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1 Pokyny k servisnímu návodu 
Elektrické připojení přístrojů musí provádět odborník dle platných národních a místních předpisů. Provoz Master-Slave instalují jen 
autorizované osoby firmy Reflex Winkelmann GmbH. 

 
 

 

Upozornění! 
Před instalací je nutno si pečlivě přečíst tento servisní návod a používat jej. 

 

2 Provedení 
 

Provoz Master-Slave je softwarovým rozšířením následujících přístrojových řízení: 

• Control Basic 

• Control Touch 
 

O provoz Master-Slave mohou být rozšířeny následující přístroje: 

• Variomat 

• Variomat Giga 

• Reflexomat 

 

3 Přehled 
Příklad dvou přístrojů v provozu Master-Slave. 

 
 

1 přístroj  4 signalizační vedení RS-485 
2 magnetický ventil s kulovým kohoutem  M kulový kohout s pohonem v přepouštěcím vedení 
3 Napájecí systém    

 

Přístroj převezme funkci zařízení Master. Druhý přístroj se stane zařízením Slave. Pomocí signalizačního vedení RS-485 se přenáší 
hodnoty úrovně přístrojů. Zařízení Master reguluje tlak v obou přístrojích. 
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3.1 Funkce 

Při propojení více přístrojů se v expanzních nádobách sleduje a udržuje hladina vody. Zařízení Master přebírá řízení tlaku zařízení Slave. 
Pomocí signalizačního vedení RS-485 přenáší zařízení Master svou aktuální hodnotu hladiny na zařízení Slave. Je-li rozdíl hladiny vody 
mezi zařízením Master a zařízením Slave příliš velký, reguluje se hladina vody v zařízení Slave. 

Zařízení Slave podporuje zařízení Master v regulaci tlaku: 

• Stoupající hladina vody. 

–  Kompresor resp. čerpadlo zařízení Slave se spustí. 

–  Alternativní 2. kompresor resp. 2. čerpadlo se zapne, když hladina vody nedosáhne během zadané doby hladinu zařízení 
Master. 

–  Kompresory resp. čerpadla se vypnou, když hladina vody dosáhne hladinu zařízení Master.  

–  Zařízení Slave se přepne do samostatného provozu, když tlak vzroste nad tlak maximální. 

–  Zařízení Slave se přepne do provozu Master-Slave, když není dosažen maximální tlak. 

 

• Klesající hladina vody. 

–  Přepouštěcí ventil se otevře. 

–  Alternativní 2. přepouštěcí ventil se otevře, když hladina vody nedosáhne během zadané doby hladinu zařízení Master. 

–  Přepouštěcí ventily se zavřou, když hladina vody dosáhne hladinu zařízení Master. 

–  Zařízení Slave se přepne do samostatného provozu, když tlak poklesne pod tlak minimální. 

–  Zařízení Slave se přepne do provozu Master-Slave, když je překročen minimální tlak. 

 
 

 

Upozornění! 
Parametry pro hodnoty hladiny byly v řízení ve výrobě přednastaveny. Tovární nastavení je v případě potřeby nutno 
přizpůsobit podmínkám specifickým pro zařízení. 

–  Pro přizpůsobení továrního nastavení, viz kapitola 5.2 "Nastavení parametrů v řízení" na stránce 11. 
   



připojení 
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4 připojení 
Připojte signalizační vedení RS-485 pro provoz Master - Slave na základních deskách řízení. Připojení smí provádět pouze odborník 
(elektrikář) dle národních a místních předpisů. 

Postupujte následovně: 

1. Odpojte přístroje. 

2. Zajistěte přístroje proti znovuzapojení. 

3. Zajistěte stav bez napětí. 

 
 

Pro spojení se sítí RS-485 použijte následující, stíněný kabel: 

• Y(ST)Y 2x2x0,6; alternativní Y(ST)Y 2x2x0,8. 

• Maximální délka kabelu 1 000 metrů. 

 

Pro vytvoření spojení postupujte následovně: 

• Připojte stíněný kabel k zástrčce základní desky ovládacího dílu. 

