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Popis jednotlivých částí regulátoru:
1. Regulátor o šířce 9M DIN

2. Displej 2x24
3. Ovládací encodér (knoflík)

4. Indikační led dioda (provoz/porucha)
5. Připojovací svorky (šroubovací)



Řídicí regulátor OTC UU pro řízení tepelných čerpadel Noumea řady UU.

Cílem regulace je udržování požadované teploty vody v akumulační nádobě. Regulátor
dále hlídá poruchové stavy a zajišťuje jejich ošetření. Zjištěné poruchové stavy jsou zob-
razovány na displeji ovladače a dále jsou globálně indikovány červeným svitem indikační
LED na panelu. Při zjištění poruchy je zároveň sepnut kontakt relé poruchy.

Požadovaná teplota může být nastavena jako parametr nebo může být dána řídicím na-
pětím  0–10V z nadřazeného systému Ekvitermní regulace RTU systém. Regulace řídí
výkon jednotky v patnácti stupních na základě odchylky požadované a skutečné teploty
v akumulační nádobě. Vnější jednotka vzhledem k optimálnímu chodu ale tento požada-
vek respektuje teprve po dosažení teploty 40°C na zpátečce chladiva. Až do tohoto stavu
si vnější jednotka sama optimalizuje svůj chod. Teplota v nádobě je tak při požadavku
nižší teploty v akumulační nádobě udržována zapínáním a vypínáním chodu tepelného
čerpadla podle nastavené odchylky od požadavku. 

Regulátor může také řídit ohřev TUV. Řízení musí být ale parametrem povoleno. Klesne-
li teplota v bojleru pod limitní teplotu, je ohřev přesměrován do bojleru. Přesáhne-li tepota
vody v bojleru nastavenou teplotu, je vrácen ohřev do akumulační nádoby. Tuto možnost
lze zvolit v nastavení parametrů. Přesměrování ohřevu je realizováno přes Relé 5.

Na regulátoru lze nastavit také dobu neaktivity tepelného čerpadla. V tuto zvolenou dobu
je pak tepelné čerpadlo každý den vypnuto. Lze nastavit i venkovní teplotu, při které je
spuštěn bivalentní zdroj tepla. Tento zdroj je použit i v dalších případech, specifikovaných
v následujícím textu. Regulátor respektuje také vzdálené řízení signálem HDO.

Pokud dojde k požadavku vypnutí jednotky během odtávání, je požadavek vypnutí bloko-
ván až do chvíle, kdy odtávání skončí.

Oběhové čerpadlo ohřevu je řízeno kontaktem Relé 4. Toto relé je aktivní, jsou-li splněny
podmínky pro chod tepelného čerpadla, dále při jeho doběhu a také při odtávání. Odpad
relé je zpožděn 10s pro překrytí časové mezery mezi chodem čerpadla a oznámením
jeho doběhu. Relé 3 je přitaženo při poruchových stavech. Relé 2 sepne ve stavu odtá-
vání. Bivalentní zdroj je řízen pomocí Relé 1.

Veškeré řízení je prováděno po komunikační lince. 

Po dodání běží regulátor ve zkušebním provozu. Zkušební provoz se ukončí, pokud jsou
splněny všechny obchodní a technické náležitosti, zadáním identifikačního čísla. Nedo-
jde-li tímto způsobem k ukončení zkušebního provozu, bude po vyčerpání zkušební doby
požadovaná teplota vody v akumulační nádobě automaticky nastavena na 22°C.

Pozor! Komunikační linka užívá napětí 110V..



Po připojení napájení je zobrazeno úvodní okno, kde je uveden typ řízené jednotky,
verze regulace a včetně výrobního čísla.

Regulátor dále provádí kontrolu hardware a po několika sekundách je spuštěn jeho chod.

Je-li povolení chodu od HDO, není čas neaktivity, od posledního vypnutí uplynula nasta-
vená minimální doba a teplota v akumulační nádobě je nízká, dostane vnější jednotka
pokyn ke spuštění ohřevu.

