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Technický popis regulátoru IR 12 
 
 
Regulátor IR 12 (verze IR12_OT_SOL 6 topných zón) je regulátor topné soustavy 

s komunikací OpenTherm pro plynové kotle. Regulátor umí obsloužit až šest topných zón se 

směšovacím ventilem, dále přípravu teplé vody pomocí plynového kotle, řízení druhého 

zdroje a solární systém s jedním až třemi spotřebiči. 

 

Regulátor vytápění IR 12 je ovládán pomocí šesti tlačítek. Informace jsou zobrazeny na 

čtyřřádkovém displeji. Regulátor obsahuje 13 vstupů pro měření teplot (pomocí teplotních 

čidel Pt 1000) a jeden vstup pro signál HDO. Dále obsahuje 10 reléových výstupů (250V 3A) 

a dva triakové výstupy (250V 1A), schopné plynulého řízení oběhových čerpadel.  

Regulátor je vybaven rozhraním Ethernet pro servisní zásahy, změnu firmware a případně 

základní vizualizaci regulované soustavy. Dále obsahuje komunikační rozhraní RS 232. 

Regulátor pomocí modulu OT (OpenTherm) řídí plynový kotel.  Součástí verze 

IR12_OT_SOL pro 6 zón jsou dva rozšiřující moduly s osmi reléovými výstupy.  

 

1 - Postup ovládání regulátoru IR 12 
Regulátor se ovládá pomocí šesti tlačítek , , , , C, OK  na předním panelu. 

Tlačítko DISP slouží k přepínání mezi uživatelským a servisním displejem. 

Pozn.: servisní displej slouží k zobrazení informací o regulátoru a v průběhu činnosti 

regulátoru ho není nutné vyvolávat.  

 

 
 

V menu se mezi displeji listuje pomocí kláves  , .  Chceme-li editovat některý 

z parametrů, stiskneme klávesu OK a na parametru se zobrazí kurzor. Číselné parametry 

zvyšujeme resp. snižujeme pomocí kláves  resp. .  Výběrové parametry (např. zap. vyp.) 

vybíráme pomocí kláves  , . Editaci parametru ukončíme tlačítkem OK, kurzor 

automaticky přeskočí na další parametr na aktuálním displeji. Editaci parametru lze ukončit 

bez uložení nově nastavené hodnoty i klávesou C.  
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1.1 Základní menu uživatele 

 
Stisknutím klávesnice C v základním menu uživatele se vždy menu vrátí na první – základní 
displej. 
 

 
1 – den v týdnu, čas 

2 – teplota v akumulační nádrži 

3 – teplota v zásobníku teplé vody 

4 – venkovní teplota  

 

 
Displej zobrazení zóny (zóna 1 až zóna 6): 

 
1 – zóna zapnuta / vypnuta / není (servisně vypnuta) 

2 – režim regulátoru zima / léto (vytápění zóny vypnuto) 

3 – prostorová teplota skutečná. Není-li použito prostorové čidlo, je skutečná teplota 

zobrazena jako 0 °C.  

4 – prostorová teplota požadovaná. 

5 – korekce požadované prostorové teploty. Při použití prostorové jednotky RC21 IR je 

zobrazen symbol „PJ“ a zobrazena korekce touto jednotkou. 

6 – požadovaná teplota otopné vody do zóny 

7 – skutečná teplota otopné vody 

 

Požadovanou teplotu může uživatel upravit. Je-li použita pokojová jednotka, lze teplotu 

upravit pomocí této jednotky. Není-li použita, lze požadovanou teplotu upravit pomocí 

parametru „korekce“.  

Displej zobrazení zóny teplé vody (TV): 
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  1 – stav ohřevu zásobníku teplé vody: topí / netopí / není (servisně vypnuta) 

2 –  teplota zásobníku teplé vody 

3 – požadovaná teplota zásobníku teplé vody 

4 – informace zda kotel do zásobníku teplé vody topí / netopí 

Displej zobrazení solárního systému: 

 
1 – teplota solárního kolektoru 

2 – zapnutí systému 

3 – ON= solární čerpadlo v chodu 

4 – označení aktuálně ohřívaného zásobníku 

5 – zásobník 1, požadovaná teplota při solárním ohřevu 

6 – zásobník 1, skutečná teplota 

7 – zásobník vypnut   

Displej zobrazení kotle: 

 
 

1 – relativní modulace kotle   

2 – stav komunikace regulátoru s kotlem: comm / error 

3 – požadovaná teplota na výstupu z kotle 

4 – skutečná teplota na výstupu z kotle 
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Displej stavu ventilu na zpátečce topné vody 

 
1 – stav ventilu zpátečky (směšuje – vratná teplota do kotle je směšována z vratné topné 

vody a předehřáté vody v akumulační nádrži; do kotle – vratná topná voda je přepnuta 

přímo do kotle; do aku – vratná topná voda je přepnuta do akumulační nádrže pro 

předehřátí) 

2 – teplota na zpátečce topné vody 

3 – teplota vody v akumulační nádrži 

 

Displej s číslem a datem uvolnění firmwaru:  

 
 

 
 

 

 

 

Menu:  

 
 

V MENU vybereme pomocí klávesnic ,  menu uživatelské popř. servisní. 

Uživatelské menu je určeno pro nastavení zóny, časových programů, ekvitermní křivky a 

data a času. 

