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1 Diferenčni regulatorji

Diferenčni regulatorji SGC16H, SGC26H, SGC36HV in SGC67HV
Regulatorji SGC so sodobni in zmogljivi regulatorji namenjeni za solarne in kombinirane sisteme ogrevanja. Na voljo je široka paleta različnih pred nastavljenih hidravličnih rešitev. Velik in osvetljen grafični displej omogoča nazoren prikaz delovanja in vseh drugih podatkov. Enostavno rokovanje z regulatorjem omogoča uporabniški vmesnik z grafičnimi ikonami. Pri prvem vklopu regulatorja se zažene čarovnik, ki vas vodi skozi prvi zagon po korakih.

VIDEZ IZDELKA

1

6

2
3

7

4

8

5

1 - Grafični displej.

5 - Vijak za pritrditev pokrova.

2 - Tipka

(Esc - vrnitev nazaj).

6 - Tipka

3 - Tipka

(pomoč).

7 - Tipka

4 - Tipka

(pomik v levo, zmanjševanje).

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

(vstop v meni, potrditev izbire).
(pomik v desno, povečevanje).

8 - Pokrov priključitvenega prostora.

2

Diferenčni regulatorji SGC so opremljeni z inovativno rešitvijo »Easy start«, ki omogoča začetno nastavitev regulatorja v
samo dveh korakih.
Pri prvem vklopu regulatorja na omrežje se po izpisu verzije programa in logotipa na displeju izpiše prvi korak postopka za
nastavitev regulatorja.
1. KORAK - IZBIRA JEZIKA

S tipkama
in
je potrebno izbrati želen jezik.
Izbran jezik potrdimo s tipko
.

Regulator zahteva potrditev pravilnosti izbire jezika s
tipko
.
Če smo po pomoti izbrali napačen jezik se vrnemo
na ponovno izbiro jezika s tipko
.

Če želenega jezika ne najdemo na prvem zaslonu se s tipko

pomaknemo na naslednji zaslon.

2. KORAK
Izberemo hidravlično shemo za delovanje regulatorja.
Med shemami se pomikamo s tipkama
in
Izbrano shemo potrdimo s tipko
.

.

Regulator zahteva potrditev pravilnosti izbire sheme s
tipko
.
Če smo po pomoti izbrali napačno shemo se vrnemo na
ponovno izbiro sheme s tipko
.

Izbrano hidravlično shemo lahko kasneje spremenimo s servisnim parametrom S1.1.
RESET
Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko
ter vklopimo napajanje.
Pozor! Regulator se resetira in zahteva ponovno nastavitev. Pri resetu se izbrišejo vse predhodne nastavitve
regulatorja.
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NASTAVITEV REGULATORJA OB PRVEM ZAGONU
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OPIS IN IZGLED OSNOVNEGA ZASLONA
Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja vidimo na grafičnem LCD displeju.

Način delovanja regulatorja.

Status izhodov regulatorja.

Aktiven časovni program.
Izmerjene temperature.

Aktivne funkcije.

Prikaz
temperatur
in drugih
podatkov.

Čas in datum.

Opozorila in obvestila.

2s

Simbol
tipala.

Grafični prikaz hidravlične sheme
s prikazom delovanja črpalk in
položaja ventilov

Razširjen prikaz temperatur:
Izmerjena temperatura.
Želena temperatura.

Prikaz podatkov na zaslonu:
Način delovanja in uporabniške funkcije se prikazujejo v zgornji tretjini zaslona. Za preklop med prikazom podatkov in zaslonom s prikazom hidravlične sheme uporabljamo tipko
.
Temperature, aktivni izhodi, zaščitne funkcije in drugi podatki se prikazujejo v sredinskem delu zaslona. Za pregled temperatur in drugih podatkov uporabljamo tipki
in
. Število tipal in drugih podatkov, ki jih lahko vidimo na zaslonu je
odvisno od izbrane hidravlične sheme in nastavitev regulatorja.

Če želimo, da se po uporabi tipkovnice na zaslon povrne nam ljubi podatek, ga s tipko
mo ter ga z 2 sekundnim pritiskom tipke
potrdimo.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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in

poišče-

Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja vidimo na LCD displeju. Podatke listamo s pomočjo tipk

in

.

OPIS PRIKAZANIH SIMBOLOV NA DISPLEJU
SIMBOLI ZA PRIKAZ DELOVANJA
Simbol

Opis
Regulator deluje v avtomatskem načinu.
Regulator deluje v avtomatskem načinu s časovnim programom
ali
. ON in OFF prikazuje stanje časovnega programa.

,

,

Izklop.
Ročno delovanje.
Vključeno je enkratno segrevanje sanitarne vode.
Vključen je počitniški način delovanja.
Vključeno je povratno hlajenje hranilnika.
Vključena je zaščita proti pregrevanju solarnih kolektorjev.
Vključena je zaščita proti zmrzovanju solarnih kolektorjev.
Vključena je zaščita proti legioneli.
R1, R2, R3, …, R6
R1 ali

R1

Stanje krmilnih izhodov ON.*
Prosti izhod ima sprogramirano funkcijo (parametri F1, F2, F3).*
Invertirano delovanje izhodov.
Stopnja vrtljajev črpalke R2 in R3.*
Impulzni vklop črpalke - cevni kolektorji (parameter S2.2).

SIMBOLI ZA PRIKAZ TEMPERATUR IN DRUGIH PODATKOV
Simbol

Opis
Temperatura solarnih kolektorjev.
Temperatura grelnika sanitarne vode ali hranilnika toplote - spodaj.
Temperatura grelnika sanitarne vode ali hranilnika toplote - zgoraj.
Temperatura kotla na tekoče kurivo.
Temperatura kotla na trdo kurivo.
Temperatura kotla na pelete.
Zunanja temperatura.
Temperatura bazenske vode.
Temperatura dvižnega ali povratnega voda.
Izmerjena temperatura.
Želena ali izračunana temperatura.

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7

Temperaturna tipala T1, T2, T3, T4, T5, T6 in T7.

* Odvisno od modela regulatorja.
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SIMBOLI ZA OPOZORILA IN OBVESTILA
Simbol

Opis
Obvestilo
V primeru prekoračitve maksimalne temperature ali vklopa zaščitne funkcije, nas regulator obvesti z
utripanjem simbola na displeju. Če maksimalna temperatura ni več prekoračena ali če se je zaščitna
funkcija že izklopila, nas na nedavni dogodek opozarja prižgani simbol. S pritiskom na tipko
prikličeOpozorilo
V primeru okvare tipala, merilca pretoka ali obtočne črpalke nam regulator javlja napako z utripajočim
simbolom na displeju. Če je napaka odpravljena oziroma ni več prisotna, nas na nedavno napako opozarja prižgan simbol. S pritiskom na tipko
prikličemo zaslon za pregled opozoril.

ZASLON ZA POMOČ, OBVESTILA IN OPOZORILA
S pritiskom na tipko

prikličemo zaslon za pomoč, obvestila in opozorila.

Na voljo so naslednje možnosti:
Kratka navodila
Kratka navodila za uporabo regulatorja.
Verzija regulatorja
Prikaz tipa in programske verzije regulatorja.
Obvestila
Seznam prekoračitev maksimalnih temperatur in aktiviranj varovalnih funkcij.
S pritiskanjem tipke
in
se pomikamo po seznamu obvestil. S tipko

zapustimo seznam.

Opozorila
Seznam napak tipal in drugih sklopov.
S pritiskanjem tipke
in
se pomikamo po seznamu opozoril. S tipko

zapustimo seznam.

Brisanje opozoril
S pritiskom na tipko se izvede brisanje seznama obvestil, seznama opozoril in tipal, ki niso priključena.
Pozor: Tipala, ki so za delovanje regulatorja obvezna, ni mogoče izbrisati.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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VSTOP IN NAVIGACIJA PO MENIJU
Meni za uporabniške nastavitve je narejen s pomočjo grafičnih simbolov.

Za vstop v meni pritisnemo tipko . .
Po meniju se premikamo s tipkama
S pritiskom na tipko

in

, s tipko

pa izbiro potrdimo.

se vrnemo na prejšnji zaslon.

Kadar nekaj časa ne pritisnemo nobene tipke, osvetlitev zaslona ugasne.
V tem primeru prvi pritisk katerekoli tipke vključi osvetlitev zaslona.
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ZGRADBA IN OPIS MENIJA

NASTAVITEV TEMPERATUR
Želena temperatura v grelniku sanitarne vode ali
hranilniku toplote - spodaj. *
Želena temperatura v grelniku sanitarne vode ali
hranilniku toplote - zgoraj. *
Želena temperatura bazenske vode.
Želena temperatura povratnega voda.
UPORABNIŠKE FUNKCIJE
Enkratni vklop ogrevanja sanitarne vode.
Počitniški način delovanja.
Izklop funkcije.
NAČIN DELOVANJA
Avtomatsko delovanje.
Izklop regulatorja.
Ročno delovanje.
ČASOVNI PROGRAMI
IZBIRA ČASOVNEGA PROGRAMA
Brez časovnega programa.
Časovni program 1.
Časovni program 2.
Časovni program 3.
Časovni program 4.
UREJANJE ČASOVNEGA PROGRAMA
Časovni program 1.
Časovni program 2.
Časovni program 3.
Časovni program 4.
OSNOVNE NASTAVITVE
Uporabniški jezik.
* Simbol »n« označuje zaporedno številko grelnika sanitarne vode ali hranilnika toplote, če je v sistemu več kot en grelnik sanitarne vode
ali hranilnik toplote. Simbol »Tx« označuje številko tipala, na katerega je sprogramirano termostatsko delovanje prostega izhoda.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Čas in datum.
NASTAVITEV DISPLEJA
Trajanje aktivne osvetlitve displeja in samodejnega izhoda iz menija.
Jakost aktivne osvetlitve.
Jakost neaktivne osvetlitve.
Kontrast.
PREGLEDOVANJE PODATKOV
Pregled pridobljene energije.
Grafični prikaz temperatur po dnevih za obdobje zadnjega tedna.
Detajlni grafični prikaz temperatur za tekoči dan.
Števci obratovalnih ur krmilnih izhodov.
Posebni servisni podatki.
OSNOVNI PARAMETRI
Diference in histereze.
Minimalne in maksimalne temperature.
Zaščita pred legionelo in nastavitev primarnega vira.
SERVISNI PARAMETRI
Osnovne nastavitve.
Druge nastavitve.
Nastavitve RPM regulacije.
PARAMETRI ZA MERJENJE ENERGIJE
PARAMATERI ZA PROGRAMIRANJE PROSTIH IZHODOV
Prosto programiranje delovanja prvega prostega relejnega izhoda.*
Prosto programiranje delovanja drugega prostega relejnega izhoda.*
Prosto programiranje delovanja tretjega prostega relejnega izhoda.*
TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Reset parametrov pri izbrani hidravlični shemi.
Reset vseh nastavitev regulatorja.
Reset časovnih programov.
Shrani uporabnikove nastavitve.
Naloži uporabnikove nastavitve.
9
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NASTAVITEV TEMPERATUR
V meniju so prikazane tiste temperature, za katere lahko pri izbrani hidravlični shemi nastavimo želeno temperaturo.

Ko s tipkami

,

in

izberemo želeno temperaturo se odpre nov zaslon:

Trenutna vrednost
želene temperature
(numerični prikaz).

Mesto tipala.

Zadnja potrjena
vrednost nastavitve.

Grafični prikaz
nastavitve.

Tovarniška vrednost.
Območje nastavitve.
Trenutna vrednost
želene temperature
(analogni prikaz).

S tipkama

in

nastavimo želeno temperaturo in jo potrdimo s tipko

Nastavitev zapustimo s tipko

.

.

UPORABNIŠKE FUNKCIJE
Uporabniške funkcije omogočajo dodatno udobje in koristi pri uporabi regulatorja. V meniju so na voljo sledeče uporabniške funkcije:
Enkraten vklop ogrevanja sanitarne vode
Funkcijo uporabimo, kadar želimo nemudoma vključiti ogrevanje sanitarne vode.
S tipkami
in
izberemo funkcijo enkratni vklop in jo potrdimo s tipko
Nastavitev zapustimo s tipko
.

.

Enkraten vklop ogrevanja sanitarne vode je možen samo pri shemah s kotlom na tekoče kurivo, toplotno
črpalko ali električnim grelcem.

Počitniški način delovanja
S pritiskom na ikono POČITNICE vklopimo ogrevanje na posebno varčevalno temperaturo do želenega datuma. Za nastavitev funkcije Počitnice še enkrat pritisnemo ikono Počitnice. Odpre se nov zaslon. Pritisnemo tipko
. Datum prične utripati. S tipkama
in
nastavimo želeno datum, ko naj se funkcija izklopi. Nastavitev potrdimo s tipko
.
S tipko
zapustimo nastavitev. Izklop funkcije se izvrši ob 00:00 uri nastavljenega dne.

Vklop počitniškega načina delovanja je možen pri shemah s kolektorji, kotlom na tekoče kurivo, toplotno črpalko
ali električnim grelcem.

Izklop funkcije
Trenutno aktivno funkcijo lahko kadarkoli prekinemo tako, da s tipkama
tipko
potrdimo.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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in

izberemo ikono

in jo s

V meniju izberemo želen način delovanja regulatorja. Izbiramo lahko med avtomatskim delovanjem, izklopom regulatorja in
ročnim delovanjem.
Želen način delovanja izberemo s tipkami
Nastavitev zapustimo s tipko
.

in

ter ga potrdimo s tipko

.

Opis načinov delovanja:
Avtomatsko delovanje.
Ogrevanje je aktivno.
V avtomatskem načinu delovanja nam regulator omogoča, da vklopimo ali izklopimo delovanje z dodatnimi viri
energije (npr. oljni kotel, toplotna črpalka, el. grelec…)
Za vklop oziroma izklop dodatnih virov, še enkrat izberemo ikono
takrat, ko je avtomatsko delovanje že
izbrano. Odpre se nov zaslon z dodatnimi viri, kjer se s tipko
in
pomikamo med viri. S tipko
izberemo vir, ki ga želimo omogočiti ali onemogočiti. Simbol
ali
prične utripati.
S tipkama
in
spremenimo stanje vira. Nastavitev zapustimo s tipko
.

Izklop regulatorja.
Ogrevanje je izključeno. Regulator izvaja le zaščitni funkciji pregrevanja ali zamrzovanja sončnih kolektorjev ter
zaščito pregrevanja hranilnika.
Ročno delovanje.
Ta način delovanja uporabljamo za preizkušanje regulacijskega sistema ali v primeru okvare.
Krmilni izhod lahko ročno vključimo, izključimo ali izberemo avtomatsko delovanje.

S tipkama
in
se pomikamo med posameznimi izhodi R1-R6.
Izhod, katerega stanje želimo spremeniti, izberemo s tipko
, vrednost ON,
OFF, AUTO ali stopnja vrtljajev črpalke 40 %, 55%, 70 % in 85 % prične utripati. Sedaj lahko spremenimo stanje izhoda s tipkama
in
.
Nastavitev potrdimo s tipko
.
S tipko

zapustimo nastavitev.

* Odvisno od modela regulatorja.

ČASOVNI PROGRAMI
V meniju sta na voljo dva podmenija - izbira aktivnega časovnega programa

in urejanje časovnih programov

.

Izbira aktivnega časovnega programa
V meniju je na voljo 5 nastavitev:
Brez časovnega programa
Regulator deluje brez časovnega programa.
Časovni program #1
Regulator deluje po časovnem programu #1.
Časovni program #2
Regulator deluje po časovnem programu #2.
Časovni program #3
Regulator deluje po časovnem programu #3.
Časovni program #4
Regulator deluje po časovnem programu #4.

11
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S tipkami
druge dneve.

,

Sedaj s tipkami

in
,

izberemo dan za katerega želimo spremeniti potek časovnega programa ali ga kopirati v
in

izberemo ikono za urejanje

ali ikono

za kopiranje časovnega programa.

Urejanje časovnega programa
Odpre se nov zaslon s prikazom časovnega programa in
tremi ikonami za spreminjanje programa:
- prosto pomikanje kurzorja
- risanje izklopnega intervala
- risanje vklopnega intervala

S tipkama
in
izberemo želeno ukazno ikono in jo potrdimo s tipko
. Na časovni osi se izriše kurzor. Sedaj
s tipkama
in
narišemo želeni potek časovnega intervala. Risanje intervala zaključimo s ponovnim pritiskom
tipke
.
Urejanje časovnega programa zapustimo s pritiskom na tipko
.

Kopiranje časovnega programa
Odpre se nov zaslon s prikazom časovnega programa za izbrani dan. Na vrhu zaslona
je polje za izbiro dneva ali skupine dni v katere želimo kopirati časovni program.
Izbiro dneva ali skupino dni izberemo s tipkama
in
. Za kopiranje pritisnemo tipko
. Kopiranje zapustimo s tipko
.

Začetne nastavitve časovnih programov

Dan

Interval vklopa.

Dan

Interval vklopa.

PON. - PET.

05:00 - 07:30
13:30 - 22:00

PON. - PET.

05:30 - 22:00

SOB. - NED.

07:00 - 22:00

SOB. - NED.

06:00 - 23:00

Dan

Interval vklopa.

Dan

Interval vklopa.

PON. - PET.

06:00 - 22:00

PON. - PET.

14:00 - 22:00

SOB. - NED.

07:00 - 23:00

SOB. - NED.

07:00 - 22:00

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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OSNOVNE NASTAVITVE
Meni je namenjen za nastavitev uporabniškega jezika, časa, datuma in displeja.
Nastavitev jezika
Želeni uporabniški jezik izberemo s tipkami
Nastavitev zapustimo s tipko

,

in ga potrdimo s tipko

.

.

Nastavitev časa in datuma
Čas in datum nastavimo na sledeč način:
S tipkami
in
se pomikamo med posameznimi podatki. S tipko
podatek, ki ga želimo spremeniti. Ko podatek utripa, ga s tipkama
in
menimo in s tipko
potrdimo.
Nastavitev zapustimo s tipko

izberemo
spre-

.

Nastavitev displeja
Na voljo so sledeče nastavitve:
Trajanje aktivne osvetlitve in samodejnega izhoda iz menija.
Jakost aktivne osvetlitve.
Jakost neaktivne osvetlitve.
Kontrast.
S tipkami
,
Odpre se nov zaslon:

in

izberemo in potrdimo želeno nastavitev.

Grafični simbol.

Trenutna vrednost nastavitve.
Zadnja potrjena
vrednost nastavitve.

Tovarniška
vrednost.

20

80

Območje nastavitve.

Trenutna vrednost nastavitve.

Nastavitev spremenimo s tipkama

ter potrdimo s tipko

.