• Pomocí spínače Dip aktivujte zakončovací odpor. 
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4.1 Přípojka spojení RS-485 s řízením Control Basic 
 

 

Nebezpečí – zasažení elektrickým proudem! 

• Životu nebezpečná poranění způsobená zasažením elektrickým proudem. Na částech desky přístroje může být i po 
vytažení síťové zástrčky ze zdroje napětí 230 V. 

–  Před sejmutím krytů odpojte řízení přístroje zcela od zdroje napětí. 

–  Zkontroluje, zda je deska bez napětí. 
 
 

Základní deska řízení Control Basic. 

 
 

1 Spínače DIP 1 a 2  2 Připojovací svorky pro spojení RS-485 
 

Postupujte následovně: 

1. Otevřete víko skříně řízení Control Basic. 

2. Vytvořte spojení RS-485 se stíněným kabelem k základní desce. 

• Pozice 7, svorky 29, 30, 31. 

3. Připojte jednostranně stínění kabelu. 

• Ke svorce 22. 

4. Aktivujte na základní desce zakončovací odpory. 

• Se spínačem Dip 1. 

 

 

Upozornění! 
Aktivujte zakončovací odpor, je-li přístroj na začátku nebo na konci sítě RS-485. 

 

 
  

000248_001_R001

1 2

ON

2

1
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4.2 Přípojka spojení RS-485 s řízením Control Touch 
 

 

Nebezpečí – zasažení elektrickým proudem! 

• Životu nebezpečná poranění způsobená zasažením elektrickým proudem. Na částech desky přístroje může být i po 
vytažení síťové zástrčky ze zdroje napětí 230 V. 

–  Před sejmutím krytů odpojte řízení přístroje zcela od zdroje napětí. 

–  Zkontroluje, zda je deska bez napětí. 
 
 

Základní deska řízení Control Touch. 

 
 

1 Připojovací svorky pro spojení RS-485  2 Spínače Dip 1 a 2 
 

Postupujte následovně: 

1. Vytvořte spojení RS-485 se stíněným kabelem k základní desce. 

• S 1, svorky 1, 2, 3. 

2. Připojte jednostranně stínění kabelu. 

• Ke svorce 18. 

3. Aktivujte na základní desce zakončovací odpor 

• Se spínačem Dip 1. 
 

 

Upozornění! 
Aktivujte zakončovací odpor, je-li přístroj na začátku nebo na konci sítě RS-485. 

 
  



 

Řízení
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5 Řízení 
5.1 Manipulace s ovládacím panelem 

5.1.1 Control Basic 

Ovládací panel řízení Control Basic. 
 

000088_001_R001

Error Auto

Quit

Menu Auto Manual Stop

Ok11

10

9 8 7 6 5

4

1

3

2

 
 

1 Error LED 
• Error LED svítí v případě hlášení poruchy 

 7 přepnutí v menu „zpět“ 

2 displej  8 automatika 
• pro trvalý provoz 

3 LED auto 
• Auto LED svítí v automatickém provozu zeleně 
• Auto LED bliká v ručním provozu zeleně  
• Auto LED je v režimu zastavení zhasnutá 

 9 přepnutí v menu „dopředu“ 

4 stop 
• pro uvedení do provozu a nová zadání hodnot v 

řízení 

 10 menu 
• vyvolání zákaznického menu 

5 OK 
• potvrzení akcí 

 11 potvrdit 
• potvrdit hlášení 

6 příručka 
• pro testy a údržbářské práce 

   

 

Zvolení a změna parametrů 

1. Vyberte parametr pomocí tlačítka „OK“ (5). 

2. Změňte parametr přepínacími tlačítky „▼“ (7) nebo „▲“ (9). 

3. Potvrďte parametr pomocí tlačítka „OK“ (5). 

4. Změňte bod menu přepínacími tlačítky „▼“ (7) nebo „▲“ (9). 

5. Přepněte úroveň menu tlačítkem „Quit“ (11). 

 
  



Řízení 
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5.1.2 Control Touch 

Ovládací panel řízení Control Touch. 
 

