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Ekvitermní regulátor Lago 0321 

Ekvitermní regulátor LAGO 0321 pro regulaci
1x řízení generátoru tepla (kotle)
1x řízení směšovače, 1x příprava TUV

Použití / všeobecné funkce
Přístroj ovládá regulaci jednostupňového generátoru tepla, přípravu 
teplé užitkové vody a maximálně dvou topných okruhů (z toho 
jeden je směšovaný). Dále je integrována Eko funkce – spínání 
čerpadel dle potřeby.Relé čerpadla přímého topného okruhu může 
nabídnout následující funkce: 

Oběhové čerpadlo•	
Regulace zpátečky•	
Čerpadlo sběrače•	

Pokud není připojené čidlo generátoru tepla, může být přístroj užit 
jako modul směšovače. 

Význačné technické možnosti 
➣ Test havarijního termostatu 
➣ Přídavné relé
➣ Volba čidel (1 kΩ PTC nebo  pro 5 kΩ NTC čidla)
➣ Volba druhu provozu regulátoru
➣ Topné programy: F1 F2 ) 
➣ Adaptace topné křivky 
➣ Nastavení vlivu pokojového čidla
➣ Venkovní teplota – ochrana před zamrznutím
➣ Maximální teplota generátoru tepla
➣ Minimální teplota generátoru tepla
➣ Odlehčení při najíždění
➣ Blokování nabíjecího čerpadla
➣ Paralelní běh čerpadel
➣ Ochrana proti legionelám
➣ Maximální teplota topné vody
➣ Minimální teplota topné vody
➣ Dynamika směšovače OTEVŘENO / ZAVŘE
➣ Multifunkční relé
➣ Relé test

Modul ukazatel:
V normálním provozu  „RUN“ je zobrazována teplota topné vody
z generátoru  tepla nebo v topném okruhu.
Zobrazovány jsou: 
1. Venkovní teplota
2. Teplota TUV
3. Pokojová  teplota

Informace o výstupech
Hořák ZAP / Směšovač se OTEVÍRÁ
Nabíjecí čerpadlo ZAP / Směšovač se ZAVÍRÁ
Kotlové čerpadlo ZAP / Čerpadlo topného okruhu ZAP
Komunikace BUS OK
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Příklady použití

Popis: 

Obr. 1/ 
Regulátor kotle s řízením  přímého a směšovaného topného 
okruhu a  přípravou TUV

Obr. 2/
Regulátor kotle s řízením  směšovaného  topného okruhu, 
přípravou TUV a regulací zpátečky

Obr. 3/
Regulátor kotle s řízením oběhového čerpadla , směšovaného 
topného okruhu a přípravy TUV

Dodávka obsahuje : 
1x regulátor
1x venkovní čidlo
1x čidlo topné vody ( VFS)

Technická data:
Napájecí napětí dle DIN IEC 60038:
230 V AC +/- 10 %
Spínací napětí pro relé:
250 V 2 (2) A,
Vlastní příkon:
ca 5 VA
Rezerva pro chod spínacích hodin:
Min 10 hod
Krytí dle DIN EN 60529:
IP 40
Ochranná třída:
II ochrana zdrojů nízkého napětí
dle VDE 0100
Okolní teplota:
0 – 50 ° C
Skladovací teplota:
-30 / 60 ° C
Tolerance čidel NTC, 5 kΩ:
+/- 1% při 25 °C, +/-0,2 °C při 25°C
Tolerance čidel PTC, 1 kΩ:
+/- 1% při 25 °C, +/-0,3 °C při 25°C
Povolené vstupní napětí na čidla nebo na vedení
Max 4 KV
Rozměry: (96 x 144 x 67) mm
Hmotnost: Cca 750 g
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Ekvitermní regulátor Elfatherm E8
Funkce
➣ Regulace řízená venkovní teplotou, regulace jedno- nebo 

dvoustupňových kotlů, topných okruhů a příprava TUV 
➣ Osvětlený displej s vícejazyčným jasným označením všech 

parametrů 
➣ Jednoduše členěná struktura MENU, snadné programování 

jedním knoflíkem a jedním tlačítkem
➣ Automatické přepínání letního a zimního času
➣ Vstupy čidel s přepínáním pro 1 kΩ PTC nebo  pro 5 kΩ NTC 