Sprememba nastavitve se upošteva, ko jo potrdimo s tipko

.

Nastavitev zapustimo s tipko

in

.
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PREGLEDOVANJE PODATKOV
V meniju »PREGLEDOVANJE PODATKOV« so ikone za dostop do sledečih podatkov o delovanju regulatorja:
PREGLED PRIDOBLJENE ENERGIJE
Grafični in numerični prikaz pridobljene energije po dnevih, tednih, mesecih in letih.
PRIKAZ TEMPERATUR ZA OBDOBJE ENEGA TEDNA
Grafični prikaz poteka temperature, po dnevih, za vsako tipalo. Temperature so zabeležene za zadnji teden
delovanja.
DETAJLNI PRIKAZ TEMPERATUR ZA TEKOČI DAN
Detajlni grafični prikaz poteka temperature, v tekočem dnevu, za vsako tipalo. Pogostost beleženja temperatur
se nastavi s parametrom S1.5.
ŠTEVCI OBRATOVALNIH UR IZHODOV
Števci obratovalnih ur delovanja krmilnih izhodov regulatorja.
POSEBNI SERVISNI PODATKI.
Služijo za diagnostiko tehnični službi.

Grafe tipal pregledamo tako, da se s tipkama
in
pomikamo med tipali. S tipko
izberemo
tipalo, za katerega želimo pogledati temperature v preteklem obdobju. Med dnevi se sedaj premikamo s tipko
in
. S tipko
izberemo dan, za katerega želimo pogledati temperature.
S tipko

lahko spreminjamo razpon prikaza temperatur na grafu. Pregledovanje grafov zapustimo s tipko

.

SERVISNE NASTAVITVE
PARAMETRI REGULATORJA IN POMOŽNA ORODJA
Vse dodatne nastavitve in prilagoditve delovanja regulatorja se izvršijo s pomočjo parametrov. V meniju za parametre in
nastavitve regulatorja so na voljo tri skupine in sicer:
Osnovni parametri.
Servisni parametri.
Parametri za merjenje energije.
Parametri za programiranje prostih izhodov.

Vidimo samo tiste parametre, ki imajo učinek pri izbrani hidravlični shemi.
Od izbrane hidravlične sheme pa so odvisne tudi tovarniške vrednosti nastavitev za parametre.
OSNOVNI PARAMETRI
Osnovni parametri so razvrščeni v skupine P1, P2 in P3. V skupini P1 so nastavitve diferenc in histerez za vgrajene termostate, v skupini P2 so nastavitve minimalnih in maksimalnih temperatur za posamezno tipalo in v skupini P3 nastavitve
delovanja regulatorja. Ko v meniju izberemo želeno skupino parametrov se odpre nov zaslon:
Oznaka parametra.

Trenutna vrednost parametra.
Zadnja potrjena
vrednost nastavitve.

Grafični prikaz
nastavitve.

Tovarniška vrednost.

Opis parametra

Območje nastavitve.
Trenutna vrednost parametra.

Nastavitev spremenimo tako, da pritisnemo tipko
.
Vrednost nastavitve prične utripati in jo lahko s tipkama
in
spremenimo. Nastavitev potrdimo s tipko
Sedaj se lahko s tipkama
in
pomaknemo na drug parameter in postopek ponovimo.
Nastavitve parametrov zapustimo s tipko
.
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Tabela z opisom parametrov

:

Parameter

Ime parametra

Območje nastavitve

Privzeta vrednost

P1.1
P1.2
P1.4
P1.5
P1.7
P1.8
P1.9
P1.10
P1.11
P1.12
P1.13
P1.14
P1.15
P1.16
P1.17
P1.18
P1.19
P1.20

VKLOPNA DIFERENCA 1
IZKLOPNA DIFERENCA 1
VKLOPNA DIFERENCA 2
IZKLOPNA DIFERENCA 2
VKLOPNA DIFERENCA 3
IZKLOPNA DIFERENCA 3
HISTEREZA TIPALA T1
HISTEREZA TIPALA T2
HISTEREZA TIPALA T3
HISTEREZA TIPALA T4
HISTEREZA TIPALA T5
HISTEREZA TIPALA T6
HISTEREZA TIPALA T7
HISTEREZA TIPALA T8
HISTEREZA ZA MINIMALNE TEMPERATURE
HISTEREZA ZA MAKSIMALNE IN ZAŠČITNE TEMPERATURE
DODATNA HISTEREZA 1
DODATNA HISTEREZA 2

3 ÷ 30 °C
1 ÷ 20 °C
3 ÷ 30 °C
1 ÷ 20 °C
3 ÷ 30 °C
1 ÷ 20 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 10 °C
-15 ÷ -1 °C
1 ÷ 30 °C
1 ÷ 30 °C

odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme
odvisno od izbrane sheme

Tabela z opisom parametrov

:

Parameter

Ime parametra

Območje nastavitve

Privzeta vrednost

P2.1

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T1

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.2

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T1

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.3

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T2

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.4

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T2

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.5

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T3

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.6

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T3

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.7

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T4

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.8

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T4

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.9

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T5

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.10

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T5

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.11

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T6

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.12

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T6

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.13

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T7

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.14

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T7

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.15

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T8

-30 ÷ 100 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.16

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T8

0 ÷ 200 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.17

TEMPERATURA VARNOSTNEGA IZKLOPA KOLEKTORJEV

100 ÷ 280 °C

odvisno od izbrane sheme

P2.18

TEMPERATURA KOLEKTORJEV ZA ZAŠČITO PROTI ZMRZOVANJU

-30 ÷ 10 °C

odvisno od izbrane sheme

Tabela z opisom parametrov
Parame- Ime parametra
ter
P3.1
ZAŠČITA PROTI LEGIONELI

:
Opis parametra

Območje
nastavitve
0- NE
1- DA

Aktivira se vklop funkcije za zaščito proti legioneli.

Privzeta
vrednost
0

P3.2

ZAŠČITA PROTI LEGIONELI - DAN Nastavi se dan vklopa zaščite proti legioneli.
VKLOPA

1- PON
2- TOR
3- SRE
4- ČET
5- PET
6- SOB
7- NED

5

P3.3

ZAŠČITA PROTI LEGIONELI - URA Nastavi se ura vklopa zaščite proti legioneli.
VKLOPA
PRIMARNI VIR - OGREVANJE
Določimo ali z dodatnim virom ogrevamo vodo na min. temperturo ali ne.
VODE NA MIN. TEMPERATURO

0 - 23 h

5

0- NE
1- DA, PO PROGRAMU
2- VEDNO

0

PRIMARNI VIR - DELOVANJE Z
Določimo ali se primarni (kontroliran) vir energije vklopi takoj ali šele takrat, ko s kolekUPOŠTEVANJEM TRENDA KOLEK- torji ni mogoče ogreti vode v določenem času.
TORJEV

0- NE
1- DA

1

P3.4

P3.5
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P3.6

PRIMARNI VIR- ČAS TRENDA
KOLEKTORJEV

P3.7

PRIMARNI VIR - TEMP. KOLEKTOR- Nastavi se temperatura kolektorjev, pri kateri se primarni vir izklopi in se za 30 minut
50 ÷ 150 °C
JEV ZA IZKLOP PRIMARNEGA
vklopi delovanje kolektorjev. V tem času regulator ugotavlja trend kolektorjev. Po preteVIRA
ku tega časa se ogrevanje s kolektorji nadaljuje, če trend zagotavlja, da se lahko voda
ogreje s kolektorji. V nasprotnem primeru se vklopi primarni vir. Ta nastavitev velja
samo za shemi 243b in 243c.

80

P3.11

NAČIN POLNJENJA HRANILNIKOV Z nastavitvijo določimo način delovanja prednosti pri več hranilnikih:
1- Stalno delovanje po načinu OPTIMALNO, pomeni optimalno izrabo solarne energije
za ogrevanje vseh hranilnikov ob upoštevanju prednostnega hranilnika.
2- Način delovanja AUTO samodejno preklopi med načinom Poletje, Optimalno in Zima,
po vnaprej določenem koledarju.
3- Stalno delovanje po načinu POLETJE, pomeni ogrevanje samo prednostnega hranilnika, ostali hranilniki pa se ogrevajo šele, ko le ta doseže želeno temperaturo. Tak
način delovanja je primeren predvsem za poletno obdobje, ko ni potrebujemo energije
za ogrevanje prostorov.
4- Stalno delovanje po načinu ZIMA, pomeni izmenično paralelno ogrevanje vseh
hranilnikov. Tak način delovanja je primeren za zimsko obdobje, ko želimo najbolje
izkoristiti vso razpoložljivo solarno energijo za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje
prostorov.

1

Določimo čas v katerem dopuščamo, da se lahko voda ogreje samo s kolektorji. Regu- 0 ÷ 1440 min
lator ne bo vklopil primarnega vira toplote, če izračuna, da je v nastavljenem času
možno vodo ogreti samo s kolektorji.

Mesec
Mesec
AUTO
AUTO

1 12

32 4 3 5 46

Z Zima

75

O OptimalnoP

86 9 7 10 8 11 912 10
O
Poletje

11

ZOptimalno

1- OPTIMALNO
2- AVTO
3- POLETJE
4- ZIMA

0
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SERVISNI PARAMETRI
Servisni parametri so razvrščeni v skupini S1, S2 in S3. S servisnimi parametri je možno vključiti ali izbrati med mnogimi
dodatnimi funkcijami in prilagoditvami delovanja regulatorja.
Ko v meniju izberemo želeno skupino parametrov se odpre nov zaslon:
Parametri so zaklenjeni.
Vrednost parametra.

Oznaka parametra.

MIN je minimalna možna nastavitev parametra.
MAX je maksimalna možna nastavitev parametra.

Tovarniška
nastavitev
parametra.

Opis parametra.

Nastavitev spremenimo tako, da pritisnemo tipko
pre nov zaslon za vnos kode za odklepanje:

. Ker so parametri zaklenjeni, se od-

S tipkama
in
se postavimo na številko, ki jo želimo spremeniti in pritisnemo tipko
.
Ko številka utripa, jo lahko spremenimo s tipkama
in
ter jo potrdimo s tipko
. Ko imamo vpisano pravilno kodo, regulator odklene parametre in nas vrne v
izbrano skupino parametrov.
Vnos kode za odklepanje lahko zapustimo s tipko

.

Tovarniško nastavljena koda je »0001«.

Vrednost parametra spreminjamo s tipkama
in
. Nastavitev potrdimo s tipko
. Sedaj se lahko s tipkama
In
pomaknemo na drug parameter in postopek ponovimo. Nastavitve parametrov zapustimo s tipko
.

Spreminjanje servisnih in funkcijskih parametrov naj vrši samo ustrezno usposobljen strokovnjak.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

16

:

Parameter Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

S1.1

HIDRAVLIČNA SHEMA

Izbira želene hidravlične sheme.

Odvisno od tipa
regulatorja.

S1.2

KODA ZA ODKLEPANJE SERVISNIH
NASTAVITEV

Nastavitev omogoča spremembo kode, ki je potrebna za odklepanje servisnih nasta- 0000 - 9999
vitev (S in F parametrov).
POZOR! Novo kodo skrbno shranimo, ker brez kode ni možno spreminjati servisnih
nastavitev.

S1.3

VRSTA TEMPERATURNIH TIPAL

Izberemo vrsto temperaturnih tipal, to je Pt1000 ali KTY10.

S1.4

ZAOKROŽEVANJE PRIKAZA TEMPE- Določimo na kakšno vrednost se naj zaokroži prikaz izmerjenih temperatur.
RATUR

S1.5

PERIODA BELEŽENJA IZMERJENIH
TEMPERATUR

Z nastavitvijo določimo v kakem časovnem intervalu se shranjujejo izmerjene tempe- 1 ÷ 30 min
rature.

5

S1.6

NAPREDNI PRIKAZ TEMPERATUR

Napredni prikaz pomeni, da pri pregledovanju temperatur vidimo izmerjeno in želeno 0- NE
ali izračunano temperaturo.
1- DA

1

S1.7

SAMODEJNI PREMIK URE NA POLET- Regulator, s pomočjo koledarja, izvrši samodejni premik ure med poletnim in zimskim 0- NE
NI / ZIMSKI ČAS
časom.
1- DA

1

S1.8

ANTIBLOKIRNA FUNKCIJA ČRPALK
IN VENTILOV

0

S1.9

INVERTIRANO DELOVANJE IZHODOV Nastavi se kateri izhodi delujejo invertirano. Invertiranje izhoda je možno le, če deluje 0- NE
izhod ON/OFF (S3.1=0).
1- R1
2- R2
3- R1, R2
4- R2, R3
5- R1, R3
6- R2, R3
7- R1, R2, R3

0

S1.10

TONI

Z nastavitvijo določimo ali pritisk tipke aktivira zvok ali ne.

0- NE
1- TIPKE
2- NAPAKE
3- TIPKE IN NAPAKE

1

S1.13

KALIBRACIJA TIPALA T1

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T1.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.14

KALIBRACIJA TIPALA T2

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T2.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.15

KALIBRACIJA TIPALA T3

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T3.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.16

KALIBRACIJA TIPALA T4

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T4.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.17

KALIBRACIJA TIPALA T5

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T5.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.18

KALIBRACIJA TIPALA T6

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T6.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.19

KALIBRACIJA TIPALA T7

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T7.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.20

KALIBRACIJA TIPALA T8

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T8.

-5 ÷ 5 °C

0

201

0001

0- PT1000
1- KTY10

0

0- 0.1 °C
1- 0.2 °C
2- 0.5 °C
3- 1.0 °C

2

Če med tednom ni prišlo do vklopa katerega od krmilnih izhodov, se le ta samodejno 0- NE
vklopi v petek ob 20:00 in deluje 10 s.
1- DA
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Privzeta
vrednost

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

Tabela z opisom parametrov

Diferenčni
regulator

Tabela z opisom parametrov

:

Parameter
S2.1

Ime parametra

S2.2

IMPULZNI VKLOP ČRPALKE - CEVNI
KOLEKTORJI

Poseben algoritem aktivira kratkotrajne vklope solarne črpalke. Na ta način pridobimo
realno temperaturo kolektorjev. Ta možnost se uporablja predvsem pri vakuumskih
kolektorjih. Lahko pa tudi pri klasičnih kolektorjih, če imajo le-ti kolektorsko tipalo nameščeno izven telesa kolektorja. Črpalka se vklopi vsakih 15 minut in deluje za nastavljen
čas.

0- NE
1- DA, 10 s
2- DA, 30 s
3- DA, 45 s
4- DA, 60 s

0

S2.3

ZAŠČITA KOLEKTORJEV PROTI
ZMRZOVANJU

Če pade temperatura v kolektorjih pod nastavljeno vrednost (P2.18) se vklopi solarna
črpalka, da prepreči zmrzovanje v kolektorjih in cevovodih.
OPOMBA: Nastavitev je primerna samo za klimatska področja, kjer se temperatura le
občasno spusti pod točko zmrzovanja.

0- NE
1- DA

0

S2.4

VRSTNI RED POLNJENJA HRANILNI- Pri dveh ali več hranilnikih določimo vrstni red prioritete polnjenja le-teh.
KOV

1- 1, 2, 3
2- 3, 2, 1

1

S2.5

POLNJENJE HRANILNIKOV - INTERVAL DELOVANJA

Če nastavljeni čas sistem deluje po neprednostnem hranilniku se delovanje začasno
ustavi. Na ta način omogočimo, da se po času mirovanja (S2.6) ponovno vključi hranilnik z višjo prioriteto.

5 ÷ 60 min

20

S2.6

POLNJENJE HRANILNIKOV - INTERVAL MIROVANJA

To je čas, v katerem regulator preverja porast kolektorske temperature, ki mora biti 2K 1 ÷ 30 min
ali več. Če je porast zadosten, se čakanje nadaljuje do izpolnitve diferenčnega pogoja
za vklop prednostnega hranilnika. Če porast temperature ni zadosten se vključi ogrevanje prvega neprednostnega hranilnika, ki ima izpolnjen diferenčni pogoj.

3

S2.7

POVRATNO HLAJENJE HRANILNIKA Pomeni, da se lahko hranilnik 1, če je ogret preko želene temperature, prisilno ohlaja do 0- NE
1
želene temperature. Ohlajanje poteka preko kolektorjev in cevne inštalacije.
1- DA

0

S2.8

POVRATNO HLAJENJE HRANILNIKA Pomeni, da se lahko hranilnik 2, če je ogret preko želene temperature, prisilno ohlaja do 0- NE
2
želene temperature. Ohlajanje poteka preko kolektorjev in cevne inštalacije.
1- DA

0

S2.9

POVRATNO HLAJENJE HRANILNIKA Pomeni, da se lahko hranilnik 3, če je ogret preko želene temperature, prisilno ohlaja do 0- NE
3
želene temperature. Ohlajanje poteka preko kolektorjev in cevne inštalacije.
1- DA

0

S2.10

UPOŠTEVANJE ŽELENE TEMPERATURE HRANILNIKA 1

Določimo ali naj se hranilnik 1 ogreva s kolektorji samo do želene temperature.

0- NE
1- DA

1

S2.11

UPOŠTEVANJE ŽELENE TEMPERATURE HRANILNIKA 2

Določimo ali naj se hranilnik 2 ogreva s kolektorji samo do želene temperature.

0- NE
1- DA

1

S2.12

UPOŠTEVANJE ŽELENE TEMPERATURE HRANILNIKA 3

Določimo ali naj se hranilnik 3 ogreva s kolektorji samo do želene temperature.

0- NE
1- DA

1

S2.13

MINIMALNA TEMPERATURA KOLEK- Z nastavitvijo določimo ali in kako se upošteva omejevanje minimalne temperatura
TORJEV
kolektorjev.

0- NE
1- DA
2- DA, SAMO
VKLOP

2

S2.14

MINIMALNA TEMPERATURA TOPLOT- Z nastavitvijo določimo ali in kako se upošteva omejevanje minimalne temperatura
NEGA VIRA Q1
toplotnega vira Q1.

0- NE
1- DA
2- DA, SAMO
VKLOP

1

S2.15

MINIMALNA TEMPERATURA TOPLOT- Z nastavitvijo določimo ali in kako se upošteva omejevanje minimalne temperatura
NEGA VIRA Q2
toplotnega vira Q1.

0- NE
1- DA
2- DA, SAMO
VKLOP

1

S2.18

ZAMENJAVA TIPALA T4

Izberemo tipalo, s katerim nadomestimo manjkajoče tipalo T4.
Zamenjavo tipala uporabimo v primerih, ko tipala nimamo ali ga ni mogoče priključiti.

