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TECHNIX

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Symbol zobrazený na výrobku alebo jeho obale v súlade so zákonom z 29. júla 
2005 o použitých elektrických zariadeniach
a elektronicky informuje, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať ako s 
komunálnym odpadom. V prípade zneškodnenia, opätovného použitia alebo 
zhodnotenia by malo byť zariadenie odovzdané do špecializovaných zberných 
miest. Recyklácia pomôže zabrániť negatívnym účinkom na životné prostredie 
a ľudské zdravie. Konkrétne

informácie o najbližšom zbernom mieste získate od miestneho úradu. Nesprávna likvidácia 
odpadu podlieha pokutám stanoveným v príslušných miestnych predpisoch. Hlavný 
inšpektorát pre ochranu životného prostredia pridelil spoločnosti TECHNIX toto 
registračné číslo: E0007079WZ
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1.ÚVOD A POPIS REGULÁTORA

Gratulujeme k výberu ovládača TECHNIX, ARGOS Black!

Regulátor teploty ARGOS Black je určený na riadenie činnosti kotla ústredného kúrenia, vybaveného 
horákom na pelety. Regulátor podporuje dva podávače, dúchadlo, zapaľovač, cirkulačné čerpadlo ústredného 
kúrenia, čerpadlo teplej úžitkovej vody, odvod popola * a pohon 3 alebo 4-cestného ventilu *. Regulátor 
automaticky spaľuje palivo v horáku alebo ho vyhasí.

Regulátor ARGOS Black môže spolupracovať aj s izbovým termostatom pracujúcim na princípe skratu / 
rozpojeného kontaktu alebo s dátovým termostatom bezdrátovým T1000 RTH, ktorý zobrazuje aktuálne 
teplotné stavy v kotle alebo zásobníku teplej úžitkovej vody.

Regulátor ARGOS Black môže spolupracovať aj s internetovým modulom SAFE IT, vďaka čomu máme 
priamy prístup k prevádzke kotla odkiaľkoľvek na svete s prístupom na internet. Vďaka modulu SAFE IT 
dokážeme meniť teplotu v kotli alebo zásobníku TÚV, môžete sledovať činnosť kotla vďaka schémam a 
zapínať alebo vypínať kúrenie.

Regulátor nezávisle riadi dva procesy:

a)  regulácia teploty s plynulou moduláciou výkonu
b)  regulácia spaľovacieho procesu

Algoritmus PID - má flexibilnú funkciu spaľovania, ktorá minimalizuje potrebu používateľa 
obsluhovať zariadenie. Regulátor s PID algoritmom zapne kotol do výkonu, ktorý je aktuálne 
potrebný na udržanie nastavenej teploty. Kotol neustále ohrieva, nedochádza k výpadkom, taktiež 
nedochádza k náhlym zmenám teploty aj v komínev spaľovacej komore. 
Teplota vody na výstupe je stabilná. Výkon kotla sa reguluje v krokoch po 1%, to znamená, že 
minimálny výkon kotla je 20% až do maximálneho výkonu, t. J. 100%. Ak je teplota v kotle o 5 ° C 
vyššia ako nastavená teplota, dôjde k vyhaseniu kotla. Na druhej strane, keď teplota klesne o 5 ° C 
pod nastavenú teplotu kotla, automaticky sa zapáli.

Regulátor automaticky zvolí pauzu dávky paliva, čas prevádzky podávača a množstvo vzduchu, 
užívateľ nastaví výstupné parametre v regulátore!

Výhody a výhody používania ovládača ARGOS Black:
- hospodárnosť: spotreba paliva,
- ekológia: nízka úroveň prachu a plynov škodlivých pre životné prostredie,
- nízka teplota výfukových plynov,
- dlhšia životnosť výmenníka kotla

Štandardné vybavenie:
- snímač teploty ústredného kúrenia
- snímač teploty TÚV
- snímač teploty výfukových plynov
- snímač teploty za ventilom *
- externý snímač teploty *
- napájací kábel

* doplnkové vybavenie

Pid
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2. BEZPEČNOSŤ A INŠTALÁCIA

2.1. BEZPEČNOSŤ
Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte nasledujúce požiadavky a reagujte na ne:

- regulátor nemožno použiť na iné funkcie, než na ktoré je určený.
- regulátor by sa nemal používať na miestach:
- s vysokou prašnosťou,
- vystavené veľkým elektromagnetickým rušeniam,
- s vysokou vlhkosťou,
- vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
- v prostredí horľavých plynov.
- regulátor nemožno použiť ako jedinú ochranu proti preťaženiu
- na ochranu kotla a inštalácie pred účinkami poruchy regulátora alebo softvérových chýb by sa mala použiť ďalšia automatika, t. j .:

zvýšenie teploty v kotle . Preto by sa mali použiť ďalšie bezpečnostné zariadenia, ako napríklad 
bezpečnostný termostat STB, a dodatočná ochrana retorty, ako napríklad zaplavovacia jednotka nádrž na 
vodu s termostaickým ventilom tzn.(hasič).
- - nádrž na teplú úžitkovú vodu (TÚV) spolupracujúcu s regulátorom BlackSter Pellet by mala byť 
vybavená tlakovým bezpečnostným ventilom.
- - na použitie iba v otvorených vykurovacích systémoch.

2.2. MONTAŻ

• Všetky inštalačné práce spojené s montážou alebo demontážou prístroja alebo elektrických vodičov by sa 
mali vykonať po vypnutí napájania prístroja.
• Nedotýkajte sa svoriek ani iných častí zariadenia pod napätím.
• Montáž a demontáž prístroja v samostatnom alebo panelovom vyhotovení, ako aj všetky káblové pripojenia 
by mala vykonávať osoba oprávnená pripájať inštalácie elektrických prístrojov v súlade s platnými 
predpismi. ... 
• Pri pripájaní prístrojov k panelovej verzii je popis pripojených prístrojov uvedený na zadnej časti krytu 
regulátora (pozri schému zapojenia na str. 5).
• Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené s nesprávnym pripojením zariadení k regulátoru.
• V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa bezpečného pripojenia prístroja, jeho prevádzky, 
kontaktujte dodávateľa alebo výrobcu prístroja.
• Všetky opravy, okrem čistenia, výmeny poistiek a nastavenia funkcií, by mal vykonávať autorizovaný servis 
alebo servisné stredisko výrobcu.