čidla
➣ Automatická konfigurace po připojení čidel 
➣ 1 venkovní čidlo pro až 6 regulátorů 
➣ Nezaměnitelné elektrické připojení 
➣ Připojení PC přes optické rozhraní nebo CAN BUS pro nas-

tavení a kontrolu
➣ Integrované testovací funkce 
➣ Ukazatel intervalu údržby

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermn 
regulaci.
topných zařízení, byla koncipována  k primárnímu zabu-
dování do kotle.Rozdílná provedení regulátorů umožňují 
optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém.
Integrované rozhraní BUS umožňuje propojení všech 
regulátorů typu E8 do topné soustavy sestávající se až 
z 15 topných okruhů.Přístroje se konfigurují automaticky při 
uvedení do provozu identifikací připojeného čidla. Řízena 
jsou také oběhová čerpadla všech typů, která jsou zapojena 
v topných okruzích.

Vedle regulace kotle podle venkovní teploty může regulá-
tor řídit přípravu TUV. 
Elfatherm řady E8 nabízí uživateli řadu přídavných funkcí:

Regulace na pevnou hodnotu•	
Regulace teploty bazénu•	
Regulace zpátečky •	
Estrich funkce ( pro vysoušení mazaniny podlahového •	
topení)
Chladící funkce•	
Funkce „ time master“•	
Provoz bez hořáku ( solární topení / kotle na pevná paliva)•	
Volitelný druh provozu cirkulačního čerpadla•	
Optimalizace natápění / chladnutí systému•	
Nastavitelná hystereze pro TUV•	
Nastavitelné 3 teploty pro TUV•	
Nastavitelné 3 teploty pro požadovanou teplotu místnosti•	

Typy regulátorů Elfatherm E8

Typ Řízení Příprava 

Regul. Kotle TUV

E8. 0234 KK M W

E8. 0324 K M W

E8. 0634 KK MM W

E8. 1124 MM -

E8. 4401 kaskáda KKKK M W

Ekvitermní regulátor  Elfatherm E8…



Příklady použití Elfatherm E8.0634
Regulátor E8.0634 je z celé řady Elfatherm E8 vybaven max-
imálním počtem funkcí. (viz tabulka na předchozí straně). 
Řídí zařízení s jedním dvoustupňovým nebo se dvěmi 
jednostupňovými 
hořáky. Současně může regulovat 2 směšované topné okruhy 
s motoricky ovládanými směšovači. Teplota kotle je regu-
lována v závislosti na obou  topných okruzích. Diference 
mezi teplotou kotle  a teplotou topné vody je nastavitelná 
v rozmezí od 5 do 20 K. Oba topné okruhy jsou řízené vlastní-
mi topnými programy a odděleně mohou být řízeny vlastním 
analogovým nebo digitálním 
dálkovým ovládáním. 

Další možnosti 
U všech zařízení je možné regulovat přípravu TUV spínáním 
nabíjecího čerpadla podle časového programu.Další hodi-
nový kanál je k dispozici pro spínání oběhového čerpadla 
nezávisle na časovém programu pro přípravu TUV.  Podmínk-
ou je připojení čidla teploty v zásobníku TUV. 

Na obrázku je schéma zařízení, kde 2. topný okruh je využíván 
pro ohřev vody v bazénu.

