
Fáze spalovacího cyklu 

  

Označení Název Popis Zahájení Ukončení Přívod vzduchu 
Primární 
vzduch 

Ventilátor 

F0 Fáze klidu 
Hlavní klapka je zavřená, krb 
čeká na otevření dveří. 

• Pokles teploty pod 
T.F1 

• Ukončení fáze F6 
• Otevření dveří 0% 100% VYP 

Fx Otevřené dveře 
Naložení a zapálení nového 
paliva nebo přikládání. 

• Otevření dveří • Zavření dveří 100% 100% VYP 

F1 Fáze startu 
Krb čeká, jestli bylo zapálení 
úspěšné. 

• Zavření dveří 

• Stisk tlačítka 

• Dosažení teploty T.F1 do doby t.F1 

• Pokud nebude teploty T.F1 
dosaženo včas, spalovací cyklus se 
přeruší (návrat do F0 – fáze klidu) 

100% 100% VYP 

F2 Fáze zatápění 
Zahřátí krbu a rozhoření 
paliva po zapálení nebo po 
přiložení. 

• Dosažení teploty T.F1 
do doby t.F1 

• Dosažení teploty T.F2 

• Pokud by teplota klesla pod T.F1,  
spalovací cyklus se přeruší (návrat 
do F0 – fáze klidu) 

100% 100% 
ZAP 

(do teploty 
T.F3) 

F3 Fáze spalování 
Stabilizace teploty hoření v 
závislosti na zvoleném 
výkonu. 

• Dosažení teploty T.F2 
• Pokles teploty o dT.F3-F4 po dobu 

t.F4 
Zavírání klapky 

s růstem teploty 
0% VYP 

F4 Fáze dohořívání 
Dohořívání paliva, pokles 
teploty. 

• Pokles teploty o dT.F3-
F4 po dobu t.F4 

• Pokles teploty pod T.F5 
Zavírání klapky 

s poklesem teploty 
0% VYP 

F5 Fáze žáru 
Signalizace nutnosti doplnit 
palivo. 

• Pokles teploty pod 
T.F5 

• Uplynutí doby t.F5 
Klapka přiškrcena 
na hodnotu P.F5 

0% VYP 

F6 Fáze výfuku Odstraňování spalin. • Uplynutí doby t.F5 • Uplynutí doby t.F6 100% 100% ZAP 



Signalizace 

 Popis Spuštění signalizace Zrušení signalizace 

Blikání LED (jakékoliv barvy) 
Zatápění nového paliva nebo přiložení. Čeká 
se na plné rozhoření paliva. 

• Zahájení spalovacího cyklu (otevřením dveří 
nebo stisknutí tlačítka) nebo přiložení paliva 
kdykoliv během spalovacího cyklu 

• Dosažení teploty T.F2 

Modrá LED 
Spalovací cyklus byl zahájen, ale nebylo 
dosaženo optimální teploty spalování. 

• Zahájení spalovacího cyklu nebo pokles 
teploty pod T.F3 

• Ukončení spalovacího cyklu nebo 
nárůst teploty nad T.F3 

Zelená LED Optimální teplota spalování.  
• Teplota je vyšší než T.F3, ale nižší než 

T.F3+dT.F3 
• Teplota se dostane mimo stanovený 

rozsah 

Červená LED Vyšší než optimální teplota spalování. 
• Překročení rozsahu teploty pro optimální 

spalování (dT.F3) 

• Nárůst teploty ve fázi F2 – zatápění 
• Pokles teploty 

Krátké zvukové signály s 
odstupem cca 30s 

Je potřeba přiložit palivo, jinak krb vyhasne. 
• Přechod do fáze F5 – Fáze žáru (pokles 

teploty pod t.F5) 

• Uplynutí cca 2-3 minut 

• Otevření dveří nebo přechod do 
jakékoliv jiné fáze 

• Dlouhý stisk tlačítka (déle než 3s) 

Trvalý zvukový signál „hoří“ 
Překročena maximální teplota. Klapky se 
zavřou, ale pro jistotu se doporučuje zavřít 
manuální klapku a nepřikládat další palivo. 

• Překročení teploty T.MAX 
• Pokles teploty pod T.MAX 

• Dlouhý stisk tlačítka dočasně zablokuje 
zvukový signál po dobu 10 minut 

Ovládání 

Otevření a zavření dveří 
Zahájení spalovacího cyklu ve fázi F1 -start. 
Pokud už v krbu hoří (tj. dveře se otevřely 
kvůli přikládání), zahájí se fáze F2 – zatápění. 