2.3. VÝMENA POISTIEK
Pred výmenou poistiek v prístroji sa uistite, či je prístroj odpojený od zdroja napájania.
Poistky sú umiestnené na zadnej strane krytu regulátora. Ak chcete vymeniť spálenú poistku, odskrutkujte 
objímku poistky a poškodenú poistku vymeňte za rovnakú hodnotu, ako je popísané vedľa objímky poistky.
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2.4 SCHÉMA PRIPOJENÍ REGULATORA ARGOS BLACK
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2.5. UMIESTNENIE SNÍMAČOV
Snímač teploty kotla by mal byť umiestnený v kapiláre v hornej časti kotla. Ak v kotle nie je žiadna 
kapilára, mal by byť snímač umiestnený na prívodnom potrubí kotla a správne pripevnený, aby sa udržal 
blízky kontakt s tepelným médiom. Senzor by mal byť tiež izolovaný.
Snímač teploty TÚV by mal byť umiestnený v kapiláre v bojleri.
Snímač teploty podávača by mal byť namontovaný na podávači paliva, ktorý dopravuje pelety do horáka. 
Snímač teploty spalín by mal byť umiestnený v dymovode kotla.
Snímač vonkajšej teploty * (snímač počasia) by mal byť umiestnený na mieste nevystavenom slnečnému 
žiareniu a poveternostným podmienkam, najlepšie na severnej strane budovy.
Snímač hladiny paliva by mal byť inštalovaný v spodnej časti zásobníka na pelety.
Núdzový termostat STB by mal byť inštalovaný v kapiláre v hornej časti kotla.
* ďalšia možnosť ovládača
2.6. NÚDZOVÝ TERMOSTAT STB
Výrobca odporúča inštalovať havarijný termostat, ktorý chráni kotol v prípade nekontrolovaného zvýšenia 
teploty nad 85 ± 5 ° C. Senzor termostatu by mal byť umiestnený v kapiláre kotla alebo pripevnený k 
výstupnému potrubiu horúcej vody tak, aby pevne priliehal k povrchu. Po prekročení teplotného limitu sa 
odpojí okruh ventilátora a podávača, budú pracovať iba čerpadlá ÚT a TUV a na displeji sa zobrazí 
nasledujúca správa:
„ALARM STB KOTOL PREHRIATÝ“
Na obnovenie činnosti regulátora:

· Odomknite obmedzovač STB
· Počkajte, kým teplota kotla neklesne pod 70 ° C
· Odskrutkujte záslepku obmedzovača STB
· Pomocou skrutkovača stlačte tlačidlo odblokujúce regulátor
· Utiahnite záslepku obmedzovača STB a tlačidlo          spustiť automatickú prevádzku.  
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3. OPIS PREDNÉHO DISPLEJA

1. LCD displej.
2. Svietidlá signalizujúce činnosť: VENTILÁTOR, PODÁVAČ, ČERPADLO, ČERPADLO TUV VODY, 
DOPLNKOVÉ ČERPADLO atď.
3 - Funkčné tlačidlá na zmenu           hodnoty vybraného parametra, napríklad nastavenia teploty ÚK alebo TÚV. Tieto 
tlačidlá sa tiež používajú na navigáciu v manuálnom ovládaní MENU pri rozkúrovaní. 
                             Klávesa        v normálnom prevádzkovom režime slúži ako ŠTART / STOP. Dlhšie podržanie 
(približne 3 sekundy) Umožňuje prístup k manuálnemu ovládaniu MENU.
3.1. DISPLEJ
Ovládač je vybavený monochromatickým LCD displejom 2 x 16 znakov, ktorý zobrazuje všetky parametre týkajúce sa 
nastavenia a činnosti ovládača vo forme nápisov.
3.2. SIGNALIZAČNÉ SVIETIDLÁ diody

- signalizuje, že ventilátor pracuje

- svieti, keď je podávač v chode

- svieti, keď pracuje čerpadlo ú k

- svieti, keď je v prevádzke čerpadlo TÚV

- svieti, keď je v činnosti pomocné čerpadlo

- svieti, keď je zapaľovač zapnutý

- svieti, keď je v činnosti odstraňovanie 
popola alebo druhý podávač
- svieti, keď je v činnosti pohon ventilu

- svieti, keď je pripojený panel 
termostatu T1000
- rozsvieti sa, keď je pripojený modul 
Safe IT (internetový modul)
- svieti, keď je aktivovaná funkcia 
izbového termostatu
- svieti v prípade poplachu na kotle
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4. OBSLUHA

4.1. KLAVESA

 tlačítko

- krátke stlačenie na pracovnej obrazovke spustí možnosť nastavenia teploty kotla
- dlhým stlačením na pracovnej obrazovke sa vyvolá ponuka MANUÁLNE OVLÁDANIE
- pri úprave - zvýšenie hodnoty alebo zapnutie parametra

tlačítko

tlačítko

-  krátke stlačenie - zapína / vypína regulátor
- dlhé stlačenie na pracovnej obrazovke vyvolá ponuku ROZKUROVANIE a nastavenie 

parametrov
- počas zmien nastavených parametrov - potvrdenie upraveného parametra

-  krátke stlačenie na pracovnej obrazovke spustí úpravu nastavení teploty TUV
-  dlhé stlačenie na pracovnej obrazovke vyvolá SERVISNÉ MENU
-  počas editácie - zníženie hodnoty alebo vypnutie parametra

