
IRC systém
-  Instalační příručka  -

verze 1.04 (firmware 2.14)

IRC je určené k řízení otopných soustav, regulace
teploty v jednotlivých místnostech. 
Funkce je založena na řízení termoelektrických hla-
vic, které regulují topný okruh místnos:. 
Je-li požadovaná teplota vyšší než naměřená teplota
v místnos:, začne hlavice otevírat topný okruh a sa-
mozřejmě naopak, je-li požadovaná teplota nižší
bude zavírat.

Využí1m IRC systému lze dosáhnout maximálního
komfortu vytápění při minimálních nákladech na

topnou energii.

IRC4  ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL
DIGI CAN MODUL

DIGI CAN je srdcem a mozkem komfortní regulace, 
vyhodnocuje data z modulů IRC4 

a dle požadované teploty řídí termohlavice.
Připojením do sítě internet umožňuje

ovládat regulaci v uživatelské aplikaci HEAT Control. 

ADS 100 ABB

MT4-024LC-NO

ADDAT HEAT CONTROL

Uživatelská aplikace pro jednoduché ovlá-
dání regulace z pohodlí vašeho domova, na
vašem PC, notebooku nebo tabletu.

Možnost vzdáleného řízení přes Internet

Více informací na www.addat.cz

Teplotní čidlo určené pro 
měření prostorové teploty
(montáž pod omítku).

Design ABB Element a
Time včetně barevných 
variant.

Malý přímý termoelek-
trický ven:l Smart-T je
vhodný pro regulaci otop-
ných těles včetně podlaho-
vého vytápění.
Max. odběr 2W
NO (bez napě; otevřený)

KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ

IRC SYSTÉM

CHARAKTERISTIKA IRC SYSTÉMU

Modul IRC4 slouží pro připojení teplotních čidel
a termohlavic. (4x teplotní čidla ADS 100 ABB a
4x výstup pro termoelektrické hlavice).

Na jeden výstup lze připojit až 6 termoelektric-
kých hlavic MT4-024 T-Smart s napájecím napě-
;m 24V DC a s maximálním zátěží 3A na jednu
místnost. 

UŽIVATELSKÁ APLIKACE

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
PRO 4 MÍSTNOSTI

POKOJOVÉ ČIDLO

TERMOELEKTRICKÝ POHON

SCHÉMA ZAPOJENÍ

ADDAT s.r.o.
Májová 1126
463 11 Liberec 30

telefon:   
fax:
http:
e-mail:

485 102 271
485 114 761
www.addat.cz
addat@addat.cz
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1. Obecné
Tato příručka je určena jako informační materiál pro
servisní techniky. Seznamuje s instalací, montáží a zák-
ladním nastavením IRC systému. Více informací k
použítí naleznete v příručce Heat Control.

1.1. Popis součástí IRC systému
1.1.1. Řídící modul DIGI CAN

Tato řídící jednotka, je určená pro řízení IRC systému.
K této  jednotce se připojují po komunikační sběrnici
CAN rozšiřující moduly IRC4.

V tomto systému může být zapojeno až 11 modulů IRC4
na jeden řídící modul DIGI CAN, což znamená až 44
místností či okruhů vytápění. 

1.1.2. Rozšiřující modul IRC4
Tento modul je v systému jako rozšiřující modul pro
připojení až 4 místností. Což znamená 4 teplotní čidla
ADS a termoelektrické hlavice s napájecím napětím
24V přičemž výstup pro hlavici spíná proti zemi. Max-
imální počet hlavic na jednu místnost je omezena
proudově avšak max. 3A. Proto nelze předem omezit na
počet hlavic. 

1.1.3. Určení teplotních čidel
Pro použití teplotních čidel je více variant, liší se dle
možností dané instalace. Níže jsou popsané typy čidel
pro měření prostorové teploty. Např. prostorové čidla
ADS 100, ADS 100 ABB nebo ADS 100 ITL také lze
použít kabelové čidlo ADS 150 předem definované
délky.

- Pokojové čidlo do místnosti: ADS 100, 
ADS 100 ABB, ADS ITL

1.1.4. Termoelektrické hlavice 
V IRC systému lze používat hlavice, které jsou napájeny
stejnosměrným napájením 24V. Funkce řízení hlavic
spočívá v rozpojení či sepnutí obvodu napájení hlavic.
Upozornění podle počtu hlavic připojených v celém
IRC systému musí být vybrán zdroj napájená s
dostatečným příkonem. Dále na jeden výstup pro hlav-
ice lze připojit hlavice v součtu maximálního proudu
3A. 

