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Nastavljena želena temperatura prostora.

Izmerjena temperatura tipala dvižnega voda T1.

Želena temperatura dvižnega voda.

Izmerjena temperatura tipala T2.
Zunanje tipalo (AHC21 in AHC22).
Sobno tipalo (AHC20 in AHC22)
Povprečna zunanja temperatura glede na nastavitev 
časovne konstante (AHC21 in AHC22).

Regulator temperature mešalnega kroga AHC20, AHC21 in AHC22
Kompaktni regulatorji AHC so namenjeni regulaciji temperature mešalnega kroga na podlagi zunanje ali sobne tem-
perature in želene sobne temperature. Regulatorji AHC20 za delovanje uporabljajo sobno tipalo (termostatsko vodeni), 
regulatorji AHC21 uporabljajo zunanje tipalo (vremensko vodeni), regulatorji AHC22 pa so univerzalni in imajo možnost 
izbire delovanja z zunanjim ali sobnim tipalom. Nastavitev regulatorja se vrši s pomočjo tipkovnice, občutljive na dotik. 
Displej služi za prikaz izmerjenih temperatur in za nastavitev regulatorja.
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sobno tipalo
AHC20, AHC22

zunanje tipalo
AHC21, AHC22



Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

Nastavi se želena temperatura prostora. Regula-
tor vzdržuje nastavljeno temperaturo prostora preko 
tritočkovne regulacije temperature dvižnega voda 
(mešalnega ventila).

10 ÷ 30 °C 20 °C

Nastavi se strmina ogrevalne krivulje, ki pove, kolikšna 
je pri določeni zunanji temperaturi potrebna temperatura 
grelnih teles.

0,2 ÷ 2,6 1,0

Nastavi se vzporedni premik ogrevalne krivulje za nastav-
ljeno vrednost v plus ali minus.

-9 ÷ 9 °C 0 °C

Nastavi se kolikšna je lahko najvišja temperatura 
dvižnega voda, ko je ogrevanje aktivno.

20 ÷ 99 °C 45 °C

Nastavi se kolikšna je lahko najnižja temperatura 
dvižnega voda, ko je ogrevanje aktivno.

0 ÷ 60 °C 20 °C

Določimo tip (časovno konstanto) objekta. Za objekt 
masivne gradnje in dobre izolacije nastavimo večjo vred-
nost. Za objekt lahke gradnje in slabe izolacije nastavimo 
manjšo vrednost. (AHC21, AHC22)

0 ÷ 12 h 0 h

Nastavi se strmina hladilne krivulje, ki pove, kolikšna je 
pri določeni zunanji temperaturi potrebna temperatura 
hladilnih teles. (AHC21, AHC22)

0,2 ÷ 2,6 1,0

Nastavi se kolikšna je lahko najnižja temperatura 
dvižnega voda, ko je hlajenje aktivno.

0 ÷ 60 °C 18 °C

Nastavi se smer odpiranja mešalnega ventila. Pri popolno 
odprtem mešalnem ventilu je cirkulacija samo skozi 
porabnik. 
LL - odpiranje v levo 
rr - odpiranje v desno

LL - rr rr

Nastavi se način delovanja regulatorja: 
HE - ogrevalni način, 
CO - hladilni način.

HE ÷ CO HE

Nastavitev pove kako intenzivno regulator popravlja 
položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni 
krajše pomike, večja vednost pa daljše pomike 
mešalnega ventila.

0,2 ÷ 3,0 1,0

Nastavitev pove kako pogosto regulator popravlja 
položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni 
redkejše, večja vrednost pa pogostejše popravljanje lege 
mešalnega ventila.

0,2 ÷ 3,0 1,0

Nastavi se jakost vpliva spremembe regulirane tempera-
ture na delovanje regulacije mešalnega ventila. Manjša 
vrednost pomeni šibkejše, večja vrednost pa močnejše 
odzive popravljanja lege mešalnega ventila.

0,2 ÷ 3,0 1,0

Nastavi se čas delovanja mešalnega ventila, ki je potre-
ben, da pri spremembi smeri, nevtralizira zračnost sklopa 
motornega pogona in mešalnega ventila.

0 ÷ 5 s 1 s

Nastavi se antiblokirna funkcija. Če črpalka ali ventil ni bil 
aktiven več kot 1 teden, se aktivira antiblokirna funkcija, 
ki najprej za 30 sekund vklopi obtočno črpalko ter nato še 
odpre in zapre mešalni ventil. 

0- NE 
1- DA

1

Nastavi se vrtenje displeja: 
0 - displej se avtomastko prilagaja položaju montaže 
regulatorja, 
1 - orientacija displeja je normalna, 
2 - displej je rotiran za 180°.

0- AUTO 
1- NORMAL 
2- ROTIRAN  
    180 °

0

Vpliv odstopanja sobne temperature na izračun dvižnega 
voda. (AHC20, AHC22)

0,0 ÷ 3,0 1,0

Določitev tipala T2: (AHC22)
0 - zunanje tipalo (vremensko vodeno delovanje),
1 - sobno tipalo (termostatsko delovanje).

0 ÷ 1 0

Tehnični podatki
Napajalna napetost  = 230 VAC, 50 Hz
Lastna poraba = <1 VA
Relejni izhod: 4 A, 230 VAC
Tipalo T1, T2 = Pt1000 (1080 W 20 ° C)
Navor = 6 Nm
Kot obračanja = 2 min/90 °
Tip regulacije = PID
Razred programa = A

0 1 MC0 6 0 3 5 6
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Običajne vrednosti nastavitve strmine krivulje:

ogrevalni sistem območje nastavitve
talno 0,2 - 0,8
stensko 0,4 - 1,0
radiatorsko 0,8 - 1,4

               Strmina ogrevalne krivulje

Z nastavitvijo ogrevalne krivulje regulator prilagodimo na objekt, ki ga reguliramo. Pravilna 
nastavitev strmine ogrevalne krivulje je zelo pomembna za optimalno delovanje regulacije. 
Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikšna je pri določeni zunanji oz. sobni temperaturi potrebna 
temperatura grelnih teles. Vrednost strmine je odvisna od vrste ogrevalnega sistema (talno, 
stensko, radiatorsko, konvektorsko ogrevanje) in toplotne izolacije objekta.
Strmina ogrevalne krivulje je izbrana pravilno, če ostaja sobna temperatura nespremenjena 
tudi pri velikih spremembah zunanje temperature. 

zunanja temperatura
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sobna temperatura

Zaščitni razred = I 
Stopnja zaščite = IP42
Razred temperaturne naprave:  
AHC20= IV; AHC21= III;
AHC22= III (brez sobnega tipala) 
               VII (s sobnim tipalom)
Dimenzije (D x Š x V) = 103 x 84 x 92 mm
Temperatura skladiščenja = -20 ÷ 65 ° C
Tempearura delovanja = 0 ÷ 60 ° C
Vlažnost = 0 ÷ 80% RH, brez kondenziranja