4.2. PRACOVNÝ DISPLEJ
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25. N:50 STOP6c
BO N:50 23,126

Aktuálna 
teplota kotla

Aktuálna 
teplota TÚV

Zadaná teplota 
kotla

Zadaná teplota 
TÚV 

Orientačný výkon s akým kotol 
pracuje alebo aktualny stav  

práce kotla STOP;
PRACA;ROZP;VYGAS

Aktuálna teplota 
spalín, alebo teplota 

za ventilom
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4.3. NASTAVENIE TEPLOTY KOTLA
      Ak chcete nastaviť alebo upraviť teplotu v kotle, stlačte krátko tlačidlo a na displeji           a objaví kurzor 
(_) pod nastavením teploty kotla.                      Potom pomocou tlačidla alebo nastavte alebo                                       
prepnite na správnu teplotu. Po nastavení alebo zmene teploty kotla po 3 s. kurzor zmizne a nastavenie sa 
uloží. Rozsah nastavenia teploty na kotle je od 40 do 80 ° C.

4.4. NASTAVENMIE TEPLOTY BOJLÉRA TÚV 
            Ak chcete nastaviť alebo upraviť teplotu TÚV, stlačte krátko tlačidlo a na displeji               a objaví sa 
kurzor (_) pod nastavením teploty na TÚV.                                         Potom pomocou tlačidla                         ,                 
alebo nastavte, alebo prepnite na správnu teplotu. Po nastavení alebo zmene teploty na kotle po 3 s. kurzor 
zmizne a nastavenie sa uloží. Rozsah nastavenia teploty na kotle je od 40 do 70 ° C.

POZOR! 
Ak je teplota nastavená na bojlery rovnaká ako teplota kotla alebo vyššia ako teplota nastavená na bojleri 
(priorita TÚV), regulátor sa pokúsi vykurovať v prvom rade bojlér, s teplou úžitkovou vodou. Počas tohto 
procesu musí byť teplota kotla vyššia ako nastavená teplota kotla, teda ešte vyššia ako nastavená teplota 
TÚV. Aby sa zabránilo prehriatiu miestností, pracuje čerpadlo ústredného kúrenia v prerušovaných cykloch 
(5 minút práce / 5 minút nečinnosti). Pretože teplotný rozdiel je menší ako 5 ° C medzi odčítanou teplotou z 
kotla a teplotou nastavenou na kotle, čerpadlo ústredného kúrenia začne pracovať nepretržite. Algoritmus 
ohrevu TÚV vychádza iba z jedného nastavenia - teploty TÚV, regulátor automaticky počíta zostávajúce 
parametre.
VÝSTRAHA!
Ak sa nepoužíva v systéme ústredného kúrenia Čerpadlo TÚV, musí byť vypnutá funkcia vykurovania TÚV, 
t. J. Musí byť nastavená teplota bojlera na STOP.
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25. N:50 STOP6c
BO STOP26

Profil nastavenia 
teploty kotla

Kurzor editácie 
zmeny teploty kotla

25. N:50 STOP6c
BO N:45 0%26

Kurzor editácie 
nastevenia teplpty TÚV 

Profil nastavenie teploty 
TÚV

25. 6
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4.5. NASTAVTE TEPLOTU NA KOTLE (TÚV) - LETNÝ REŽIM
Na prepnutie z nepretržitého vykurovania (ÚK a TÚV) na letný režim, tj. IBA TÚV, je potrebné znížiť 
teplotu na kotle na minimum, až kým sa na mieste, kde sa zobrazuje nastavená teplota kotla, nezobrazí (-). 
Vykurovanie kotla sa vypne a čerpadlo ústredného kúrenia nebude fungovať.    
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25. STOP6c
BO N:4526

Nastavenie teploty 
kotla deaktivované

STOP
25. 6
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4.6 MENU UŽÍVATEĽA
V užívateľskom menu sa nastavujú základné parametre činnosti regulátora, ako sú: doba pozastavenia a 
chodu podávača, max. obmedzenie rýchlosti ventilátora, nastavenie teploty za ventilom a nastavenie času a 
dátumu.

Do používateľského menu sa dostanete pridržaním klávesy                 po dobu 5 sekúnd sa aktivuje zobrazenie hlbšieho menu  
                                        Klávesy a sa používajú na pohyb medzi obrazovkami a na zmenu parametrov                                                                              
a           kláves sa          používa na umožnenie úpravy daného parametra.

4.6.1 NASTAWY PARAMETRÓW SPALANIA
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Podávač 4.0s
Pauza 12s 

Limit otáčok 
ventilátora 80%

25. N:50 STOP6c
BO N:5026

Nastavenie teploty. 40 
ventila

Dátum:
20 16-0 1-0 1

Hodina:
00:00

VÝSTUP
z menu nastavení

1

2

3

5

6

7

25. 6

Snímač počasia 
vypnutý             T- -

4 Snímač   počasia 
vypnutý    T- -

Temp.   vonk.      -10
Temp.   ventila     40

Tepl.   vonk.          0
Tepl.   ventila      35

Tepl.   vonk.    +10
Tepl.   ventila     30

ARGOS Black

TECHNIX
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Popis nastavenia parametrov spaľovania:
1. PODÁVAČ - určuje, ako dlho sa má podávač aktivovať. Hodnota je nastavená v sekundách. Rozsah nastavenia 
je od 5 do 90 sekúnd.
PAUZA - definuje časové intervaly medzi aktiváciou podávača v prevádzkovom režime. Hodnota je nastavená v 
sekundách. Rozsah nastavenia je od 5 do 250 s.

2. LIMIT  OTÁČOK VENTILÁTORA - Táto funkcia umožňuje nastaviť maximálny výkon dúchadla v prípade, 
že je pec silne prevzdušnená a spôsobí príliš silné vyfúknutie paliva. Korekcia výkonu ventilátora sa počíta od 20 
do 100 a je vyjadrená v %.