2. Popis a funkce IRC systému
2.1. Popis funkce

IRC systém - komfortní vytápění
(Individual Room Control)

Definice:
IRC systém je automatické řízení teplotních režimů v
jednotlivých místnostech. Slouží k řízení místností
ústředního vytápění, včetně podlahového topení. 
Princip funkce spočívá v řízení termoelektrických
hlavic, které se otevírají či zavírají dle rozdílu naměřené
teploty v místnosti a požadované teploty v reálném čase
natavené v týdenním programu. 
Výše na obrázku č.1 je znázorněna topologie zapojení

IRC systému. Ovládá se aplikací Addat Heat Control,
kterou lze nainstalovat a spustit na každém PC, Note-
booku a tabletu běžícím pod operačním sytémem Win-
dows XP a vyšší. Aplikace komunikuje s řídícím
modulem přes HTTP protokol.
Díky tomu je možné ovládat celý systém i dálkově přes

internet, o možnostech nastavení dálkového přístupu nás
prosím kontaktujte na www.addat.cz.
Dále řídící modul komunikuje s modulem IRC4 komu-
nikační sběrnicí CAN po které si předávají informace
například o teplotách atd.

2.1.1. Automatický režim
Jedná se o nejčastěji používaný režim o který se uživatel
dále nemusí starat nebo něco nastavovat. Funguje na
základě týdenního programu kde si lze pomocí teplot-
ních scén viz níže popsané sestavit vyhovující program.
Nastavuje se pro 7 dní v týdnu s minimálním možným
krokem 30 minut. Znamená to, že např. od 8:00 - 11:00
bude požadovaná teplota v místnosti 22°C a 11:00 -
20:00 bude např. 23,5°C tímto způsobem lze si sestavit
topný program.  

2.1.2. Týdenní program
Pro automatický režim zde slouží týdenní program
(pondělí - neděle, 0:00 hod - 24:00 hod). Minimální nas-
tavitelný krok je 30 minut pro teplotní scénu. Pro ses-
tavování týdenního programu je 16 teplotních scén
kterými se sestavují týdenní režimy každá z ních lze
definovat v rozsahu 10°C - 30°C po 0,5°C. 
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2.1.3. Teplotní scény
V systému je k dispozici 16 teplotních scén které si uži-
vatel sám definuje a to v rozmezí 10,0°C - 30,0°C s
krokem 0,5°C. Tyto přednastavené scény může používat
pro jakoukoliv místnost v rámci jednoho řídícího mod-
ulu.

2.1.4. Manuální režimy
Pro například otestování či centrálnímu odstavení
celého systému je možné používat manuální režimy.

Uzavřít hlavice - uzavře všechny vybrané místností 
Otevřít hlavice - otevře všechny vybrané místnosti
Útlum - centrální útlum pro všechny vybrané místnosti,
nastavuje se teplota na kterou bude manuálně systém
regulovat. 

2.1.5. Termoelektrické hlavice NO/NC
V IRC systému lze použivat oba typy termoelektrických
hlavic a to jak NO tak i NC v uživatelské aplikaci Heat
Control v sekci  nastavení se určují podle použitého typu
hlavic více návod ADDAT Heat Control.

NO - normally Open: což zmanená, že hlavice bez
napětí je trvale otevřená. Doporučujeme používat tento
typ, nehrozí tak při výpadku napětí např. zámraz a
podobně.

NC - normally Close: znamená, že hlavice bez napětí
bude trvale zavřená.

2.2. Sběrnice CAN
Komunikační sběrnice CAN je určená pro privátní ko-
munikaci IRC sytému, jednotlivé moduly přijímají a
odesílají data po této sběrnice.

Pro zajištění bezproblémového chodu komunikace se
musí řádně takzvaně ukončit sběrnice.
U řídícího modulu se vždy jedná se o začátek sběrnice,

proto musí obsahovat už z výroby spojený jumper, který
se nachází vedle baterie viz. níže obrázek č.2. Poté se
musí ukončit sběrnice u posledního modulu zapojeného
v řadě. Tím se provede vše potřebné pro správnou
funkci sběrnice CAN.
Maximální doporučená délka vedení je 100m, není-li
nikde zjištěné rušení.