0- NE
1- TIPALO T1
2- TIPALO T2
3- TIPALO T3

0

S2.19

ZAMENJAVA TIPALA T5

Izberemo tipalo, s katerim nadomestimo manjkajoče tipalo T5.
Zamenjavo tipala uporabimo v primerih, ko tipala nimamo ali ga ni mogoče priključiti.

0- NE
1- TIPALO T1
2- TIPALO T2
3- TIPALO T3
4- TIPALO T4

0

S2.20

ZAMENJAVA TIPALA T6

Izberemo tipalo, s katerim nadomestimo manjkajoče tipalo T6.
Zamenjavo tipala uporabimo v primerih, ko tipala nimamo ali ga ni mogoče priključiti.

0- NE
1- TIPALO T1
2- TIPALO T2
3- TIPALO T3
4- TIPALO T4
5- TIPALO T5

0

ZAŠČITA - HLAJENJE SOLARNEGA
SISTEMA

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Opis parametra

Območje
nastavitve
Ko je temperatura v hranilniku večja kot je nastavljena želena temperatura plus histere- 0- NE
za (P1.10) se ogrevanje s kolektorji ustavi. Če sedaj temperatura kolektorjev preseže
1- DA
nastavljeno maksimalno temperaturo (P2.2) se solarna črpalka ponovno vklopi, dokler
se kolektorji ne ohladijo na vrednost maksimalne temperature (P2.2) plus histereza
(P1.18). V primeru, da tudi hranilnik preseže nastavljeno maksimalno temperaturo
(P2.4), se solarna črpalka brezpogojno ustavi.
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Privzeta
vrednost
1

Parame- Ime parametra
ter
S3.1
NAČIN DELOVANJA SOLARNE ČRPALKE R2

S3.2

MINIMALNA STOPNJA VRTLJAJEV
ČRPALKE R2

S3.3

ČAS MAX. VRTLJAJEV ČRPALKE R2

S3.4

:
Opis parametra

Območje
nastavitve
Z nastavitvijo izberemo načina delovanja črpalke R2.
0- ON/OFF
0- ON/OFF način pomeni, da črpalka deluje z maksimalnimi vrtljaji
1- RPM
1- RPM način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev klasičnih obtočnih črpalk 2- PWM
2- PWM način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih solarnih obtočnih 3- PWM, INVERT.
črpalk s PWM krmilnim signalom
4- 0-10 V
3- PWM, INVERTIRAN se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih ogreval- 5- 10-0 V
nih obtočnih črpalk s PWM krmilnim signalom
4- 0-10 V način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih solarnih obtočnih črpalk z analognim krmilnim signalom
5- 10-0 V način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih ogrevalnih
obtočnih črpalk z analognim krmilnim signalom
Nastavi se minimalna stopnja vrtljajev za črpalko R2.
1- 40 %
Pomembno! Minimalna stopnja vrtljajev črpalke je odvisna od velikosti hidravlične- 2- 55 %
ga sistema in moči črpalke. V primeru poddimenzionirane črpalke se lahko zgodi,
3- 70 %
da pri minimalni stopnji vtljajev, črpalka ne more več premagovati upora v sistemu
in obstoji. Določitev minimalnih vrtljajev črpalke je podrobneje opisana v navodilih.

Privzeta
vrednost
0

1

5 ÷ 300 s

20

MIN. PWM / 0-10 V SOLARNE ČRPAL- Nastavi se minimalna stopnja vrtljajev za črpalko R2. Nastavitev velja samo za
KE R2
regulacijo hitrosti varčne obtočne črpalke.

20 ÷ 50 %

20

S3.5

MAX. PWM / 0-10 V SOLARNE ČRPAL- Nastavi se maksimalna stopnja vrtljajev za črpalko R2. Nastavitev velja samo za
KE R2
regulacijo hitrosti varčne obtočne črpalke.

60 ÷100 %

100

S3.6

IZKLOPNI PWM / 0-10 V SOLARNE
ČRPALKE R2

Nastavi se krmilni signal, pri katerem se črpalka R2 izklopi. Ta nastavitev se uporablja pri varčnih črpalkah z detekcijo prekinitve krmilne linije.

0 ÷ 10 %

5

S3.7

NAČIN DELOVANJA SOLARNE ČRPALKE R3

Z nastavitvijo izberemo načina delovanja črpalke R3.
0- ON/OFF način pomeni, da črpalka deluje z maksimalnimi vrtljaji
1- RPM način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev klasičnih obtočnih črpalk
2- PWM način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih solarnih obtočnih
črpalk s PWM krmilnim signalom
3- PWM, INVERTIRAN se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih ogrevalnih obtočnih črpalk s PWM krmilnim signalom
4- 0-10 V način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih solarnih obtočnih črpalk z analognim krmilnim signalom
5- 10-0 V način se uporablja izključno za regulacijo vrtljajev varčnih ogrevalnih
obtočnih črpalk z analognim krmilnim signalom

0- ON/OFF
1- RPM
2- PWM
3- PWM, INVERT.
4- 0-10 V
5- 10-0 V

0

S3.8

MIN. STOPNJA VRTLJAJEV (RPM)
SOLARNE ČRPALKE R3

Nastavi se minimalna stopnja vrtljajev (RPM) za črpalko R3. Nastavitev velja samo 1- 40 %
za regulacijo hitrosti klasične obtočne črpalke.
2- 55 %
Pomembno! Minimalna stopnja vrtljajev črpalke je odvisna od lastnosti hidravlične- 3- 70 %
ga sistema in moči črpalke. V primeru poddimenzionirane črpalke se lahko zgodi,
da pri minimalni stopnji vrtljajev, črpalka ne more premagati začetnega upora v
sistemu. Določitev minimalnih vrtljajev črpalke je podrobneje opisana v navodilih.

1

S3.9

ČAS MAX. VRTLJAJEV SOLARNE
ČRPALKE R3

Ko je izpolnjen diferenčni pogoj, se za nastavljen čas, črpalka R3 vključi na maksimalne vrtljaje (100 %).

5 ÷ 300 s

20

S3.10

MIN. PWM / 0-10 V SOLARNE ČRPAL- Nastavi se minimalna stopnja vrtljajev za črpalko R3. Nastavitev velja samo za
KE R3
regulacijo hitrosti varčne obtočne črpalke.

20 ÷ 50 %

20

S3.11

MAX. PWM / 0-10 V SOLARNE ČRPAL- Nastavi se maksimalna stopnja vrtljajev za črpalko R3. Nastavitev velja samo za
KE R3
regulacijo hitrosti varčne obtočne črpalke.

60 ÷100 %

100

S3.12

IZKLOPNI PWM / 0-10 V SOLARNE
ČRPALKE R3

Nastavi se krmilni signal, pri katerem se črpalka R3 izklopi. Ta nastavitev se uporablja pri varčnih črpalkah z detekcijo prekinitve krmilne linije.

0 ÷ 10 %

S3.13

OBTOČNA ČRPALKA KOTLA - ČAS
PORASTA TEMPERATURE KOTLA

Ta funkcija se uporablja pri regulaciji povratka v kotlu na trdo kurivo, kjer ni tipala v 30 ÷ 900 s
hranilniku toplote. V nastavljenem času regulator ugotavlja porast temperature kotla
za 2 °C. Če se ugotovi porast kotla, regulator vklopi obtočno črpalko za nastavljen
čas.

300

S3.14

OBTOČNA ČRPLAKA KOTLA - ČAS
DELOVANJA

Čas, za katerega regulator vklopi obtočno črpalko, ko izmeri porast temperature v
kotlu. Dokler obstaja diferenca med kotlom in povratkom v hranilnik, je črpalka
vklopljena.

30 ÷ 900 s

300

S3.15

HITROST MOTORNEGA POGONA

Čas motornega pogona, ki je potreben za zasuk za 90°. Podatek se upošteva pri
zakasnitvi preklopov z motornim pogonom.

1 ÷ 8 min

2

S3.16

OBTOČNA ČRPLAKA KOTLA - NAČIN Nastavitev pove, kako deluje obtočna črpalka kotla:
DELOVANJA
1- STANDARDNO pomeni, da črpalka deluje glede na nastavljeno minimalno
temperaturo kotla in ko je presežena diferenca med kotlom in povratnim vodom.
2- STALNO pomeni, da črpalka deluje vedno, kadar je temperatura kotla višja od
nastavljene minimalne temperature kotla. Ta način uporabimo za peletne kotle
kadar nimamo tipala v hranilniku toplote.

1- STANDARDNO
2- STALNO

1

S3.17

P - KONSTANTA REGULACIJE
MEŠALNEGA VENTILA

Ko je izpolnjen diferenčni pogoj, se za nastavljen čas, črpalka R2 vključi na maksimalne vrtljaje (100 %).

Nastavitev pove kako intenzivno regulator popravlja položaj mešalnega ventila.
0,5 ÷ 2,0
Manjša vrednost pomeni krajše pomike, večja vednost pa daljše pomike mešalnega
ventila.
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1
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Diferenčni
regulator

Parame- Ime parametra
ter
S3.18
I - KONSTANTA REGULACIJE MEŠALNEGA VENTILA

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

Območje
nastavitve
0,4 ÷ 2,5

Privzeta
vrednost
1

S3.19

D - KONSTANTA REGULACI- Nastavi se jakost vpliva spremembe temperature dvižnega voda na delovanje regulaci- 0,0 ÷ 2,5
JE MEŠALNEGA VENTILA
je mešalnega ventila.

1

S3.20

ZRAČNOST MEŠALNEGA
VENTILA

0÷5s

1

Območje
nastavitve
0- NE
1- DA

Privzeta
vrednost
0

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

PARAMETRI ZA MERJENJE ENERGIJE
V skupini W so parametri za nastavitev merjenja pridobljene solarne energije.
Postopek za nastavitev funkcijskih parametrov je enak kot za servisne nastavitve.

Tabela z opisom parametrov

:

Parame- Ime parametra
ter
W1.1
MERJENJE ENERGIJE

Opis parametra

W1.2

MEDIJ

Izberemo prenosni medij v solarnem sistemu.

0- VODA
1- PROPYLENGLYCOL
2- ETHYLENGLYCOL
3- TYFOCOR
4- TYFOCOR LS, G-LS
5- THESOL

0

W1.3

Nastavimo koncentracijo protizmrzovalega sredstva.
Pri izbranem mediju voda ali Tyforcor LS, G-LS ta nastavitev nima vpliva.

10 ÷ 100 %

40

W1.4

KONCENTRACIJA PROTIZMRZOVALNEGA SREDSTVA
VROČE TIPALO

Izberemo tipalo, ki je v kolektorjih.

1- T1 (T3)
3- T3
5- T5

2- T2
4- T4
6- T6

W1.5

HLADNO TIPALO

Izberemo tipalo Tc, ki je na povratnem vodu v kolektorje.

1- T1
3- T3
5- T5
7- T7

2- T2
4- T4
6- T6

Z nastavitvijo vključimo sistem za merjenje pridobljene solarne energije.

1

5

W1.6

MERILNIK PRETOKA

Z nastavitvijo povemo ali je vgrajen merilnik pretoka in kateri tip je.

0- NE
1- IMPULZNI
2- VFS12
3- VFS20
4- VFS40
5- VFS100
6- VFS200
7- VFS400

0

W1.7

KOLIČNIK IMPULZOV
MERILNIKA PRETOKA

Vstavimo karakteristični podatek merilnika pretoka, ki pove količino pretoka za en
impulz dajalnika.

0,5 ÷ 25 l/imp

1

W1.8

PRETOK V PRVEM KOLEK- Nastavimo velikost pretoka v prvem kolektorskem polju, ki ga odčitamo na merilniku
TORSKEM POLJU
pretoka, ko solarna črpalka deluje z maksimalnimi vrtljaji (100 %).

1 ÷ 100 l/min

6

W1.9

PRETOK V DRUGEM KOLEKTORSKEM POLJU

1 ÷ 100 l/min

6

W1.10

PRETOK V PRVEM IN DRU- Nastavimo velikost skupnega pretoka v prvem in drugem kolektorskem polju, ki ga
GEM KOLEKTORSKEM
odčitamo na merilniku pretoka, ko obe solarni črpalki delujeta z maksimalnimi vrtljaji
POLJU
(100 %).
Nastavitev se uporablja samo pri shemah, kjer lahko obe kolektorski polji delujeta
sočasno.

2 ÷ 100 l/min

12

W1.11

MOČ KOLEKTORJEV PRI
KATERI SE IZKLOPI DODATNI VIR

Nastavimo ali se naj ogrevanje z dodatnim virom izključi, če sončni kolektorji dosežejo 1 ÷ 20 kW
grelno moč, ki je potrebna, da se voda ogreje zgolj s kolektorji.
Opomba: Ta funkcija je možna le, če imamo vklopljeno merjenje energije in če imamo
nastavljeno, da se dodatni vir izklopi, ko kolektorji dosežejo potrebno grelno moč.

10

W1.12

VIRI, KI SE IZKLAPLJAJO
PO MOČI KOLEKTORJEV

Izberemo dodatne vire, ki se izključijo, če sončni kolektorji dosežejo grelno moč, ki je
potrebna, da se voda ogreje zgolj s kolektorji.

0

Nastavimo velikost pretoka v drugem kolektorskem polju, ki ga odčitamo na merilniku
pretoka, ko solarna črpalka deluje z maksimalnimi vrtljaji (100 %).

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

20

0- NOBEN
1- R1
2- R3
3- R1, R3

Regulatorji SGC omogočajo približno in točno merjenje pridobljene solarne energije.
Za merjenje energije potrebujemo dodatno tipalo za merjenje temperature povratne vode v kolektorje – hladno tipalo Tc.
Merjenje energije aktiviramo z nastavitvijo parametra W1.1=1. Medij in koncentracijo medija nastavimo s parametri W1.2 in
W1.3.
Približno merjenje
Pri tem načinu merjenja je potrebno na mehanskem merilniku pretoka odčitati maksimalni pretok in njegovo vrednost vnesti
v nastavitev W1.8 za prvo kolektorsko polje in v W1.9 za drugo kolektorsko polje, če obstaja. Če imamo dve kolektorski
polji je potrebno pri shemi 236 in 248 vnesti še skupni pretok, ko sta vključeni obe črpalki. Nastavitev se vnese s parametrom W1.10.
Pretok je potrebno odčitati, ko obratuje črpalka z maksimalno stopnjo oziroma s 100 % moči. To naredimo z ročnim vklopom črpalke (glej poglavje Ročno delovanje).
Priključimo tipalo povratka kolektorjev Tc in izvršimo nastavitev za izbiro tipala W1.5.
Točno merjenje energije s pomočjo merilnika pretoka
Za točno merjenje energije je potrebno v solarni krog vgraditi merilnik pretoka z impulznim dajalnikom. Točno merjenje
energije aktiviramo z nastavitvijo parametra W1.6=1.
S parametrom W1.7 pa vstavimo količnik pretoka za vgrajeni merilnik.
Priključimo tipalo povratka kolektorjev Tc in izvršimo nastavitev za izbiro tipala W1.5.
Merjenje pridobljene energije je v obeh primerih informativno in služi za osebne potrebe. Izmerjeni podatki se ne smejo
uporabljati za obračun energije ali za podobne namene.
Točno merjenje energije s pomočjo elektronskega merilnika pretoka VFS
Za točno merjenje energije z elektronskim merilcem pretoka, je potrebno v solarni krog vgraditi elektronski merilnik pretoka
VFS (Vortex flow sensor). Točno merjenje energije aktiviramo tako, da izberemo ustrezen tip vgrajenega merilca, z nastavitvijo parametra W1.6 (vrednosti parametra od 2 do 7).

PARAMETRI ZA PROGRAMIRANJE PROSTIH IZHODOV
V skupini F so parametri za programiranje prostih izhodov regulatorja.

Postopek za nastavitev funkcijskih parametrov je enak kot za servisne nastavitve .

Tabela z opisom parametrov

:

Parame- Ime parametra
ter
F1.1
PROGRAMIRANJE IZHODA

Opis parametra

F1.2

ODVISNOST IZHODA OD
DRUGIH IZHODOV

Izberemo ali je delovanje izhoda odvisno od ostalih izhodov regulatorja in kakšen tip
odvisnosti je.
&- izbrani izhod mora biti vključen, da se lahko vključi programiran izhod
&!- izbrani izhod mora biti izključen, da se lahko vključi programiran izhod
I- programiran izhod se vključil vedno, kadar je izbrani izhod vključen
I!- programiran izhod se vključi vedno, kadar je izbrani izhod izključen

0- NE
1- &
2- &!
3- I
4- I!

F1.3

ODVISNI IZHOD

Izberemo izhod od katerega je odvisno delovanje izhoda, ki ga programiramo.

F1.4

DELOVANJE IZHODA PO
ČASOVNEM PROGRAMU

Izbira želenega časovnega programa za delovanje programiranega izhoda.

1- R1 2- R2
3- R3 4- R4
5- R5 6- R6
0- NE
1- P1
2- P2
3- P3
4- P4
5- IZBR. PROG.

F1.5

TERMOSTATSKO DELOVANJE IZHODA

Izbira ali naj programiran izhod deluje kot termostat.

Izberemo ali za izhodni rele programiramo funkcijo in kateri izhod je to.

Območje
nastavitve
0- NE 1- R1
2- R2 3- R3
4- R4 5- R5
6- R6

0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO
3- DA, DOD. VIR
4- DA, KASK. VIR

Privzeta
vrednost
0

0

0

0

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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F1.6

TIP DODATNEGA VIRA

1- GORILNIK
2- EL. GRELEC
3- TOPL. ČRPALKA

0

F1.7

TIPALO ZA TERMOSTATSKO Izbira tipala za termostatsko delovanje.
DELOVANJE

1- T1
3- T3
5- T5

4

F1.8

HISTEREZA TERMOSTATA

1 ÷ 30 °C

F1.9

DODATNI VIR - ZAKASNITEV Določimo ali se dodatni vir vklopi takoj ali šele takrat, če s kolektorji ni mogoče v
0 - NI ZAKASNITVE
VKLOPA
določenem času ogreti hranilnika na želeno temperaturo. Če nastavimo čas zakasnitev 1 ÷ 1440 min- ZAKASNITVE
vklopa, je to max. čas v katerem želimo, da kolektorji dosežejo želeno temperaturo. Če
regulator ugotovi, da v nastavljenem času ni možno doseči želene temperature s
kolektorji, se takoj vklopi dodatni vir in vodo ogreje do želene temperature.

