
Riadiaca jednotka kotolne 

(kotol, akumulačná nádoba, TÚV, Solar, 
okruh radiátorov, okruh podlahovky, izbový 

termostat) 

RJ AKU 



Opis zariadenia 
Riadiaca jednotka RJ AKU je navrhnutá pre presné riadenie 

vykurovania kotolne s AKU nádobou, radiátorovým, podlahovým 
okruhom a ohrevom TÚV a solárnym ohrevom, podporuje komunikáciu 
s izbovým termostatom a obsahuje spínaný kontakt pre ľubovoľný kotol 
(zdroj tepla). 
Jednotka nepoužíva žiadne premenné hodnoty ani menu, logika riadenia 
procesu vykurovania. 
Program je nachystaný na 100% bezobsluhovú prevádzku. RJ AKU sa 
snaží maximálne nahriať akumulačnú nádobu a až pri jej úplnom 
ochladení aktivuje opätovne zdroj tepla. 
Ohrev TÚV je priebežne udržiavaný čerpadlom zadanú na 55 °C 
riadiaca jednotka podporuje solárny ohrev. Izbový termostat riadi 
radiátorový aj podlahový okruh je chránený proti prehriatiu nad 55 °C. 
Ochrana proti prehriatiu aktivuje všetky čerpadlá. 

Zoznam Výstupov 

Snímače Teploty T- izbový termostat 

T1- kotol 
T2- AKU horná teplota 
T3- Aku dolná teplota 
T4- TÚV (bojler) 
T5-podlahovka 
T6- Solár 
TX priemerná stredná teplota Aku 

Čerpadlá 
C1- Akumulačné čerpadlo – kotol AKU nádoba 
C2- čerpadlo TÚV 
C3- čerpadlo radiátora 
C4- čerpadlo podlahovky 
C5- čerpadlo solárneho okruhu 
K1- beznapäťový spínaný kontakt 



KOTOL / AKU NÁDOBA 

- Rozkrenie kotla
Spínaný kontakt K1 aktivuje do prevádzky kotol pri poklese hornej 
teploty aku nádoby T2 pod 55°C. 

- Vyhasenie kotla
Kontakt K1 rozopne prevádzku kotla po dosiahnutí dolnej teploty AKU 
nádoby T3  o 10 °C nižšiu ako teplota T1. Tzn. Zadanou teplotou kotla 
môžeme meniť dobíjanie AKU  nádoby.  

PRÍKLAD:  
Zadaná teplota kotla 85 ° a dolná teplota T3 dosiahne 75 ° rozopne sa 
spínaný kontakt K 

PREVÁDZKA ČERPADLA C1 – AKU 

Ak je teplota (T1) vyššia ako horná teplota Aku nádoby (T2) čerpadlo 
(C1) funguje nepretržite. Zároveň to slúži ako ochrana kotla proti 
prehriatiu. Ak je teplota kotla (T1) nižšia ako teplota AKU nádoby 
(T2)  čerpadlo (C1) sa okamžite vypne, zároveň to slúži ako ochrana 
ochladzovania AKU nádoby cez komín.  

Podrobný opis prevádzky zariadenia 



Ak teplota (T4) TÚV dosiahne teplotu 55°C vypne sa čerpadlo TÚV. 
Pokiaľ horná teplota nádoby (T2) je nižšia ako (T4) čerpadlo nepracuje, 
slúži to na ochranu ochladzovania TÚV. Zásobník TÚV musí byť 
hydraulicky zapojený z výstupu najvyššej časti AKU nádoby viď 
schéma zapojenia : 

Ohrev TÚV z AKU nádoby 



Radiátorový a podlahový okruh/izbový termostat 

Radiátorový a podlahový okruh musí byť teplotne riadený 3-cestným 
termostatickým zmiešavacím ventilom, najlepšie 35-60°C radiátor a 
20-47°C podlahovka.
Izbový termostat T spína obe čerpadlá súčasne (podlahové aj
radiátorové) podľa nastaveného programu vykurovania. Podlahový
okruh obsahuje teplotný snímač T5, ktorý nám zobrazuje aktuálnu
teplotu podlahy a v prípade, že teplota podlahy stúpne nad 55°C
čerpadlo sa automaticky vypne aj pri vzopnutom termostate.
Radiátorový okruh snímač teploty neobsahuje, riadime ju 3-cestným
zmiešavacím ventilom.
Čerpadlo podlahy C4  pracuje nad prahom teploty T2 30°C (horná
teplota AKU nádoby )
Čerpadlo radiátora C3 pracuje nad prahom teploty 40°C.