000039_001_R001

OK

AUT O

ST OP

AUT O

ST OP

21 3

5

4

7 6

10

8

9

12

11

13

 
 

1 řádek hlášení  8 indikovaná hodnota 
2 tlačítka „▼“/ „▲“ 

• Nastavení číslic. 
 9 tlačítko „ruční provoz“ 

• Pro kontrolu funkcí. 

3 tlačítka „“/ „“ 
• Zvolení číslic. 

 10 tlačítko „provoz zastaven“ 
• Pro spuštění. 

4 tlačítko „OK“ 
• Zadání potvrdit. 
• Dále listovat v menu. 

 11 tlačítko „automatický provoz“ 
• Pro trvalý provoz. 

5 Přetáčení obrazu „nahoru“ / „dolů“ 
• "Rolování" v menu. 

 12 Tlačítko „setup menu“ 
• Pro nastavení parametrů. 
• Paměť poruch. 
• Paměť parametrů. 
• Nastavení zobrazení. 
• Informace k základní nádobě. 
• Informace k verzi software. 

6 tlačítko „listovat zpět“ 
• Ukončení. 
• Listovat zpět do hlavního menu. 

 13 Tlačítko „info menu“ 
• Zobrazení obecných informací. 

7 tlačítko „zobrazení pomocných textů‘“ 
• Zobrazení pomocných textů. 
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5.2 Nastavení parametrů v řízení 

5.2.1 Control Basic 

Příklad zobrazení řízení Control Basic.  

Pro zadání parametrů postupujte následovně: 
 

1. Přepněte pomocí tlačítka „ručně“ do ručního provozu. 1% 0 bar  
XXX XXX XXX XXX  

 

2. Přepněte pomocí tlačítka „menu“ do servisního menu. servisní menu˃  

 

 

3. Pomocí přepínacích tlačítek „▼▲“ zadejte kód pro přístup k servisnímu menu. 
–  kód: ▲▼▲▲▼ 

servisní menu˃  

 
 

 
4. Přepněte do podmenu „Master-Slave“. 

–  Tlačítkem „OK“ vyberte podmenu. 
–  Pomocí přepínacích tlačítek „▼▲“ zadejte kód pro přístup do servisního menu. 
–  kód: ▼▼▼▲▲ 

Master-Slave˃   

 
 

 

 

Upozornění! 
Nacházíte se v menu Master/ Slave. Pro parametry přizpůsobte tovární nastavení podmínkám specifickým pro zařízení. 

 
5. Přepněte na další bod seznamu „adresa zařízení“. 

–  Přepínacími tlačítky zadejte číslo adresy. 
–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání. 

 

Zař. adresa: 
 

01 

 

 

Upozornění! 
Výběr adres na příkladu pěti přístrojů. Čísla adres smí být zadána jen jednou. 

–  Pro zařízení Master zvolte číslo adresy 1. 

–  Pro čtyři zařízení Slave zvolte vždy číslo adresy 2, 3, 4, 5. 

 
6. Přepněte na další bod seznamu „Master/Slave“. 

–  Přepínacími tlačítky zadejte příslušnou funkci. 

 

Master/Slave: 

 NE: 

ANO: 

Zařízení přebírá funkci Master. 

Zařízení přebírá funkci Slave. 

 

ne 

 
 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

 

7. Přepněte na další bod seznamu „počet Slave“. 
–  V zařízení Master zadejte počet zařízení Slave pomocí přepínacích tlačítek.  
–  Lze zadat nejvýše 10 zařízení Slave. 
–  V zařízeních Slave nezadávejte žádný počet (počet = 0).  
–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání. 

 

Master/Slave: 
 

4 
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8. Přepněte na další bod seznamu „maximální tlaková odchylka“. 
–  V zařízení Master nemá parametr význam a nemusí být zadáván. 
–  V zařízeních Slave zadejte parametr. 
–  Rozsah nastavení 0,1 – 5,0 bar. 

–  Pomocí přepínacích tlačítek zadejte hodnotu pro parametr. 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání. 