0

F1.10

DODATNI VIR - OGREVANJE Določimo ali se z dodatnim virom ogreva hranilnik na min. temperaturo ali ne.
NA MIN. TEMPERATURO

0- NE
1- DA, PO PROGRAMU
2- VEDNO

0

F1.11

DIFERENČNI TERMOSTAT

0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO

0

F1.12

TIPALO IZVORA DIFERENČ- Izbira tipala izvora (višja temperatura) za diferenčno delovanje.
NEGA TERMOSTATA

3

F1.13

TIPALO PONORA DIFERENČ- Izbira tipala ponora (nižja temperatura) za diferenčno delovanje.
NEGA TERMOSTATA

F1.14

VKLOPNA DIFERENCA ZA
DIFERENČNI TERMOSTAT

Nastavitev vklopne diference.

1- T1 2- T2
3- T3 4- T4
5- T5 6- T6
7- T7
1- T1 2- T2
3- T3 4- T4
5- T5 6- T6
7- T7
4 ÷ 30 °C

F1.15

IZKLOPNA DIFERENCA ZA
DIFERENČNI TERMOSTAT

Nastavitev izklopne diference.

1 ÷ 20 °C

3

F1.16

CIRKULACIJA

Izberemo ali se izhod uporablja za cirkulacijo sanitarne vode in način kako deluje.
1- cirkulacija deluje s časom delovanja in časom mirovanja črpalke
2- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T3 in deluje za nastavljen čas
delovanja
3- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T4 in deluje za nastavljen čas
delovanja
4- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T5 in deluje za nastavljen čas
delovanja
5- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T6 in deluje za nastavljen čas
delovanja
6- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T7 in deluje za nastavljen čas
delovanja

0- NE
1- DA, DELOV. / MIROV.
2- DA, T3
3- DA, T4
4- DA, T5
5- DA, T6
6- DA, T7

0

F1.17

ČAS DELOVANJA OB VKLO- Ta funkcija vklopi izhod za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja. Po preteku 0 ÷ 3600 s
PU / ČAS DELOVANJA CIR- nastavljenega časa, se izhod izklopi, ne glede na vklopni ali izklopni pogoj.
KULACIJE
Ta nastavitev je uporabna za vklop pomožne obtočne črpalke pri Drain-back sistemih.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.

0

F1.18

ČAS ZAKASNITVE VKLOPA / Ta funkcija zamakne vklop izhoda za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja.
ČAS MIROVANJA CIRKULA- Izhod se izklopi, ko preneha vklopni pogoj.
CIJE
Opozorilo: Če je nastavljeni čas zakasnitve daljši od časa vklopnega pogoja, se izhod
ne vklopi.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
VAROVANJE MIN/MAX MEJ Določimo ali naj regulator pri krmiljenju prostega izhoda upošteva tudi min. in max.
ZA TIPALO
meje tipala. Ta funkcija je uporabna pri termostatskem delovanju izhoda, kjer lahko za
izbrano tipalo izberemo ali se za delovanje upošteva tudi minimalna in maksimalna
nastavljena temperatura.

0 ÷ 3600 s

0

0- NE
1- MIN OFF
2- MAX ON
3- MIN OFF & MAX ON
4- MIN ON
5- MAX OFF
6- MIN ON & MAX OFF

0

TIPALO ZA VAROVANJE
MIN/MAX MEJE

1- T1
3- T3
5- T5
7- T7

5

F1.19

F1.20

Nastavimo kateri vir energije krmilimo.

Nastavitev histereze delovanja termostata.

Izbira ali naj programiran izhod deluje kot diferenčni termostat.

Izberemo tipalo, za katerega želimo, da se varuje MIN/MAX meje.

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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2- T2
4- T4
6- T6

2- T2
4- T4
6- T6

4

4

8

:

Parameter
F2.1

Ime parametra

Opis parametra

F2.2

ODVISNOST IZHODA OD
DRUGIH IZHODOV

F2.3

ODVISNI IZHOD

F2.4

DELOVANJE IZHODA PO Izbira želenega časovnega programa za delovanje programiranega izhoda.
ČASOVNEM PROGRAMU

F2.5

TERMOSTATSKO DELOVANJE IZHODA

Izbira ali naj programiran izhod deluje kot termostat.

F2.6

TIP DODATNEGA VIRA

Nastavimo kateri vir energije krmilimo.

F2.7

PROGRAMIRANJE IZHO- Izberemo ali za izhodni rele programiramo funkcijo in kateri izhod je to.
DA

Izberemo ali je delovanje izhoda odvisno od ostalih izhodov regulatorja in kakšen tip odvisnosti je.
&- izbrani izhod mora biti vključen, da se lahko vključi programiran izhod
&!- izbrani izhod mora biti izključen, da se lahko vključi programiran izhod
I- programiran izhod se vključil vedno, kadar je izbrani izhod vključen
I!- programiran izhod se vključi vedno, kadar je izbrani izhod izključen
Izberemo izhod od katerega je odvisno delovanje izhoda, ki ga programiramo.

Območje
nastavitve
0- NE 1- R1
2- R2 3- R3
4- R4 5- R5
6- R6
0- NE
1- &
2- &!
3- I
4- I!
1- R1
3- R3
5- R5

Privzeta
vrednost
0

0

2- R2
4- R4
6- R6

0- NE
1- P1
2- P2
3- P3
4- P4
5- IZBR. PROG.
0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO
3- DA, DOD. VIR
4- DA, KASK. VIR
1- GORILNIK
2- EL. GRELEC
3- TOPL. ČRPALKA

0

TIPALO ZA TERMOSTAT- Izbira tipala za termostatsko delovanje.
SKO DELOVANJE

1- T1
3- T3
5- T5

4

F2.8

HISTEREZA TERMOSTA- Nastavitev histereze delovanja termostata.
TA

1 ÷ 30 °C

4

F2.9

DODATNI VIR - ZAKASNI- Določimo ali se dodatni vir vklopi takoj ali šele takrat, če s kolektorji ni mogoče v določenem
TEV VKLOPA
času ogreti hranilnika na želeno temperaturo. Če nastavimo čas zakasnitev vklopa, je to
max. čas v katerem želimo, da kolektorji dosežejo želeno temperaturo. Če regulator ugotovi,
da v nastavljenem času ni možno doseči želene temperature s kolektorji, se takoj vklopi
dodatni vir in vodo ogreje do želene temperature.
DODATNI VIR - OGREVA- Določimo ali se z dodatnim virom ogreva hranilnik na min. temperaturo ali ne.
NJE NA MIN. TEMPERATURO

0 - NI ZAKASNITVE
1 ÷ 1440 min- ZAKASNITVE

0

0- NE
1- DA, PO PROGRAMU
2- VEDNO

0

F2.11

DIFERENČNI TERMOSTAT

0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO

0

F2.12

TIPALO IZVORA DIFEIzbira tipala izvora (višja temperatura) za diferenčno delovanje.
RENČNEGA TERMOSTATA

3

F2.13

TIPALO PONORA DIFEIzbira tipala ponora (nižja temperatura) za diferenčno delovanje.
RENČNEGA TERMOSTATA

F2.14

VKLOPNA DIFERENCA
Nastavitev vklopne diference.
ZA DIFERENČNI TERMOSTAT

1- T1 2- T2
3- T3 4- T4
5- T5 6- T6
7- T7
1- T1 2- T2
3- T3 4- T4
5- T5 6- T6
7- T7
4 ÷ 30 °C

F2.15

IZKLOPNA DIFERENCA
Nastavitev izklopne diference.
ZA DIFERENČNI TERMOSTAT

1 ÷ 20 °C

3

F2.16

CIRKULACIJA

0- NE
1- DA, DELOV. / MIROV.
2- DA, T3
3- DA, T4
4- DA, T5
5- DA, T6
6- DA, T7
0 ÷ 3600 s

0

F2.10

F2.17

Izbira ali naj programiran izhod deluje kot diferenčni termostat.

Izberemo ali se izhod uporablja za cirkulacijo sanitarne vode in način kako deluje.
1- cirkulacija deluje s časom delovanja in časom mirovanja črpalke
2- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T3 in deluje za nastavljen čas delovanja
3- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T4 in deluje za nastavljen čas delovanja
4- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T5 in deluje za nastavljen čas delovanja
5- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T6 in deluje za nastavljen čas delovanja
6- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T7 in deluje za nastavljen čas delovanja
ČAS DELOVANJA OB
Ta funkcija vklopi izhod za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja. Po preteku nastavVKLOPU / ČAS DELOVA- ljenega časa, se izhod izklopi, ne glede na vklopni ali izklopni pogoj.
NJA CIRKULACIJE
Ta nastavitev je uporabna za vklop pomožne obtočne črpalke pri Drain-back sistemih.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za
ves čas vklopnega pogoja.

2- T2
4- T4
6- T6

0

0

4

8

0

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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Tabela z opisom parametrov
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F2.18

ČAS ZAKASNITVE VKLOPA / ČAS MIROVANJA
CIRKULACIJE

F2.19

F2.20

0 ÷ 3600 s

0

VAROVANJE MIN/MAX MEJ Določimo ali naj regulator pri krmiljenju prostega izhoda upošteva tudi min. in max. meje
ZA TIPALO
tipala. Ta funkcija je uporabna pri termostatskem delovanju izhoda, kjer lahko za izbrano
tipalo izberemo ali se za delovanje upošteva tudi minimalna in maksimalna nastavljena
temperatura.

0- NE
1- MIN OFF
2- MAX ON
3- MIN OFF & MAX ON
4- MIN ON
5- MAX OFF
6- MIN ON & MAX OFF

0

TIPALO ZA VAROVANJE
MIN/MAX MEJE

1- T1
3- T3
5- T5
7- T7

5

Ta funkcija zamakne vklop izhoda za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja. Izhod
se izklopi, ko preneha vklopni pogoj.
Opozorilo: Če je nastavljeni čas zakasnitve daljši od časa vklopnega pogoja, se izhod ne
vklopi.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za
ves čas vklopnega pogoja.

Izberemo tipalo, za katerega želimo, da se varuje MIN/MAX meje.

Tabela z opisom parametrov

:

Parame- Ime parametra
ter
F3.1
PROGRAMIRANJE
IZHODA

Opis parametra

F3.2

ODVISNOST IZHODA OD
DRUGIH IZHODOV

F3.3

ODVISNI IZHOD

Izberemo ali je delovanje izhoda odvisno od ostalih izhodov regulatorja in kakšen tip odvisnosti je.
&- izbrani izhod mora biti vključen, da se lahko vključi programiran izhod
&!- izbrani izhod mora biti izključen, da se lahko vključi programiran izhod
I- programiran izhod se vključil vedno, kadar je izbrani izhod vključen
I!- programiran izhod se vključi vedno, kadar je izbrani izhod izključen
Izberemo izhod od katerega je odvisno delovanje izhoda, ki ga programiramo.

F3.4

DELOVANJE IZHODA PO
ČASOVNEM PROGRAMU

Izbira želenega časovnega programa za delovanje programiranega izhoda.

F3.5

TERMOSTATSKO DELOVANJE IZHODA

Izbira ali naj programiran izhod deluje kot termostat.

TIP DODATNEGA VIRA

Nastavimo kateri vir energije krmilimo.

F3.6

F3.7

TIPALO ZA TERMOSTATSKO DELOVANJE

Izberemo ali za izhodni rele programiramo funkcijo in kateri izhod je to.

Izbira tipala za termostatsko delovanje.

F3.8

HISTEREZA TERMOSTATA Nastavitev histereze delovanja termostata.

F3.9

DODATNI VIR - ZAKASNITEV VKLOPA

F3.10

F3.11

F3.12

2- T2
4- T4
6- T6

Območje
nastavitve
0- NE 1- R1
2- R2 3- R3
4- R4 5- R5
6- R6
0- NE
1- &
2- &!
3- I
4- I!

0- NE
1- P1
2- P2
3- P3
4- P4
5- IZBR. PROG.
0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO

1- T1
3- T3
5- T5

4

2- T2
4- T4
6- T6

0- NE
1- DA, PO PROGRAMU
2- VEDNO

DIFERENČNI TERMOSTAT Izbira ali naj programiran izhod deluje kot diferenčni termostat.

0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO

24

0

0

DODATNI VIR - OGREVA- Določimo ali se z dodatnim virom ogreva hranilnik na min. temperaturo ali ne.
NJE NA MIN. TEMPERATURO

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

0

1- GORILNIK
2- EL. GRELEC
3- TOPL. ČRPALKA

Določimo ali se dodatni vir vklopi takoj ali šele takrat, če s kolektorji ni mogoče v določenem 0 - NI ZAKASNITVE
času ogreti hranilnika na želeno temperaturo. Če nastavimo čas zakasnitev vklopa, je to
1 ÷ 1440 min- ZAKASNITVE
max. čas v katerem želimo, da kolektorji dosežejo želeno temperaturo. Če regulator ugotovi,
da v nastavljenem času ni možno doseči želene temperature s kolektorji, se takoj vklopi
dodatni vir in vodo ogreje do želene temperature.

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.

0

1- R1
2- R2
3- R3

1 ÷ 30 °C

TIPALO IZVORA DIFEIzbira tipala izvora (višja temperatura) za diferenčno delovanje.
RENČNEGA TERMOSTATA

Privzeta
vrednost
0

1- T1
3- T3
5- T5
7- T7

2- T2
4- T4
6- T6

4

0

0

0

3

F3.14

VKLOPNA DIFERENCA ZA
DIFERENČNI TERMOSTAT

Nastavitev vklopne diference.

Območje
nastavitve
1- T1 2- T2
3- T3 4- T4
5- T5 6- T6
7- T7
4 ÷ 30 °C

F3.15

IZKLOPNA DIFERENCA ZA
DIFERENČNI TERMOSTAT

Nastavitev izklopne diference.

1 ÷ 20 °C

3

F3.16

CIRKULACIJA

Izberemo ali se izhod uporablja za cirkulacijo sanitarne vode in način kako deluje.
1- cirkulacija deluje s časom delovanja in časom mirovanja črpalke
2- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T3 in deluje za nastavljen čas
delovanja
3- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T4 in deluje za nastavljen čas
delovanja
4- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T5 in deluje za nastavljen čas
delovanja
5- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T6 in deluje za nastavljen čas
delovanja
6- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T7 in deluje za nastavljen čas
delovanja
ČAS DELOVANJA OB VKLO- Ta funkcija vklopi izhod za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja. Po preteku
PU / ČAS DELOVANJA CIR- nastavljenega časa, se izhod izklopi, ne glede na vklopni ali izklopni pogoj.
KULACIJE
Ta nastavitev je uporabna za vklop pomožne obtočne črpalke pri Drain-back sistemih.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.

0- NE
1- DA, DELOV. / MIROV.
2- DA, T3
3- DA, T4
4- DA, T5
5- DA, T6
6- DA, T7

0

ČAS ZAKASNITVE VKLOPA / Ta funkcija zamakne vklop izhoda za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja.
ČAS MIROVANJA CIRKULA- Izhod se izklopi, ko preneha vklopni pogoj.
CIJE
Opozorilo: Če je nastavljeni čas zakasnitve daljši od časa vklopnega pogoja, se izhod
ne vklopi.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
VAROVANJE MIN/MAX MEJ Določimo ali naj regulator pri krmiljenju prostega izhoda upošteva tudi min. in max.
ZA TIPALO
meje tipala. Ta funkcija je uporabna pri termostatskem delovanju izhoda, kjer lahko za
izbrano tipalo izberemo ali se za delovanje upošteva tudi minimalna in maksimalna
nastavljena temperatura.

0 ÷ 3600 s

0- NE
1- MIN OFF
2- MAX ON
3- MIN OFF & MAX ON
4- MIN ON
5- MAX OFF
6- MIN ON & MAX OFF

0

TIPALO ZA VAROVANJE
MIN/MAX MEJE

1- T1
3- T3
5- T5
7- T7

5

F3.17

F3.18

F3.19

F3.20

Izberemo tipalo, za katerega želimo, da se varuje MIN/MAX meje.

Privzeta
vrednost
4

8

0 ÷ 3600 s
0

0

2- T2
4- T4
6- T6

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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Parame- Ime parametra
Opis parametra
ter
F3.13
TIPALO PONORA DIFERENČ- Izbira tipala ponora (nižja temperatura) za diferenčno delovanje.
NEGA TERMOSTATA

Diferenčni
regulator

TOVARNIŠKE NASTAVITVE
V meniju se nahajajo orodja za pomoč pri nastavitvah regulatorja. Regulator vrnemo na želene nastavitve tako,
da izberemo:
RESET PARAMETROV REGULATORJA
Povrne vse nastavitve parametrov P1, P2, P3, S1 (razen S1.1), S2, S3, W, F1, F2* in F3* na tovarniške vrednosti.
RESET ČASOVNIH PROGRAMOV
Izbriše nastavljene časovne programe in povrne tovarniško nastavljene časovne programe.
RESET REGULATORJA IN PONOVNI ZAGON PRVE NASTAVITVE
Povrne vse parametre na tovarniške vrednosti in zažene nastavitev regulatorja kot ob prvem zagonu.
SHRANI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Shrani vse nastavitve regulatorja kot varnostno kopijo.
NALOŽI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Naloži vse nastavitve regulatorja iz varnostne kopije. Če varnostna kopija ne obstaja, se ukaz ne izvrši.

Pred izvedbo vsakega od zgoraj naštetih ukazov,
regulator zahteva potrditev izbranega ukaza.

* Odvisno od modela regulatorja.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTAŽA REGULATORJA
Regulator montiramo v notranjem in suhem prostoru. Pri montaži se izogibamo neposredni bližini močnega elektromagnetnega sevanja. Montiramo ga neposredno na zid ali na DIN letev ali v odprtino sistemske solarne grupe.

MONTAŽA NA ZID
Montaža na zid se vrši po sledečem postopku:

1. Na mestu montaže izvrtamo 2
luknji premera 6 mm in globine ca.
35 mm.
Središči lukenj morata biti po vertikali odmaknjeni 120 mm.
V luknji vstavimo zidna vložka. V
zgornji vložek privijemo vijak tako,
da ostane ca.
4 mm reže do zidu.