 

Servisní menu je určeno pro podrobnější nastavení zóny, zdrojů, solárního systému a 

dalších parametrů.  
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Přístup do servisního menu je chráněn heslem a nastavení parametrů v servisním 
menu není určeno laikům! 

2. Uživatelské menu 
 
Mezi volbami v uživatelském menu:   -    zona 1 

      -    zona 2 

      -    zona 3 

      -    zona 4 

      -    zona 5 

      -    zona 6 

      -    zona TV (zóna teplé vody) 

      -    cirkulace TV  

- cas programy (časové programy) 

- ekvitermy (ekvitermní křivky) 

- provozní údaje (teploty a stavy výstupů) 

- ostatní (nastavení ostatních parametrů) 

- cas a datum (čas a datum) 

 

lze vybírat pomocí kláves ,   a do vybrané položky se vstoupí stiskem tlačítka OK.  
 
Uživatelské menu: 

 
 
 
2.1 Zóny – uživatelské nastavení 
 
V tomto menu může uživatel nastavit následující parametry: 
 
T den   - nastavení komfortní teploty v zóně. Tento parametr má 

význam při použití prostorového čidla. 
 
T noc   - nastavení teploty v útlumu v zóně. Tento parametr má význam 

při použití prostorového čidla. 
 
Pozn.: V průběhu dne regulátor přepíná požadovanou teplotu do zóny podle časového 
programu mezi teplotami T den a T noc.  
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utlum   - nastavení poklesu teploty topné vody při změně z režimu 
komfort na režim útlum dle časového programu regulátoru. 

 
zona zap   - zapnutí zóny v uživatelské úrovni. Při vypnutí zóny v této 

úrovni se vypne oběhové čerpadlo a výstupy pro ventil. Čerpadlo a 
výstupy pro ventil mohou být aktivovány protimrazovou ochranou, je-li 
zapnuta. 

 
2.2 Nastavení teplot ohřevu zásobníku teplé vody TV 

 
Při požadavku na ohřev zásobníku teplé vody je kotel zapnut na maximální výstupní teplotu, 
nejvýše však na 70 °C, a přepnut přepínací ventil ohřevu teplé vody. 
 
TV zap             - Zapnutí zóny ohřevu teplé užitkové vody z TČ uživatelem. 
 
 
T den   - Komfortní teplota. Zásobník teplé vody je na tuto teplotu 

ohříván, je-li v daném čase nastaven program na „Den“. 
 
T noc   - Útlumová teplota. Zásobník teplé vody je na tuto teplotu 

ohříván, je-li v daném čase nastaven program na „Utl“ (útlum). 
 
 
2.3 Cirkulace TV 
 
Povolení cirkulace teplé vody a nastavení programu cirkulačního čerpadla. Je-li cirkulace 
zapnuta, vykonává se podle časového programu nastaveného pro každý den. V časovém 
programu se definuje od kdy, do kdy bude cirkulace v provozu. Pro tento časový interval lze 
nastavit dobu chodu cirkulačního čerpadla a prodlevu cirkulačního čerpadla, pokud 
nechceme, aby cirkulační čerpadlo bylo v chodu trvale. Př.: můžeme např. nastavit, aby 
v pondělí od 6:00 do 22:30 cirkulační čerpadlo 10 minut cirkulovalo teplou vodu a pak 15 
minut bylo v klidu. 
 
zap (vyp / zap) - - Zapnutí funkce cirkulace. 
 
čas cirkul (min) - - Nastavení doby chodu cirkulačního čerpadla 
 
prodleva (min) - - Nastavení doby klidu cirkulačního čerpadla 
 
čas cirkulace  - - Nastavení času pro jednotlivé dny, kdy je cirkulace vykonávána. 
 
 
2.4 Časové programy – uživatelské nastavení  
 
Časové programy je možné nastavit buď po dnech, nebo po blocích Po-Pá a So-Ne.  
Nastavuje-li se časový program po dnech, nastavuje se pro každý den v týdnu dvakrát 
přechod z útlumu do komfortu a dvakrát přechod z komfortu do útlumu. 
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Nastavuje-li se časový program po blocích, nastavuje se obdobně dvakrát přechod z den na 
noc a dvakrát přechod z noc na den pro blok Po-Pa a So-Ne. Volbou zkopírovat ANO dojde 
k přepsání příslušných bloků časového programu. 
 

 
 
Pokud časové programy kopírovat nechceme, ponecháme možnost zkopírovat NE, a menu 
opustíme pomocí klávesnice C. 
 
 
 
2.5 Ekvitermní křivka – uživatelské nastavení 
 
Regulátor pracuje s lineární charakteristikou mezi jednotlivými body závislosti teploty topné 
vody na venkovní teplotě. Skutečná ekvitermní křivka je do regulátoru zadána pomocí 
čtyřbodové lomené křivky (viz obr.) pomocí bodů E1; I1 až E4; I4 (viz obr. displeje). 
 

 
Nastavení bodů ekvitermní křivky 
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Bod I1 určuje nejvyšší teplotu, jaká může být ekvitermní regulací vypočtena, naopak bod I4 
určuje nejnižší možnou vypočtenou teplotu 
 
 
2.6 Provozní údaje 

 
Zobrazuje uživateli všechny vstupní teploty a logické hodnoty výstupu regulátoru. 
 