• Všechny klapky se otevřou a pokud je v krbu nízká teplota, spustí se ventilátor 

• LED bliká a barva se mění podle teploty 

• Klapky zůstávají otevřené až do plného rozhoření paliva (teplota T.F2) 

Stisk tlačítka Stejné jako otevření a zavření dveří. • Stejné jako otevření a zavření dveří 

Dlouhý stisk tlačítka (3s) 
Storno. Vypnutí zvukové signalizace a 
přerušení fází F1 – start a F2 – zatápění. 

• Vypnutí zvukové signalizace potřeby přiložení paliva 

• Vypnutí zvukové signalizace o překročení maximální teploty T.MAX, ovšem pouze na 10 
minut 

• Přerušení fáze F1 – start a návrat do F0 – Fáze klidu 

• Přerušení fáze F2 – zatápění a pokračování do fáze F3 – spalování, případně při nižší 
teplotě pokračování do fáze F4 – dohořívání 

Nastavení přes Loxone 
Je možné měnit optimální teplotu spalování 
T.F3 a regulovat tak celkový topný výkon 
krbu. 

• Optimální teplotu spalování T.F3 je možné měnit v rozsahu od T.F3/min do T.F3/max 

• V závislosti na nastavené optimální teplotě spalování se mění i minimální a maximální a 
otevření klapky přívodu vzduchu Pmin.F3 a Pmax.F3 



Křivka hoření s vyznačenými parametry regulace 
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Parametry 

Název Rozsah 
Výchozí 
hodnota 

Aktuální 
hodnota 

Funkce 

T.MAX 400–1300 °C 800 °C  

Maximální teplota krbu. Po jejím 
překročení sepne signalizace alarmu a 
vzduchová klapka přejde do polohy 
vymezené následujícím parametrem  
„P.T.MAX”. 

P.T.MAX 5–50 % 10 %  Úroveň otevření vzduchové klapky, 
překročí-li teplota  „T.MAX” 

hP 0–10 % 5 %  Krokování a hystereze při pohybu 
klapky 

hT -10–0 °C -5 °C  Hystereze při měření teploty (pro 
přechod mezi fázemi F0, F1 a F2) 

T.F1 10–1250 °C 45 °C  Teplota ukončení fáze startu F1 a 
přechodu do fáze zatápění F2. 

t.F1 1–10 min 1 min  
Pokud do této doby nedojde k dosažení 
teploty „T.F1“, dojde k přechodu do 
fáze klidu F0. 

T.F2 50–1250 °C 400 °C  Teplota ukončení fáze zatápění F2. 

T.F3/min 50–1250 °C 250 °C  Teplota fáze F3 při minimálním výkonu 

T.F3/max 50–1250 °C 350 °C  Teplota fáze F3 při maximálním výkonu 

dT.F3 0–200 °C 50 °C  Max. zvýšení teploty ve fázi F3 

dT.F3-F4 -10– -300 °C -30 °C  Pokles teploty oproti F3 označuje 
zahájení fáze F4 

t.F4 1–10 min 2 min  
Doba trvání podmínky „dT.F3-F4” 
nezbytné k ukončení F3 a přechodu na 
F4 

T.F5 50–1250 °C 150 °C  Teplota zahájení fáze F5 

t.F5 1–60 min 10 min  Doba trvání fáze F5 

t.F6 0–10 min 1 min  
Doba trvání fáze F6. Doba profuku. 
Otevření vzduchové klapky a dohoření 
spalin. 

Pmax.F3/min 0–100 % 60 %  MAX stupeň otevření vzduchové klapky 
fáze F3 při minimálním výkonu 

Pmax.F3/max 0–100 % 70 %  MAX stupeň otevření vzduchové klapky 
fáze F3 při maximálním výkonu 

Pmin.F3/min 0–100 % 10 %  MIN stupeň otevření vzduchové klapky 
fáze F3 při minimálním výkonu 

Pmin.F3/max 0–100 % 10 %  MIN stupeň otevření vzduchové klapky 
fáze F3 při maximálním výkonu 

P.F5 0–100 % 5 %  Stupeň otevření vzduchové klapky na 
začátku fáze F5 

 