(Obr č.2)

2.3. Nastavení adresy
Každý rozšiřující modul zapojený na jedné sběrnici
musí mít svou adresu pro správný chod komunikace
CAN, adresa se nastaveuje pomocí DIP switche
umístěného téměř na kraji a provádí se přepnutím do
správné polohy viz. tabulka obrázek č.3. Maximální
počet adres je 11 připojených na jeden řídící modul
DIGI CAN. 

Jen pro informaci pomocí uživatelské aplikace Heat
Control lze řídit až 10 řídících jednotek což znamená až
440 místností.  

(Obr č.3)

2.4. Funkce LED diod  
LED diody slouží jako vizuální kontrola funkčnosti či
stavu, např. svítí-li je funkční teplotní čidlo.

2.4.1. Teplotní čidla (LED dioda)
U každého vstupu pro teplotní čidlo je zelená LED
dioda, která označuje stav teplotního čidla. Svítí-li dioda
označuje to připojené a funkční teplotní čidlo, nesvítí-
li dioda zobrazuje to buď nepřipojené nebo nefunkční
čidlo. Pokud je čidlo připojené a dioda nesvítí je za-
potřebí zkontrolovat jestli je čidlo správně připojené a
pokud ano je možné že se jedná o poruchu čidla a je
nutné ho vyměnit.

2.4.2. Výstupy pro termohlavice
Každý výstup pro termoelektrickou hlavici má svou
LED diodu pro zobrazení stavu. Jsou umístěné u po-
jistkového pouzdra, svítí-li tato dioda znamená to, že je
výstup pro termohlavici sepnutý tedy zavírá se (netopí),
v opačném případě dioda nesvítí a hlavice se otevírá
(topí).   

2.4.3. LED diody zobrazující stav modulu
Tyto LED diody jsou určené pro signalizování stavů
např. komunikace, porucha ... Jsou umístěné pod mod-
rým DIP switchem. V tabulce jsou popsány stavy u jed-
notlivých LED diod.  
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3 9

4 10
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(Obr č.4)

ERROR - pokud bliká tato červená LED dioda jedná 
se o závadu nejčastěji komunikace, poškození
bootloaderu nebo špatně nastavené adresy 
sběrnice 

CONFIG - bliká-li samotná znamená to aktivní testo
vací režim

ALIVE - rychlé blikání společně s CONFIG signalizuje
nahrávání SW z DIGI modulu

CERR - signalizuje poruchy CAN
COMM - blikáním tato zelená LED dioda signalizuje 

chod komunikace

Je-li vše správně nastaveno a zapojeno bude na modulu
blikat pouze COMM po cca 1s. 

2.5. Testovací režim
Je určený pro ověření správné funkčnosti všech vstupů
a výstupů, využíván je nejčastěji při oživování nebo pro
servisní techniky. V tomto režimu lze otestovat
funkčnost všech teplotních čidel, výstupů a komu-
nikace.

Spuštění testovacího režimu
Se provádí přesunutím všech přepínačů do polohy OFF
a poté přivedením napájení se spustí testovací režim, ne-
jdříve ale proběhne základní ověřovací režim, který se
spouští vždy po přivedení napájení. Po skončení
naběhne testovací režim, v tomto režimu lze otestovat
všechny vstupy a výstupy. Dále musí blikat červená
LED dioda ERROR.

Návrat do běžněho režimu
Po skončení testování je zapotřebí spustit modul do nor-
málního režimu, a to se provádí přepnutím všech přepí-
načů do polohy ON a krátce na to přepnutím zase do
polohy OFF. V normálním režimu musí blikat LED
diody ERROR a ALIVE současně. Je-li připojená ko-
munikace bude blikat zelená LED dioda COMM a
zhasne LED dioda ERROR.

2.6. Uvedení do chodu
Pro uvedení do chodu IRC systému se musí provést
několik kroků. 

1) Použít vhodný zdroj napájení 24V/DC s dostatečným
odběrem proudu, předem spočítat maximální odběr a
podle toho zvolit vhodný zdroj, doporučujeme používat
zdroje Meanwell DR (15-60)-24 viz. obrázek č5.