2.7 Ostatní 

 
Nastavení ostatních uživatelských parametrů. 
 
resetovat heslo na web.stránky (resetovat/ne) - Volbou „resetovat“ dojde k nastavení 
uživatelského jména a hesla na webové stránky regulátoru na tovární hodnotu.  
 
 
 
 2.8 Nastavení času a data – uživatelské nastavení 
 
 
Pro správnou činnost časového programu regulátoru je třeba nastavit čas a datum. 
Hodiny se nastavují ve formátu 24 hod., den v týdnu se volí pomocí kláves ,  Po-Pá. 
 
Nastavení času a data 

 
 
Po nastavení času a data se klávesou  zobrazí displej: 

 
Při zobrazení tohoto displeje dojde k uložení času a data do obvodu reálného času 
regulátoru. 
 
 
 
3 Webové rozhraní 
 
Regulátor obsahuje integrované webové stránky, zobrazující přehled topného systému a 
uživatelské nastavení. 
Pro webový přístup na stránky regulátoru je třeba připojit regulátor do místní sítě, nebo 
pomocí kříženého síťového kabelu přímo k PC. IP adresa regulátoru se zjistí stisknutím 
tlačítka DISP a stisknutím šipky dolů. Tím se zobrazí displej s informacemi o síťovém 
nastavení regulátoru. Zpět do uživatelského zobrazení se přejde opětovným stiskem tlačítka 
DISP. 
 
Po připojení regulátoru k místní síti se zadáním IP adresy do prohlížeče zobrazí úvodní 
přihlašovací formulář: 
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Přístupové jméno pro uživatelskou úroveň je: uzivatel, 
Přístupové heslo pro uživatelskou úroveň je: uzivatel. 
 
Po přihlášení se zobrazí úvodní menu uživatelské úrovně, z kterého jde vstupovat na stránky 
s nastavením.  
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S 1 – Zapojení regulátoru: 
 
Upozornění: Zapojení regulátoru smí provést pouze osoba s příslušnou kvalifikací. 
Neodborné nastavení regulátoru může vést k poškození částí systému. 
 
 
Popis svorek zapojení 
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Zapojení svorek na přídavném modulu výstupů IR1501: 
B2 Zona3 vent Otvírá 
B3 Zona3 vent Zavírá 
B4 Zona3 čerpadlo 
B5 Zona4 vent Otvírá 
B6 Zona4 vent Zavírá 
B7 Zona4 čerpadlo 
B8 Zdroj 2 
B9 Univerzální výstup (uni out) 
 
Zapojení svorek na druhém přídavném modulu výstupů IR1501: 
B2 Zona5 vent Otvírá 
B3 Zona5 vent Zavírá 
B4 Zona5 čerpadlo 
B5 Zona6 vent Otvírá 
B6 Zona6 vent Zavírá 
B7 Zona6 čerpadlo 
B8 Rezerva 
B9 Rezerva 
 
 
Technické parametry regulátoru IR 12: 
 
Napájení 
Napájecí napětí  24 V ss ± 5% 
Příkon    max. 9,6 W 
Montáž   do rozvaděče na DIN lištu  
Stupeň krytí   IP 10B  
Pracovní teploty  0-50 °C 
Relativní vlhkost  10-95% nekondenzující  
 
Výstupy R1,R2 
Max. proud společnou  
svorkou COM   2 A 
Proud relé   1 A  (230 V AC) 
Typ relé   polovodičové 
 
Výstupy R3-R12 
Max. proud společnou 
svorkou COM   10 A 
Proud relé   3 A (12-230 V AC) 
Typ relé   elektromechanické 
 
Výstup 0-10V 
Napětí na výstupu  0-10V DC 
Společný vodič  TGND 
Maximální proud  10 mA 
 
Vstupy: 
Teplotní vstupy  odporová čidla Pt 1000  (-90 °C až 250 °C) 
Společná svorka  TGND 
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Technické parametry komunikačního modulu pro řízení kotlů OpenTherm™ IR 1x OT: 
 
Napájení: 
Napájecí napětí  24 V ss ± 5% 
Příkon    max. 0,24 W 
Montáž   do rozvaděče na DIN lištu 
Stupeň krytí   IP 10B 
Pracovní teploty  0-50 °C 
Relativní vlhkost   10-95%, nekondenzující 
 
 
Technické parametry rozšiřujícího modulu výstupů IR - 1501: 
 
Napájení: 
Napájecí napětí  24 V ss ± 5% 
Příkon    max. 3 W, typicky 2,2W 
Montáž   do rozvaděče na DIN lištu 
Stupeň krytí   IP 10B 
Pracovní teploty  0-50 °C 
Relativní vlhkost   10-95%, nekondenzující 
Spínané napětí  5 – 250 V AC 
Spínaný proud  min. 0,1 A, max. 3 A, proud společnou svorkou max. 10A. 
 