Jednotka: Zapnuta (DF) - Jednotka zapnuta pro odmražení

Vypnuta (HDO) – není povolení chodu od HDO

Vypnuta (CAS) – běží právě doba nastavené neaktivity

Vypnuta (TERM) – teplota vody v akumulační nádobě je vyšší než požadovaná

Vypnuta (KLID) – Je požadavek zapnutí, ale ještě neuplynula nastavená 

minimální doba od posledního vypnutí

Stav: Odmrazuje – vnější jednotka je ve stavu odstraňování námrazy a neprovádí ohřev

Dobíhá – jednotka byla regulací vypnuta a autonomně zajišťuje ukončení chodu

Běží – jednotka provádí ohřev (normální stav)

Porucha – vnější jednotka hlásí poruchu, číslo poruch je zobrazeno v okně chyby

******** – stav jednotky není znám – neběží komunikace

Řízení  UU61W, verze 2.3

vyrobní  č ís lo  1234

Jednotka:           Uvodni  test

Stav:   Nebezi

Jednotka:           Zapnuta

Stav:   Nebezi



Další postupně zobrazovaná stavová okna:

Čas zbývající do konce zkušební doby.  *)

Oznámení konce zkušební doby. *)

Biv. zdroj: Zapnut (LT) - nízká venkovní teplota

Zapnut (LP) – nízký výkon TČ

Zapnut (OST) - ostatní příčiny

V hranatých závorkách je 
požadovaná teplota v nádobě

V hranatých závorkách je 
požadovaná teplota v bojleru

Teplota plynné fáze chladiva
Teplota kapalné fáze chladiva

=  Zkusebni  provoz  =

Zbyva:                    1000:59:59

=  Zkusebni  provoz  =                           

Vykon ohrevu je  snizen

8. leden 2016                         

Pátek                             9 :33:06

Venk.teplota:                   -4 ,8°C        

B iv.zdroj :                        Vypnut

Nadoba:                 38°C [37,5°C]       

Ohrev nadoby vypnut

Boj ler :                    50,8°C [52°C]         

Ohrev boj leru zapnut

Chladivo1:                        57,6°C        

Chladivo2:                        45,3°C



Poruchy

Poruchy  jsou  signalizovány  svitem  červené  LED  diody  na panelu  ovladače. Zároveň
je přitaženo relé 3. Každá porucha je také prezentována na displeji. Dojde-li k poruše,
zobrazování stavů ovladače se zastaví na okně s aktuálně nejzávažnější poruchou a di-
splej zůstává rozsvícen. Zachycovány jsou následující poruchové stavy: 

Porucha (1) – Nízký výkon agregátu – po spuštění ohřevu nedošlo v nastavené době ke
zvýšení teploty vody v akumulační nádobě o 1°C

Porucha (2) – Čidlo teploty chladiva1 – čidlo není připojeno nebo neměří

Porucha (3) – Čidlo teploty chladiva2 – čidlo není připojeno nebo neměří

Porucha (4) – Čidlo teploty v nádobě – čidlo v akumulační nádobě není připojeno nebo
neměří. Ohřev tepelným čerpadlem v nádobě se vypne. Je spuštěn bivalentní zdroj 

Porucha (5) – Čidlo venkovní  teploty – čidlo není připojeno nebo neměří. Je spuštěn bi-
valentní zdroj.

Porucha (6) – Čidlo teploty v bojleru – čidlo není připojeno nebo neměří. Ohřev bojleru se
vypne.

Porucha (7) – Venkovní jednotka [Enn] – porucha venkovní jednotky (nn v hranatých zá-
vorkách je kód chyby dle specifikace LG). Je spuštěn bivalentní zdroj.

Porucha (8) – Ztráta komunikace – není spojení s vnější jednotkou. Je spuštěn bivalenntí
zdroj.

Zapínání bivalentního zdroje

Relé bivalence je spínáno v následujících případech:

1) TČ běží a venkovní teplota je nižší než nastavená teplota bivalence.
2) Je zjištěn nízký výkon tepelného čerpadla.
3) Běží odmražování a v akumulační nádobě je teplota nižší než 30°C.
4) Je hlášena poruzcha komunikace.
5) Je hlášena porucha tepelného čerpadla.
6) Čidlo teploty v akumulační nádobě má poruchu.

Je-li indikována porucha, je pro přivolání obsluhy spouštěna zabudovaná siréna. Sirénu
lze vypnout stiskem ovládacího knoflíku. Na displeji se ukáže informace o dočasném vy-
pnutí alarmu.



