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Univerzální mikroprocesorová 
řídicí jednotka čerpadla 

MTS 100 Návod 
k obsluze a instalaci 

 
Použití 

Řídicí jednotka je určena k ovládání oběhového čerpadla ÚT nebo cirkulačního čerpadla TUV. Uživatel si 

může zvolit způsob práce řídicí jednotky. 

Přístroj lze použít také všude tam, kde je nezbytné udržet stabilní teplotu. 

Řídicí jednotka má funkci „anti-stop“, která předchází tzv. „zatuhnutí“ čerpadla v souvislosti s usazováním 

vodního kamene v jeho ložiscích. 

MTS 100 má široký rozsah hystereze spínání a vypínání čerpadla a možnost vynucení jeho práce. 
 

VÝBĚR ZPŮSOBU PRÁCE ŘÍDICÍ JEDNOTKY 

Chcete-li vybrat způsob práce řídicí jednotky, musíte na řídicí jednotce, která je odpojena ze sítě , 
stisknout a přidržet tlačítko , čímž řídicí jednotku zapnete. 

C.O. – ovládání čerpadla UT (výchozí nastavení) 
C.U. – ovládání čerpadla TUV 

Změnu způsobu práce provedete tlačítkem  nebo , nastavení opustíte potvrzením výběru pomocí 
tlačítka MENU. 

Vynucení spuštění čerpadla 

Chcete-li vynutit zapnutí čerpadla, musíte stisknout tlačítko  START . 

Rozsvícená kontrolka  signalizuje vynucenou práci čerpadla. 

Chcete-li se vrátit k automatické práci čerpadla, musíte stisknout tlačítko  STOP . 

Zhasnutá kontrolka  signalizuje automatický provoz čerpadla. 

Upozornění: Čerpadlo po zapnutí řídicí jednotky do sítě vždy pracuje v automatickém režimu. 

 
 

POPIS KONTROLEK – během provozu řídicí jednotky 

 - blikající kontrolka označuje alarm nízké teploty 

 
- signalizace zapnutí cirkulačního čerpadla TUV 

 - zobrazení aktuální teploty TUV / aktivní ovládání TUV 

 - signalizace zapnutí čerpadla ÚT 

 - zobrazení aktuální teploty ÚT / aktivní ovládání 

 
  



OVLÁDÁNÍ ČERPADLA ÚT 

Použití 

Řídicí jednotka MTS 100, která je nastavena na ovládání ÚT, je určena k automatickému zapínání a 

vypínání oběhového čerpadla ÚT. 

Řídicí jednotka může být použita pro čerpadla v soustavě ÚT s kotlem na tuhá paliva nebo plyn. 

Po vyhasnutí kotle se oběhové čerpadlo vypne s výjimkou poruchových situací (OCHRANA PROTI 
ZAMRZNUTÍ). Díky tomu zůstávají radiátory déle teplé a spotřeba energie je nižší. 
 

Technické údaje ÚT: 

- Napájecí napětí 230 V/50 Hz 

- Proudová zatížitelnost výstupu 100 VA 
- Rozsah měření teplot 0 – 99 °C 

Výchozí 
nastavení 

- Spínací teplota čerpadla ÚT (1 – 99 °C rozsah omezený hodnotou funkce F3) _ _  50 °C 
- Hystereze čerpadla ÚT (1 – 80 °C rozsah omezený hodnotami P1, F3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 °C 
- Práh alarmu nízké teploty kotle – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ (od „neaktivní“ do 50 °C) _ _ _ _ _ 8 °C 
- Práh alarmu vysoké teploty kotle (60 – 99 °C – „-“ neaktivní alarm) _ _ 92 °C 
- Spodní práh vypnutí čerpadla ÚT (od neaktivní „–“ do 95 °C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ neaktivní 
- Hystereze spodního prahu vypnutí čerpadla (od 1 °C do hodnoty funkce F3) _ _ _ _ _ _ _ 1 °C 
- Funkce „anti-stop“ (ochrana čerpadla proti „zatuhnutí“) – spouštění jednou za 14 dnů po dobu 30 s. 
- Snížení rizika promrznutí instalace – spouštění čerpadla UT při teplotě nižší než práh alarmu 

Instalace 

 
1. Připevnění řídicí jednotky 

Řídicí jednotku připevněte na stěnu v blízkosti kotle ÚT pomocí hmoždinek 6 mm (hmoždinky s vruty jsou 
součástí balení). 
 