 
Instalace regulátoru: 
 
Regulátor je určen pro montáž na DIN lištu do rozvodnice. 
Instalován smí být pouze osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací!! 
Regulátor, napájecí zdroj a přídavné moduly se instalují v těsné blízkosti (viz obr. propojení). 
Na otočném přepínači ADR musí být nastavena před zapnutím regulátoru na modulu pro 
komunikaci OpenTherm hodnota „0“, na rozšiřujícím modulu IR-1501 hodnota „1“, a na 
druhém rozšiřujícím modulu IR-1501 hodnota „2“. Věnujte pozornost správné polaritě 
napájení a propojení komunikace mezi regulátorem a modulem IR 1x OT, IR-1501 a IR1501! 
Doporučený minimální průřez vodičů napájení je 0,75mm2. Doporučené propojení pro 
komunikaci mezi regulátorem IR12 a moduly je vodičem SYKFY2x20,5. 
 
Pro propojení komunikačního modulu s kotli prostudujte návod k instalaci k příslušnému kotli.   
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S 2 – Servisní menu: 
 
Upozornění: Servisní menu smí editovat pouze odborná osoba. Neodborné nastavení 
parametrů v servisním menu může vést k poškození částí topného a solárního systému. 
 
Pro vstup do servisního menu je třeba zvolit v uživatelském menu nastavení – servisní a 
stisknout tlačítko OK.  
 
Zadání hesla pro vstup do servisního menu 

  
 
 
Stiskem tlačítka OK se posouvá mezi jednotlivými číslicemi hesla. Číslice hesla, které nejsou 
právě editovány, nejsou vidět a jsou nahrazeny symbolem *. Po nastavení všech číslic se 
vstoupí do servisního menu stiskem klávesy    (šipka dolů). Tovární hodnota hesla je 1234. 
Doporučujeme tovární heslo změnít na vlastní! 
 
 
 
Servisní menu obsahuje tyto položky:  
 
zona 1  - nastavení servisních parametrů zóny 1 
zona 2  - nastavení servisních parametrů zóny 2 
zona 3  - nastavení servisních parametrů zóny 3 
zona 4  - nastavení servisních parametrů zóny 4 
zona 5  - nastavení servisních parametrů zóny 5 
zona 6  - nastavení servisních parametrů zóny 6 
solar  - nastavení servisních parametrů solárního systému 
TV  - nastavení servisních parametrů ohřevu teplé vody z tepelného čerpadla 
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kotel  - nastavení servisních parametrů komunikace OpenTherm pro řízení    
  plynového kotle 

zdroj 2    - nastavení servisních parametrů zdroje 2 
ostatní - nastavení dalších servisních parametrů (nastavení hesla, diferenčního  

  regulátoru, protimrazové ochrany, funkce Léto-Zima, protáčení prvků,  
  korekce teplotních čidel).  

cirkulace - nastavení cirkulace teplé vody 
dif.reg - nastavení servisních parametrů univerzálního diferenčního regulátoru 
IP adresy - nastavení IP adresy, Masky sítě, výchozí brány a DNS serveru 
TecoRoute - nastavení služby TecoRoute 
test  - test výstupů regulátoru 
 
 
S 2.1 – nastavení servisních parametrů zóny 1 až zóny 6: 
 
zóna (zap/vyp)  - Servisní zapnutí / vypnutí zóny. V servisně vypnuté zóně není 

protimrazová ochrana. 
 
 
max.t do zóny (°C)  - Nastavení maximální teploty topné vody do zóny. Regulací 

vypočtená požadovaná teplota nebude vyšší než zde 
nastavená teplota. 

 
min.t do zóny (°C)  - Nastavení minimální teploty topné vody do zóny. Regulací 

vypočtená požadovaná teplota nebude nižší než zde nastavená 
teplota. 

 
pokoj. čidlo (není, Pt, RC21)  - Výběr, zda je v zóně použito prostorové čidlo (Pt 1000), 

pokojová jednotka (RC21) či regulátor pracuje bez pokojového 
čidla. 

 
bez pokoj. č. přepočet DT otop./ pokoj. (°C)   - Nastavení teplotního spádu topné vody 

a prostorové teploty. Např. hodnota 3 znamená, že při změně 
teploty topné vody o 3 °C se zvětší teplota v prostoru o cca  
1 °C. Tento parametr se uplatní při regulaci bez pokojového 
čidla. 

 
doba plynulé změny den/noc (min)   -Nastavení doby v minutách, po kterou bude regulátor 

plynule přecházet z komfortní teploty na teplotu útlumu při 
změně dle časového programu den / noc, resp. noc / den. 

 
Vliv pokoj. teploty na otopnou vodu 
max. zvýšení (°C) - Nastavení maximálního kladného ovlivnění regulátorem 

vypočtené ekvitermní křivky, na základě rozdílu skutečné a 
požadované teploty v zóně (viz obr. níže). 

 
Vliv pokoj. teploty na otopnou vodu 
max. snížení (°C)  - Nastavení maximálního záporného ovlivnění regulátorem 

vypočtené ekvitermní křivky, na základě rozdílu skutečné a 
požadované teploty v zóně (viz obr. níže). 
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Směšovací ventil 
doba chodu (sec)  - Nastavení doby přestavení z jedné krajní polohy směšovacího 

ventilu do druhé krajní polohy. 
 
Směšovací ventil 
Ruční gain - Pokud nevyhovuje přednastavená hodnota a regulaci je třeba 

zpomalit/zrychlit, přepne se přepínač na ano. Potom je možné 
změnit následující položku gain. 

 
Směšovací ventil 
Gain - Určuje rychlost regulace, čím nižší je hodnota, tím pomalejší 

regulace je. Nedoporučuje se používat vyšší hodnoty než 1,5. 
Tyto hodnoty mohou způsobit kmitání ventilu. 

