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OVLÁDACÍ PRVKY

tlačítka (význam dle textového popisu tlačítka)
šedé .. obecně pro výběr, nastavení hodnot... –
modré .. výběr ze dvou stavů – je přímo v řetězci podmínek pro ovládání zařízení
oranžové .. zápis dat do PLC, reset dat a stavů

informační pole
bílé pole .. informace o stavu, hodnotě...

nelze editovat, pouze pro čtení
bleděžluté pole .. lze editovat pomocí tlačítek šedé barvy v
žluté pole .. lze editovat přímo

klávesnice pro editaci se otevře v novém okně kliknutím na pole

SKLADBA OBRAZOVEK

hlavní menu   ........................... přehled technologiehlavní menu   ........................... přehled technologie
stav ovládání zařízení
nastavení času
prázdniny   ...............................
týdenní prog. zařízení (běžný režim)
programy týdnů
programy dnů
uživatel ruční ovládání
alarmy    ...................................

+ pro servis
data zařízení TOPENÍ
data zařízení BINÁR
servis nastavení mezí
servis ruční ovládání
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– pouze ovládá zobrazení a nastavení hodnot
řetězci podmínek pro ovládání zařízení

lze editovat pomocí tlačítek šedé barvy v okolí pole

novém okně kliknutím na pole

stav ovládání zařízení

............................... týdenní prog. zařízení prázdniny (rež. prázd.)
týdenní prog. zařízení (běžný režim)

uživatel ruční ovládání
................................... alarmy čidel

stavy a poruchy PID regulace
záznamy
grafy

data zařízení TOPENÍ

servis nastavení mezí
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PRINCIP ŘÍZENÍ

V programech DEN  (18 v paměti) má každé zařízení řídící data pro chod (zap/vyp a teplota).
Data mají značku, že jsou platná (povol/zákaz daného úseku dne) a čas, od kterého platí.
Řídící data DEN jsou konfigurována do dní programu TÝDEN (18 v paměti) 
Pokud den v prog. TÝDEN není povolen, jsou platná poslední data z předchozího dne.
V programech zařízení (pro běžný režim) a zařízení_prázdniny (pro režim prázdniny) lze přiřadit program TÝDEN 
jednotlivým zařízením. Režim prázdniny je vymezen časovým úsekem od
V programech zařízení lze řízení programem TÝDEN blokovat a nastavit řídící data ručně.

PROGRAM DEN

1-18

PROGRAM TÝDEN

1-18

časové vymezení režimu 
PRÁZDNINY

tlačítko výběru režimu

tlačítko povolení režimu
PRÁZDNINY

režim .. běžný/prázdniny – oba režimy mají svá řídicí data pro zařízení
– režim prázdniny je nutno povolit modrým tlačítkem u tl. *prázdniny*
povolením je přepínán režim běžný a prázdniny dle nastaveného času 
pro prázdniny, pokud je tl. ve stavu zákaz, lze přepínat režim přímo

HLAVNÍ MENU
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V programech DEN  (18 v paměti) má každé zařízení řídící data pro chod (zap/vyp a teplota).
Data mají značku, že jsou platná (povol/zákaz daného úseku dne) a čas, od kterého platí.
Řídící data DEN jsou konfigurována do dní programu TÝDEN (18 v paměti) - dny programu lze povolit jednotlivě.
Pokud den v prog. TÝDEN není povolen, jsou platná poslední data z předchozího dne.
V programech zařízení (pro běžný režim) a zařízení_prázdniny (pro režim prázdniny) lze přiřadit program TÝDEN 
jednotlivým zařízením. Režim prázdniny je vymezen časovým úsekem od-do.
V programech zařízení lze řízení programem TÝDEN blokovat a nastavit řídící data ručně.

TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ
BĚŽNÝ REŽIM

TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ
PRÁZDNINYPRÁZDNINY

časové vymezení režimu 

tlačítko výběru režimu

datum

oba režimy mají svá řídicí data pro zařízení
režim prázdniny je nutno povolit modrým tlačítkem u tl. *prázdniny*

povolením je přepínán režim běžný a prázdniny dle nastaveného času 
pro prázdniny, pokud je tl. ve stavu zákaz, lze přepínat režim přímo

alarm/varování .. suma 
stavů, podrobnosti na 
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stavů, podrobnosti na 
obrazovce alarmů tlačítkem 
*alarmy*

data pro servis



PŘEHLED TECHNOLOGIE

Obrazovka slouží pouze pro přehled (čtení) hodnot.
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požad. teplota program + korekce

NB - nová budova
SB - stará budova

stav zařízení
šedá - neaktivní, vypnuto
zelená, červená - aktivní, zapnuto

vypočítaná (programem 
požadovaná) teplota topné vody

topné sekce el. kotletopné sekce el. kotle
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NASTAVENÍ ČASU

nastavení času - hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš

PRÁZDNINY

nastavení času - hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš

řídící data zařízení v režimu prázdniny se editují shodně jako pro zařízení v běžném režimu 
tlačítkem *nastavit zařízení*

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš

hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš

řídící data zařízení v režimu prázdniny se editují shodně jako pro zařízení v běžném režimu - do editační obrazovky 
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STAV OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ, TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ, TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ PRÁZDNINY

přehled základního ovládání zařízení uživatelem a časovým programem
rozlišujeme dva typy zařízení ovládaných časovým programem nebo ručně uživatelem 

"binár" - zařízení je ovládáno pouze zapnutím/vypnutím
"topení" - zařízení je ovládáno typem řízení na ekvitermu/termostat, zapnutím/vypnutím 

a teplotou
- název zařízení
- název programu pro zařízení
- povolení řídit zařízení časovým programem
- hodnota řídící teploty
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STAV OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ, TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ, TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ PRÁZDNINY

přehled základního ovládání zařízení uživatelem a časovým programem
rozlišujeme dva typy zařízení ovládaných časovým programem nebo ručně uživatelem 

zařízení je ovládáno pouze zapnutím/vypnutím
zařízení je ovládáno typem řízení na ekvitermu/termostat, zapnutím/vypnutím 

název programu pro zařízení
povolení řídit zařízení časovým programem
hodnota řídící teploty

ovládáno časovým 
programem,
pokud je čas. prog. zakázaný, 
nepřepisuje jím ovládaná data 
a je možno zadat hodnotu či 
přepnutí těchto dat uživatelem

ovládáno uživatelem

pod přerušovanou čarou  jsou 
pro porovnání označena 
odpovídající shodná řídící data 
zařízení na různých 
obrazovkách řízení zařízení
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Řízení teploty budovy podle ekvitermní křivky je aproximace (hrubý výpočet) teploty topné vody pro topení na danou 
teplotu budovy bez porovnání se skutečnou hodnotou teploty v budově. V tomto případě se tedy může lišit 
požadovaná a skutečná hodnota teploty.
Řízení teploty na termostat používá zvýšenou teplotu ekvitermní vody a reguluje zapínáním a vypínáním topení 
podle teploty čidla v budově.

osazení technologie dle typu zařízení:
název typ zařízení
NBpodlaha "topení"
NBradiator "topení"
SBradiator "topení"
NBcerpTUV "binár"

TÝDENNÍ PROGRAM ZAŘÍZENÍ

- paměť obsahuje 18 týdenních programů
- lze editovat název programu
- hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš jednotlivě pro každý program TÝDEN

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

ruční zapnutí uživatelem -
pouze povoluje řídit zařízení 
údaji ze spodního řádku

výběr řízení topení na 
ekvitermu nebo termostat

výběr týdenního časového 
programu

povolení řídit zařízení 
časovým programem

Řízení teploty budovy podle ekvitermní křivky je aproximace (hrubý výpočet) teploty topné vody pro topení na danou 
teplotu budovy bez porovnání se skutečnou hodnotou teploty v budově. V tomto případě se tedy může lišit 

Řízení teploty na termostat používá zvýšenou teplotu ekvitermní vody a reguluje zapínáním a vypínáním topení 

hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš jednotlivě pro každý program TÝDEN
výběr a editace názvu týdne

6TERMS cz, s.r.o., www.terms-cz.com

povolí přepisovat řídící data 
zařízení programem pro 
daný den
pozn. pokud se data 
nepřepisují, zůstávají platná 
poslední data pro řízení z 
předchozího dne

zkopíruje data ze dne "za =" 
do dnů uvedených "před ="

výběr denního programu 
pro den týdne
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DENNÍ PROGRAM ZAŘÍZENÍ