2. Připevnění čidla ÚT 

Čidlo namontujte na neizolovaném výstupním potrubí z kotle. 

Čidlo připevněte k potrubí pomocí dvou stahovacích pásek tak, aby k němu těsně přiléhalo (pásky jsou 

součástí balení). 

Potrubí s čidlem doporučujeme obalit tepelně izolačním materiálem. 

Upozornění: Čidlo není přizpůsobeno k činnosti bezprostředně v kapalině! 
 

3. Připojení napájecího kabelu k čerpadlu. 

• do svorky pro ochranný vodič (označeno příslušným symbolem) zapojte zelenožlutý vodič (ochranný 

vodič) třížilového kabelu, který napájí čerpadlo; 

• hnědý a modrý vodič zapojte do svorek pohonu čerpadla označených L a N. 

Upozornění: Instalaci řídicí jednotky může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 



4. Připojení řídicí jednotky 

Napájecí kabel musíte zapojit do síťové zásuvky 230 V/50 Hz s ochranným kolíkem. 

Teplota prostředí v místě instalace řídicí jednotky nesmí překračovat 40 °C. 

Upozornění: Napájecí kabel řídicí jednotky může vyměnit jedině výrobce. 
 

Upozornění: Řídicí jednotka MTS může pracovat pouze, pokud je teplovodní instalace naplněna 

topným médiem. 

Pokud je instalace vypuštěna, musíte řídicí jednotku odpojit ze sítě. 

V opačném případě může dojít k poškození čerpadla. 

 

 

PRÁCE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ČERPADLA ÚT 

Řídicí jednotka zapíná čerpadlo ÚT, když teplota v kotli dosáhne hodnoty parametru P1, a vypíná, když teplota klesne o 

hodnotu hystereze P2. 

Kromě toho se čerpadlo zapne při hodnotě, která se nachází pod prahem alarmu nízké teploty kotle – OCHRANA PROTI 

ZAMRZNUTÍ (P5). Uživatel může vypnout čerpadlo pod hodnotou prahu alarmu nízké teploty a ponechat pouze zvukový 

a světelný alarm – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ VYPNUTA (F1). 

Nezávisle na ochraně proti zamrznutí má uživatel možnost zapnout činnost čerpadla v nízkém rozsahu teploty. Čerpadlo 

se vypne při nastavené hodnotě F3 – tato funkce není ve výchozím nastavení aktivní. 

Řídicí jednotka má funkci „anti-stop“, která předchází tzv. „zatuhnutí“ čerpadla v souvislosti s usazováním vodního 

kamene v jeho ložiscích – čerpadlo je spouštěno jednou za 14 dnů po dobu 30 sekund. 

Práh alarmu vysoké teploty kotle je nastaven ve výchozím nastavení na teplotu 92 °C. Když teplota překročí nastavený 
práh, zapne se zvukový a světelný alarm. Parametr P6 umožňuje změnu hodnoty prahu alarmu a také jeho vypnutí. 

 

 

 

 

 

 

 



MENU ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ 

 

Stisknete-li a přidržíte-li po dobu 1 sekundy tlačítko MENU, na obrazovce se objeví P1. 