 

Max. tlaková odch.: 
 

dPmaxSL = 1,0 bar 

 

 

 
9. Přepněte na další bod seznamu „zpoždění připojení“. 

–  Se zpožděním připojení se nastaví připojení alternativního 2. čerpadla/ 
2. kompresoru/ 2. přepouštěcího ventilu 

–  V zařízení Master nemá parametr význam a nemusí být zadáván. 
–  V zařízeních Slave zadejte parametr. 
–  Rozsah nastavení 0–240 sekund. 

–  Pomocí přepínacích tlačítek zadejte hodnotu pro parametr. 

 

Zpoždění přip.: 
 

LK/MK = 5 s 

 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

 

10. Přepněte na další bod seznamu „maximální odchylka hladiny“. 
–  V zařízení Master nemá parametr význam a nemusí být zadáván. 
–  V zařízeních Slave zadejte parametr. 
–  Rozsah nastavení 0 – 20 %. 

–  Pomocí přepínacích tlačítek zadejte hodnotu pro parametr. 

 

Max. odchylka hl.: 
 

dNiv = 5 % 

 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

 

11. Přepněte na další bod seznamu „blokovat hlášení 29 PFK“. 
–  Přepínacími tlačítky zvolte příslušnou funkci. 

 

Hlášení 29 PFK 

 NE: Tuto funkci vyberte pro zařízení Master. 

Hlášení „29 porucha komunikace“ bude vysláno kontaktu bez potenciálu. 

 

Blokovat? NE 

 

ANO: Tuto funkci vyberte pro zařízení Slave. 

Hlášení „29 porucha komunikace“ nebude vysláno kontaktu bez 
potenciálu. 

 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání. 
 

 

 

 

Upozornění! 
Nastavení v řízeních jsou ukončena, když jsou parametry zařízení Master a zařízení Slave zcela zadány. 

–  Dbejte na to, aby všechna zařízení byla nastavena pro provoz Master-Slave. 
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LIS

M

C OK

5.2.2 Control Touch 
 

Zobrazení řízení Control Touch na příkladu Variomatu s čerpadlem. 

Pro zadání parametrů postupujte následovně: 
 

1. Zapněte řízení na hlavním spínači ovládacího dílu. 
2. Stiskněte tlačítko „setup menu“. 

 Variomat VS 2.1 

   

 800l  

 
25%  

2,9 bar 

  
 NSP 

 

 
 
 systém 

  trvalé odplyňování 

 

3. Stiskněte tlačítko „servis“. 

–  Řízení přepne do servisního menu. 

 

nastavení 

  
 zák. >   
    

 Servis >   

    
    

    

    

    

 2,9 bar 0 % 

 

 

  

4. Pomocí tlačítek „▼“a“▲“ zadejte kód pro přístup k 
servisnímu menu. 

–  kód: ▲▼▲▲▼ 

–  Řízení přepne do servisního menu. 

nastavení 

  
zadání kódu   
Zadejte prosím   

kód pro   
servisní menu   

   

   

   

   

 2,9 bar 0 % 

AUTO

STOP

AUTO

STOP

OK



Řízení 
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C OK

5. Navigujte pomocí přetáčení obrazu k funkci „Master/ Slave“. 

6. Aktivujte funkci „Master/ Slave“ 

–  Řízení přepne do zvolené oblasti. 

nastavení > servis 

  
 Master/ Slave >   
    

 spoj. řízení >   

    
 SD karta >   

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

 
 

 

Upozornění! 
Nacházíte se v menu Master/ Slave. Pro parametry přizpůsobte tovární nastavení podmínkám specifickým pro zařízení. 

 

8. Stiskněte tlačítko „adresa“. 

–  Řízení přepne do správy adres. 

 

nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (240) adresa 1  
    

 (241) Master/ Slave ne  

    
 (242) počet Slaves 0  

    
 (243) max. tlaková odchylka 1 bar  

    

 2,9 bar 0 % 

 

  

7. Pomocí tlačítek „▼“a“▲“ zadejte kód pro přístup do 
menu Master/ Slave. 

–  kód: ▼▼▼▲▲ 

–  Řízení přepne do menu Master/ Slave. 

Master/ Slave > 

  
zadání kódu   
Zadejte prosím   

kód pro   
menu Master/ Slave    

!   