 
 
vypínat čerp.(--)  - Je-li funkce zapnuta (volba ano), dojde k vypnutí oběhového 

čerpadla zóny, když teplota v zóně dosáhne požadované 
teploty (s diferencí +/- 0,3 °C). 

 
útlum ekvit.(°C)  - Nastavení poklesu teploty topné vody při přechodu regulátoru 

z režimu den do útlum. 
 
 
 
 
S 2.2 – nastavení servisních parametrů solární zóny - zóny solar: 
 
Solární systém může pracovat s jedním nebo dvěma nebo třemi zásobníky. Ohřev zásobníků 
je řízen tzv. střídavým ohřevem, kdy regulátor se snaží nejprve ohřát zásobník č. 1. Není-li to 
možné z důvodu nízké diference kolektoru a zásobníku, a zároveň je dostatečná diference 
pro ohřev 2. zásobníku, začne po zvolenou dobu ohřívat zásobník č. 2. Po zvolené době 
ohřevu regulátor vypne ohřev 2. zásobníku a testuje, zda roste teplota kolektoru. Pokud 
neroste, ohřívá opět zásobník č. 2. Pokud teplota kolektoru roste, vyčkává regulátor až do 
splnění diference pro ohřev 1. zásobníku. Podobně regulátor řídí i ohřev třetího zásobníku. 
 
Solár (aktivní/vyp)  - Zapnutí solární zóny. 
 
zásobník 1,2,3 (aktivní/vyp) - Zapnutí jednotlivých zásobníků solárního okruhu. 
 
čidlo (seznam čidel)  - Výběr čidla teploty solárního zásobníku. 
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dif. zap. (°C)  - Diference pro zapnutí ohřevu solárního okruhu. Diference 
mezi solárním kolektorem a čidlem teploty nastaveného 
v parametru čidlo. 

 
dif. vyp. (°C)  - Diference pro vypnutí ohřevu solárního okruhu. 
 
požadov. t (°C) - Požadovaná teplota. V normálním režimu solárního okruhu je 

zásobník ohříván na tuto teplotu. Jsou-li všechny zapnuté 
zásobníky solárního okruhu ohřáty na žádanou teplotu, 
regulátor začne dále s ohřevem na maximální teplotu.  

 
max. (°C)  - Maximální teplota. Maximální teplota, na kterou regulátor 

solární zásobník ohřeje v normálním režimu (není spuštěna 
funkce chlazení solárních kolektorů). 

 
Střídavý ohřev 
zvýšení t. (°C)  - Zvýšení teploty při střídavém ohřevu. Nemůže-li být solární 

zásobník vyšší priority1 ohříván, regulátor vyčkává po dobu 
nastavenou v parametru čekání. Stoupne-li po této době teplota 
o hodnotu v parametru zvýšení t., regulátor vyčkává dál. Takto 
se děje opakovaně, dokud není dosaženo zapínací diference 
zásobníku. V opačném případě začne s ohřevem zásobníku 
s nižší prioritou, je-li pro něj splněna spínací diference -
podrobněji viz popis funkce Střídavý ohřev. 

 
Střídavý ohřev 
čekání (min)  - Doba, po níž regulátor čeká, zda se zvýší teplota solárního 

kolektoru. Popis viz parametr zvýšení t. 
 
Střídavý ohřev 
ohřev 2(3).zás (min)   - Nemůže-li být ohříván zásobník s vyšší prioritou, ohřívá se po 

dobu nastavenou v tomto parametru zásobník s nižší prioritou. 
 
 
 
 
 
Funkce Chlazení kolektoru 
Je-li tato funkce zapnuta, je chlazen solární kolektor. Při dosažení maximální teploty (na 
všech zapnutých zásobnících) je ohřev zásobníků vypnut. Pokud teplota solárního kolektoru 
vzroste nad nastavenou maximální teplotu kolektoru, sepne se oběhové čerpadlo a kolektor 
se vychladí do zásobníku č.1. Pokud je teplota v 1. zásobníku vyšší než nastavená kritická 
teplota zásobníku, k vychlazování kolektoru dále nedochází. 
 
 
zap (aktivní / vyp)  - Zapnutí funkce chlazení kolektoru 
 
krit.t.zás  (°C)  - Nastavení kritické teploty zásobníku. Chlazení kolektoru do 

zásobníku č. 1 může probíhat pouze do teploty zásobníku 
nastavené v tomto parametru. Při překročení této teploty v 
zásobníku č. 1 nebude dál kolektor do zásobníku chlazen. 

 

                                                
1 Nejvyšší priorita: zásobník č.1, nižší priorita: zásobník č.2 



20 
 

max.t.kol. (°C)   - Maximální teplota kolektoru. Při překročení teploty kolektoru 
nad hodnotu danou v tomto parametru se spustí chlazení do 
zásobníku č. 1, pokud je tato funkce zapnuta. 

 
 
Funkce Chlazení zásobníku 
Pokud je v zásobníku č. 1 teplota vyšší než nastavená v parametru Maximální teplota spot. 
1, (např. z důvodu chlazení kolektoru), dojde k vychlazení zásobníku č. 1 přes kolektor. 
K chlazení dojde, pokud je kolektor chladnější min. o 6 °C než teplota v zásobníku č. 1. 
 