Změnu čísla parametru provedete tlačítkem  nebo  a k editaci zvoleného parametru přejdete tlačítkem MENU. 
K dispozici máte tyto parametry: 

P1 – spínací teplota čerpadla ÚT (1 – 99 °C rozsah omezený zdola hodnotou funkce F3) 
P2 – hystereze čerpadla ÚT (1 – 80 °C rozsah omezený shora hodnotami P1, F3) 
P5 – práh alarmu nízké teploty kotle – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ (od neaktivní „–“ do 50 °C) 
P6 – práh alarmu vysoké teploty kotle (60 – 99 °C - „–“ neaktivní alarm) 
- -  – opuštění MENU s uložením změn (stisknutím tlačítka MENU) 

Změnu hodnoty parametru provedete tlačítkem  nebo . 
Stisknutím tlačítka MENU během editace parametru se vrátíte k číslu editovaného parametru. 
Pokud během 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, jednotka uloží provedené změny a opustí MENU. 
 

 
 

MENU SERVISNÍCH FUNKCÍ ÚT 

 

Potřebujete-li upravit nastavení SERVISNÍCH FUNKCÍ, musíte ve stavu, kdy je řídicí jednotka odpojena ze sítě  
stisknout a přidržet tlačítko MENU a současně zapojit řídící jednotku do sítě. Na displeji se objeví F1. 
Ovládání je stejné jako v případě MENU ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ. 

K dispozici máte tyto funkce: 

F1 – činnost čerpadla pod hodnotou prahu alarmu nízké teploty: 1 - ANO, 0 - NE (VYPNUTÁ OCHRANA) 
UPOZORNĚNÍ – navzdory vypnuté OCHRANĚ může čerpadlo pracovat při aktivním dolním prahu vypínání F3.

 

F2 – funkce „anti-stop“ – ochrana čerpadla proti „zatuhnutí“: 0 – NE, 1 – ANO (výchozí nastavení) 
F3 – spodní práh vypnutí čerpadla ÚT – od neaktivní „–“ (výchozí nastavení) do 95 °C – rozsah omezený   
shora hodnotou parametru P1 mínus P2 
F4 – hystereze funkce F3 (od 1 °C do hodnoty funkce F3)

 

F7 – číslo verze softwaru řídicí jednotky (pouze ke čtení) 
- -  – opuštění MENU s uložením změn (stisknutím tlačítka MENU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVLÁDANÍ CIRKULAČNÍHO ČERPADLA TUV 

Použití 

Řídicí jednotka MTS 100, která je nastavena na ovládání TUV, je určena k ovládání činnosti cirkulačního čerpadla TUV a 

udržování nastavené teploty TUV ve všech odběrných místech. 

Čidlo měří teplotu vody na vratném potrubí instalace TUV. Řídicí jednotka vypne čerpadlo po dosažení nastavené 
teploty. Výsledkem je nižší spotřeba energie se zachovaným komfortem užívání teplé vody. Přístroj lze použít také všude 
tam, kde je nezbytné udržet stabilní teplotu. 

Technické údaje TUV: 
- Napájecí napětí 230 V/50 Hz 
- Proudová zatížitelnost výstupu 100 VA 
- Rozsah měření teplot 0 – 99 °C 

Výchozí 
nastavení 

- Vypínací teplota čerpadla TUV: (1 – 99 °C rozsah omezený hodnotou funkce F5) _ _ 45 °C 
- Hystereze čerpadla TUV (1 – 80 °C rozsah omezený hodnotami P3, F5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 °C 
- Práh alarmu nízké teploty – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ (od „neaktivní“ do 50 °C) _ _ 8 °C 
- Práh alarmu vysoké teploty (60 – 99 °C – „–“ neaktivní alarm) _ _ _ _ _ 92 °C 
- Spodní práh spínání čerpadla TUV (od neaktivní „–“ do 95 °C) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ неакт. 
- Hystereze spodního prahu spínání čerpadla (od 1 °C do hodnoty funkce F5) _ _ _ _ _ _ _ _ 1 °C 
- Funkce „anti-stop“ (ochrana čerpadla proti „zatuhnutí“) – spouštění jednou za 14 dnů po dobu 30 s. 
- Snížení rizika promrznutí instalace – spouštění čerpadla TUV při teplotě nižší než je hodnota prahu alarmu 

Instalace 

 

1. Připevnění řídicí jednotky 
Řídicí jednotku připevněte na stěnu v blízkosti čerpadla TUV pomocí 6mm hmoždinek (hmoždinky s vruty jsou součástí 
balení). 

