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POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ PØÍVODU VZDUCHÙ

Elektronická regulace klapky je souèástí každého typu krbových vložek AQUAFLAM.

Øídící elektronika jednoduchého ovládání klapky  je urèena  k pøímému øízení polohy klapky 
ovládající pøívod vzduchu do spalovacího prostoru teplovodní vložky (poloha potenciometru se 
pøevádí na polohu klapky). Pro omezení pøehøátí výmìníku  je vybavena snímaèem teploty, kdy pøi 
zvýšení teploty vody ve výmìníku dojde k omezení pøívodu spalovacího vzduchu.

Pokud je pracovní teplota a napájecí napìtí v normálních mezích, tak lze pomocí ovládacího 
potenciometru ovládat natoèení  klapky od minimální polohy až do 90°.

Pøekroèí-li  teplota  snímaèe 85°C, pøenastaví se klapka do minimální polohy, normální èinnost se 
obnoví pøi poklesu teploty pod 75°C. Pokud teplota snímaèe  pøekroèí 90°C, tak  klapka opakovaným 
akustickým signálem indikuje tento stav (dlouhý a krátký tón s periodou cca 7 sekund, toto trvá 
celou dobu po kterou je teplota nad touto mezí, stejnì je indikováno pøerušení obvodu snímaèe 
teploty).

Poklesne-li napájecí napìtí baterií pod mez, která je potøebná pro bezpeènou èinnost ovládací 
elektroniky (cca 5,1V - je nutná výmìna napájecích èlánkù  za nové),  je každý  pohyb klapky 
doprovázený akustickým signálem (píp-pýp, tato signalizace se s intervalem cca 30 minut opakuje i 
když je klapka v klidu). Pokud napájecí napìtí dále klesne na hodnotu, kdy by již další provoz klapky 
nebyl bezpeèný (pod cca 5V),  je každý pohyb ovládacího potenciometru doprovázený akustickým 
signálem (píp-pýp/píp, tato signalizace se s intervalem cca 30minut opakuje i když je klapka v klidu),  
klapka je pøi takovéto hodnotì napájecího napìtí stále v minimální poloze. Pøi vložení nových 
napájecích èlánkù klapka vydá ètyøi akustické signály (píp- píp- píp- píp), elektronika automaticky 
nastaví  nulovou polohu klapky (klapka se pohybuje proti dorazu, elektronika nastaveni nulové 
polohy opakuje vždy po dosažení tisíce pohybù klapky a následném poklesu teploty) a potom 
následuje normální èinnost klapky.
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