Po dalším stisku knoflíku se zobrazování vrátí do stavových oken. Nebude-li do 24 hodin
porucha odstraněna, spustí alarm znovu. Pokud ale během této doby dojde k jiné po-
ruše, je alarm spuštěn nezávisle na předchozím vypnutí. Siréna je blokována v nočních
hodinách od 22:00 do 6:00 hod.

Nastavení parametrů:

Obecně je možné uvést, že otáčením knoflíku lze měnit vždy jen blikající položku v zob-
razovaném okně. Nastavení se potvrzuje stiskem knoflíku. Nabídky jsou prezentovány
v úrovních. Z každé úrovně lze přejít do úrovně vyšší nastavením a potvrzením nabíd ky
EXIT (n), kterou najdeme jako poslední nabídku při otáčení knoflíku ve směru hodino-
vých ručiček. Písmeno (n) označuje úroveň, kterou chceme opustit. V nejvyšší úrovni
(úroveň 0)  jsou cyklicky zobrazována okna se  stavovými informacemi.

Po stisku knoflíku, při zobrazování stavových  oken, je nabídnuta volba nastavení poža-
dované teploty vody v akumulační nádobě a odchylky její teploty, nastavení požadované
teploty vody v bojleru včetně, nastavení času, nastavení doby neaktivity jednotky, nasta-
vení servisních funkcí a zadání identifikace (PIN).

Po zadání správného čísla PIN se tato nabídka již neobjeví. Servisní funkce lze nastavit
teprve po zadání hesla.

Servisní funkce:

Do servisních funkcí regulátoru patří nastavení servisních parametrů, odečtení motoho-
din a test relé.

Heslo: Den v týdnu, den v týdnu + 1, den v týdnu + 2. Pondělí má číslo 1. Příklad: Heslo
pro čtvrtek je 456.

Docasne zruseni  a larmu.  

Alarm spust i  za  24 hod.



Servisní parametry:

Musí být nastaveno označení shodné s vnější jednotkou

Na konst.teplotu – teplota v akumulační nádobě je řízena dle nastaveného požadavku
Dle řídiciho napětí – teplota v akumulační nádobě je řízena napětím 0-10V (0 -100°C)
z nadřazeného systému. Napětí do 2.0V znamená vypnutí jednotky.

Patnáct stupňů výkonu je rozprostřeno do nastavené odchylky teploty od teploty požado-
vané.

Při nastavené venkovní teplotě a teplotách nižších  je zapnut bivalentní zdroj ohřevu.

Minimální doba klidu jednotky po jejím vypnutí. Je-li nastaveno 0 min., doba klidu není
hlídána.

Doba po zapnutí, po které musí teplota v akumulační nádobě stoupnut minimálně o 1°C.
Nestane-li se tak, je hlášena porucha a je zapnut bivalentní zdroj. Při nastavení 60 min.
je funkce vypnuta.

Minimalni  doba prestavky      

Doba:                                4  min.

Test  nizkeho vykonu       

Doba:                              10  min.

Bivalence                              

Venkovni  teplota:                -5°C

Identi f ikace zar izeni        

Oznaceni :                        UU61W

Rizeni  teploty  vody        

Mod:                Na konst.teplotu

Rozsah regulace        

Di ference:                        10,0°C



Povolení či zakázání řízení teploty vody v bojleru.

Lze zakázat nebo povolit zobrazení přijímaných a vysílaných paketů komunikace.

Lze zapnout nebo vypnout automatickou změnu času.

Do servisních parametrů patří také výrobní číslo regulátoru. To je zadáváno ve výrobě.
Jakmile je zadáno výrobní číslo, je spuštěna zkušební doba. Po zadání výrobního čísla
se tato nabídka již neobjeví.

Poznámka: Zkušební doba se odečítá pouze pokud je regulátor připojen k napájecím na-
pětí.

Komunikacni  pakety      

Zobrazeni :                    Zakazano

Letni  cas        

Zmena casu:                   Zapnuta

Zadani  vyrobniho c is la

Cis lo  bez  pismene:     1234

Rizeni  teploty  TUV      

Zapnuto