Zap. (aktivní/vyp)   - Zapnutí funkce chlazení zásobníku 
 
Funkce Kritická teplota kolektoru 
Je-li na kolektoru překročena teplota nastavená v parametru krit.t., je zablokováno solární 
čerpadlo. Tato funkce chrání ostatní komponenty solárního okruhu před zničením příliš 
horkou solární kapalinou. 
 
Krit.t. (°C)   - kritická teplota solárního kolektoru. 
 
 
 
 
S 2.3 – nastavení servisních parametrů zóny teplá voda (TV): 
 
Zap. (aktivní/vyp)   - Servisní zapnutí ohřevu zóny Teplá voda. 
 
Funkce Legionela: 
Funkce Legionela slouží k tepelné „dezinfekci“ zásobníku teplé vody, především proti 
bakteriím legionely. 
Je-li zapnuta tato funkce, dojde jedenkrát v týdnu ve zvolený den a hodinu k ohřátí 
zásobníku TV na teplotu 65 °C. Ohřev je při dosažení této teploty vypnut, popř. je přerušen 
po dvou hodinách ohřevu, bez ohledu na dosaženou teplotu. 
 
zap   - zapnutí funkce legionely. 

 

den (den v týnu:po-ne) - Den, v který dojde ke spuštění ohřevu. 

 

hodina   - Hodina, ve které dojde ke spuštění ohřevu. 

 
 
S 2.4 – nastavení servisních parametrů kotle: 
 
Zap. (zap/vyp)   - Servisní zapnutí kotle. Při volbě vyp regulátor upraví status kotle pro 

vypnutí vytápění. Kotel může i poté pracovat po nějakou dobu se 
spuštěným oběhovým čerpadlem. To je způsobeno přímo 
bezpečnostními algoritmy kotle, a regulace tyto funkce nemůže ovlivnit. 

 
max. výst. t. (°C)   - Nastavení maximální výstupní teploty vody z plynového kotle. Tato 

teplota bude odeslána kotli, který podle ní bude omezovat maximální 
výst. teplotu. 
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typ ventilu na zpátečce (prep/směš)   - Nastavení typu ventilu na zpátečce topné vody. 
Přepínací ventil přepíná podle teploty zpátečky a teploty v akumulační 
nádrži zpátečku přímo do kotle, nebo na předehřev do akumulační 
nádrže. Směšovací ventil směšuje teplotu zpátečky na požadovanou 
teplotu na výstupu z kotle. 

šablona kotle - Výběr z předdefinovaných nastavení pro různé kotle. V případě, že 
kotel, který požadujete, není ve výběru zvolte volbu uživatelsky 
definovaný. 

 
Následující dva displeje budou editovatelné pouze v případě, že je šablona kotle 

nastavena na uživatelsky definovaný. 

 
konfig. master (zap/vyp) - Vysílání konfigurace stanice Master. 
 
úrov. rel.mod. (zap/vyp) - Čtení relativní modulace kotle. 
 
teplota výstup (zap/vyp) - Čtení teploty vody na výstupu z kotle. 
 
maxim. teplota (zap/vyp) - Nastavení maximální teploty topného okruhu. 
 
teplota zás.TV (zap/vyp) - Čtení teploty zásobníku teplé vody v kotli. 

 
Směšovací ventil 
doba chodu (sec)  - Nastavení doby přestavení z jedné krajní polohy směšovacího 

ventilu do druhé krajní polohy. 
 
Směšovací ventil 
Ruční gain - Pokud nevyhovuje přednastavená hodnota a regulaci je třeba 

zpomalit/zrychlit, přepne se přepínač na ano. Potom je možné 
změnit následující položku gain. 

 
Směšovací ventil 
Gain - Určuje rychlost regulace, čím nižší je hodnota, tím pomalejší 

regulace je. Nedoporučuje se používat vyšší hodnoty než 1,5. 
Tyto hodnoty mohou způsobit kmitání ventilu. 

 
 
S 2.5 – nastavení servisních parametrů zdroje 2: 
 
zdroj 2. (zapnut/vypnut)   - Servisní zapnutí kotle. 
 
diference zap (°C)   - Nastavení teplotní diference mezi požadovanou teplotou kotle a 

zpátečkou z  kotle, pro sepnutí zdroje 2. 
 
diference vyp (°C)   - Nastavení teplotní diference mezi požadovanou teplotou kotle a 

zpátečkou z kotle, pro vypnutí zdroje 2. 
 
zpoždění  (min.) - Nastavení zpoždění sepnutí zdroje 2 po vzniku požadavku na topení 

na základě diferencí. 
 
venku t.blok (°C) - Nastavení venkovní teploty, nad kterou bude blokován provoz zdroje 

2. 
 
HDO (ano/ne) - Nastavení ovládání signálem HDO. 
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S 2.6 – ostatní servisní parametry: 
 
heslo   - Nastavení číselného hesla pro přístup do servisní úrovně menu.   
 
resetovat heslo na web. Stránky (resetovat / ne)  - při zvolení volby 
„resetovat“ se uživatelské jméno a heslo na přístup do webových stránek servisní úrovně 
změní na tovární hodnotu. 
 