1

2. Regulator obesimo na zgornji
vijak.
3. Vstavimo spodnji vijak in ga
privijemo.

2
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ELEKTRIČNI PRIKLOP REGULATORJA
Vsak projekt z diferenčnim regulatorjem mora temeljiti na preračunih in načrtih, ki so izključno Vaši in v skladu z veljavnimi predpisi. Slike in besedila v tem navodilu so mišljeni kot zgled in zanje izdajatelj ne prevzema
odgovornosti. Odgovornost izdajatelja za nestrokovne, napačne in nepravilne podatke in posledično iz tega
nastala škoda je izrecno izključena. Pridržujemo si pravico do tehničnih napak in sprememb brez predhodne
najave.
Priključevanje regulacijskih naprav naj opravi strokovnjak ustrezne kvalifikacije ali pooblaščena organizacija. Preden posegamo v ožičenje, se prepričajmo, da je glavno stikalo izključeno. Upoštevati je potrebno predpise za nizkonapetostne instalacije IEC 60364 in VDE 0100, zakonske predpise za preprečevanje nesreč, zakonske predpise za zaščito okolja in druge
nacionalne predpise.
Pred vsakim odpiranjem ohišja se prepričajte, da so prekinjeni vsi poli električnega napajanja. Neupoštevanje navodil lahko
vodi do resnih poškodb, kot so opekline ali celo ogrožanje življenja.
Regulator mora biti priključen preko ločilnega stikala za vse pole. Razmik polov pri razklenjenem stikalu mora biti najmanj 3
mm. Releja R2 in R3 sta izvedena kot polprevodniška releja in sta namenjena tudi za RPM regulacijo črpalke.
Vse nizkonapetostne povezave, kot so povezave temperaturnih tipal, morajo biti položene ločeno od povezav, ki so pod
omrežno napetostjo. Vsi priklopi temperaturnih tipal se izvedejo v levo, priklopi, ki so pod omrežno napetostjo pa na desno
stran regulatorja.
SGC36HV, SGC67HV

SGC16H, SGC26H

230 VAC, 50 Hz

230 VAC, 50 Hz

PRIKLOP MERILNIKA IMPULZOV
Merilec pretoka se montira v povratni vod solarnega sistema. Pri montaži upoštevajte priložena navodila. Po priklopu merilca pretoka je potrebno izvršiti nastavitve parametrov W.
SGC36HV, SGC67HV

SGC16H, SGC26H

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Merilec pretoka se montira v povratni vod solarnega sistema. Električna priključitev v regulator se izvede s kablom, ki je
priložen merilcu pretoka. Pri montaži upoštevajte priložena navodila. Po priklopu merilca je potrebno izvršiti nastavitev parametrov W.

* Samo SGC36HV, SGC67HV,

PRIKLOP VARČNE ČRPALKE Z ZUNANJIM KRMILJENIM SIGNALOM
Regulator SGC omogoča regulacijo vrtljajev varčnih črpalk z zunanjim krmilnim signalom PWM ali 0÷10 V. Takšen način
regulacije vrtljajev je možen za obtočno črpalko R2 in R3. Po priklopu črpalke je potrebno izvršiti še nastavitev parametrov
S3.1 do S3.6, za črpalko R2 in S3.7 do S3.12, za črpalko R3.

SGC36HV, SGC67HV

SGC16H, SGC26H
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PRIKLOP ELEKTRONSKEGA MERILNIKA PRETOKA VFS (VORTEX FLOW SENSOR)*

Diferenčni
regulator

NASTAVITEV PRETOKA V SOLARNEM SISTEMU IN PREIZKUS DELOVANJA REGULACIJE
Na osnovi površine vgrajenih kolektorjev je potrebno določiti nazivni pretok sistema, ki znaša od 0.5 do 1.2 l/min za vsak
kvadratni meter sončnih kolektorjev oziroma v skladu z navodili proizvajalca (primer: za 3 sončne kolektorje s skupno površino 6 m2 je nazivni pretok v sistemu 5,4 l/min, pri izbranem pretoku 0,9 l/min na kvadratni meter kolektorja).
PREIZKUS DELOVANJA RPM REGULACIJE ZA KLASIČNE OBTOČNE ČRPALKE
Ročno vklopite obtočno črpalko na maksimalne vrtljaje (glej poglavje Ročno delovanje na strani 18). Hitrost na obtočni črpalki nastavite na stopnjo, kjer črpalka nekoliko presega izračunan nazivni pretok sistema. Z regulacijskim ventilom uravnajte pretok v sistemu tako, da bo enak izračunanemu nazivnemu pretoku. Sedaj na regulatorju nastavite vrtljaje črpalke
na 40 % in preverite, ali je plovec na merilniku pretoka dvignjen. Če pretoka v sistemu ni, nastavite na regulatorju naslednjo
stopnjo vrtljajev, to je 55 % in ponovno preverite pretok. V kolikor pretoka še vedno ni je potrebno na regulatorju nastaviti
naslednjo stopnjo hitrosti črpalke to je 70 % ali povečati nazivni pretok sistema in ponoviti postopek.
V primeru, da smo pri preizkusu morali začetno stopnjo vrtljajev črpalke povečati je potrebno začetno stopnjo delovanja
črpalke vpisati v parameter S3.2 za črpalko R2 in parameter S3.8 za črpalko R3.
PREIZKUS DELOVANJA PWM / 0÷10V REGULACIJE ZA VARČNE OBTOČNE ČRPALKE*
Regulacijski ventil za uravnavanje pretoka v sistemu popolnoma odprite. Ročno nastavite vrtljaje (glej poglavje Ročno delovanje na strani 18), pri katerih črpalka dosega nazivni pretok v sistemu. Ugotovljene maksimalne vrtljaje črpalke vpišite s
parametrom S3.5 za črpalko R2 in parametrom S3.11 za črpalko R3. Sedaj je potrebno preveriti še minimalne vrtljaje, pri
katerih črpalka še zagotavlja pretok v sistemu. To storite tako, da znižujete vrtljaje črpalke do te mere, da črpalka še zagotavlja minimalni pretok v sistemu. Ugotovljene minimalne vrtljaje črpalke vpišite s parametrom S3.2 za črpalko R2 in parametrom S3.8 za črpalko R3.

* Samo SGC36HV, SGC67HV,

SIMULACIJA TIPAL
Regulator SGC ima vgrajeno posebno funkcijo, ki omogoča simulacijo vseh tipal. S pomočjo te funkcije lahko uporabnik
testira delovanje regulatorja. Ta funkcija je namenjena za primer zagona, vzdrževanja ali preizkušanja delovanja regulatorja.
Simulacija tipal se aktivira tako, da najprej s tipko
izberemo zaslon s prikazom hidravlične sheme. Sedaj pritisnemo in
10 sekund držimo tipko
. Regulator se preklopi v simulacijski način delovanja.
S pritiskanjem tipke
se pomikamo med tipali. S tipko
ali
nastavimo vrednost temperature za izbrano tipalo. Oznaka simuliranega tipala se spremeni iz T v S.
Simulacijski način delovanja prekinemo tako, da 10 sekund držimo tipko
ali če več kot 5 minut ne pritisnemo nobene
tipke.

NASTAVITEV MINIMALNE STOPNJE VRTLJAJEV ČRPALKE
Na osnovi površine vgrajenih kolektorjev je potrebno določiti nazivni pretok sistema, ki znaša od 0.5 do 1.2 l/min za vsak
kvadratni meter sončnih kolektorjev oziroma v skladu z navodili proizvajalca (primer: za 3 sončne kolektorje s skupno površino 6 m2 je nazivni pretok v sistemu 5,4 l/min, pri izbranem pretoku 0,9 l/min na kvadratni meter kolektorja).
Sedaj ročno vklopite obtočno črpalko na maksimalne vrtljaje (glej poglavje Ročno delovanje). Hitrost na obtočni črpalki
nastavite na stopnjo, kjer črpalka nekoliko presega izračunan nazivni pretok sistema. Z regulacijskim ventilom uravnajte
pretok v sistemu tako, da bo enak izračunanemu nazivnemu pretoku. Sedaj na regulatorju nastavite vrtljaje črpalke na 40
% in preverite, ali je plovec na merilniku pretoka dvignjen. Če pretoka v sistemu ni, nastavite na regulatorju naslednjo stopnjo vrtljajev, to je 55 % in ponovno preverite pretok. V kolikor pretoka še vedno ni je potrebno na regulatorju nastaviti naslednjo stopnjo hitrosti črpalke to je 70 % ali povečati nazivni pretok sistema in ponoviti postopek.
V primeru, da smo pri preizkusu morali začetno stopnjo vrtljajev črpalke povečati je potrebno začetno stopnjo delovanja
črpalke vpisati v parameter S3.2 za črpalko R2 in parameter S3.9 za črpalko R3.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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HIDRAVLIČNE IN ELEKTRIČNE SHEME
POMEMBNO
POZOR: Instalacijske sheme prikazujejo princip delovanja in ne vsebujejo vseh pomožnih in
varnostnih elementov! Pri montaži je potrebno upoštevati veljavne predpise!

LEGENDA:

Obvezna tipala.
Tipalo je obvezno, kadar je vir toplote peletni kotel.
Neobvezno tipalo. Služi le za prikaz temperature, če je priključeno.
Pika kaže smer vrtenja motornega pogona, ko je rele vključen.

Shema 201 (SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2
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202 (SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2

Shema 203 (SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Grelnik sanitarne vode, električni grelec.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Shema 204 (SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote.

P1.1, P1.2 = T1-T2

Shema 205 (SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Podpora ogrevanja s hranilnikom toplote.

P1.1, P1.2 = T1-T2
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Shema 212b (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na tekoče kurivo, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2

Shema 212c (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Toplotna črpalka, grelnik sanitarne vode.

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Shema 213 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, bazen.

P1.1, P1.2 = T1-T2

Shema 214 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode - dogrevanje z električnim grelcem.

P1.1, P1.2 = T1-T2
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Shema 215 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, grelnik sanitarne vode - dogrevanje z električnim grelcem.

P1.1, P1.2 = T1-T2

Shema 216 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode - odvzem presežka toplote.

P1.1, P1.2 = T1-T2

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Shema 218 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na tekoče kurivo, hranilnik toplote s potopljenim grelnikom sanitarne vode dogrevanje z električnim grelcem.

P1.1, P1.2 = T1-T2
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Shema 217 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Grelnik sanitarne vode, termostat za ogrevanje R2, termostat za hlajenje R1.

Diferenčni
regulator

Shema 219 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T2-T3

Shema 220 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na tekoče kurivo, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Shema 220b (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote.

P1.1, P1.2 = T1-T2;
P1.4 = T1-T4

Shema 220c (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Toplotna črpalka, hranilnik toplote.
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Shema 221 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, kotel na trdo kurivo.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

Shema 222 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, dva grelnika sanitarne vode - preklop.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3;
P1.4 = T1-T3

Shema 224 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) Solarni kolektorji, dva grelnika sanitarne vode - prenos toplote v 2. grelnik san. vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T4-T3
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223 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji vzhod/zahod, grelnik sanitarne vode - preklop.

Diferenčni
regulator

Shema 225 (SGC26H, SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, podpora ogrevanja s hranilnikom toplote.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T4-T3

Shema 231 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, kotel na trdo kurivo.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

Shema 231c (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, toplotna črpalka.

P1.1, P1.2 = T1-T2
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Shema 231b (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode,kotel na tekoče kurivo.

Diferenčni
regulator

Shema 231d (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode - dogrevanje z električnim grelcem, kotel na trdo kurivo.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

Shema 232 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, dva grelnika sanitarne vode - preklop.

P1.1, P1.2 = T1-T2 , T1-T3

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3
P1.7, P1.8 = T4-T3

Shema 232c (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode / hranilnik toplote - preklop, električni grelec.

P1.1, P1.2 = T1-T2 ; T1-T3
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Shema 232b (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode / hranilnik toplote - preklop, kotel na trdo kurivo.

Diferenčni
regulator

Shema 233 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, dva grelnika sanitarne vode - dve črpalki.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T1-T3

Shema 233b (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode / hranilnik toplote - preklop, kotel na trdo kurivo.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T1-T3
P1.7, P1.8 = T4-T3

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2;
P1.4, P1.5 = T1-T3

Shema 234 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode / bazen - preklop.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3
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Shema 233c (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, električni grelec, hranilnik toplote.

Diferenčni
regulator

Shema 234b (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode / bazen - dve črpalki.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T3

Shema 235 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji vzhod / zahod - preklop, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T3-T2
P1.4 = T1-T3

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T2

Shema 237 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, dva grelnika sanitarne vode - prenos toplote v 2. grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T4-T3
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Shema 236 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji vzhod / zahod - dve črpalki, grelnik sanitarne vode.

Diferenčni
regulator

Shema 238 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, dva ločena kroga.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

Shema 239 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode - preklop zgoraj/spodaj, dogrevanje z električnim grelcem.

P1.1, P1.2 = T1-T3, T1-T2

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Shema 240 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, podpora ogrevanja s hranilnikom toplote.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T4-T3

Shema 241 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, kotel na trdo kurivo.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4
P1.7, P1.8 = T4-T2
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Shema 243 (SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo / solarni kolektorji - preklop, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

Shema 243b (SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na tekoče kurivo / solarni kolektorji - preklop, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2

Shema 244 (SGC36HV, SGC67HV) - Regulacija ogrevanja bazena.
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Shema 243c (SGC36HV, SGC67HV) - Toplotna črpalka / solarni kolektorji - preklop, grelnik sanitarne vode.

Diferenčni
regulator

Shema 245 (SGC36HV, SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, regulacija povratnega voda.

P1.1 = T1-T2;
P1.4 = T1-T4

Shema 246 (SGC36HV, SGC67HV) - Reverzibilni prenos toplote med glavnim in pomožnim hranilnikom toplote - preklop.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4, T5-T3 (R1)
P1.7 = T3-T4, T5-T3 (R3)

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T3-T4, T5-T3
P1.7 = T3-T4, T5-T3

Shema 247 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji / trije grelniki sanitarne vode - tri črpalke.

*

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4, P1.5 = T1-T3
P1.7, P1.8 = T1-T4
* Črpalka na izhodu R1 lahko deluje le v ON/OFF načinu!
55
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Shema 246b (SGC36HV, SGC67HV) - Reverzibilni prenos toplote med glavnim in pomožnim hranilnikom toplote - dve črpalki.

Diferenčni
regulator

Shema 247b (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji / trije grelniki sanitarne vode - preklop.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3, T1-T4

Shema 248 (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji vzhod / zahod - dve črpalki, dva grelnika sanitarna vode - preklop.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T4
P1.4, P1.5 = T3-T2, T3-T4

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T4, T3-T2, T3-T4
P1.4 = T1-T3

Shema 248c (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji vzhod / zahod - preklop, dva grelnika sanitarna vode - dve črpalki.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T3-T2
P1.4, P1.5 = T1-T4, T3-T4
P1.7 = T1-T3
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SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

Shema 248b (SGC36HV, SGC67HV) - Solarni kolektorji vzhod / zahod - preklop, dva grelnika sanitarna vode - preklop.

Diferenčni
regulator

Shema 261 (SGC67HV) - Kotel na trdo gorivo, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T4-T1
P1.4 = T5-T4
P1.8 = T5-T6

Shema 261b (SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode.

P1.1, P1.2 = T4-T1
P1.4 = T5-T4
P1.8 = T5-T6

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Diferenčni
regulator

Shema 262 (SGC67HV) - Kotel na trdo gorivo, hranilnik toplote, solarni kolektorji.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4 = T5-T4
P1.8 = T5-T6

Shema 262b (SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, solarni kolektorji.

P1.1, P1.2 = T1-T2
P1.4 = T5-T4
P1.8 = T5-T6
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SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

Shema 263 (SGC67HV) - Kotel na trdo gorivo, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode, solarni kolektorji.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3
P1.4 = T5-T4
P1.8 = T5-T6

Shema 263b (SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode, solarni kolektorji.

P1.1, P1.2 = T1-T2, T1-T3
P1.4 = T5-T4
P1.8 = T5-T6

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

Shema 291b (SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda.

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

61

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

Shema 291 (SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda.

Diferenčni
regulator

Shema 292 (SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje hranilnika.

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

Shema 292b (SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje
hranilnika..

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

Shema 293b (SGC67HV) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje
hranilnika..

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

63

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

Shema 293 (SGC67HV) - Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje hranilnika.

Diferenčni
regulator

Beležke

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

64

V primeru okvar in poškodb regulatorja, je le-tega potrebno sneti s podnožja in poslati na popravilo v pooblaščen servis.

Slika 1

Slika 2

Regulator snamete s podnožja tako, da mu najprej odvijete vijak na pokrovu in odstranite pokrov – slika 1.
Nato odvijete pritrdilni vijak regulatorja ter primete regulator v višini konektorjev in ga potegnete s podnožja – slika 2.

65

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

OKVARA IN SERVIS REGULATORJA

Diferenčni
regulator

TOVARNIŠKE NASTAVITVE PARAMETROV P1

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV
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Diferenčni
regulator

TOVARNIŠKE NASTAVITVE PARAMETROV P2

67

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

Diferenčni
regulator

TOVARNIŠKE NASTAVITVE PARAMETROV P3

SGC16H, SGC26H, SGC36HV, SGC67HV

68

2 Conski regulatorji in digitalne sobne enote

Regulatorji ZCE6 so namenjeni reguliranju conskega ogrevanja in/ali hlajenja. Regulacija se izvaja s pomočjo termo pogonov na
ventilih razdelilca na podlagi referenčnih temperatur, pridobljenih iz sobnih enot. Na voljo je šest ločenih temperaturnih con z
možnostjo krmiljenja skupaj štirinajstih ogrevalno-hladilnih vej. Regulatorji ZCE6 Advance omogočajo tudi krmiljenje vira, mešalnega ventila in obtočne črpalke.

VIDEZ IZDELKA

1

11 12

2

3 4

5

13

6

14
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14 15
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ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji

Conski regulatorji ZCE6 Basic in ZCE6 Advance

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

70

Conski
regulatorji

71

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

72

Conski
regulatorji

73

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

74

Conski
regulatorji

75

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

76

Conski
regulatorji

77

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

78

Conski
regulatorji

79

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

80

Conski
regulatorji

81

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

82

Conski
regulatorji

83

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

84

Conski
regulatorji

85

ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE

Conski
regulatorji
ZCE6 BASIC, ZCE6 ADVANCE
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3 Vremensko vodeni in kotlovni regulatorji
AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40 je kompaktni vremensko voden regulator ogrevanja, vgrajen v ohišje motornega pogona. Omogoča direktno montažo na
prek 20 mešalnih ventilov različnih proizvajalcev. Regulator lahko uporabimo tudi v sistemih brez zunanjega tipala, vendar je takrat
potrebna montaža sobne enote.

VIDEZ IZDELKA

10
9
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2
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87

AHC40

AHC40

88

Regulatorji
ogrevanja

89

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

90

Regulatorji
ogrevanja

91

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

92

Regulatorji
ogrevanja

93

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

94

Regulatorji
ogrevanja

95

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

96

Regulatorji
ogrevanja

97

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

98

Regulatorji
ogrevanja

99

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

100

Regulatorji
ogrevanja

101

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

AHC40

102

Regulatorji
ogrevanja

103

AHC40

Regulatorji
ogrevanja

3 Vremensko vodeni in kotlovni regulatorji

WDC10B, WDC10 in WDC20

Regulatorji
ogrevanja

Vremensko vodeni regulatorji WDC so namenjeni reguliranju direktnega in / ali mešalnega ogrevalnega kroga ali dveh mešalnih
ogrevalnih krogov in ogrevanja sanitarne vode s kotlom, sončnimi kolektorji in drugimi viri energije.