3. NASTAVENIE TEPLOTY VENTILA - toto nastavenie sa používa na nastavenie teploty na výstupe z ventilu. 
Možno nastaviť od 20 do 60 ° C.

4. SNÍMAČ POČASIA AKTÍVNY / NEAKTÍVNY* - ak je k regulátoru pripojený externý snímač teploty / 
počasia, je možné regulovať teplotu za ventilom, berúc do úvahy vonkajšiu teplotu. Keď teplota vonku klesne, 
snímač vonkajšej teploty zvýši teplotu za ventilom, a keď sa teplota vonku zvýši, zníži teplotu za ventilom.

5. Aby mohol ventil správne fungovať, sú za ventilom nastavené tri teploty pre tri vonkajšie teploty.

6. DATA - tento parameter sa nastavuje iba vtedy, keď je termostatický panel T1000 pripojený k regulátoru 
ARGOS Black. *

7. HODINA - tento parameter sa nastavuje iba vtedy, keď je termostatický panel T1000 pripojený k regulátoru 
ARGOS Black. *

8.  VÝSTUP z menu nastavení

* doplnková výbava regulátora

5. SERVISNÉ MENU
Servisný režim slúži na nastavenie ďalších funkcií regulátora, ktoré nesúvisia s procesom regulácie a 
spaľovania palivami na horáku.
                 Do servisného režimu vstúpite podržaním klávesy 5 sek, keď je zobrazená hlavná obrazovka.   
                               Kláves sa používa na povolenie / zakázanie editácie daného parametra a                 
klávesoy sú  na pohyb medzi oknami a zmenu daného parametra.

ARGOS Black

TECHNIX



Histereza    tepl.
TÚV 2

Rozkur. Davka

Termostat    izb. 
zapnutý

Typ
servisný

Tepl. zapnutia
čerpadla  U.K. 34

Termostat    izb. 
vypnutý

Spotreba    paliva
0.5 k g

25. N:50 STOP6c
BO N:5026

1

2

4

5

7

9

10 Nastavenie   spotreby
paliva          20kg/h

11

25. 6

10 min          120sek.

Výkon ventilátora v 
rozkurovaniu         25%

Znuluj     spotrebu 
paliva NIE

Typ   Uhoľný
vypnutý

8

PDod.   praca        03
 PDod.   pauza        0 

6 Cas     vyhasínania
         180s

Teplota   vyp.čerpadla    
kotla U .K.       33 

Typ   Uhoľný
zapnutý

VÝCHOD12

13

ARGOS Black

TECHNIX



Popis nastavení parametrov v SERVISNOM REŽIME

1.  ZAPNUTIE ČERPADLA ČERPADLA NA TEPLOTU - parameter, ktorý definuje teplotu, pri ktorej sa 
má v kotle zapnúť čerpadlo ústredného kúrenia. Nastavená hodnota od 10 do 70 ° C.
2. HYSTERÉZA TEPLOTY TÚV - interval medzi teplotou TÚV, pri ktorej je zapnutý ohrev TÚV, a 
teplotou TÚV, pri ktorej je vypnutý ohrev. Potom sa aktivuje čerpadlo na teplú úžitkovú vodu. Možno 
nastaviť od 1 do 10 ° C.
3. DODATOČNÉ ČERPADLO ÚK - funkcia umožňuje nastaviť, ako dlho a v akých intervaloch má 
prídavné čerpadlo ústredného kúrenia pracovať.
4. prevádzka - doba prevádzky prídavného čerpadla ústredného kúrenia vyjadrené v minútach.
5. pauza - doba nečinnosti dodatočného čerpadla ústredného kúrenia vyjadrené v minútach
6. ZAPÁLENIE - parameter, v ktorom sa má zapáliť palivo v horáku (hodnota nastavená v min.).
7. PODSYP DÁVKA - (Počiatočná dávka paliva) - táto funkcia umožňuje nastaviť, ako dlho má podávač 
podávať palivo do horáka tak, aby počas zapaľovania bol zapaľovač zakrytý (hodnota nastavená v sekundách).
8. VÝKON VENTILÁTORA VENTILÁTORA - tento parameter umožňuje nastaviť výkon ventilátora 
počas zapaľovania tak, aby bolo palivo na horáku odplynené a zapálené (hodnota je nastavená v%).
9. ČAS VYPNUTIA - čas, v ktorom sa má uhasiť pec v horáku. Po uplynutí tejto doby sa regulátor prepne 
do polohy STOP. Hodnota tohto parametra je nastavená v sekundách.

10. IZBOVÝ TERMOSTAT - regulátor môže pracovať s izbovým termostatom pracujúcim na princípe 
uzavretého / otvoreného kontaktu. Potom riadi aktiváciu čerpadla ústredného kúrenia. a hasenie horáka a 
kotla.

- ZAPNUTÝ 
- VYPNUTÝ

8. TYP UHOĽNÝ VYPNUTÝ -Tento režim umožňuje kotlu pracovať pri použití uhlia alebo napríklad pri 
poškodení snímača výfukových plynov. Kotol pracuje nepretržite, nefunguje funkcia ZAPÁLENIE A 
VYHASENIE.
ZAPNUTÝ 
VYPNUTÝ

9. TEPLOTA VYPÍNANIA KOTLA - parameter, ktorý definuje teplotu, pri ktorej sa má kotol vypnúť a 
vstúpiť do režimu STOP. Hodnotu je možné nastaviť od 30 do 50 ° C.
10. SPOTREBA PALIVA - obrazovka zobrazujúca spotrebu paliva pri horení. Regulátor automaticky 
počíta čas činnosti podávača a počíta, koľko horáka spálilo palivo počas celého spaľovacieho cyklu.
11. NASTAVENIE SPOTREBY PALIVA - tento parameter sa používa na nastavenie množstva paliva, 
ktoré bude podávač dopravovať v nepretržitej prevádzke. Ak poznáme množstvo paliva privádzaného 
podávačom, môžeme
vypočítajte približné množstvo paliva spotrebovaného v kilogramoch našim kotlom z doby prevádzky 
podávača
12. VÝMAZ POČITADLA SPOTREBY - parameter pre vynulovanie počítadla SPOTREBY PALIVA.