   

   

   

 2,9 bar 0 % 



 

Řízení
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9. Nastavte příslušnou adresu pro funkci Master nebo Slave. 

–  Pomocí tlačítek zadejte číslo adresy. 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

nastavení>servis>Master-Slave 

(240) adresa 
 

 1 
 

 

 

 

 

 2,9 bar 0 % 

 

 

Upozornění! 
Výběr adres na příkladu pěti přístrojů. Čísla adres smí být zadána jen jednou. 

–  Pro zařízení Master zvolte číslo adresy 1. 

–  Pro čtyři zařízení Slave zvolte vždy číslo adresy 2, 3, 4, 5. 

 

10. Aktivujte tlačítko „Master/ Slave“. 

–  Řízení přepne do výběru funkcí Master/ Slave. 

 

nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (240) adresa 1  
    

 (241) Master/ Slave ne  

    
 (242) počet Slaves 0  

    
 (243) max. tlaková odchylka 1 bar  

    

 2,9 bar 0 % 

 

11. Zvolte požadovanou funkci: 
• „Ne“  

–  Zařízení přebírá funkci Master. 

• „Ano“ 

–  Zařízení přebírá funkci Slave. 

• Potvrďte volbu tlačítkem „OK“. 

 

Funkce je pro příslušný přístroj vybrána. 

nastavení>servis>Master-Slave 

 (241) Master/ Slave 
    
 Ne   

    
 Ano   

   

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

  

OK

OK



Řízení 
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12. Aktivujte tlačítko „počet funkcí Slave“. 

 

nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (240) adresa 1  
    

 (241) Master/ Slave ne  

    
 (242) počet Slaves 0  

    
 (243) max. tlaková odchylka 1 bar  

    

 2,9 bar 0 % 

 

13. Zadejte počet zařízení Slave.  

–  V zařízení Master zadejte počet zařízení Slave. 

–  Lze zadat nejvýše 10 zařízení Slave. 

–  V zařízeních Slave nezadávejte žádný počet (počet = 0). 

–  Pomocí tlačítek zadejte počet. 

–  Zadání potvrďte tlačítkem „OK“. 

nastavení>servis>Master-Slave 

(242) počet Slaves 
 

 4 
 

 

 

 

 

 2,9 bar 0 % 

 

14. Aktivujte tlačítko „max. tlaková odchylka“. 

 

nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (240) adresa 1  
    

 (241) Master/ Slave ne  

    
 (242) počet Slaves 4  

    
 (243) max. tlaková odchylka 1 bar  

    

 2,9 bar 0 % 

 

  

OK



 

Řízení
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15. Zadejte hodnotu pro maximální tlakovou odchylku zařízení. 

–  V zařízení Master nemá parametr význam a nemusí být 
zadáván. 

–  V zařízeních Slave zadejte parametr. 
–  Rozsah nastavení 0,1 – 5,0 bar. 

–  Pomocí tlačítek zadejte hodnotu pro parametr. 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

nastavení>servis>Master-Slave 

(243) max. tlaková odchylka 
 

 1,0 
 

 

 

 

 

 2,9 bar 0 % 

 

16. Aktivujte tlačítko „zpoždění připojení“. 

–  Se zpožděním připojení se nastaví připojení 
alternativního 2. čerpadla/ 2. kompresoru/ 
2. přepouštěcího ventilu. 

nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (244) zpoždění připojení 5 s  
    

 (245) max. odchylka hladiny 5 %  

    
 (246) Hlášení 29 PFK blokovat? ne  

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

17. Zadejte hodnotu zpoždění připojení zařízení. 

–  V zařízení Master nemá parametr význam a nemusí být 
zadáván. 

–  V zařízeních Slave zadejte parametr. 
–  Rozsah nastavení 0 - 240 sekund. 

–  Pomocí tlačítek zadejte hodnotu pro parametr. 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

nastavení>servis>Master-Slave 

(244) zpoždění připojení 
 

 _5 s 
 

 

 

 

 

 2,9 bar 0 % 

 

  

OK

OK



Řízení 
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18. Aktivujte tlačítko „max. odchylka hladiny“. nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (244) zpoždění připojení 5 s  
    

 (245) max. odchylka hladiny 5 %  

    
 (246) Hlášení 29 PFK blokovat? ne  

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

19. Zadejte hodnotu maximální odchylky hladiny pro nádoby 
zařízení. 

–  V zařízení Master nemá parametr význam a nemusí být 
zadáván. 