SOLAR – OKRUH 

Čerpadlo solárneho okruhu C5 pracuje vždy pokiaľ je teplota na 
solárnom snímači T6 vyššia ako priemerná teplota AKU nádoby TX. 
Pokiaľ teplota na solárnom snímači T6 klesne pod priemernú TX 
čerpadlo C5 sa okamžite vypína. 

Ochrana proti prehriatiu kotla 

Pokiaľ teplota kotla na snímači T1 stúpne nad 90°C aktivujú sa čerpadlá 
C1,C2,C3,C4 a čerpadlo podlahovku C4 po dosiahnutí 55°C sa vypína.  

Systém riadenia vykurovania 



Test čerpadiel 

Po zapnutí riadiacej jednotky hlavným vypínačom a úvodnej reklame sa 
aktivuje test čerpadiel. Každé čerpadlo od C1-C5 bude aktívne 10 
sekúnd pre kontrolu správneho zapojenia. 

Technické informácie jednotky RJ AKU 

Napájacie napätie 230V/50 Hz 
Maximálny príkon jednotky v rátane záťaží: 1000 W 

Maximálne zaťaženie výstupov pre čerpadla: 200W na jeden výstup 
Výstupné napätie na napájanie čerpadiel 230V/50Hz 

Obvod spínania čerpadiel: Triak 
Obvod spínania kotla: Relé 3A/230V / bez napäťový výstup 

(galvanický oddelený) 
Spínanie termostatu: 5V 

Maximálne zaťaženie 5V zdroja: 100mA 
Typ snímača teploty: Termistor NTC 10k 

Napätie na termistoru: 5V (galvanicky oddelené) 
Presnosť merania teploty: +- 1 oC 

Typ displeja: TFT SPI 1,44" 128x128 V2.1 
Typ procesora: ATMEGA328PU 

Pracovná frekvencia procesora 16 MH



ZÁRUČNÁ KARTA 
Certifikácia kvality a kompletnosti 

Podľa daných podmienok je poskytnutá záruka na typ 
RIADIACEJ JEDNOTKY RJ AKU

v súlade s návodom na použitie 

Výrobné číslo * ....................................... 

Výkon  ............................................................

Užívateľ / Priezvisko a krstné meno / ** .......................................... .................................................. ........................................ 

Adresa / ulica, mesto, PSČ / ** ...................................... .................................................. ...................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

tel./fax**.............................................................................. 

e-mail**................................................................................................

Dátum predaja 
................................................... 

Dátum inštalácie 

................................................... 

(pečiatka a podpis predajcu) (pečiatka a podpis inštalatéra) 

EXPOL TRADE s.r.o. 

• ul. Šarišská 495/2,Hanušovce nad Topľou 094 31, Kontakt:0908 577 997, 0905 449 954, Servis: 0948 151 101



ZÁRUKA OPRAVY A ÚDRŽBA

l.p. dátum opis poškodenia, opravené položky, 
popis vykonaných činností poznámky pečiatka a 

podpis služby 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.



Pred spustením 
zariadenia si 

prečítajte návod na 
obsluhu 

Výstraha pred 
úrazom 

elektrickým 
prúdom 

POZOR !!! 



 Kontakt: 

0905 449 954-Odborné poradenstvo
 

0948 159 101- Servis 
 

0908 577 997- Office 

e-mail:

kotly@expol.sk 

EXPOL TRADE, 
s.r.o.

Šarišská  495/2

094 31 Hanušovce nad 
Topľou
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