113. VÝCHOD
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6. RUČNÁ PREVÁDZKA
Funkcie v ponuke RUČNÉ OVLÁDANIE sa používajú hlavne pri kontrole správne pripojených 
prijímačov napätia k regulátoru, ako sú napríklad čerpadlo ÚT, čerpadlo TÚV, podávač, dúchadlo atď.
Pre vstup do RUČNÉHO OVLÁDANIA podržte stlačené tlačidlo                asi na 5 sekúnd.

Pomocou klávesu sa môžete pohybovať po rôznych zariadeniach v ponuke RUČNÉ OVLÁDANIE          . 
Klávesami        i         povolíme alebo zakážeme daný výstup napätia. Hodnota 0 pre daný parameter 
znamená, že daný prijímač je vypnutý a indikátor daného prijímača je vypnutý. Na druhej strane hodnota 1 
označuje, že daný prijímač je zapnutý a rozsvieti sa indikátor zodpovedný za daný prijímač. Ak je k 
regulátoru pripojený 3-cestný alebo 4-cestný pohon ventilu, správne pripojenie pravého alebo ľavého 
otáčania akčného člena bude signalizované na regulátore ako hodnota VĽAVO / VPRAVO.         

Pod:0 Dm:     0 25
CO:0

Zaw or  4d STOP
CWU: 0 W yj

25. N:50 STOP6c
BO N:5026 GRZ:025.5 Po2: 0 PDOD: 0

stlač klávesu        

7. ROZKUROVANIE
Regulátor ARGOS Black môže automaticky riadiť proces zapaľovania a hasenia v horákoch na pelety. 
Proces zapaľovania spočíva v automatickom dávkovaní počiatočnej dávky paliva do horáka, spustení 
zapaľovača a zapnutí dúchadla. Počiatočná dávka a čas, v ktorom sa majú pelety vznietiť

v horáku nastavuje výrobca horáka v SERVISNOM MENU v závislosti od prevedenia horáka.

Pre zapálenie horáka a kotla stlačte tlačidlo,               keď je zobrazená hlavná obrazovka a regulátor je v 
režime STOP. Informácie o začatom procese horenia budú na obrazovke v pravom hornom rohu signalizovať 
slovom ROZP, ktoré sa bude striedať s výkonom dúchadla pri horení. Ovládač zapne dúchadlo na niekoľko 
sekúnd so zvýšeným výkonom, aby vyfúkol horák, a potom zapne podávač, aby nalial počiatočnú dávku do 
horáka. Zvyšujúca sa teplota výfukových plynov signalizuje, že sa palivo vznietilo v horáku. Pri spaľovaní 
paliva v horáku a po uplynutí 1/2 času zapaľovania ovládač na krátku dobu aktivuje podávač a na horák 
nastrieka ďalšie palivo.

Ak počas prvého pokusu o zapálenie regulátor ARGOS Black nezapáli palivo v horáku, regulátor pristúpi k 
druhému pokusu o zapaľovanie. Pri druhom pokuse o zapálenie je posypaná 1/2 počiatočnej dávky paliva. 
Ak sa palivo v horáku nezapáli ani v priebehu týchto dvoch pokusov, zobrazí sa správa ŽIADNE PALIVO. 
Skontrolujte, či je na horáku palivo, či nie sú upchaté vzduchové potrubia v horáku alebo či nie je poškodený 
zapaľovač.

POZOR !!! Pred prvým zapálením sa uistite, či je podávač paliva úplne naplnený.      

8. VYHASÍNANIE
Proces vyhasínania spočíva v zastavení procesu horenia a spustení dúchadla. Tento proces trvá dovtedy, 

kým je v ponuke služieb nastavená hodnota hasenia. Predvolená hodnota je 180 sekúnd.
Ak chcete spustiť proces vypínania, pri zobrazení hlavnej obrazovky, keď je ovládač v prevádzke,
. Informácie o procese vypínania sa zobrazia na hlavnej obrazovke  v
v pravom hornom rohu v tvare EXP.
                            Keď je proces zaslepovania ukončený, regulátor sa automat. prepne do polohy STOP.
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9. UHOĽNÝ TYP
V prípade použitia  uhlia EKOHRÁŠKU v procese spaľovania ekologického hrachového uhlia prepnite 
prevádzkový režim regulátora v servisnom menu na REŽIM UHLIA ZAPNUTÝ. Proces spaľovania je 
potom založený iba na meraní teploty kotla, teplota spalín sa do procesu spaľovania nezapája. Funkcie 
ROZKUROVANIE a VYHASÍNANIE taktiež nefungujú.
V užívateľskej ponuke v spaľovacej ponuke sú ďalšie parametre:   

16

Udržanie.Ventilátor
10 min.         15 sek.