VIDEZ IZDELKA

1

2

6

3
4

7

8

5

1 - Grafični displej.

5 - Vijak za pritrditev pokrova.

2 - Tipka

(Esc - vrnitev nazaj).

6 - Tipka

3 - Tipka

(pomoč).

7 - Tipka

4 - Tipka

WDC10B, WDC10, WDC20

(pomik v levo, zmanjševanje).

(vstop v meni, potrditev izbire).
(pomik v desno, povečevanje).

8 - Pokrov priključitvenega prostora.

104

Regulatorji
ogrevanja

105

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

106

Regulatorji
ogrevanja

107

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

108

Regulatorji
ogrevanja

109

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

110

Regulatorji
ogrevanja

111

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

112

Regulatorji
ogrevanja

113

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

114

Regulatorji
ogrevanja

115

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

116

Regulatorji
ogrevanja

117

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

118

Regulatorji
ogrevanja

119

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

120

Regulatorji
ogrevanja

121

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

122

Regulatorji
ogrevanja

123

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

124

Regulatorji
ogrevanja

125

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

126

Regulatorji
ogrevanja

127

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

128

Regulatorji
ogrevanja

129

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

130

Regulatorji
ogrevanja

131

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

132

Regulatorji
ogrevanja

133

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

134

Regulatorji
ogrevanja

135

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

136

Regulatorji
ogrevanja

137

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

138

Regulatorji
ogrevanja

139

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

140

Regulatorji
ogrevanja

141

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

142

Regulatorji
ogrevanja

143

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

144

Regulatorji
ogrevanja

145

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

146

Regulatorji
ogrevanja

147

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

148

Regulatorji
ogrevanja

149

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

150

Regulatorji
ogrevanja

151

WDC10B, WDC10, WDC20

Regulatorji
ogrevanja
WDC10B, WDC10, WDC20

152

3 Vremensko vodeni in kotlovni regulatorji

Regulatorji ogrevanja WXD so vgrajeni v ohišja standardnih dimenzij 144 x 96 mm. Namenjeni so reguliranju ogrevanja prostorov
in pripravi tople sanitarne vode v samostojnih hišah. Omogočajo vodenje enega ali dveh ogrevalnih krogov, preklop med toplotnimi viri in varovanje povratka pri polnjenju zalogovnika. Uporabljajo se za ogrevalne sistem z enim ali dvema kotloma, toplotno
črpalko, zalogovnikom toplote in solarnim sistemom.

VIDEZ IZDELKA

1

2
3

4

153

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja

WXD10B, WXD10 in WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

154

Regulatorji
ogrevanja

155

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

156

Regulatorji
ogrevanja

157

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

158

Regulatorji
ogrevanja

159

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

160

Regulatorji
ogrevanja

161

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

162

Regulatorji
ogrevanja

163

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

164

Regulatorji
ogrevanja

165

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

166

Regulatorji
ogrevanja

167

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

168

Regulatorji
ogrevanja

169

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

170

Regulatorji
ogrevanja

171

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

172

Regulatorji
ogrevanja

173

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

174

Regulatorji
ogrevanja

175

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

176

Regulatorji
ogrevanja

177

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

178

Regulatorji
ogrevanja

179

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

180

Regulatorji
ogrevanja

181

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

182

Regulatorji
ogrevanja

183

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

184

Regulatorji
ogrevanja

185

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

186

Regulatorji
ogrevanja

187

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

188

Regulatorji
ogrevanja

189

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

190

Regulatorji
ogrevanja

191

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

192

Regulatorji
ogrevanja

193

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

194

Regulatorji
ogrevanja

195

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

196

Regulatorji
ogrevanja

197

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

198

Regulatorji
ogrevanja

199

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

200

Regulatorji
ogrevanja

201

WXD10B, WXD10, WXD20

Regulatorji
ogrevanja
WXD10B, WXD10, WXD20

202

Regulatorji
ogrevanja

203

WXD10B, WXD10, WXD20

3 Kotlovni regulatorji

Regulatorji
ogrevanja

Kotlovni regulatorji KXD10B, KXD10 in KXD20
Regulatorji KXD so nova generacija zmogljivih kotlovnih in vremensko vodenih regulatorjev, ki poleg regulacije kotla na tekoče
kurivo izvajajo tudi regulacijo ogrevanja prostorov in priprave tople sanitarne vode. Omogočajo vodenje enega ali dveh ogrevalnih
krogov, preklop med toplotnimi viri in varovanje povratka pri polnjenju zalogovnika. Uporabljajo se za kotle na tekoče kurivo.

VIDEZ IZDELKA

7 6
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3

KXD10B, KXD10, KXD20

4

5

204

Regulatorji
ogrevanja

205

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

206

Regulatorji
ogrevanja

207

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

208

Regulatorji
ogrevanja

209

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

210

Regulatorji
ogrevanja

211

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

212

Regulatorji
ogrevanja

213

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

214

Regulatorji
ogrevanja

215

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

216

Regulatorji
ogrevanja

217

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

218

Regulatorji
ogrevanja

219

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

220

Regulatorji
ogrevanja

221

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

222

Regulatorji
ogrevanja

223

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

224

Regulatorji
ogrevanja

225

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

226

Regulatorji
ogrevanja

227

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

228

Regulatorji
ogrevanja

229

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

230

Regulatorji
ogrevanja

231

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

232

Regulatorji
ogrevanja

233

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

234

Regulatorji
ogrevanja

235

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

236

Regulatorji
ogrevanja

237

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

238

Regulatorji
ogrevanja

239

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

240

Regulatorji
ogrevanja

241

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

242

Regulatorji
ogrevanja

243

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

244

Regulatorji
ogrevanja

245

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20

246

Regulatorji
ogrevanja

247

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20
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Regulatorji
ogrevanja
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KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20
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Regulatorji
ogrevanja
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KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20
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Regulatorji
ogrevanja
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KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20
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Regulatorji
ogrevanja

255

KXD10B, KXD10, KXD20

Regulatorji
ogrevanja
KXD10B, KXD10, KXD20
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3 Kotlovni regulatorji
Kotlovni regulatorji KPD
Regulatorje KPD uporabljamo za reguliranje paletnih kotlov. Nadzirajo delovanje kotla, doziranje peletov in vpihovanje zraka. Poleg
te osnovne funkcije lahko preprečujejo povratek ali regulirajo en ogrevalni krog s pripravo tople sanitarne vode.
Regulatorji
ogrevanja

VIDEZ IZDELKA

7 6

1
2

3

5

4
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KPD

KPD

258

Regulatorji
ogrevanja

259

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD

260

Regulatorji
ogrevanja

261

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja
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KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD

264

Regulatorji
ogrevanja
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KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja
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KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

269

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

271

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

273

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

275

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

277

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

279

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja

281

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja
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KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD
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Regulatorji
ogrevanja
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KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD

286

Regulatorji
ogrevanja

287

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD

288

Regulatorji
ogrevanja

289

KPD

Regulatorji
ogrevanja

KPD

290

Regulatorji
ogrevanja

4 Regulatorji konstante temperature povratnega voda
ACC30, ACC40
Kompaktni regulatorji ACC so vgrajeni v ohišje motornega pogona in so namenjen regulaciji konstantne temperature dovoda ali
povratka. Uporabljajo se v ogrevalnih ali hladilnih sistemih. Regulator ima možnost nastavitve temperature delovanja od 0–99 °C.

VIDEZ IZDELKA

Regulatorji
povratka

10
9
8

1

2
3
4
5

6

7

307

ACC30, ACC40

ACC30, ACC40

308

Regulatorji
povratka

309

ACC30, ACC40

Regulatorji
povratka

ACC30, ACC40

310

Regulatorji
povratka

311

ACC30, ACC40

Regulatorji
povratka

ACC30, ACC40
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Regulatorji
povratka

313

ACC30, ACC40

Regulatorji
povratka

ACC30, ACC40
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Regulatorji
povratka
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ACC30, ACC40

Regulatorji
povratka

ACC30, ACC40
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Regulatorji
povratka

317

ACC30, ACC40

Regulatorji
povratka

ACC30, ACC40
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Regulatorji
povratka
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ACC30, ACC40

Regulatorji
povratka

ACC30, ACC40
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Regulatorji
povratka

4 Regulatorji konstante temperature povratnega voda
SCC30, SCC40
Regulatorji SCC so namenjeni regulaciji konstantne temperature dovoda ali povratka. Uporabljajo se za regulacijo povratne temperature pri kotlih na trdo kurivo in za enostopenjsko ali dvostopenjsko polnjenje zalogovnika toplote.

Regulatorji
povratka

VIDEZ IZDELKA

1

6

2
3

7

4

8

5

1 - Grafični displej.

5 - Vijak za pritrditev pokrova.

2 - Tipka

(Esc - vrnitev nazaj).

6 - Tipka

3 - Tipka

(pomoč).

7 - Tipka

4 - Tipka

(pomik v levo, zmanjševanje).

(vstop v meni, potrditev izbire).
(pomik v desno, povečevanje).

8 - Pokrov priključitvenega prostora.
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NASTAVITEV REGULATORJA OB PRVEM ZAGONU
Diferenčni regulatorji SGC so opremljeni z inovativno rešitvijo »Easy start«, ki omogoča začetno nastavitev regulatorja v
samo dveh korakih.
Pri prvem vklopu regulatorja na omrežje se po izpisu verzije programa in logotipa na displeju izpiše prvi korak postopka za
nastavitev regulatorja.

Regulatorji
povratka

1. KORAK - IZBIRA JEZIKA

S tipkama
in
je potrebno izbrati želen jezik.
Izbran jezik potrdimo s tipko
.

Regulator zahteva potrditev pravilnosti izbire jezika s
tipko
.
Če smo po pomoti izbrali napačen jezik se vrnemo
na ponovno izbiro jezika s tipko
.

Če želenega jezika ne najdemo na prvem zaslonu se s tipko

pomaknemo na naslednji zaslon.

2. KORAK
Izberemo hidravlično shemo za delovanje regulatorja.
Med shemami se pomikamo s tipkama
in
Izbrano shemo potrdimo s tipko
.

.

Regulator zahteva potrditev pravilnosti izbire sheme s
tipko
.
Če smo po pomoti izbrali napačno shemo se vrnemo na
ponovno izbiro sheme s tipko
.

Izbrano hidravlično shemo lahko kasneje spremenimo s servisnim parametrom S1.1.
RESET
Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko
ter vklopimo napajanje.
Pozor! Regulator se resetira in zahteva ponovno nastavitev. Pri resetu se izbrišejo vse predhodne nastavitve
regulatorja.

SCC30, SCC40
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OPIS IN IZGLED OSNOVNEGA ZASLONA
Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja vidimo na grafičnem LCD displeju.

Način delovanja regulatorja.

Status izhodov regulatorja.

Aktivni časovni program
Aktivna funkcija

Izmerjene temperature.

Regulatorji
povratka

Prikaz
temperatur
in drugih
podatkov.

Čas in datum.

Opozorila in obvestila.

2s

Simbol
tipala.

Grafični prikaz hidravlične sheme
s prikazom delovanja črpalk in
položaja ventilov

Razširjen prikaz temperatur:
Izmerjena temperatura.
Želena temperatura.

Prikaz podatkov na zaslonu:
Način delovanja in uporabniške funkcije se prikazujejo v zgornji tretjini zaslona. Za preklop med prikazom podatkov in zaslonom s prikazom hidravlične sheme uporabljamo tipko
.
Temperature, aktivni izhodi, zaščitne funkcije in drugi podatki se prikazujejo v sredinskem delu zaslona. Za pregled temperatur in drugih podatkov uporabljamo tipki
in
. Število tipal in drugih podatkov, ki jih lahko vidimo na zaslonu je
odvisno od izbrane hidravlične sheme in nastavitev regulatorja.

Če želimo, da se po uporabi tipkovnice na zaslon povrne nam ljubi podatek, ga s tipko
mo ter ga z 2 sekundnim pritiskom tipke
potrdimo.
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GRAFIČNI LCD DISPLEJ IN PRIKAZ PODATKOV
Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja vidimo na LCD displeju. Podatke listamo s pomočjo tipk

in

.

OPIS PRIKAZANIH SIMBOLOV NA DISPLEJU
SIMBOLI ZA PRIKAZ DELOVANJA
Simbol

Opis
Regulator deluje v avtomatskem načinu.

Regulatorji
povratka

Regulator deluje v avtomatskem načinu s časovnim programom
ali
. ON in OFF prikazuje stanje časovnega programa.

,

,

Izklop.
Ročno delovanje.
R123456
R123456

Stanje krmilnega izhoda ON.
Stanje krmilnega izhoda OFF.
Vključen je počitniški način delovanja.

SIMBOLI ZA PRIKAZ TEMPERATUR IN DRUGIH PODATKOV
Simbol

Opis
Temperatura hranilnika toplote - spodaj.
Temperatura hranilnika toplote - zgoraj.
Temperatura kotla na trdo kurivo.
Temperatura kotla na pelete.
Temperatura povratnega voda.
Izmerjena temperatura.
Želena ali izračunana temperatura.

T1, T2, T3, T4,
T5, T6, T7

Temperaturna tipala T1, T2, T3, T4, T5, T6 in T7.

SIMBOLI ZA OPOZORILA IN OBVESTILA
Simbol

Opis
Obvestilo
V primeru prekoračitve maksimalne temperature ali vklopa zaščitne funkcije, nas regulator obvesti z
utripanjem simbola na displeju. Če maksimalna temperatura ni več prekoračena ali če se je zaščitna
funkcija že izklopila, nas na nedavni dogodek opozarja prižgani simbol.
S pritiskom na tipko
prikličemo zaslon za pregled obvestil.
Opozorilo
V primeru okvare tipala, merilca pretoka ali obtočne črpalke nam regulator javlja napako z utripajočim
simbolom na displeju. Če je napaka odpravljena oziroma ni več prisotna, nas na nedavno napako opozarja prižgan simbol. S pritiskom na tipko
prikličemo zaslon za pregled opozoril.

SCC30, SCC40
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ZASLON ZA POMOČ, OBVESTILA IN OPOZORILA
prikličemo zaslon za pomoč, obvestila in opozorila.

Regulatorji
povratka

S pritiskom na tipko

Na voljo so naslednje možnosti:
Kratka navodila
Kratka navodila za uporabo regulatorja.
Verzija regulatorja
Prikaz tipa in programske verzije regulatorja.
Obvestila
Seznam prekoračitev maksimalnih temperatur in aktiviranj varovalnih funkcij.
S pritiskanjem tipke
in
se pomikamo po seznamu obvestil. S tipko

zapustimo seznam.

Opozorila
Seznam napak tipal in drugih sklopov.
S pritiskanjem tipke
in
se pomikamo po seznamu opozoril. S tipko

zapustimo seznam.

Brisanje opozoril
S pritiskom na tipko se izvede brisanje vseh tipal, ki niso priključena, iz seznama napak.
Pozor: Tipal, ki so za delovanje regulatorja obvezna, ni mogoče izbrisati.

VSTOP IN NAVIGACIJA PO MENIJU
Meni za uporabniške nastavitve je narejen s pomočjo grafičnih simbolov.

Za vstop v meni pritisnemo tipko . .
Po meniju se premikamo s tipkama
S pritiskom na tipko

in

, s tipko

pa izbiro potrdimo.

se vrnemo na prejšnji zaslon.

Kadar nekaj časa ne pritisnemo nobene tipke, osvetlitev zaslona ugasne.
V tem primeru prvi pritisk katerekoli tipke vključi osvetlitev zaslona.
325
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ZGRADBA IN OPIS MENIJA
NASTAVITEV TEMPERATUR
Želena temperatura povratnega voda.
Želena temperatura v hranilniku toplote - spodaj.
UPORABNIŠKE FUNKCIJE
Počitniški način delovanja.
Regulatorji
povratka

Izklop funkcije.
NAČIN DELOVANJA
Avtomatsko delovanje.
Izklop regulatorja.
Ročno delovanje.
ČASOVNI PROGRAMI
IZBIRA ČASOVNEGA PROGRAMA
Brez časovnega programa.
Časovni program 1.
Časovni program 2.
Časovni program 3.
Časovni program 4.
UREJANJE ČASOVNEGA PROGRAMA
Časovni program 1.
Časovni program 2.
Časovni program 3.
Časovni program 4.
OSNOVNE NASTAVITVE
Uporabniški jezik.
Čas in datum.
NASTAVITEV DISPLEJA
Trajanje aktivne osvetlitve displeja in samodejnega izhoda iz menija.
Jakost aktivne osvetlitve.
Jakost neaktivne osvetlitve.
Kontrast.
SCC30, SCC40
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PREGLEDOVANJE PODATKOV
Pregled pridobljene energije.
Grafični prikaz temperatur po dnevih za obdobje zadnjega tedna.
Detajlni grafični prikaz temperatur za tekoči dan.
Števci obratovalnih ur krmilnih izhodov.
Posebni servisni podatki.

Regulatorji
povratka

OSNOVNI PARAMETRI
Diference in histereze.
Minimalne in maksimalne temperature.
Zaščita pred legionelo in nastavitev primarnega vira. (ni na voljo)
SERVISNI PARAMETRI
Osnovne nastavitve.
Druge nastavitve.
Nastavitve RPM regulacije.
PARAMETRI ZA MERJENJE ENERGIJE
PARAMETRI ZA PROGRAMIRANJE PROSTIH IZHODOV
Prosto programiranje delovanja prvega prostega relejnega izhoda.
Prosto programiranje delovanja drugega prostega relejnega izhoda.*
Prosto programiranje delovanja tretjega prostega relejnega izhoda.*
TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Reset parametrov regulatorja.
Reset časovnih programov.
Reset regulatorja in ponovni zagon prve nastavitve.
Shrani uporabnikove nastavitve.
Naloži uporabnikove nastavitve.
* Odvisno od izbrane sheme.
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NASTAVITEV TEMPERATUR
V meniju so prikazane tiste temperature, za katere lahko pri izbrani hidravlični shemi nastavimo želeno temperaturo.

Ko s tipkami

,

in

izberemo želeno temperaturo se odpre nov zaslon:

Trenutna vrednost
želene temperature
(numerični prikaz).

Regulatorji
povratka

Mesto tipala.

Zadnja potrjena
vrednost nastavitve.

Grafični prikaz
nastavitve.

Tovarniška vrednost.
Območje nastavitve.
Trenutna vrednost
želene temperature
(analogni prikaz).

S tipkama

in

nastavimo želeno temperaturo in jo potrdimo s tipko

Nastavitev zapustimo s tipko

.