- paměť obsahuje 18 denních programů
- lze editovat název programu
- hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš jednotlivě pro každý program DEN

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL

pozn. automaticky probíhá zapnutí tepelného čerpadla na 5 minut jednou za týden od posledního zákazu zapnutí

min teplota TUV v TUV1 pro 
přečerpání do TUV2

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

povolí přečerpat TUV v TUV1 s 
teplotou o 10 
ihned do ANT

povolí ohřev cíle zdrojem

čas od kterého platí data v 
úseku - při editaci jsou 
úseky tříděny dle času po 
stisku tlačítka *zapiš*

označí data úseku (řádku) 
jako platná pro řízení 
programem

výběr a editace názvu dne

hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš jednotlivě pro každý program DEN

data pro zařízení typu 
"BINÁR" (zapnout/vypnout)

data pro zařízení typu 
"TOPENÍ" 
(zapnout/vypnout/teplota)

pozn. automaticky probíhá zapnutí tepelného čerpadla na 5 minut jednou za týden od posledního zákazu zapnutí

povolit zapínání spotřebiče 
pomocí HDO - spotřebič je 
dále zapínán dle dalších 
podmínek chodu (teplota, 
meze, alarm...)

povolit zapínání spotřebiče 
bez HDO - spotřebič je dále 
zapínán dle dalších 
podmínek chodu (teplota, 

min teplota TUV v TUV1 pro 
přečerpání do TUV2
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podmínek chodu (teplota, 
meze, alarm...)

zapínací teplota TUV pro 
topné těleso

protáčení ventilů a čerpadel 
v danou hodinu dne -
probíhá denně (ochrana 
proti rzi, kalu...)

lze nahradit hodnotu čidla 
externí teploty zadanou 
hodnotou - lze tak ochránit 
zařízení před zamrznutím 
při této poruše

povolí přečerpat TUV v TUV1 s 
teplotou o 10 °C větší než v ANT 
ihned do ANT



ALARMY

alarmy - způsobí zastavení části technologie závisející na veličině ve stavu alarm, oznamují překročení 
povolené hodnoty, možnost poškození zařízení

siréna trvalý tón
varování - způsobí zastavení části technologie závisející na veličině ve stavu alarm, oznamují nefunkční část 

technologie
siréna přerušovaný tón

upozornění - oznamují zablokovanou část technologie
bez zvukové signalizace

Ve všech případech vyjma signálů o tlaku topné vody a zaplavení, kde je nutné poruchu potvrdit, dojde k 
automatickému znovuspuštění technologie po softwérovém vyhodnocení zániku důvodu zastavení technologie.

PORUCHY ČIDEL TEPLOTY

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

způsobí zastavení části technologie závisející na veličině ve stavu alarm, oznamují překročení 
povolené hodnoty, možnost poškození zařízení

způsobí zastavení části technologie závisející na veličině ve stavu alarm, oznamují nefunkční část 

siréna přerušovaný tón
oznamují zablokovanou část technologie

bez zvukové signalizace

Ve všech případech vyjma signálů o tlaku topné vody a zaplavení, kde je nutné poruchu potvrdit, dojde k 
automatickému znovuspuštění technologie po softwérovém vyhodnocení zániku důvodu zastavení technologie.

odkaz na obrazovku 

odkaz na obrazovku 
záznamu grafů teplot topení 
a nádrží

zákaz/povolení zvukové 
signalizace poruchy

reset záznamu poruch na 
obrazovce

odkaz na obrazovku 
přehledu poruch čidel 
teploty

odkaz na obrazovku 
přehledu stavů a poruch PID 
regulátorů teploty topení

odkaz na obrazovku 
záznamu přehledu stavů a 
poruch technologie

porucha překročením mezí 
měření čidla
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měření čidla

porucha poškozením kabelu 
čidla

zpět na obrazovku přehled 
alarmů



ALARMY PID REGULÁTORŮ

Přehled stavu PID regulátorů teploty topení - pro identifikaci případné poruchy chodu topení.
Při chybě výpočtu a zastavení PID regulátoru se program snaží o automatický reset výpočtu a znovuspuštění PID 
regulace.