Udržanie  dávka   10s 
Pri ktorom odvetraní         1

3

5

Výkon ventilátora
v udržaní.  1 00%

4

Podávač 4.0s
Pauza 12s 

Limit otáčok
ventilátora 80%

25. N:50 STOP6c
BO N:5026

Nastav. teopl. 40 
zventila

Data:
2016-0 1-0 1

1

2

6

8

25. 6

Snímač   počasia 
vypnutý    T- -

7 Snímač   počasia 
zapnutý    T- -

Tepl.   vonkaj.      -10
Tepl.   ventila     40

Hodina:
00:00

VÝCHOD
z menu nastav

9

10

Tepl.   vonkaj..          0
Tepl.   ventila      35

Tepl.   vonkaj.    +10
Tepl.   ventila   30

ARGOS Black

TECHNIX



Popis nastavenia parametrov spaľovania:
1. PODÁVAČ - definuje, ako dlho má byť podávač aktivovaný. Hodnota je nastavená v sekundách. Rozsah 
nastavenia je od 5 do 90 sekúnd.
2. PAUZA - definuje časové intervaly medzi aktiváciou podávača v prevádzkovom režime. Hodnota je nastavená v 
sekundách. Rozsah nastavenia je od 5 do 250 sekúnd.
3. OBMEDZENIE OTÁČOK VENTILÁTORA - táto funkcia umožňuje nastaviť maximálny výkon dúchadla, 
keď je kotol silno vetraný, spôsobuje príliš silné vyfúkavanie paliva z horáka, zvyšuje tepelnú stratu v komíne. 
Korekcia výkonu ventilátora sa počíta od 20 do 100 a je vyjadrená v%.
4. ÚDRŽIAVANIE - táto funkcia definuje každých koľko minút a ako dlho sa má zapnúť dúchadlo, keď kotol 
dosiahol nastavenú teplotu a nefunguje. Hodnota nastavenia je od 1 do 90 minút. pauza medzi zapnutím ventilátora a 
0 (vypnutým) na 90 sekúnd. doba prevádzky ventilátora.
5. VÝKON VENTILÁTORA V UDRŽANÍ  - táto funkcia definuje, s akým výkonom by sa mal ventilátor zapnúť
6. v cykloch fúkania na udržanie ohňa v peci. Rozsah nastavenia je od 20% do 100%.
7. ÚDRŽANIE DÁVKA - určuje, ako dlho sa má podávač zapnúť, aby udržal oheň. Hodnota je nastavená v 
rozmedzí od 5 do 30 sekúnd.
8. PRI KTOROM ODVETRANÍ MA BYŤ PODANÁ DÁVKA PALIVA V UDRŽANÍ - tento parameter 
definuje, aký cyklus zapnutia ventilátora pri udržiavaní ohňa má začať podávač, aby dodával palivo do horáka pri 
udržiavaní ohňa. Hodnota multiplicity je nastavená v rozmedzí od 1 do 10.
9. NASTAVENIE TEPLOTY VENTILU - toto nastavenie sa používa na nastavenie teploty na výstupe z ventilu. 
Možno nastaviť od 20 do 60 ° C.
10. SNÍMAČ POČASIA VYPNUTÝ / ZAPNUTÝ * - ak je k regulátoru pripojený externý snímač teploty / 
počasia, je možné regulovať teplotu za ventilom, berúc do úvahy vonkajšiu teplotu . Keď vonkajšia teplota klesne, 
snímač vonkajšej teploty zvýši teplotu za ventilom, a keď vonkajšia teplota stúpne, zníži teplotu za ventilom.
Aby mohol ventil správne fungovať, sú za ventilom nastavené tri teploty pre tri hodnoty vonkajšej teploty.
11. DÁTUM - tento parameter je nastavený iba vtedy, keď je IZBOVÝ TERMOSTAT-  T1000 prI regulátore 
ARGOS Black. *
12. HODINA - tento parameter sa nastavuje, iba ak je termostatický panel T1000 pripojený k regulátoru 
ARGOS Black. *
13. VÝSTUP z ponuky nastavení

* doplnkové vybavenie regulátora
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Prijímač RTH spolupracuje s bezdrôtovým TERMOSTATOM regulátorom T1000 RTH. Prijímač je 
inštalovaný vedľa vykurovacieho zariadenia a musí byť pripojený k elektrickej sieti pomocou napájacieho 
zdroja.
Prijímač RTH by mal byť pripojený k radiču (obr. 1) pomocou dvojžilového kábla ku konektoru RS 485 na 
zadnej stene krytu radiča alebo priamo ku konektoru RS 485 v radiči.

19

ARGOS Black

10.3. PRIPOJENIE 3 ALEBO 4-CESTNÝ VENTILOVÝ REGULÁTOR 
Regulátor ARGOS Black je vybavený modulom pohonu ventilov s 3 alebo 4 smermi. Ovládač 
zmiešavacieho ventilu je navrhnutý tak, aby plynulo nastavoval polohu trojcestného alebo štvorcestného 
ovládača ventilu. Cieľom regulácie je udržiavať teplotu nastavenú používateľom na výstupe z ventilu. 
Regulátor je prispôsobený na prácu s ventilmi napájanými striedavým prúdom 230V 50Hz. Regulátor 
navyše umožňuje prevádzku obehového čerpadla

Rys.1

1234

ZASILANIE

STATUS

RX 485

230V AC
5V DC 0,5W

1
2

3

1
2

3

1 - N spoločný          
ventil 

2 - L1 - prawo

3 - L2 - lewo

22.8c N:22 STOP

BO 22 STOP 25.3

TECHNIX



10. DODATOČNÉ FUNKCIE REGULÁTORA
10.1. IZBOVÝ TERMOSTAT
Regulátor ARGOS Black môže pracovať s akýmkoľvek izbovým termostatom pracujúcim na princípe 
uzavretého / otvoreného kontaktu.
Izbový termostat by mal byť pripojený priamo k špeciálnemu konektoru, ak je pripojený k regulátoru a je 
správne označený.

Ak chcete aktivovať funkciu termostatu, vstúpte do ponuky SERVISNÝ REŽIM a potom prejdite do okna 
priestorového termostatu - vypnutie a funkciu zapnite. Po aktivácii sa na hlavnej obrazovke displeja zobrazí text 
informujúci o aktivovanej funkcii izbového termostatu.      

POZOR!  Keď je v regulátore aktivovaná funkcia izbového termostatu a kontakt termostatu je otvorený 
(chladenie) a čerpadlo ústredného kúrenia nefunguje, regulátor sa prepne do režimu VYPNUTIE, na obrazovke v 
pravom hornom rohu bliká slovo ROZKUR.  pohotovostný režim, alebo UDRŽIAVANIE.