(Obr č.5)

2) Máme-li vybraný zdroj můžeme pokročit k bodu
elektrické zapojení které je popsané v kapitole 4. 

3) Pokud je vše provedeno dle el. zapojení, přejdeme ke
kroku uvedení do chodu, přivedeme napájecí napájení
a budeme sledovat chování všech modulů zapojených v
systému pomocí LED diod viz níže popsané.

Po přivedení napětí je možné sledovat stav, který je pa-
trný pouze krátce po přivedení napětí. Modul bez připo-
jené komunikace, pouze s přivedeným napětím.
Stav po zapnutí:
Postupně se rozsvícejí všechny diody a sepnou se
všechny výstupy, poté postupně zhasínají všechny
diody.  Pokud blikají LED diody ERROR a ALIVE,
znamená to že je modul připraven k použití.

Teď už jen stačí připojit DIGI do místní sítě konek-
torem RJ45 a je možné začít ovládat systém pomocí ap-
likace HEAT Control.

3. Provedení modulů
Všechny moduly jsou dodávány s zeleném plastovém
korytu vyrobený z nehořlavého plastu. Instalují se na
DIN lištu v el. rozvaděčích.  

3.1. Modul DIGI CAN
Tento modul je napájen 24V proto zde nehrozí
nebezpečí úrazu el. proudem ale dbejte na maximální
bezpečnost a vyvarujte se přímému dotyku s napájecím
napětím. Modul obsahuje baterii 3V proto zamezte
přímému dotyku s baterií a jinými kovovými předměty
s důvodů možného zkratu a poškození zařízení.

Rozměry:  100x85 mm (š/v)

(Obr č.6)
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LED diody

ERROR bliká jeli závažná porucha

CONFIG svítí zpoždění, bliká po test režim

ALIVE bliká každých 0,5 s

CERR porucha komunikace CAN

COMM bliká, je-li dostupná kom. CAN



Výměna baterie CR 2032 se doporučuje provádět
každých 5 let.

Výměnu provádějte vždy bez napětí !

3.2. Modul IRC4 
Modul je napájen 24V/DC a proto zde nehrozí
nebezpečí úrazu el. proudem, ale dbejte na maximální
bezpečnost a vyvarujte se přímému dotyku s napájecím
napětím. 

K modulu se připojují až 4 teplotní čidla určené pro
měření teplot v prostoru ADS 100... (1x čidlo pro jednu
místnost) a až 4 výstupy pro termolelektrické hlavice,
které jsou napájeny z tohoto modulu. Spíná se tedy proti
nule (GND) Počet hlavic na jednu místnost je omezena
celkovým příkonem hlavic (max 3A).

(Obr č.7)

V případě prasklé pojistky je potřeba jí vyměnit, použité po-
jistky  T3A/250V.

3.3. Hlavice Honeywell T-smart
Doporučený malý přímý termoelektrický pohon Smart-
T je určen pro dvoubodové časově nastavitelné a PWM
regulátory topení a chlazení vybavené ventilátory, otop-
nými tělesy, podlahovým vytápěním a konvektory. 

(Obr č.8)

4. Elektrická instalace
4.1. Obecný popis
Elektrickou instalaci tohoto modulu může provádět
pouze osoba splňující kvalifikaci dle vyhlášky 50/78sb.
§6 a vyšší.

4.2. Schéma zapojení
Elektrická zapojení IRC systému je na poslední straně
tohoto návodu na straně 8 a elektrická zapojení modulů
DIGI CAN a IRC4 naleznete na str.9.

4.2.1. Zapojení DIGI CAN
Na tomto schématu obr.9 je zobrazené zapojení modulu
DIGI CAN. Napájecí napětí 24 V/DC, komunikace
CAN a připojení k síti internet pomocí síťového kabelu
CAT-5e.

(Obr č.9)

4.2.2. Zapojení IRC4
Na tomto schématu je znázorňeno zapojení vstupů a
výstupů. Dále svorky určené pro napájení a napájení
hlavic a také svorka pro sběrnici CAN komunikace

- 5 -

IRC systém - Instalační příručka             



(Obr č.10)

4.3. Montáž do rozvaděče
Veškerá elektrická montáž by měla být prováděna tech-
nikem-elektrikářem, který je registrován u firmy
ADDAT s.r.o., a to z důvodů možné neodborné montáže
hrozí poškození zařízení případně nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem.