Elfatherm E8.1124
Rozšiřující modul E8.1124 – rozšiřuje funkčnost celé řady E8 
o připojení dalších dvou míchaných okruhů. Maximální ses-
tava řízená např. regulátorem E8.0634 s rozšiřujícími moduly  
E8.1124 čítá  až  15 míchaných okruhů. 
Připojení se realizuje po komunikačním rozhraní. 
E8.1124 může pracovat jako samostatný regulátor dvou 
směšovaných okruhů bez připojení k jiným přístrojům řady 
E8. V tomto případě je nutné připojení venkovního čidla

Certifikace 
EMV podmínky dle EN 50081 a EN 50082
Přístroje odpovídají požadavkům EMV a požadavkům evrop-
ské směrnice pro přístroje nízkého napětí. 

Poznámka
Výše zobrazená hydraulická schémata jsou zobrazena pouze 
jako ilustrační schéma.  Nenahrazují žádné projekční pod-
klady a plány zapojení. 

Provedení
Pouzdro k zabudování: 144 x 96 mm
Připojovací technika: kódovaný Systém RAST 5
Volitelný protikus jako šroubovaná svorkovnice nebo tech-
nika vrubových svorek

Technická data:
Napájecí napětí dle IEC 38:  230 V ~, -/+ 10%, 50/60 Hz
Spínací napětí pro relé: 2 (2) A, 250 V ~
Vlastní příkon: ca 8 VA
Rezerva pro chodhodin: Min 10 hod
Krytí: IP 40 dle DIN 40
Ochranná třída: II ochrana zdrojů nízkého napětí 
 dle VDE 0100
Okolní teplota:  -30 / 60 °C
Provozní teplota: 0 – 60°C
Povolené vstupní napětí na čidla nebo na vedení: max 4 KV
Hmotnost:  Cca 750 g



Systémový manažer E8.5064
pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety

Použití:
➣ Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na 

solární topení.
➣ Regulátor kaskády se spínanými hořáky s připojením na 

solární topení.
➣ Regulátor topení s modulovaným hořákem 0…10 V ➣ Reg-

ulátor topení pro kotel na pelety s připojením akumulační 
nádrže

➣ Různé generátory tepla ( kotle na plyn,olej, nebo pelety)
➣ Zdroj tepla s připojením na solární topení a akumulaci
➣ Solární zařízení s podporou topení přes akumulaci

Přídavné funkce topných okruhů 
Tento regulátor má k dispozici rozšířené funkce topných 
okruhů, které překračují rámec standardního provozu. 
Menu regulátoru nabízí možnost přiřadit topnému okruhu 
různé regulační zadání.
Příklady přídavných funkcí topných okruhů:

Standardní funkce
K dispozici jsou  dva tříbodové výstupy k řízení dvou motorů 
směšovačů. 

Regulace na stálou veličinu
Regulace topného okruhu na stálou veličinu podle časového 
programu. Zde je možné regulovat na volně volitelnou kon-
stantní teplotu. 

Regulace teploty bazénu
Tato funkce může být využita pro vyhřívání bazénu. Výstup 
směšovače, který je k dispozici reguluje topnou vodu pro 
výměník tepla bazénu. 

Regulace topného okruhu pro přípravu TUV
Tato funkce umožňuje provoz druhého okruhu pro přípravu 
TUV. Zde může uživatel využít nastavení tří požadovaných 
teplot TUV. Dále může být využita prioritní funkce. 

Regulace zpátečky
Zde je využito čidlo pro topnou vodu jako čidlo zpátečky 
k regulaci tříbodového výstupu na požadovanou teplotu.

Funkce multifunkčního relé
Regulátor má k dispozici volně programovatelné relé. Mohou být •	
využity tři spínané a jeden regulovaný výstup. Multifunkčnímu relé 
lze přiřadit následující funkce: 
Čerpadlo do sběrače•	
Čerpadlo generátoru tepla 1 ( např. kotlové čerpadlo)•	
Časově řízené oběhové čerpadlo•	
Teplotně řízené cirkulační čerpadlo•	
Čerpadlo ovládané impulsy•	
Připojení kotle na pevná paliva jako diferenciální regulace •	
Solární  funkce ( např. regulace čerpadla) jako diferenciální regulace•	

Provedení
Pouzdro k zabudování: 144 x 96 mm
Připojovací technika: kódovaný Systém RAST 5
Volitelný protikus jako šroubovaná svorkovnice nebo tech-
nika vrubových svorek 

Certifikace EMV podmínky dle EN 50081 a EN 50082
Přístroje odpovídají požadavkům EMV a požadavkům ev-
ropské směrnice pro přístroje nízkého napětí. 