10.2. PANEL TERMOSTATU T1000 RTH

Regulátor ARGOS Black je vybavený komunikáciou modbus RS485, takže k nemu môžete pripojiť termostatický 
panel T1000, ktorý je nainštalovaný v dome a ktorý zobrazuje základné informácie o teplote na kotle a na kotle na 
TÚV. Ďalej je možné z polohy panelu T1000 korigovať teploty v kotle a TÚV bez toho, aby ste museli ísť do 
kotolne.
Ďalšou vlastnosťou panelu T1000 je izbový termostat, ktorý pracuje rovnako ako štandardný izbový termostat. Pre 
správnu činnosť panelu T1000, najmä pri použití funkcie izbového termostatu, je potrebné v regulátore ARGOS 
Black nastaviť čas a dátum.     

25,0 N:50 STOP
BO N:45 Ter:026

TERMOSTAT IZBOVÝ
1. Ter:0 - kont.termost. otvorený. 
Čerpadlo Ú.K. nepracuje. Kociol 
przechodzi do VYHASÍNANIA.

2. Ter:1 - kont.termost. zatvorený 
Čerpadlo U.K. pracuje. Kociol 
przechádza do ROZKUROVANIA
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10.4. ZAPOJENIE VONKAJŠIEHO SNÍMAČA TEPLOTY   
Regulátor ARGOS Black môže regulovať teplotu trojcestného alebo štvorcestného ventilu prostredníctvom 
vonkajšej teploty. Pre správnu činnosť ventilu je teplota nastavená za ventilom nastavená na tri stredné 
vonkajšie teploty:

TEMP pre -10°C v onkajšia 
TEMP pre    0°C v onkajšia 
TEMP pre       +10°C v onkajšia

Ak chcete k regulátoru namontovať ďalší teplotný snímač, nakloňte prednú časť regulátora (panel) a ku 
konektoru označenému ako TEMP SENSOR. VONKAJŠIE / POČASIE, zaskrutkujte príslušný snímač 
do svorky, ktorý predtým prešiel cez prechodku v zadnej časti krytu
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10.5. SNÍMAČ OTVORENIA ZÁSOBNÍKA
Regulátor ARGOS Black môže dodatočne komunikovať so snímačom (magnetický jazýčkový kontakt, mechanický 
kontakt zatvorený / otvorený) na otvorenie klapky zásobníka v kotle. Táto funkcia spočíva v tom, že keď je kontakt 
senzora otvorený, regulátor zastaví činnosť dúchadla a podávača. Opätovným zatvorením kontaktu sa vrátite do 
práce. Klapka zásobníka otvorená dlhšie ako 5 minút. spôsobí prepnutie regulátora do režimu STOP.

Ak chcete nainštalovať ďalší snímač na otvorenie klapky zásobníka v ovládači, sklopte prednú časť ovládača 
(panel) a zaskrutkujte príslušný kábel snímača do konektora označeného ako SNÍMAČ  KLAPKY vo svorke.

ELEKTRO-MIZ  Pleszew
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10.6. ZAPOJJENIE INTERNETOVÉHO MODULU -  SAFE IT.

SAFE IT je hardvérové   a IT riešenie na diaľkové monitorovanie kotlov UK pomocou ľubovoľného 
elektronického zariadenia (notebook, počítač, tablet) pripojeného k internetu.

Parametre a stav pripojeného zariadenia sa monitorujú zobrazením portálu Nefelen na webovej stránke 
steruj.online na akomkoľvek zariadení s prehliadačom pripojeným k internetu.

SAFE IT vám tiež umožňuje nastaviť konfiguračné parametre pripojenej riadiacej jednotky.

K modulu SAFE IT je možné pridať snímač merania oxidu uhoľnatého, vďaka ktorému môžeme 
merať koncentráciu oxidu uhoľnatého v kotolni a pokiaľ dôjde k zvýšeniu alebo prekročeniu stavu 
merania, budeme o tom informovaní emailom a zároveň bude zastavená prevádzka kotla.

Modul SAFE IT by sa mal pripojiť jednotke (obr. 1) pomocou dvojžilového kábla ku konektoru RS 485 na 
zadnej stene krytu alebo priamo ku konektoru RS 485 v radiči.

230V AC
5V DC 0,5W
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11. ALARMY A HLÁSENIA
Na displeji sa môžu zobraziť nasledujúce alarmy alebo správy:

Alarm kociol
przegrzany

Alar m uszk odzony
czujnik  temp.  CO

Alarm czujnika
kosza

ALARM ZAPALENIE
OPALU

Alarm uszkodzony
czujnik  temp.  CO

Alarm STB kociol
przegrzany

Brak
komunikacji

Alarm   rozpalanie
nieudane

Alarm czujnika
CWU

POZOR!!!  Všetky správy o alarmoch sa odstránia vypnutím napájania riadiacej jednotky prepínačom 0/1.

Alarm czujnika
spalin

PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY KOTLA – v ymeňte 
snímač teploty kotla. Kotol prejde do režimu STOP, automaticky 
sa aktivujú čerpadlá ÚK a TUV.

PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY SPALÍN – musí byť 
vymenený snímač teploty spalín. Kotol prechádza do núdzového 
režimu, aktivuje podávač, čerpadlo ústredného kúrenia a čerpadlo 
na teplú vodu pre domácnosť. PODSVIETENIE nefunguje. Aby 
kotol mohol pokračovať pri výmene snímača, musí byť v 
servisnom menu aktivovaný núdzový režim.
PORUCHA SNÍMAČA ZÁSOBNÍKA –  mal by sa vymeniť 
snímač teploty ochrany zásobníka. Kotol prechádza do 
núdzového režimu, aktivuje podávač, čerpadlo ústredného 
kúrenia a čerpadlo na teplú vodu pre domácnosť. Aby kotol 
mohol pokračovať pri výmene snímača, musí byť v servisnom 
menu aktivovaný núdzový režim. 
PORUCHA SNÍMAČA TÚV –  vymeňte snímač teploty teplej 
vody. Kotol pracuje ďalej, ale nereguluje teplotu v kotle a 
nezapína čerpadlo TUV, alarm sa zobrazuje každú 1 minútu 
striedavo s hlavnou obrazovkou.