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

ruční reset programu 
počítajícího PID regulaci 
topení

pro identifikaci případné poruchy chodu topení.
Při chybě výpočtu a zastavení PID regulátoru se program snaží o automatický reset výpočtu a znovuspuštění PID 

režim a porucha PID 
regulátoru topení - režim 3 
nebo 4 a porucha 0 
znamenají správný chod, 
ostatní poruchu

záznam (paměť) poslední 
poruchy

záznam poruchy, která by 
zanikla před příchodem 
obsluhy k ovládací 
obrazovce a její potvrzení 
(zrušení)

topení
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ZÁZNAM STAVŮ A PORUCH TECHNOLOGIE

Růžové pole obsahuje záznam stavů a alarmů technologie. Datum, čas, stav události, textový popis události.
Jedná se o všechny stavy z obrazovek přehledu alarmů, poruch čidel a poruch PID regulace.
Maximální naměřené teploty významných bodů technologie jsou stále kontrolovány a obnovovány, resetovat na 0 
lze kdykoliv tlačítkem RESET.

GRAFY

Záznam teplot topení a nádrží. Interval 1min, délka záznamu poslední 3 dny.

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

Růžové pole obsahuje záznam stavů a alarmů technologie. Datum, čas, stav události, textový popis události.
Jedná se o všechny stavy z obrazovek přehledu alarmů, poruch čidel a poruch PID regulace.
Maximální naměřené teploty významných bodů technologie jsou stále kontrolovány a obnovovány, resetovat na 0 °C 

stav události
I - událost nastala a trvá
O - událost zanikla

Záznam teplot topení a nádrží. Interval 1min, délka záznamu poslední 3 dny.

data pro servis
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následující obrazovky jsou určeny pro odborné nastavení řídícího systému

neodpovídající data mohou způsobit poruchu zařízení nebo poškození technologie

EDIT ZAŘÍZENÍ "BINÁR"

EDIT ZAŘÍZENÍ "TEPLOTA"

- hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš jednotlivě pro každý program "topení"

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

následující obrazovky jsou určeny pro odborné nastavení řídícího systému

neodpovídající data mohou způsobit poruchu zařízení nebo poškození technologie

hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem zapiš jednotlivě pro každý program "topení"

výběr zařízení

ref. vnitřní teplota budovy 
pro ekvitermu

maximální teplota topné 
vody

minimální rozdíl mezi 
teplotou topné vody a 
venkovní teplotou - pokud 
je rozdíl menší, zařízení 
netopí

změna teploty topné vody s 
rozdílem požadované 
vnitřní teploty budovy od 
referenční teploty pro 
ekvitermu

rozdíl teploty topné vody 
pro režim topení na 
termostat od režimu topení 
na ekvitermu
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SERVIS MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

tlačítkem zákaz/povol lze přepnout daný prvek do režimu ovládání pomocí tlačítka zap/vyp nebo nastav hodnotu
ERV - hodnota otevření je v rozsahu 0..27648

SERVIS NASTAVENÍ MEZÍ

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

tlačítkem zákaz/povol lze přepnout daný prvek do režimu ovládání pomocí tlačítka zap/vyp nebo nastav hodnotu

maximální telota v EBL1, na 
kterou lze topit el. topným 
tělesem

maximální telota výstupu 
soláru, kterou lze použít pro 
ohřev v TUV1

maximální telota v TUV1 
(dolní čidlo), na kterou lze 
ořívat ze soláru

maximální výstupní telota 
topné vody z el. kotle
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rozdíl teploty topné vody z 
ANT a požadované teploty v 
místnosti pro topení ve 
staré budově (SB)



PŘÍKLAD NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

zadání:

dům neobýván 
temperace na 10°C

dům obýván
Po - Pá topit 16-22h na 22°C, ostatní čas na 16
So + Ne topit 8-22h na 22 ostatní čas na 16

volba (přepínání) stavů ručně, dle přítomnosti

řešení:

dům neobýván * režim prázdniny - nastavení řízené 
dům obýván * režim běžný - nastavení řízené 
použité zařízení je typu "topení"

