  hmoždiniek 6 mm (hmoždinky so skrutkami sú súčasťou dodávky).  
 
2. Pripevnenie  snímača (viz obr. dolu) 

 Snímač (1) umiestníte na neizolovanom potrubí za trojcestným ventilom. 
 Nadstavec snímača prispôsobte k rúre.  
 Sťahovací pásik (3) preložte otvormi v nadstavci snímača (2) a predbežne napnete na rúre (podľa obrázku)  

 Snímač (1) dajte medzi rúru (4) a nadstavec snímača (2) a dotiahnete sponku (3). 
 Potrubie so snímačom odporúčame  obaliť pomocou tepelne izolačného materiálu.  

 
Pripevnenie snímača na rúre za ventilom 

 

 

 
Upozornenie: Snímač a teplotný spínač nie sú  prispôsobené k činnosti priamo v kvapaline ! 
 

http://www.tmk.com.pl/


3. Montáž izbového snímača 
Izbový snímač namontujte v súladu s jeho návodom na obsluhu.  

Riadiacu jednotku MTS 8 prepojte s izbovým snímačom pomoci konektoru „Jack“ (ktorý je súčasťou súpravy) a dvojžilového kábla.  
Zásuvka „Jack“ je umiestená na ľavej stene riadiacej jednotky.   
V izbovom snímaču kábel pripojte k kontaktom COM a NC, ktoré sú prepojené pri neaktívnom ukazovateľu kúrenia na termostatu.  

Tento stav je signalizovaný riadiacou jednotkou pomocou rozsvieteného bodu na pravej strane displeja. 
   
 

4. Pripojenie napájacieho kabelu k ventilu. 

• šedý vodič riadiacej jednotky pripojte k modrému vodiču ventilu, 
• hnedé a čierne vodiče zapojte v závislosti na konfigurácii ventilu. 
 

5. Zapojenie riadiacej jednotky 

Napájací kábel musíte zapojiť do sieti 230V 50Hz s nulovým vodičom. 

Teplota prostredia v mieste inštalácii riadiacej jednotky nesmie prekračovať 40 °C.  
 

 ČINNOSŤ RIADIACEJ  JEDNOTKY 

 
Úlohou  riadiacej jednotky je stabilizovanie teploty vody v obvode ústredného kúrenia. 
Tato úloha je realizovaná pomocou otvárania a zatvárania trojcestného ventilu.  

Riadiaca jednotka umožňuje nastavenie dvoch rôznych teplôt  

 vysokej, kedy v obytnej miestnosti je zima 

 nízkej, kedy v obytnej miestnosti je teplo (za podmienky, že je zapojený izbový snímač).  
Teplotu v miestnosti môžete zvoliť na izbovom termostatu.  

 

 
 

MENU NASTAVENIA  

 
Pre zmenu nastavenia stlačíte a pridržíte  tlačidlo MENU.  
Ďalším stlačením tohto tlačidla prejdete na ďalšiu kontrolku.  
Na displeju je zobrazená aktuálna hodnota parametru.  

 

- bliká kontrolka VYSOKÁ TEPLOTA ,  
v prípade, že v miestnosti je zima, nastavenú teplotu radiátorov môžete zmeniť tlačidlom (+) alebo (-). 

Minimálne nastavenie je vždy o 5°C väčšie ako NÍZKA TEPLOTA 
 

- bliká kontrolka NÍZKA TEPLOTA ,  

v prípade, že v miestnosti je teplo, nastavenú teplotu radiátorov môžete zmeniť tlačidlom (+) alebo (-). 
Minimálne nastavenie je vždy o 5°C  menšie ako VYSOKÁ TEPLOTA 

 

- bliká kontrolka DOBA PRESTÁVKY  
dobu prestávky v sekundách môžete  nastaviť  tlačidlom (+) alebo (-) 

Doba práce je konštantná 1 s. 
 
Ďalším  stlačením tlačidla MENU (alebo prestávka väčšia ako 10 sek.) spôsobí uloženie zadanej zmeny do pamäti a sa obnoví 

zobrazovanie teploty. 
 

POPIS KONTROLIEK (počas práce riadiacej jednotky) 
 

    - stabilizovaná vysoká teplota 

 

 - stabilizovaná nízka teplota 

 

 - otváranie ventilu 

 

- uzatváranie ventilu  

 

POPLACH (ALARM) – teplota UK pod 9°C alebo nad 92°C 
 

PRÁCA  - práca ventilu 
 



 

  OCHRANA   
 

Riadiaca jednotka, pohony dúchadla a čerpadla sú chránené poistkou 1,25 A, ktorá preruší obvod v prípade poruchy (napr. pri skratu 

vo ventilu alebo riadiacej jednotke).  

 

 OBSAH BALENIA  
 

riadiaca jednotka 
nadstavec snímača 
sponka so závlačkou 
hmoždinky 6 mm – 2 ks 
 

 
 

 
 

ZÁRUKA 
 

Spoločnosť TMK sp.j. na riadiacu jednotku MTS poskytuje 3 roky záruky odo dňa predaja , maximálne 

však 4 roky odo dátumu výroby. 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY  

Podmienkou pre poskytnutie záruky je dodržanie tohto návodu na obsluhu a všeobecných princípov 

zaobchádzania sa s elektronickými prístrojmi. Spoločnosť TMK sp.j. garantuje, že riadiaca jednotka 

MTS bola vyrobená riadne, s náležitým dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť. Pokiaľ riadiaca jednotka 

začne vykazovať nespoľahlivý chod alebo vznikne závada zavinená výrobcom, spoločnosť TMK sp.j. 

sa zaväzuje opraviť riadiacu jednotku alebo ju vymeniť za správnu do max. 14 pracovných dňov od 

dátumu doručenia poškodeného výrobku (osobne alebo prostredníctvom pošty). Zo záruky sú vylúčené 

poruchy, ktoré vznikli zavinením užívateľa a najmä spôsobené mechanickým poškodením, chybnou 

montáží, pôsobením vlhkosti alebo prevádzkou v rozpore s všeobecnými zásadami pre zaobchádzanie 

sa s elektronickými zariadeniami. 

Záruka bude uznaná len v prípade predloženia dokladu nákupu. 

    

 

 

Dátum predaja:.........................      ............................... 

                                                                                               pečiatka a podpis predávajúceho 
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