–  V zařízeních Slave zadejte parametr. 
–  Rozsah nastavení 0–20 %. 

–  Pomocí tlačítek zadejte hodnotu pro parametr. 

–  Tlačítkem „OK“ potvrďte zadání.  

nastavení>servis>Master-Slave 

(245) max. odchylka hladiny 
 

 _5 % 
 

 

 

 

 

 2,9 bar 0 % 

 

20. Aktivujte tlačítko „blokovat hlášení 29 PFK“. nastavení>servis>Master-Slave 

  
 (244) zpoždění připojení 5 s  
    

 (245) max. odchylka hladiny 5 %  

    
 (246) Hlášení 29 PFK blokovat? ne  

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

  

OK



 

Řízení
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21. Zvolte požadovanou funkci: 
• „Ne“  

–  Tuto funkci vyberte pro zařízení Master. 

–  Hlášení „29 porucha komunikace“ bude vysláno 
kontaktu bez potenciálu. 

• „Ano“ 

–  Tuto funkci vyberte pro zařízení Slave. 

–  Hlášení „29 porucha komunikace“ nebude vysláno 
kontaktu bez potenciálu. 

 

• Tlačítkem „OK“ potvrďte výběr. 

 

Funkce je pro příslušný přístroj vybrána. 

nastavení>servis>Master-Slave 

(246) Hlášení 29 PFK blokovat? 
    
 Ne   

    
 Ano   

   

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

 

Upozornění! 
Nastavení v řízeních jsou ukončena, když jsou parametry zařízení Master a zařízení Slave zcela zadány. 

–  Dbejte na to, aby všechna zařízení byla nastavena pro provoz Master-Slave. 

 
  

OK



Spuštění 
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6 Spuštění 
Pro spuštění provozu Master-Slave systému zařízení jsou nezbytné následující podmínky: 

1. Všechna nastavení parametrů byla kompletně zadána ve všech zařízeních. 

2. Zařízení Master je definováno. 

3. Zařízení Slave jsou definována. 
 

Pro nastavení parametrů, viz kapitola 5.2 "Nastavení parametrů v řízení" na stránce 11. 
 

Přepněte po kompletním zadání parametrů zařízení Master a zařízení Slave do automatického provozu: 

• řízení Control Basic: 

–  Aktivujte tlačítko „auto“ na ovládacím panelu řízení. 
 

• řízení Control Touch: 

–  Aktivujte tlačítko „auto“ na ovládacím panelu řízení. 

 

7 Provoz 
Po spuštění provozu Master-Slave v systému zařízení vyšle zařízení Master svou aktuální hodnotu hladiny zařízením Slave. Regulace tlaku 
zařízení Slave bude prováděna řízením zařízení Master. 

 

 

Upozornění! 
Variomaty jsou aktivní jen ve funkci Slave, pokud je v provozu regulace tlaku. Provede-li Variomat odplyňování, je během 
cyklu odplyňování funkce Slave blokována. 

 
  



 

Hlášení řízení
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8 Hlášení řízení 
Nejsou-li zařízením Master po dobu delší než cca 5 sekund přenášeny žádné údaje k zařízením Slave, přepněte všechna zařízení Slave do 
samostatného provozu, aby byla zajištěna funkce celého systému zařízení. 

Neodpoví-li zařízení Slave po 5 opakováních příkazu vyvolání údajů zařízení Master, zobrazí se na displeji řízení zařízení Master hlášení 
„komunikace 29“. Podmínkou pro to je neblokované hlášení. 

Hlášení bude automaticky potvrzeno, jakmile příslušné zařízení Slave odpoví. 

 
 

 

Upozornění! 
Pro aktivaci hlášení „komunikace 29“, viz kapitola 5.2 "Nastavení parametrů v řízení" na stránce 11. 