1) nastavení časový program den PRACOVNÍ DEN + VÍKENDOVÝ DEN1) nastavení časový program den PRACOVNÍ DEN + VÍKENDOVÝ DEN
2) nastavení časový program týden BĚŽNÝ TÝDEN, kdy je dům obýván
3) nastavení zařízení ovládaných programem týden BĚŽNÝ TÝDEN (běžný režim)
4) nastavení zažízení, kdy není dům obýván (režim prázdniny)
5) volba (přepínání) stavů ručně, dle přítomnosti

nastavení:

malé písmo - obecný popis z manuálu
VELKÉ PÍSMO - konkrétní postup jak nastavit ovládací prvky obrazovky

1) DENNÍ PROGRAM ZAŘÍZENÍ

výběr a editace názvu dne
- PRACOVNÍ DEN

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

Uložit data pro čas. prog. den PRACOVNÍ DEN.

Obdobně nastavit VÍKENDOVÝ DEN - založit nový program den.

PŘÍKLAD NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

C, ostatní čas na 16°C
22h na 22 ostatní čas na 16°C

nastavení řízené ručním zadáním
nastavení řízené časovým programem

1) nastavení časový program den PRACOVNÍ DEN + VÍKENDOVÝ DEN1) nastavení časový program den PRACOVNÍ DEN + VÍKENDOVÝ DEN
2) nastavení časový program týden BĚŽNÝ TÝDEN, kdy je dům obýván
3) nastavení zařízení ovládaných programem týden BĚŽNÝ TÝDEN (běžný režim)
4) nastavení zažízení, kdy není dům obýván (režim prázdniny)

konkrétní postup jak nastavit ovládací prvky obrazovky

čas od kterého platí data v 

označí data úseku (řádku) 
jako platná pro řízení 
programem - POVOLIT

výběr a editace názvu dne
- PRACOVNÍ DEN

13TERMS cz, s.r.o., www.terms-cz.com
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čas od kterého platí data v 
úseku - při editaci jsou 
úseky tříděny dle času po 
stisku tlačítka *zapiš*
- PRVNÍ ÚSEK OD 16H, 
DRUHÝ OD 22H

data pro zařízení typu 
"TOPENÍ" 
(zapnout/vypnout/teplota) -
OBA ÚSEKY ZAPNOUT, 
PRVNÍ 22°C, DRUHÝ 16°C



2) TÝDENNÍ PROGRAM ZAŘÍZENÍ

3) TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ

Nastavení zařízení "topení" pro běžný režim (řízení časovým programem

Uložit data pro čas. prog. týden BĚŽNÝ TÝDEN.

Uložit data pro týdenní programy zařízení.

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

povolí přepisovat řídící data 
zařízení programem pro 
daný den
pozn. pokud se data 
nepřepisují, zůstávají platná 
poslední data pro řízení z 
předchozího dne - POVOLIT

výběr denního programu 
pro den týdne - VYBRAT 
VÝKENDOVÝ DEN

výběr a editace názvu týdne 
- BĚŽNÝ TÝDEN

výběr denního programu 

zkopíruje data ze dne "za =" 
do dnů uvedených "před ="
- STISKNOUT *..PÁ=PO* A 
*SO=NE* PROGRAMY SE 
ZKOPÍRUJÍ DO DANÝCH DNÍ

výběr denního programu 
pro den týdne - VYBRAT 
PRACOVNÍ DEN

řízení časovým programem)

ruční zapnutí uživatelem -
pouze povoluje řídit zařízení 
údaji ze spodního řádku -
ZAPNOUT

výběr odpovídajícího 
zařízení (nastaveno dle 
technologie výrobcem)
- EDITOVAT PŘÍSLUŠNÝ 
ŘÁDEK Z NABÍDKY
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výběr řízení topení na 
ekvitermu nebo termostat -
ZVOLIT TYP

výběr týdenního časového 
programu - VYBRAT PROG. 
BĚŽNÝ TÝDEN

povolení řídit zařízení 
časovým programem týden
- POVOLIT

TERMS cz, s.r.o., www.terms-cz.com

28.6.2012



4) TÝDENNÍ PROGRAMY ZAŘÍZENÍ PRÁZDNINY

Nastavení zařízení "topení" pro režim prázdniny (ruční nastavení
hlavní menu   ........................... prázdniny   ...............................

výběr řízení topení na 
ekvitermu nebo termostat -
ZVOLIT TYP

Uložit data pro týdenní programy zařízení prázdniny.