4.3.1. Uchycení na DIN lištu
Modul je upevněn v takzvaném plastovém korytu, který
je určený pro uchycení na DIN lištu v elektrickém roz-
vaděči.
Samotné uchycení na DIN lištu se provádí standardním
způsobem při upevňování přístrojů určený k připevnění
na DIN lištu.

4.3.2. Popis a použití předepsaných vodičů
Svorky na modulech jsou určené pro průřezy vodičů od
0,5 - 1,5 mm2. Vodič může být jednak lanko tak tvrdý
drát. Jen u lanka se doporučuje použít el. dutinky pro
zmáčknutí všech lanek v kabelu. U tvrdého vodiče není
zapotřebí používat dutinky.

Popis jednotlivých svorek a doporučené vodiče:

DIGI CAN 
- NAPÁJENÍ (24V, GND) - 2x cyky průřez 1,0 mm   
- CAN1 (GND, H1, L1) - 3x H05V průřez 0,5 mm    

- RJ45 (CAT-5E) - konektor pro připojení k internetu

IRC4
- INAP (24V, GND vstupní napájení) - 2x cyky průřez 1,0

mm   
- TNAP (24V, GND napájení hlavic) - 2x cyky průřez 1,0

mm 
- TEPLOTY konektor S4 (5V, T0, T1, GND, 5V, T2, T3,

GND) - 8x H05V průřez 0,5 mm 
- HLAVICE (S0, S1, S0, S2, S0, S3, S0,S4) - 8x H05V

průřez 0,5 mm 
- CAN (L, H, GND) - 3x H05V průřez 0,5 mm

4.3.3. Použítí svorek 
Jedná se o klasické šroubovací svorky, důležité je
vhodné použití plochého šroubováku.

4.3.4. IRC systém v el. rozvaděči
Na obr.11 je příkladná ukázka zapojení celého systému
včetně napájecího zdroje 24V + jištění. 

5. Technické parametry
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Uchycení DIN lišta

Napájení DC 24 V

Odběr proudu 0,070 A

Sběrnice CAN 1x  (3x vodič)

Rozhraní Ethernet RJ 45

Rozměry (ŠxVxH) 100 x 85 x 45 mm

DIGI CAN - řídící jednotka



6. Příklad specifikace objednávky
Požadavek regulace na vytápění pro 4 místností celkem
6 topných prvků.

Zdroj napájení DR(15-60)-24 ........ 1ks
Modul DIGI CAN ..........................  1ks
Modul IRC4 ...................................  1ks
Termoel. pohon MT04 24 NO ....... 6ks 
Čidlo pokojové teploty ADS100 ...  4ks *)
Zprovoznění a školení ................... 1ks

*) ADS 100 se vyrábí ve 3 variantách ADS 100 obyčejná krabička od
Sensitu, ADS 100 ABB v provedení Element viz nabídka ABB a ADS
100 ITL novinka provedení na omítku viz www.addat.cz.

7. Bezpečnostní opatření
- Zařízení musí být napájeno dle technické parametry s
připojeným ochranným obvodem.

- Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení
viz. technické parametry.

- Možnost úrazu v důsledku zasažení elektrickým prou-
dem - nedotýkejte se svorek, je-li zapnuto napájení.

- Chraňte zařízení před proniknutím jakýchkoliv před-
mětů nabo kapalin - hrozí zasažení proudem nebo
poškození zařízení.
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IRC4 - rozšiřující modul

Uchycení DIN lišta

Napájecí napětí DC 24V

Odběr proudu 0,096 A

Odběr hlavice MT04-24 NO 200 mA 

Zatížitelnost výstupu 1,5A na výstup

Teplotní rozsah -50 až +125°C

Čidlo v místnosti ADS 100 ABB / ITL

Termohlavice MT4-24LC-NO 

Rozměry  178x120x41 mm

Honeywell MT4-24LC-NO - termoel. hlavice

Uchycení M30 x 1,5 

Napájecí napětí 24V/DC

Spotřeba 2 W

Zdvih 4 mm

Minimílní doba zdvihu 6 minut

Rozměry 63x45x42 mm
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