–  Blokovat hlášení 29 PFK: „Ne“ 

 

8.1 Control Basic 

Na zařízení Master lze status připojených zařízení Slave zapnout nebo vypnout pomocí přepínacích tlačítek „▲▼“ na ovládacím 
panelu řízení, pokud se nezobrazuje žádné hlášení. 

 

Zobrazuje-li se hlášení „komunikace 29“, postupujte následovně: 
• Stiskněte současně tlačítka „auto“ a „▼“ na ovládacím panelu řízení. 

1% 0 bar  
komunikace 29  
 

 

–  Zobrazí se status neodpovídajícího zařízení Slave. 

–  Příklad: Zařízení Slave (SL) s číslem adresy 2 se nachází v ručním provozu (H). 

1% 0 bar  
SL: 2 H  
 

 

Na displeji mohou být zobrazeny následující informace řízení:   
SL = zařízení Slave   
1-10 = číslo adresy   
? = Provoz Master-Slave je vypnutý nebo zařízení Slave neodpovídá   
S = Režim zastavení   
H = ruční provoz   
A = automaticky   
E = Error   
• = zařízení Master je vypnuté   
 

 

Upozornění! 
Zkontrolujte případně funkci neodpovídajícího zařízení Slave. 

 
  



Hlášení řízení 
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LIS

M

8.2 Control Touch 
 

Na zařízení Master se zobrazí hlášení „pozor porucha 29 
komunikace“. 
Postupujte následovně: 
1. Aktivujte tlačítko „chybové hlášení“. 

 

Pozor 
Porucha 

29 
komunikace 

Variomat VS 2.1 

  

 800l  

 
25%  

2,9 bar 

  
 NSP 

 

 

 systém 

1 chybové(á) hlášení 

 

2. Stiskněte tlačítko „29 komunikace“. 

–  Řízení přepne do výběru možných příčin chybového 
hlášení. 

 aktuální hlášení 

 
29 komunikace   
   

   
   

   

   

   

   

1 chybové(á) hlášení 

 

Zobrazí se možné příčiny chybového hlášení. 

3. Pohybujte se pomocí přetáčení obrazu k odstranění 
chybového hlášení. 

–  Řízení přepne do zvolené oblasti. 

aktuální hlášení 

29 komunikace 
 možné příčiny:   
 –  narušená komunikace k rozšiřovacímu modulu  

 –  spojovací kabel je poškozený   
 –  modul konfigurován, avšak nepřipojen  

 –  modul je poškozený   

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

  

AUTO

STOP

AUTO

STOP



 

Hlášení řízení
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Zobrazí se výběr ke zrušení chybového hlášení. 

4. Zkontrolujte zařízení dle výběru. 

aktuální hlášení 

29 komunikace 
 odstranění:   
 –  zkontrolujte nastavení konfigurace  

 –  zkontrolujte kabel k modulu   
 –  modul případně vyměňte  

    

    
    

    

 2,9 bar 0 % 

 

Je-li porucha odstraněna, může být chybové hlášení potvrzeno. 

5. Stiskněte tlačítko „OK“ 

aktuální hlášení 

29 komunikace 
 odstranění:   
 –  zkontrolujte nastavení konfigurace  

 –  zkontrolujte kabel k modulu   
 –  modul případně vyměňte  

    

    
 Porucha byla odstraněna a lze   

 ji potvrdit.   

 2,9 bar 0 % 

 
  

OK



Příloha 
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9 Příloha 
9.1 Zákaznická služba Reflex 

Centrální zákaznická služba 

 

centrála: telefonní číslo: +49 (0)2382 7069 - 0 

zákaznická služba - telefonní číslo: +49 (0)2382 7069 - 9505 

Fax: +49 (0)2382 7069 - 523 

E-mail: service@reflex.de 

 

Technická horká linka 

 

Pro dotazy k našim výrobkům 

telefonní číslo: +49 (0)2382 7069-9546 

pondělí až pátek 8:00 h až 16:30 h 
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Reflex Winkelmann GmbH 
Gersteinstraße 19 
59227 Ahlen, Germany 
 
Telefon: +49 (0)2382 7069-0 
Telefax: +49 (0)2382 7069-588 
www.reflex.de 
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