2. Připevnění čidla TUV 
Čidlo umístěte na neizolovaném vratném potrubí instalace TUV v blízkosti čerpadla TUV. 

Čidlo připevněte k potrubí pomocí dvou stahovacích pásek tak, aby k němu těsně přiléhalo (pásky jsou součástí balení). 

Potrubí s čidlem doporučujeme obalit tepelně izolačním materiálem. 
 

Upozornění: Čidlo není přizpůsobeno k činnosti bezprostředně v kapalině! 

3. Připojení napájecího kabelu k čerpadlu 
• do svorky pro ochranný vodič (označeno příslušným symbolem) zapojte zelenožlutý vodič (ochranný vodič) třížilového 
kabelu, který napájí čerpadlo; 
• hnědý a modrý vodič zapojte do svorek pohonu čerpadla označených L a N. 

Upozornění: Instalaci řídicí jednotky může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 

4. Připojení řídicí jednotky 

Napájecí kabel musíte zapojit do síťové zásuvky 230 V/50 Hz s ochranným kolíkem. 

Teplota prostředí v místě instalace řídicí jednotky nesmí překračovat 40 °C. 
 

Upozornění: Napájecí kabel řídicí jednotky může vyměnit jedině výrobce. 

Upozornění: Řídicí jednotka MTS může pracovat pouze, pokud je teplovodní instalace naplněna topným médiem. 
Pokud je instalace vypuštěna, musíte řídicí jednotku odpojit ze sítě. V opačném případě může dojít k poškození 

čerpadla. 



ČINNOST ŘÍDICÍ JEDNOTKY CIRKULAČNÍHO ČERPADLA TUV 

Řídicí jednotka vypne čerpadlo TUV, když teplota teplé vody dosáhne hodnoty parametru P3, a zapne ho, když teplota 
klesne o hodnotu hystereze P4. 

Uživatel má možnost vypnout práci čerpadla v nízkém rozsahu teploty. Čerpadlo se zapne při nastavené hodnotě F5 – 
tato funkce není ve výchozím nastavení aktivní. 

Když je spodní práh spínání čerpadla (funkce F5) aktivní, lze vypnout čerpadlo pod hodnotou prahu alarmu nízké teploty 
a ponechat pouze zvukový a světelný alarm – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ VYPNUTA (F1). 

Řídicí jednotka má funkci „anti-stop“, která předchází tzv. „zatuhnutí“ čerpadla v souvislosti s usazováním vodního 
kamene v jeho ložiscích – čerpadlo je spouštěno jednou za 14 dnů po dobu 30 sekund. 

Práh alarmu vysoké teploty kotle je nastaven ve výchozím nastavení na teplotu 92 °C. Když teplota překročí nastavený 
práh, zapne se zvukový a světelný alarm. Parametr P6 umožňuje změnu hodnoty prahu alarmu a také jeho vypnutí. 

 

MENU ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ TUV 

Stisknete-li a přidržíte-li po dobu 1 sekundy tlačítko MENU, na obrazovce se objeví P3. 

Změnu čísla parametru provedete tlačítkem  nebo  a k editaci zvoleného parametru přejdete tlačítkem MENU. 
K dispozici máte tyto parametry: 

P3 – vypínací teplota čerpadla TUV: (1 – 99 °C rozsah omezený zdola hodnotou funkce F5) 
P4 – hystereze čerpadla TUV (1 – 80 °C rozsah omezený shora hodnotami P3, F5) 
P5 – práh alarmu nízké teploty – OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ (od neaktivní „–“ až 50 °C) 
P6 – práh alarmu vysoké teploty (60 – 99 °C - „–“ neaktivní alarm) 
- -  – opuštění MENU s uložením změn (stisknutím tlačítka MENU) 

Změnu hodnoty parametru provedete tlačítkem  nebo . 
Stisknutím tlačítka MENU během editace parametru se vrátíte k číslu editovaného parametru. Pokud během 60 sekund 
nestisknete žádné tlačítko, jednotka uloží provedené změny a opustí MENU. 
 