ALARM PREHRIATY KOTOL –  teplota v kotle vzrástla nad 
85 ° C, kotol sa zastaví, je v činnosti iba čerpadlo ústredného 
kúrenia a teplej vody. Je potrebné počkať, kým teplota v kotle 
neklesne pod 85 ° C a znovu zapnúť regulátor.

ALARM STB PREHRIATY KOTOL–regulátor môže byť 
dodatočne vybavený núdzovým spínačom STB chrániacim kotol 
pred prehriatím. Odpojí okruh ventilátora a podávač, ak teplota 
kotla presahuje 85 ° C. Kotol ide do stavu STOP, pracuje iba 
čerpadlo ústredného kúrenia a teplej vody. Mali by ste počkať, 
kým teplota kotla neklesne pod 85 ° C, zrušiť alarm STB a 
reštartovať regulátor.
ALARM ZAPALENIE PALIVA – správa označujúca, že 
teplota na podávači prekročila 60 ° C a regulátor prešiel z režimu 
podávača do režimu núdzového vyhadzovania paliva. Takáto 
situácia môže nastať, keď sa teplo z horáka vráti späť do 
podávača. Podávač pracuje 5 minút. Kotol zostane v režime 
STOP, fungujú iba čerpadlá ústredného kúrenia a teplej vody.

CHYBA KOMUNIKÁCIE  Táto správa sa objaví, keď dôjde k 
prerušeniu RS komunikácie medzi zobrazovacím panelom a 
riadiacim modulom.                                                                
ALARM NEÚSPEŠNÉ ROZKUROVANIE   Táto správa sa 
zobrazí, keď regulátor urobí dva pokusy o zapálenie paliva v 
horáku a k podpáleniu nedôjde. Musíte skontrolovať: kúrenie, 
palivo v zásobníku, parametre zapaľovania.

ARGOS Black
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OTVORENÝ 
ZÁSOBNÍK

KOŠÍK OTVORENÝ - (koncový spínač otvorený) táto správa 
sa zobrazí, keď je otvorená klapka palivovej nádrže. Regulátor 
sa prepne do režimu zastavenia podávača a dúchadla, čerpadlá 
ÚK a TÚV sú v prevádzke. Po zatvorení poklopu zásobníka sa 
regulátor vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu. 
Keď je dvierka zásobníka otvorené dlhšie ako 5 minút. 
regulátor prejde do režimu STOP.

POZOR!!!  Všetky správy o alarmoch sa odstránia vypnutím napájania RIADIACEJ JEDNOTKY  
prepínačom 0/1.

ARGOS Black
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12. TECHNICKÉ PARAMETRE

Parametre elektronické:

Napájanie ± 10%  ~ 230 V AC/ 50 Hz
Vlastná spotreba     3 W
Maximálny výkon venmtilátora 100 W
Maximálny výkon podávača 2 300 W
Maximálny výkon čarpadla Ú.K. 100 W 
Maximálny výkon čerpadla T.Ú.V.  100 W
Maximalny výkon čerpadla dodatočného 100 W
Maximálny výkon špirály  zapaľovania 300 W
Maximálny výkon podávača 1 100 W
Pomery meraní :

Presnosť merania teploty  ( histeréza ) 2°C
Presnosť meranie výstupnej vody  0,1°C

1°C Rozdielnosť ostatných meraných teplôt        
Rozsah meraných teplôt   0-100°C

Ostatné parametre

Prevádzkové teploty 0-50°C
Vlhkosť  5 -95% bez kondesacji
Stupeň ochrany I P 40
Trieda izolácií I 
Rozsah nastavení teplôt kotla 40-80°C
Rozsah nastavení teplôt TÚV 40-70°C
Dvojitá ochrana prúdových výstupov, nad 5 ° C od nastavenej teploty, sú odpojené 
podávač a ventilator.
Funkcia protimrazovej ochrany, pri teplote nižšej ako 5 ° C je aktivované obehové čerpadlo ÚT.

ARGOS Black
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13. HLÁSENIE O ZLYHANÍ, PRAVIDLÁ SLUŽBY ZÁRUKY 

1. Výrobca poskytuje profesionálny servis v sídle spoločnosti TECHNIX.

2. Záruka sa vzťahuje na obdobie 24 mesiacov od dátumu nákupu, nie však dlhšie ako 30 mesiacov od dátumu 
výroby.

3. Poruchy a poškodenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené do 14 dní od dátumu dodania 
zariadenia do služby

4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené používateľom v dôsledku nesprávnej obsluhy, úprav a opráv 
vykonaných mimo servis, tepelných a mechanických poškodení a z nezávislých dôvodov, ako je blesk, prepätie. atď.

5. Náklady na dopravu na web znáša zákazník.

6. Pri uplatnení reklamácie priložte záručný list, popis chyby, presnú spiatočnú adresu a kontaktné telefónne číslo. V 
opačnom prípade bude reklamácia vybavená v dlhšej dobe.

7. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list v deň dodania zariadenia. Záručný list, ktorý nie je vyplnený alebo 
neobsahuje žiadne opravy alebo vymazania, znemožňuje použitie
z akýchkoľvek záručných práv.

ARGOS Black
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DÁTUM Opis reklamácie Podpis a päčiatka

Dátum výroby 

Dátum predaja: Podpis a päčiatka

14. ZÁRUČNÁ KARTA
ARGOS Black
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