Protimrazová ochrana: 
Při zapnuté protimrazové ochraně je v případě vypnuté zóny hlídána teplota topné vody do 
zóny. Při poklesu venkovní teploty pod teplotu nastavenou v parametru venk.tepl. je teplota 
topné vody do zóny udržována na teplotě dané parametrem voda tepl.   
 
stav (aktivní / vyp) - - Zapnutí / vypnutí protimrazové ochrany. 
 
venk. tepl. (°C)  - Nastavení venkovní teploty, pod níž je aktivována protimrazová 

teplota. 
 
voda tepl. (°C)  - Teplota topné vody udržovaná do zóny při aktivní protimrazové 

ochraně. 
 
Kritická teplota akumulační nádrže: 
Překročí-li teplota v akumulační nádrži nastavenou kritickou teplotu, spustí se vychlazování 
do všech servisně zapnutých zón. Tj. i do uživatelsky vypnutých. Při vychlazování je 
spuštěno čerpadlo zóny a do zóny je nastavena maximální teplota. (Max.t.do zóny.) 
Vychlazování bude ukončeno, klesne-li teplota akumulační nádrže o 5°C. 
 
teplota (°C)  - Nastavení kritické teploty akumulační nádrže. 
 
 
Funkce léto-zima: 
Funkce léto-zima slouží k vypínání topného režimu, je-li venkovní teplota po určitou dobu 
nad nastavenou teplotou pro přechod do režimu léto, a naopak k zapnutí topného systému, 
je-li venkovní teplota nižší než nastavená teplota pro přechod do režimu zima. 
 
funkce zap (aktiv / vyp)- - Zapnutí funkce léto - zima. 
 
teplota léto (°C)  - Pokud je venkovní teplota nad teplotou v tomto parametru, po dobu 

zadanou v parametru čas pro léto, přejde regulátor do režimu léto. 
 
čas pro léto (hod)  - viz parametr teplota léto. 
 
teplota zima (°C)  - Pokud je venkovní teplota pod teplotou v tomto parametru, po dobu 

zadanou v parametru čas pro zima, přejde regulátor do režimu zima.  
 
čas pro zima (hod)  - viz parametr teplota zima. 
 
 
Ochrana proti zatuhnutí: 
Při aktivní funkci protočení prvků jsou jednou týdně (v nastavený den a hodinu) vybrané 
prvky topné soustavy (čerpadla, ventily) postupně uvedeny na krátkou dobu v činnost. 
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Pokud v předešlém týdnu byl některý z prvků v provozu vlivem práce regulátoru, ochrana 
proti zatuhnutí se na něj nevztahuje. 
 
stav (aktivní, vyp)  - Zapnutí (vypnutí) funkce protočení prvků. 
 
den (Po - Ne)  - Výběr dne, kdy dojde k protočení prvků. 
 
hodina (0 - 23)  - Hodina počátku protočení. 
 
 
Korekce teplot: 
Teplota měřená regulátorem může být vlivem poruch odlišná od skutečné teploty, jež má 
teplotní čidlo měřit. Velikost měřené teploty může být ovlivněna např. přesností teplotního 
čidla, délkou a průřezem použitého kabelu k teplotním čidlům, kvalitou styku teplotního čidla 
a měřeného média. Údaje jednotlivých teplot lze opravit korekcí v rozsahu -9,0 až +9,0 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
S 2.7 – cirkulace: 
 
Povolení cirkulace teplé vody a nastavení programu cirkulačního čerpadla. Je-li cirkulace 
zapnuta, vykonává se podle časového programu nastaveného pro každý den. V časovém 
programu se definuje od kdy, do kdy bude cirkulace v provozu. Pro tento časový interval lze 
nastavit dobu chodu cirkulačního čerpadla a prodlevu cirkulačního čerpadla, pokud 
nechceme, aby cirkulační čerpadlo bylo v chodu trvale. Př.: můžeme např. nastavit, aby 
v pondělí od 6:00 do 22:30 cirkulační čerpadlo 10 minut cirkulovalo teplou vodu a pak 15 
minut bylo v klidu. 
 
zap (vyp / zap) - - Zapnutí funkce cirkulace. 
 
čas cirkul (min) - - Nastavení doby chodu cirkulačního čerpadla 
 
prodleva (min) - - Nastavení doby klidu cirkulačního čerpadla 
 
čas cirkulace  - - Nastavení času pro jednotlivé dny, kdy je cirkulace vykonávána. 
 
 
S 2.8 – diferenční regulátor: 
 
Regulátor IR12 obsahuje jeden univerzální diferenční regulátor. Pro provoz tohoto regulátoru 
je nutné přiřadit výstupu diferenčního regulátoru fyzický výstup, viz Ostatní servisní 
parametry. 
 
svorka  - Číslo svorky příslušného výstupu regulátoru. 
 
funkce  - Popis funkce výstupu. 
 
test (0,1)  - Nastavení výstupu při testu, 1 výstup zapnut. 
 
S 2.9 – IP adresy: 
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Nastavení IP adresy,masky sítě, výchozí brány, adresy DNS serveru, případně nastavení 
DHCP. 
IP (192.168.100.014)  - IP adresa regulátoru 
Mask (255.255.252.000)  - Maska sítě do které je regulátor připojen 
GW (000.000.000.000)  - IP adresa výchozí brány sítě do ketré je regulátor připojen 
DNS (008.008.008.008)  - IP adresa DNS serveru 
Nastav nové IP (ano/ne) - Potvrzení nastavení nových IP adres. Bez tohoto potvrzení 

regulátor nebude pracovat s novými IP adresami.  
Nastav DHCP (ano/ne)   - V případě volby „ano“ regulátor přijme adresu od DHCP serveru. 