.

UPORABNIŠKE FUNKCIJE
Uporabniške funkcije omogočajo dodatno udobje in koristi pri uporabi regulatorja. V meniju so na voljo sledeče uporabniške funkcije:

Počitniški način delovanja
S pritiskom na ikono POČITNICE vklopimo ogrevanje na posebno varčevalno temperaturo do želenega datuma. Za nastavitev funkcije Počitnice še enkrat pritisnemo ikono Počitnice. Odpre se nov zaslon. Pritisnemo tipko
. Datum prične utripati. S tipkama
in
nastavimo želeno datum, ko naj se funkcija izklopi. Nastavitev potrdimo s tipko
.
S tipko
zapustimo nastavitev. Izklop funkcije se izvrši ob 00:00 uri nastavljenega dne.

Vklop počitniškega načina delovanja je možen pri shemah s kolektorji, kotlom na tekoče kurivo, toplotno črpalko
ali električnim grelcem.

Izklop funkcije
Trenutno aktivno funkcijo lahko kadarkoli prekinemo tako, da s tipkama
tipko
potrdimo.

SCC30, SCC40
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izberemo ikono

in jo s

IZBIRA NAČINA DELOVANJA
V meniju izberemo želen način delovanja regulatorja. Izbiramo lahko med avtomatskim delovanjem, izklopom regulatorja in
ročnim delovanjem.
Želen način delovanja izberemo s tipkami
in
ter ga potrdimo s tipko
.
Nastavitev zapustimo s tipko
.
Opis načinov delovanja:
Avtomatsko delovanje.

Ročno delovanje.
Ta način delovanja uporabljamo za preizkušanje regulacijskega sistema ali v primeru okvare.
Krmilni izhod lahko ročno vključimo, izključimo ali izberemo avtomatsko delovanje.
S tipkama
in
se pomikamo med posameznimi izhodi R1-R6*.
Izhod, katerega stanje želimo spremeniti, izberemo s tipko
, vrednost ON,
OFF, AUTO ali stopnja vrtljajev črpalke 40 %, 55%, 70 % in 85 % prične utripati. Sedaj lahko spremenimo stanje izhoda s tipkama
in
.
Nastavitev potrdimo s tipko
.
S tipko

zapustimo nastavitev.

* Odvisno od modela regulatorja.

ČASOVNI PROGRAMI
V meniju sta na voljo dva podmenija - izbira aktivnega časovnega programa

in urejanje časovnih programov

.

Izbira aktivnega časovnega programa
V meniju je na voljo 5 nastavitev:
Brez časovnega programa
Regulator deluje brez časovnega programa.
Časovni program #1
Regulator deluje po časovnem programu #1.
Časovni program #2
Regulator deluje po časovnem programu #2.
Časovni program #3
Regulator deluje po časovnem programu #3.
Časovni program #4
Regulator deluje po časovnem programu #4.

Spreminjanje časovnih programov
Številka časovnega programa.

V meniju spreminjamo časovne programe.

Izbrani dan.

S pritiskanjem tipke
,
ali

in
izberemo
časovni program.

,

Časovna os:
prikaz časovnega
programa za izbrani dan.

Kopiranje časovnega programa.
Urejanje časovnega programa.
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Regulatorji
povratka

Izklop regulatorja.

S tipkami
druge dneve.

,

Sedaj s tipkami

in
,

izberemo dan za katerega želimo spremeniti potek časovnega programa ali ga kopirati v
in

izberemo ikono za urejanje

ali ikono

za kopiranje časovnega programa.

Urejanje časovnega programa
Odpre se nov zaslon s prikazom časovnega programa in
tremi ikonami za spreminjanje programa:
- prosto pomikanje kurzorja

Regulatorji
povratka

- risanje izklopnega intervala
- risanje vklopnega intervala

S tipkama
in
izberemo želeno ukazno ikono in jo potrdimo s tipko
. Na časovni osi se izriše kurzor. Sedaj
s tipkama
in
narišemo želeni potek časovnega intervala. Risanje intervala zaključimo s ponovnim pritiskom
tipke
.
Urejanje časovnega programa zapustimo s pritiskom na tipko
.

Kopiranje časovnega programa
Odpre se nov zaslon s prikazom časovnega programa za izbrani dan. Na vrhu zaslona
je polje za izbiro dneva ali skupine dni v katere želimo kopirati časovni program.
Izbiro dneva ali skupino dni izberemo s tipkama
in
. Za kopiranje pritisnemo tipko
. Kopiranje zapustimo s tipko
.

Začetne nastavitve časovnih programov

SCC30, SCC40

Dan

Interval vklopa.

Dan

Interval vklopa.

PON. - PET.

05:00 - 07:30
13:30 - 22:00

PON. - PET.

05:30 - 22:00

SOB. - NED.

07:00 - 22:00

SOB. - NED.

06:00 - 23:00

Dan

Interval vklopa.

Dan

Interval vklopa.

PON. - PET.

06:00 - 22:00

PON. - PET.

14:00 - 22:00

SOB. - NED.

07:00 - 23:00

SOB. - NED.

07:00 - 22:00
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OSNOVNE NASTAVITVE
Meni je namenjen za nastavitev uporabniškega jezika, časa, datuma in displeja.

Nastavitev jezika
Želeni uporabniški jezik izberemo s tipkami

in ga potrdimo s tipko

.

.

Regulatorji
povratka

Nastavitev zapustimo s tipko

,

Nastavitev časa in datuma
Čas in datum nastavimo na sledeč način:
S tipkami
in
se pomikamo med posameznimi podatki. S tipko
podatek, ki ga želimo spremeniti. Ko podatek utripa, ga s tipkama
in
menimo in s tipko
potrdimo.
Nastavitev zapustimo s tipko

izberemo
spre-

.

Nastavitev displeja
Na voljo so sledeče nastavitve:
Trajanje aktivne osvetlitve in samodejnega izhoda iz menija.
Jakost aktivne osvetlitve.
Jakost neaktivne osvetlitve.
Kontrast.
S tipkami
,
Odpre se nov zaslon:

in

izberemo in potrdimo želeno nastavitev.

Grafični simbol.

Trenutna vrednost nastavitve.
Zadnja potrjena
vrednost nastavitve.

Tovarniška
vrednost.

20

80

Območje nastavitve.

Trenutna vrednost nastavitve.

Nastavitev spremenimo s tipkama
Nastavitev zapustimo s tipko

in

ter potrdimo s tipko

.

.

Sprememba nastavitve se upošteva, ko jo potrdimo s tipko
331
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PREGLEDOVANJE PODATKOV
V meniju »PREGLEDOVANJE PODATKOV« so ikone za dostop do sledečih podatkov o delovanju regulatorja:
PREGLED PRIDOBLJENE ENERGIJE
Grafični in numerični prikaz pridobljene energije po dnevih, tednih, mesecih in letih.
PRIKAZ TEMPERATUR ZA OBDOBJE ENEGA TEDNA
Grafični prikaz poteka temperature, po dnevih, za vsako tipalo. Temperature so zabeležene za zadnji teden
delovanja.

Regulatorji
povratka

DETAJLNI PRIKAZ TEMPERATUR ZA TEKOČI DAN
Detajlni grafični prikaz poteka temperature, v tekočem dnevu, za vsako tipalo. Pogostost beleženja temperatur
se nastavi s parametrom S1.5.
ŠTEVCI OBRATOVALNIH UR IZHODOV
Števci obratovalnih ur delovanja krmilnih izhodov regulatorja.
POSEBNI SERVISNI PODATKI.
Služijo za diagnostiko tehnični službi.

Grafe tipal pregledamo tako, da se s tipkama
in
pomikamo med tipali. S tipko
izberemo
tipalo, za katerega želimo pogledati temperature v preteklem obdobju. Med dnevi se sedaj premikamo s tipko
in
. S tipko
izberemo dan, za katerega želimo pogledati temperature.
S tipko
lahko spreminjamo razpon prikaza temperatur na grafu.
Pregledovanje grafov zapustimo s tipko
.
SERVISNE NASTAVITVE
PARAMETRI REGULATORJA IN POMOŽNA ORODJA
Vse dodatne nastavitve in prilagoditve delovanja regulatorja se izvršijo s pomočjo parametrov. V meniju za parametre in
nastavitve regulatorja so na voljo tri skupine in sicer:
Osnovni parametri.
Servisni parametri.
Parametri za merjenje energije.
Parametri za programiranje prostih izhodov.

Vidimo samo tiste parametre, ki imajo učinek pri izbrani hidravlični shemi.
Od izbrane hidravlične sheme pa so odvisne tudi tovarniške vrednosti nastavitev za parametre.
OSNOVNI PARAMETRI
Osnovni parametri so razvrščeni v skupine P1, P2 in P3. V skupini P1 so nastavitve diferenc in histerez za vgrajene termostate, v skupini P2 so nastavitve minimalnih in maksimalnih temperatur za posamezno tipalo in v skupini P3 nastavitve
delovanja regulatorja. Ko v meniju izberemo želeno skupino parametrov se odpre nov zaslon:
Oznaka parametra.

Trenutna vrednost parametra.
Zadnja potrjena
vrednost nastavitve.

Grafični prikaz
nastavitve.

Tovarniška vrednost.

Opis parametra

Območje nastavitve.
Trenutna vrednost parametra.

Nastavitev spremenimo tako, da pritisnemo tipko
.
Vrednost nastavitve prične utripati in jo lahko s tipkama
in
spremenimo. Nastavitev potrdimo s tipko
Sedaj se lahko s tipkama
in
pomaknemo na drug parameter in postopek ponovimo.
Nastavitve parametrov zapustimo s tipko
.
SCC30, SCC40

332

.

:

Parameter

Ime parametra

Območje nastavitve

P1.1

VKLOPNA DIFERENCA 1

1 ÷ 20 °C

3

P1.2

IZKLOPNA DIFERENCA 1

1 ÷ 20 °C

10

P1.10

HISTEREZA TIPALA T2

1 ÷ 30 °C

5

P1.12

HISTEREZA TIPALA T4

1 ÷ 40 °C

20

P1.17

HISTEREZA ZA MINIMALNE TEMPERATURE

1 ÷ 10 °C

2

P1.18

HISTEREZA ZA MAKSIMALNE IN ZAŠČITNE TEMPERATURE

-15 ÷ -1 °C

-3

Minimalne in maksimalne temperature

Privzeta vrednost

Regulatorji
povratka

Diference in histereze

:

Parameter

Ime parametra

Območje nastavitve

Privzeta vrednost

P2.1
P2.2

MINIMALNA TEMPERATURA TIPALA T1

-30 ÷ 100 °C

55

MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA T1

0 ÷ 200 °C

90

SERVISNI PARAMETRI
Servisni parametri so razvrščeni v skupini S1, S2 in S3. S servisnimi parametri je možno vključiti ali izbrati med mnogimi
dodatnimi funkcijami in prilagoditvami delovanja regulatorja.
Ko v meniju izberemo želeno skupino parametrov se odpre nov zaslon:
Parametri so zaklenjeni.
Vrednost parametra.

Oznaka parametra.

MIN je minimalna možna nastavitev parametra.
MAX je maksimalna možna nastavitev parametra.

Tovarniška
nastavitev
parametra.

Opis parametra.

Nastavitev spremenimo tako, da pritisnemo tipko
odklepanje:

. Ker so parametri zaklenjeni, se odpre nov zaslon za vnos kode za

S tipkama
in
se postavimo na številko, ki jo želimo spremeniti in pritisnemo tipko
.
Ko številka utripa, jo lahko spremenimo s tipkama
in
ter jo potrdimo s tipko
. Ko imamo vpisano pravilno kodo, regulator odklene parametre in nas vrne v
izbrano skupino parametrov.
Vnos kode za odklepanje lahko zapustimo s tipko

.

Tovarniško nastavljena koda je »0001«.
Vrednost parametra spreminjamo s tipkama
in
. Nastavitev potrdimo s tipko
. Sedaj se lahko s tipkama
In
pomaknemo na drug parameter in postopek ponovimo. Nastavitve parametrov zapustimo s tipko
.

Spreminjanje servisnih in funkcijskih parametrov naj vrši samo ustrezno usposobljen strokovnjak.
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Regulatorji
povratka

Osnovne nastavitve

:

Parameter Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

S1.1

HIDRAVLIČNA SHEMA

Izbira želene hidravlične sheme.

291-292b

S1.2

KODA ZA ODKLEPANJE SERVISNIH
NASTAVITEV

S1.3

VRSTA TEMPERATURNIH TIPAL

Nastavitev omogoča spremembo kode, ki je potrebna za odklepanje servisnih nasta- 0000 - 9999
vitev (S parametrov).
POZOR! Novo kodo skrbno shranimo, ker brez kode ni možno spreminjati servisnih
nastavitev.
Izberemo vrsto temperaturnih tipal, to je Pt1000 ali KTY10.
0- PT1000
1- KTY10

S1.4

ZAOKROŽEVANJE PRIKAZA TEMPERATUR

Določimo na kakšno vrednost se naj zaokroži prikaz izmerjenih temperatur.

S1.5

PERIODA BELEŽENJA IZMERJENIH
TEMPERATUR

Z nastavitvijo določimo v kakem časovnem intervalu se shranjujejo izmerjene tempe- 1 ÷ 30 min
rature.

5

S1.6

NAPREDNI PRIKAZ TEMPERATUR

Napredni prikaz pomeni, da pri pregledovanju temperatur vidimo izmerjeno in želeno 0- NE
ali izračunano temperaturo.
1- DA

1

S1.7

SAMODEJNI PREMIK URE NA POLETNI / ZIMSKI ČAS

Regulator, s pomočjo koledarja, izvrši samodejni premik ure med poletnim in zimskim 0- NE
časom.
1- DA

1

S1.8

ANTIBLOKIRNA FUNKCIJA ČRPALK IN Če med tednom ni prišlo do vklopa katerega od krmilnih izhodov, se le ta samodejno 0- NE
VENTILOV
vklopi v petek ob 20:00 in deluje 10 s.
1- DA

0

S1.9

INVERTIRANO DELOVANJE IZHODOV

Nastavi se kateri izhodi delujejo invertirano. Invertiranje izhoda je možno le, če deluje 0- NE
*
izhod ON/OFF (S3.1=0).
1- R1
2- R2
3- R1, R2
4- R3
5- R1, R3
...
63- R1, R2, R3,
R4, R5, R6

0

S1.10

TONI

Z nastavitvijo določimo ali pritisk tipke aktivira zvok ali ne.

0- NE
1- TIPKE
2- NAPAKE
3- TIPKE IN NAPAKE

1

S1.13

KALIBRACIJA TIPALA T1

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T1.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.14

KALIBRACIJA TIPALA T2

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T2.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.15

KALIBRACIJA TIPALA T3

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T3.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.16

KALIBRACIJA TIPALA T4

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T4.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.17

KALIBRACIJA TIPALA T5

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T5.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.18

KALIBRACIJA TIPALA T6

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T6.

-5 ÷ 5 °C

0

S1.19

KALIBRACIJA TIPALA T7

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T7.

-5 ÷ 5 °C

0

Nastavitve tipal

:

Parame- Ime parametra
ter
ZAMENJAVA TIPALA T4
S2.18

Opis parametra

S2.19

ZAMENJAVA TIPALA T5

Izberemo tipalo, s katerim nadomestimo manjkajoče tipalo T4.
Zamenjavo tipala uporabimo v primerih, ko tipala nimamo ali ga ni mogoče priključiti.

S2.20

ZAMENJAVA TIPALA T6

Izberemo tipalo, s katerim nadomestimo manjkajoče tipalo T5.
Zamenjavo tipala uporabimo v primerih, ko tipala nimamo ali ga ni mogoče priključiti.

Izberemo tipalo, s katerim nadomestimo manjkajoče tipalo T3.
Zamenjavo tipala uporabimo v primerih, ko tipala nimamo ali ga ni mogoče priključiti.

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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0- 0.1 °C
1- 0.2 °C
2- 0.5 °C
3- 1.0 °C

Območje
nastavitve
0- NE
1- TIPALO T1
2- TIPALO T2
3- TIPALO T3
0- NE
1- TIPALO T1
2- TIPALO T2
3- TIPALO T3
4- TIPALO T4
0- NE
1- TIPALO T1
2- TIPALO T2
3- TIPALO T3
4- TIPALO T4
5- TIPALO T5

Privzeta
vrednost
291
0001

0
2

Privzeta
vrednost
0

0

0

Nastavitve RPM regulacije

:
Opis parametra

Območje
nastavitve
30 ÷ 900 s

Privzeta
vrednost
300

S3.14

OBTOČNA ČRPLAKA KOTLA - ČAS DELOVANJA

Čas, za katerega regulator vklopi obtočno črpalko, ko izmeri porast temperature v kotlu. Dokler
obstaja diferenca med kotlom in povratkom v hranilnik, je črpalka vklopljena.

30 ÷ 900 s

300

S3.15

HITROST MOTORNEGA
POGONA

Čas motornega pogona, ki je potreben za zasuk za 90°. Podatek se upošteva pri zakasnitvi
preklopov z motornim pogonom.

1 ÷ 8 min

2

S3.16

OBTOČNA ČRPALKA KOTLA - NAČIN DELOVANJA

Nastavitev pove, kako deluje obtočna črpalka kotla:
1- STANDARDNO
1- STANDARDNO pomeni, da črpalka deluje glede na nastavljeno minimalno temperaturo kotla in 2- STALNO
ko je presežena diferenca med kotlom in povratnim vodom.
2- STALNO pomeni, da črpalka deluje vedno, kadar je temperatura kotla višja od nastavljene
minimalne temperature kotla. Ta način uporabimo za peletne kotle kadar nimamo tipala v hranilniku toplote.

S3.17

P - KONSTANTA REGULACI- Nastavitev pove kako intenzivno regulator popravlja položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost
JE MEŠALNEGA VENTILA pomeni krajše pomike, večja vednost pa daljše pomike mešalnega ventila.

0,5 ÷ 2,0

1

S3.18

I - KONSTANTA REGULACI- Nastavitev pove kako pogosto regulator popravlja položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost
JE MEŠALNEGA VENTILA pomeni redkejše, večja vrednost pa pogostejše popravljanje lege mešalnega ventila.

0,4 ÷ 2,5

1

S3.19

D - KONSTANTA REGULACIJE MEŠALNEGA
VENTILA

Nastavi se jakost vpliva spremembe temperature dvižnega voda na delovanje regulacije mešalne- 0,0 ÷ 2,5
ga ventila.

1

Ta funkcija se uporablja pri regulaciji povratka v kotlu na trdo kurivo, kjer ni tipala v hranilniku
toplote. V nastavljenem času regulator ugotavlja porast temperature kotla za 2 °C. Če se ugotovi
porast kotla, regulator vklopi obtočno črpalko za nastavljen čas.