Poznámka
Zobrazená hydraulická schémata (viz druhá strana) nenah-
razují žádné projekční podklady a plány zapojení.

Obr. Schéma zapojení – kódované svorkovnice
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Systémový manažer E8.5064 



1.Regulátor kaskády modulovaných kotlů
Kaskádový manažer reguluje topnou soustavu složenou 
z max. 8 modulovaných kotlů přes BUS rozhraní a jednoho 
přídavného kotle řízeného spínáním. 
Integrované rozhraní CAN BUS umožňuje rozšíření topné 
soustavy až na 15 topných okruhů. 
Regulátor se konfiguruje automaticky po uvedení do provozu 
a po identifikaci připojených senzorů. Oběhová čerpadla 
jsou v provozu topení řízena podle potřeby, čímž dochází 
k úsporám energie. 
Pro přípravu TUV lze využít buď všechny kotle nebo jen jeden 
označený kotel.

2. Kaskádový regulátor pro 2- dvoustupňové 
spínané zdroje tepla 
Kaskádový manažer pro topné soustavy sestávající se z kotlů 
z dvoustupňovými hořáky. Integrované rozhraní CAN BUS 
umožňuje rozšíření topné soustavy až na 15 topných okruhů 
s možností řízení každého topného okruhu přes ovládací 
modul. Také zde jsou možné další funkce topných okruhů: 
regulace na pevnou hodnotu, regulace teploty bazénu, regu-
lace zpátečky přes směšovač. 
Celá topná soustava je díky regulátoru řízena optimálně 
a ekonomicky. 

3. Regulátor kotle na pelety s připojením akumulace
Toto zařízení umožňuje smysluplné připojení alternativního 
zdroje tepla do topné soustavy. K tomu patří ekonomické 
využití akumulace pro kotel na pevná paliva, solární topení 
nebo kotel na pelety. Může být volitelně „využita funkce pro-
voz bez hořáku“.  
Také zde je možné rozšíření topné soustavy až na 15 topných 
okruhů s možností řízení každého topného okruhu přes ovlá-
dací modul BM . 4 multifunkční relé dávají možnost jednodu-
chého a levného přizpůsobení celého zařízení požadavkům 
uživatele. Regulátor se konfiguruje automaticky po uvedení 
do provozu a po identifikaci připojených senzorů.

Příklady použití 

Napájecí napětí dle IEC 38: 230 V ~, -/+ 10%, 50/60 Hz
Spínací napětí pro relé: 2 (2) A, 250 V ~
Vlastní příkon: ca 8 VA
Rezerva pro chod hodin: Min 10 hod
Krytí: IP 40 dle DIN 40
Ochranná třída: II ochrana zdrojů nízkého napětí

Okolní teplota: 0 – 60 °C
Skladovací teplota: -30 / 60 °C
Povolené vstupní napětí na čidla 
nebo na vedení: Max 4 KV
Hmotnost: Cca 750 g
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Váš kompetentní partner:

MaR Servis Plus, s.r.o.
Juliánovské náměstí 2, 636 00 Brno
Tel: 548 216 528
Email: prodej@marinfo.cz
 info@marinfo.cz
www.marinfo.cz

Příslušenství

FBR 1, 2
Dálkové ovládání s prostorovým čidlem

Lago FB
Digitální ovládací modul se sběrnicí dat BUS 

WAG
Rozvaděč 
Pro umístění regulátoru E8. včetně svorkovnic

BM 8
Digitální ovládací modul se sběrnicí dat CAN BUS