Pokud se během 4 sekund nepodaří získat IP adresu (např. DHCP 
server není na lokální síti přítomen), použije regulátor jako 
náhradní konfiguraci IP adresu uloženou v konfiguraci viz. výše. 

MAC (00.00.00.00.00.00)  - MAC adresa regulátoru 
 
S 2.10 – TecoRoute: 
Služba TecoRoute umožňuje vzdálený přístup k regulátoru bez nutnosti použití veřejné IP 
adresy. Pro konfiguraci služby kontaktuje Regulus spol. s r.o. 
TecoRoute (ano/ne)   - Povolení služby TecoRoute 
Stav služby      - zobrazuje stav služby TecoRoute 
 
 
 
 
 
S 2.11 – test výstupů: 
 
Při nastavení položky servisního menu test a vstupu do této položky dojde k vypnutí všech 
výstupů regulátoru. Dále je pak možné testovat jednotlivé výstupy regulátoru. Výstup se 
zapne, je-li nastaven displej s popisem příslušného výstupu a na něm je zvolena volba test = 
1. Při opuštění displeje s ponechanou volbou test = 1 dojde k vypnutí příslušného výstupu. 
 
zap (zap/vyp)  - Zapnutí funkce diferenčního regulátoru. 
 
diference zap (°C)  - Nastavení diference mezi vybranými čidly pro zapnutí dif. regulátoru. 
 
diference vyp (°C)  - Nastavení diference mezi vybranými čidly pro vypnutí dif. regulátoru. 
 
čidlo 1 (seznam čidel) - Výběr čidla 1 
 
 
S 3 – Servisní web: 
 
Regulátor IR12 je vybaven integrovaným web. serverem, na kterém je možné uživatelské i 
servisní zobrazení. 
 
S 3.1 přístup k servisnímu web. rozhraní, zjištění IP adresy regulátoru: 
 
Pro přístup k servisnímu rozhraní regulátoru přes webové stránky je třeba znát IP adresu 
regulátoru. 
IP adresu nastavenou v regulátoru zjistíme stisknutím tlačítka DISP. Poté šipkou dolů 
najedeme na obrazovku s vypsanou IP adresou zařízení, maskou a bránou. 
 
Zadáním IP adresy do prohlížeče se dostaneme na přihlašovací formulář, z kterého je 
možné navštívit uživatelskou nebo servisní úroveň. 
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úroveň uživatelské jméno heslo 
uživatelská uzivatel uzivatel 
servisní   

  

 
Přihlašovací formulář 

 
Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka s nabídkou servisního menu.  
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143 00 Praha 4       E-mail: obchod@regulus.cz

REGULÁTOR  IR12

ZÁRUČNÍ LIST

Prodejce: ..........................................................  Datum prodeje: ...............................

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od prodeje.

2. Výrobek namontuje a uvede do provozu oprávněná � rma, popř. výrobcem vyškolená 
osoba.

3. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku.

4. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži 
a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku 
samotném.

5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provoz-
ními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady 
vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, 
nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhod-
ným skladováním, živelnou pohromou, atd.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Firma: ……………………………….. 

Datum: …………………….. 

Razítko a podpis technika:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


	Technický popis regulátoru IR 12
	1 - Postup ovládání regulátoru IR 12
	1.1 Základní menu uživatele

	2. Uživatelské menu
	2.1 Zóny – uživatelské nastavení
	2.2 Nastavení teplot ohřevu zásobníku teplé vody TV
	2.3 Cirkulace TV
	2.4 Časové programy – uživatelské nastavení
	2.5 Ekvitermní křivka – uživatelské nastavení
	2.6 Provozní údaje
	2.7 Ostatní
	2.8 Nastavení času a data – uživatelské nastavení

	3 Webové rozhraní
	Návod-servisni_OT.pdf
	Regulátor IR 12
	S 1 – Zapojení regulátoru:
	Popis svorek zapojení

	Technické parametry regulátoru IR 12:
	Napájení
	Výstupy R1,R2
	Výstupy R3-R12
	Výstup 0-10V

	Technické parametry komunikačního modulu pro řízení kotlů OpenTherm™ IR 1x OT:
	Technické parametry rozšiřujícího modulu výstupů IR - 1501:
	Instalace regulátoru:
	S 2 – Servisní menu:
	S 2.1 – nastavení servisních parametrů zóny 1 až zóny 6:
	S 2.2 – nastavení servisních parametrů solární zóny - zóny solar:
	S 2.3 – nastavení servisních parametrů zóny teplá voda (TV):
	S 2.4 – nastavení servisních parametrů kotle:
	S 2.5 – nastavení servisních parametrů zdroje 2:
	S 2.6 – ostatní servisní parametry:
	S 2.7 – cirkulace:
	S 2.8 – diferenční regulátor:
	S 2.9 – IP adresy:
	S 2.10 – TecoRoute:
	S 2.11 – test výstupů:

	S 3 – Servisní web:
	S 3.1 přístup k servisnímu web. rozhraní, zjištění IP adresy regulátoru:




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