MENU SERVISNÍCH FUNKCÍ TUV 

Potřebujete-li upravit nastavení SERVISNÍCH FUNKCÍ, musíte ve stavu, kdy je řídicí jednotka odpojena ze sítě  , 
stisknout a přidržet tlačítko MENU a současně zapojit řídící jednotku do sítě. Na displeji se objeví F1. 
Ovládání je stejné jako v případě MENU ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ. 
K dispozici máte tyto funkce: 

F1 – činnost čerpadla pod hodnotou prahu alarmu nízké teploty: 1 - ANO, 0 - NE (VYPNUTÁ OCHRANA) 
UPOZORNĚNÍ – navzdory vypnuté OCHRANĚ může čerpadlo pracovat, pokud je práh spínání F5 neaktivní. 

F2 – funkce „anti-stop“ – ochrana čerpadla proti „zatuhnutí“: 0 – NE, 1 – ANO (výchozí nastavení) 
F5 – spodní práh spínání čerpadla TUV – od neaktivní „–“ (výchozí nastavení) do 95 °C – rozsah omezený shora   

hodnotou parametru P3 mínus P4 
F6 – hystereze funkce F5 (od 1 °C do hodnoty funkce F5)

 

F7 – číslo verze softwaru řídicí jednotky (pouze ke čtení) 
- -  – opuštění MENU s uložením změn (stisknutím tlačítka MENU) 



OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ 

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, musíte na řídicí jednotce, která je odpojena ze sítě , stisknout a 
přidržet tlačítko , čímž řídicí jednotku zapnete. 
UPOZORNĚNÍ! Po obnovení výchozího nastavení je aktivní ovládání ÚT. 
 

OBSAH BALENÍ 

• řídicí jednotka 
• stahovací páska – 2 ks 
• hmoždinky 6 mm – 2 ks 
 

OCHRANA 

Čerpadlo a řídicí jednotku chrání pojistka 500 mA, která přeruší obvod při vzniku poruchy (např. při zkratu v 
čerpadlu nebo v řídicí jednotce). 
 
 

ZÁRUKA 

Společnost TMK sp.j. poskytuje na řídicí jednotku MTS 100 záruku v délce 3 let od data prodeje, maximálně 
však 4 roky od data výroby. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení tohoto návodu k obsluze a všeobecných zásad pro zacházení 
s elektronickými přístroji. Společnost TMK sp.j. garantuje, že řídicí jednotka byla vyrobena řádně, s náležitým 
důrazem na kvalitu a spolehlivost. Pokud řídicí jednotka začne vykazovat nespolehlivý chod nebo vznikne 
závada zaviněná výrobcem, společnost TMK sp.j. se zavazuje řídicí jednotku opravit nebo vyměnit za 
bezvadný kus ve lhůtě maximálně 14 pracovních dnů od data doručení vadného výrobku (osobně nebo 
prostřednictvím pošty). Ze záruky jsou vyloučeny poruchy, které vznikly zaviněním uživatele a které jsou 
způsobeny zejména mechanickým poškozením, vadnou montáží, působením vlhkosti nebo provozem v 
rozporu se všeobecnými zásadami pro zacházení s elektronickými přístroji. 
Záruka bude uznána pouze při předložení dokladu o prodeji. 
 

 
DATUM PRODEJE:    ........................... 

           den, měsíc, rok 

 
ADRESA VÝROBCE:        ...................................... 
TMK sp.j.             razítko a podpis prodejce 

62-300 Września 
Szosa Witkowska 105 
tel./fax +48 61 437 97 60           ...................................... 
www.tmk.com.pl                DATUM VÝROBY 