režim .. běžný/prázdniny – oba režimy mají svá řídicí data pro zařízen

– režim prázdniny je nutno povolit modrým tlačítkem u tl. *prázdniny*
povolením je přepínán režim běžný a prázdniny dle nastaveného  času pro 
prázdniny, pokud je tl. ve stavu zákaz, lze přepínat režim přímo

5) HLAVNÍ MENU

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

ruční nastavení)
............................... týdenní prog. zařízení prázdniny

ruční zapnutí uživatelem -
pouze povoluje řídit zařízení 
údaji ze spodního řádku -
ZAPNOUT

povolení řídit zařízení 
časovým programem týden

výběr odpovídajícího 
zařízení (nastaveno dle 
technologie výrobcem)
- EDITOVAT PŘÍSLUŠNÝ 
ŘÁDEK Z NABÍDKY

časovým programem týden
- ZAKÁZAT

data pro zařízení typu 
"TOPENÍ" 
(zapnout/vypnout/teplota)
- ZAPNOUT, NASTAVIT 
TEPLOTU NA 10°C

oba režimy mají svá řídicí data pro zařízen
- prog zařízení / prog zařízení_prázdniny

režim prázdniny je nutno povolit modrým tlačítkem u tl. *prázdniny*
povolením je přepínán režim běžný a prázdniny dle nastaveného  času pro 
prázdniny, pokud je tl. ve stavu zákaz, lze přepínat režim přímo
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PŘEPÍNAT DLE POŽADAVKU 
REŽIM BĚŽNÝ (PŘÍTOMEN) 
A REŽIM PRÁZDNINY 
(NEPŘÍTOMEN -
TEMPERACE)

ZAKÁZAT

TERMS cz, s.r.o., www.terms-cz.com
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dodatek

rejstřík

zkratka význam použití
UT ústřední topení teplota topné vody pro zařízení "topení"
TUV teplá užitková voda teplota užitkové vody
EUV el. uzavírací ventil
ERV el. regulační ventil
3cEUV(ERV) 3 cestný ventil - přepínací(směšovací)

ekviterma

Teplota topné vody dle venkovní teploty a odhadu chování stěn budovy z hlediska tepelných ztrát 
zcela přesný výpočet teploty topné vody pro daný stav a požadavek na topení.
Teplota je omezena zhora maximální hodnotou danou technologií či bezpečností, zdola rozdílem mezi teplotou 
topné vody a venkovní teplotou.
Sklon topné křivky je nutno  upřesnit nastavením dle změřených skutečných hodnot.

ekviterma data pro nastavení
režim topení *na ekvitermu*

změřit tabulku
1) venkovní teplota 2) požadovaná vnitřní teplota z programu 

(včetně korekce, pokud je součástí technologie)

* čím více měření a čím větší rozptyl hodnot venkovní a vnitřní teploty, tím lépe
* měřit v ustáleném stavu (2 a více hod. po změně požadované vnitřní teploty)

reálná ekviterma

počítaná ekviterma
(teplota topné vody UT)

teplota

topné vody

Ovládání ř.s. kotelny - zakázka AAAAA - TERMS cz, s.r.o., www.terms

použití
teplota topné vody pro zařízení "topení"
teplota užitkové vody

Teplota topné vody dle venkovní teploty a odhadu chování stěn budovy z hlediska tepelných ztrát - jde tedy o ne 
zcela přesný výpočet teploty topné vody pro daný stav a požadavek na topení.
Teplota je omezena zhora maximální hodnotou danou technologií či bezpečností, zdola rozdílem mezi teplotou 

Sklon topné křivky je nutno  upřesnit nastavením dle změřených skutečných hodnot.

2) požadovaná vnitřní teplota z programu 3)  změřená vnitřní teplota
(včetně korekce, pokud je součástí technologie) (skutečná hodn. v místnosti)

* čím více měření a čím větší rozptyl hodnot venkovní a vnitřní teploty, tím lépe
* měřit v ustáleném stavu (2 a více hod. po změně požadované vnitřní teploty)

venkovní
teplota

vnitřní teplota
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zadaná ekviterma
pomocí 

referenčních 
bodů

a posun dle 
rozdílu referenční 

a požadované 
vnitřní teploty

venkovní teplota