1

Regulatorji
povratka

Parame- Ime parametra
ter
OBTOČNA ČRPALKA KOS3.13
TLA - ČAS PORASTA TEMPERATURE KOTLA

PARAMETRI ZA MERJENJE ENERGIJE
V skupini W so parametri za nastavitev merjenja pridobljene energije.
Postopek za nastavitev funkcijskih parametrov je enak kot za servisne nastavitve.

Tabela z opisom parametrov

:

Parame- Ime parametra
ter

Opis parametra

Območje
nastavitve

W1.1

MERJENJE ENERGIJE

Z nastavitvijo vključimo sistem za merjenje pridobljene solarne energije.

0- NE
1- DA

0

W1.2

MEDIJ

Izberemo prenosni medij v sistemu.

0- VODA
1- PROPYLENGLYCOL
2- ETHYLENGLYCOL
3- TYFOCOR
4- TYFOCOR LS, G-LS
5- THESOL

0

W1.3

KONCENTRACIJA PROTI- Nastavimo koncentracijo protizmrzovalega sredstva.
ZMRZOVALNEGA SRED- Pri izbranem mediju voda ali Tyforcor LS, G-LS ta nastavitev nima vpliva.
STVA

10 ÷ 100 %

40

W1.4

VROČE TIPALO

1- T1 (T3)
2- T2 4- T4 6- T6
5- T5 7- T7

W1.5

HLADNO TIPALO

Izberemo tipalo, ki je v kolektorjih.

Izberemo tipalo Tc, ki je na povratnem vodu v kolektorje.

1- T1 4- T4
2- T2 5- T5
3- T3 6- T6
0- NE
1- DA

W1.6

MERILNIK PRETOKA

Z nastavitvijo povemo ali je vgrajen merilnik pretoka.

W1.7

KOLIČNIK IMPULZOV
MERILNIKA PRETOKA

Vstavimo karakteristični podatek merilnika pretoka, ki pove količino pretoka za en 0,5 ÷ 25 l/imp
impulz dajalnika.

W1.8

PRETOK V PRVEM KOLEK- Nastavimo velikost pretoka v prvem kolektorskem polju, ki ga odčitamo na merilniku
TORSKEM POLJU
pretoka, ko solarna črpalka deluje z maksimalnimi vrtljaji (100 %).
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1 ÷ 100 l/min

Privzeta
vrednost

1
3- T3

7- T7
5
0
1
6

SCC30, SCC40

MERJENJE ENERGIJE
Regulatorji SCC omogočajo približno in točno merjenje pridobljene energije.
Za merjenje energije potrebujemo dodatno tipalo za merjenje temperature povratne vode v kotel - hladno tipalo Tc.
Merjenje energije aktiviramo z nastavitvijo parametra W1.1=1. Medij in koncentracijo medija nastavimo s parametri W1.2 in
W1.3.

Regulatorji
povratka

Približno merjenje
Pri tem načinu merjenja je potrebno na mehanskem merilniku pretoka odčitati maksimalni pretok in njegovo vrednost vnesti v nastavitev W1.8.
Pretok je potrebno odčitati, ko obratuje črpalka z maksimalno stopnjo oziroma s 100 % moči. To naredimo z ročnim vklopom črpalke (glej poglavje Ročno delovanje).
Priključimo tipalo povratka kotla Tc in izvršimo nastavitev za izbiro tipala W1.5.
Točno merjenje energije s pomočjo merilnika pretoka
Za točno merjenje energije je potrebno v kotlovski sistem vgraditi merilnik pretoka z impulznim dajalnikom. Točno merjenje
energije aktiviramo z nastavitvijo parametra W1.6=1.
S parametrom W1.7 pa vstavimo količnik pretoka za vgrajeni merilnik.
Priključimo tipalo povratka kolektorjev Tc in izvršimo nastavitev za izbiro tipala W1.5.

Merjenje pridobljene energije je v obeh primerih informativno in služi za osebne potrebe. Izmerjeni podatki se ne smejo uporabljati za obračun energije ali za podobne namene.

PARAMETRI ZA PROGRAMIRANJE PROSTIH IZHODOV
V skupini F so parametri za programiranje prostih izhodov regulatorja.

Postopek za nastavitev funkcijskih parametrov je enak kot za servisne nastavitve.

Tabela z opisom parametrov
Parame- Ime parametra
ter

:

Opis parametra

Območje
nastavitve

Privzeta
vrednost

F1.1

PROGRAMIRANJE IZHODA Izberemo ali za izhodni rele programiramo funkcijo in kateri izhod je to.

0- NE
1- R1
2- R2
3- R3

F1.2

ODVISNOST IZHODA OD
DRUGIH IZHODOV

Izberemo ali je delovanje izhoda odvisno od ostalih izhodov regulatorja in kakšen
tip odvisnosti je.
&- izbrani izhod mora biti vključen, da se lahko vključi programiran izhod
&!- izbrani izhod mora biti izključen, da se lahko vključi programiran izhod
I- programiran izhod se vključil vedno, kadar je izbrani izhod vključen
I!- programiran izhod se vključi vedno, kadar je izbrani izhod izključen

0- NE
1- &
2- &!
3- I
4- I!

0

F1.3

ODVISNI IZHOD

Izberemo izhod od katerega je odvisno delovanje izhoda, ki ga programiramo.

*

F1.4

DELOVANJE IZHODA PO
ČASOVNEM PROGRAMU

Izbira želenega časovnega programa za delovanje programiranega izhoda.

1- R1 4- R4
2- R2 5- R5
3- R3 6- R6
0- NE
1- P1
2- P2
3- P3
4- P4
5- IZBR. PROG.

F1.5

TERMOSTATSKO DELOVA- Izbira ali naj programiran izhod deluje kot termostat.
NJE IZHODA

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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4- R4
5- R5
6- R6

0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO
3- DA, DOD. VIR
4- DA, KASK. VIR

0*

0

0

F1.6

TIP DODATNEGA VIRA

Nastavimo kateri vir energije krmilimo.

1- GORILNIK
2- EL. GRELEC
3- TOPL. ČRPALKA

0

F1.7

TIPALO ZA TERMOSTATSKO DELOVANJE

Izbira tipala za termostatsko delovanje.

1- T1
2- T2
3- T3

4*

F1.8

HISTEREZA TERMOSTATA Nastavitev histereze delovanja termostata.

F1.9

DODATNI VIR - ZAKASNITEV VKLOPA

4- T4
5- T5
6- T6

Določimo ali se dodatni vir vklopi takoj ali šele takrat, če s kolektorji ni mogoče v 0 - NI ZAKASNITVE
določenem času ogreti hranilnika na želeno temperaturo. Če nastavimo čas
1 ÷ 1440 min- ZAKASNITVE
zakasnitev vklopa, je to max. čas v katerem želimo, da kolektorji dosežejo želeno
temperaturo. Če regulator ugotovi, da v nastavljenem času ni možno doseči
želene temperature s kolektorji, se takoj vklopi dodatni vir in vodo ogreje do
želene temperature.
DODATNI VIR - OGREVA- Določimo ali se z dodatnim virom ogreva hranilnik na min. temperaturo ali ne.
0- NE
NJE NA MIN. TEMPERATU1- DA, PO PROGRAMU
RO
2- VEDNO

0

F1.11

DIFERENČNI TERMOSTAT Izbira ali naj programiran izhod deluje kot diferenčni termostat.

0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO

0*

F1.12

TIPALO IZVORA DIFEIzbira tipala izvora (višja temperatura) za diferenčno delovanje.
RENČNEGA TERMOSTATA

3*

F1.13

TIPALO PONORA DIFEIzbira tipala ponora (nižja temperatura) za diferenčno delovanje.
RENČNEGA TERMOSTATA

F1.14

VKLOPNA DIFERENCA ZA Nastavitev vklopne diference.
DIFERENČNI TERMOSTAT

1- T1 5- T5
2- T2 6- T6
3- T3 7- T7
4- T4
1- T1 5- T5
2- T2 6- T6
3- T3 7- T7
4- T4
4 ÷ 30 °C

F1.15

IZKLOPNA DIFERENCA ZA Nastavitev izklopne diference.
DIFERENČNI TERMOSTAT

1 ÷ 20 °C

3

F1.16

CIRKULACIJA

Izberemo ali se izhod uporablja za cirkulacijo sanitarne vode in način kako deluje.
1- cirkulacija deluje s časom delovanja in časom mirovanja črpalke
2- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T3 in deluje za nastavljen čas
delovanja
3- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T4 in deluje za nastavljen čas
delovanja
4- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T5 in deluje za nastavljen čas
delovanja
5- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T6 in deluje za nastavljen čas
delovanja
6- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T7 in deluje za nastavljen čas
delovanja
ČAS DELOVANJA OB
Ta funkcija vklopi izhod za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja. Po
VKLOPU / ČAS DELOVA- preteku nastavljenega časa, se izhod izklopi, ne glede na vklopni ali izklopni
NJA CIRKULACIJE
pogoj.
Ta nastavitev je uporabna za vklop pomožne obtočne črpalke pri Drain-back
sistemih.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane
vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
ČAS ZAKASNITVE VKLO- Ta funkcija zamakne vklop izhoda za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega
PA / ČAS MIROVANJA
pogoja. Izhod se izklopi, ko preneha vklopni pogoj.
CIRKULACIJE
Opozorilo: Če je nastavljeni čas zakasnitve daljši od časa vklopnega pogoja, se
izhod ne vklopi.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane
vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
VAROVANJE MIN/MAX MEJ Določimo ali naj regulator pri krmiljenju prostega izhoda upošteva tudi min. in
ZA TIPALO
max. meje tipala. Ta funkcija je uporabna pri termostatskem delovanju izhoda,
kjer lahko za izbrano tipalo izberemo ali se za delovanje upošteva tudi minimalna
in maksimalna nastavljena temperatura.

0- NE
1- DA, DELOV. / MIROV.
2- DA, T3
3- DA, T4
4- DA, T5
5- DA, T6
6- DA, T7

0*

0 ÷ 3600 s

0

0 ÷ 3600 s

0

0- NE
1- MIN OFF
2- MAX ON
3- MIN OFF & MAX ON
4- MIN ON
5- MAX OFF

0

TIPALO ZA VAROVANJE
MIN/MAX MEJE

1- T1
2- T2
3- T3
4- T4

5*

F1.10

F1.17

F1.18

F1.19

F1.20

Izberemo tipalo, za katerega želimo, da se varuje MIN/MAX meje.

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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5- T5
6- T6
7- T7

0

4*

8
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Regulatorji
povratka

4

1 ÷ 30 °C

Tabela z opisom parametrov
Parameter

Ime parametra

Opis parametra

F2.1

PROGRAMIRANJE IZHODA

Izberemo ali za izhodni rele programiramo funkcijo in kateri izhod je to.

Območje
nastavitve

Privzeta
vrednost

0- NE 4- R4
1- R1 5- R5
2- R2 6- R6
3- R3
ODVISNOST IZHODA OD DRUGIH Izberemo ali je delovanje izhoda odvisno od ostalih izhodov regulatorja in 0- NE
IZHODOV
kakšen tip odvisnosti je.
1- &
&- izbrani izhod mora biti vključen, da se lahko vključi programiran izhod 2- &!
&!- izbrani izhod mora biti izključen, da se lahko vključi programiran izhod 3- I
I- programiran izhod se vključil vedno, kadar je izbrani izhod vključen
4- I!
I!- programiran izhod se vključi vedno, kadar je izbrani izhod izključen
ODVISNI IZHOD
Izberemo izhod od katerega je odvisno delovanje izhoda, ki ga programi- 1- R1 4- R4
ramo.
2- R2 5- R5
3- R3 6- R6
DELOVANJE IZHODA PO ČASOV- Izbira želenega časovnega programa za delovanje programiranega izho- 0- NE
NEM PROGRAMU
da.
1- P1
2- P2
3- P3
4- P4
5- IZBR. PROG.
TERMOSTATSKO DELOVANJE
Izbira ali naj programiran izhod deluje kot termostat.
0- NE
IZHODA
1- DA
2- DA, INVERTIRANO
3- DA, DOD. VIR
4- DA, KASK. VIR
TIP DODATNEGA VIRA
Nastavimo kateri vir energije krmilimo.
1- GORILNIK
2- EL. GRELEC
3- TOPL. ČRPALKA
TIPALO ZA TERMOSTATSKO
Izbira tipala za termostatsko delovanje.
1- T1 4- T4
DELOVANJE
2- T2 5- T5
3- T3 6- T6
HISTEREZA TERMOSTATA
Nastavitev histereze delovanja termostata.
1 ÷ 30 °C

0*

F2.9

DODATNI VIR - ZAKASNITEV
VKLOPA

0 - NI ZAKASNITVE
1 ÷ 1440 min- ZAKASNITVE

0

F2.10

DODATNI VIR - OGREVANJE NA
MIN. TEMPERATURO

Določimo ali se dodatni vir vklopi takoj ali šele takrat, če s kolektorji ni
mogoče v določenem času ogreti hranilnika na želeno temperaturo. Če
nastavimo čas zakasnitev vklopa, je to max. čas v katerem želimo, da
kolektorji dosežejo želeno temperaturo. Če regulator ugotovi, da v nastavljenem času ni možno doseči želene temperature s kolektorji, se takoj
vklopi dodatni vir in vodo ogreje do želene temperature.
Določimo ali se z dodatnim virom ogreva hranilnik na min. temperaturo ali
ne.

0

F2.11

DIFERENČNI TERMOSTAT

Izbira ali naj programiran izhod deluje kot diferenčni termostat.

F2.12

TIPALO IZVORA DIFERENČNEGA Izbira tipala izvora (višja temperatura) za diferenčno delovanje.
TERMOSTATA

3*

F2.13

TIPALO PONORA DIFERENČNEGA Izbira tipala ponora (nižja temperatura) za diferenčno delovanje.
TERMOSTATA

F2.14

VKLOPNA DIFERENCA ZA DIFERENČNI TERMOSTAT
IZKLOPNA DIFERENCA ZA DIFERENČNI TERMOSTAT
CIRKULACIJA

Nastavitev vklopne diference.

0- NE
1- DA, PO PROGRAMU
2- VEDNO
0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO
1- T1 4- T4 7– T7
2- T2 5- T5
3- T3 6- T6
1- T1 4- T4 7– T7
2- T2 5- T5
3- T3 6- T6
4 ÷ 30 °C

Nastavitev izklopne diference.

1 ÷ 20 °C

3

0- NE
1- DA, DELOV. / MIROV.
2- DA, T3
3- DA, T4
4- DA, T5
5- DA, T6
6- DA, T7

0*

0 ÷ 3600 s

0

F2.2

F2.3

Regulatorji
povratka

:

F2.4

F2.5

F2.6

F2.7

F2.8

F2.15
F2.16

Izberemo ali se izhod uporablja za cirkulacijo sanitarne vode in način kako
deluje.
1- cirkulacija deluje s časom delovanja in časom mirovanja črpalke
2- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T3 in deluje za nastavljen čas delovanja
3- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T4 in deluje za nastavljen čas delovanja
4- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T5 in deluje za nastavljen čas delovanja
5- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T6 in deluje za nastavljen čas delovanja
F2.17 ČAS DELOVANJA OB VKLOPU / Ta funkcija vklopi izhod za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja.
ČAS DELOVANJA CIRKULACIJE Po preteku nastavljenega časa, se izhod izklopi, ne glede na vklopni ali
izklopni pogoj.
Ta nastavitev je uporabna za vklop pomožne obtočne črpalke pri Drainback sistemih.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter
* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
ostane vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
SCC30, SCC40
338

0

*

0

0

0

4*

4

0

4*

8

F2.19

F2.20

ČAS ZAKASNITVE VKLO- Ta funkcija zamakne vklop izhoda za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja.
PA / ČAS MIROVANJA
Izhod se izklopi, ko preneha vklopni pogoj.
CIRKULACIJE
Opozorilo: Če je nastavljeni čas zakasnitve daljši od časa vklopnega pogoja, se izhod
ne vklopi.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
VAROVANJE MIN/MAX
Določimo ali naj regulator pri krmiljenju prostega izhoda upošteva tudi min. in max.
MEJ ZA TIPALO
meje tipala. Ta funkcija je uporabna pri termostatskem delovanju izhoda, kjer lahko za
izbrano tipalo izberemo ali se za delovanje upošteva tudi minimalna in maksimalna
nastavljena temperatura.

TIPALO ZA VAROVANJE
MIN/MAX MEJE

Izberemo tipalo, za katerega želimo, da se varuje MIN/MAX meje.

Tabela z opisom parametrov
Parame- Ime parametra
ter

0 ÷ 3600 s

0

0- NE
1- MIN OFF
2- MAX ON
3- MIN OFF & MAX ON
4- MIN ON
5- MAX OFF
6- MIN ON & MAX OFF
1- T1 5- T5
2- T2 6- T6
3- T3 7- T7
4- T4

0

5*

Regulatorji
povratka

F2.18

:

Opis parametra

Območje
nastavitve

Privzeta
vrednost

F3.1

PROGRAMIRANJE IZHODA Izberemo ali za izhodni rele programiramo funkcijo in kateri izhod je to.

0- NE
1- R1
2- R2
3- R3

F3.2

ODVISNOST IZHODA OD
DRUGIH IZHODOV

Izberemo ali je delovanje izhoda odvisno od ostalih izhodov regulatorja in kakšen
tip odvisnosti je.
&- izbrani izhod mora biti vključen, da se lahko vključi programiran izhod
&!- izbrani izhod mora biti izključen, da se lahko vključi programiran izhod
I- programiran izhod se vključil vedno, kadar je izbrani izhod vključen
I!- programiran izhod se vključi vedno, kadar je izbrani izhod izključen

0- NE
1- &
2- &!
3- I
4- I!

0

F3.3

ODVISNI IZHOD

Izberemo izhod od katerega je odvisno delovanje izhoda, ki ga programiramo.

1- R1 4- R4
2- R2 5- R5
3- R3 6- R6

*

F3.4

DELOVANJE IZHODA PO
ČASOVNEM PROGRAMU

Izbira želenega časovnega programa za delovanje programiranega izhoda.

0

F3.5

TERMOSTATSKO DELOVA- Izbira ali naj programiran izhod deluje kot termostat.
NJE IZHODA

0- NE
1- P1
2- P2
3- P3
4- P4
5- IZBR. PROG.
0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO

F3.6

F3.7
F3.8
F3.9

F3.10

F3.11

F3.12

TIP DODATNEGA VIRA

TIPALO ZA TERMOSTATSKO DELOVANJE

Nastavimo kateri vir energije krmilimo.

0*

4- R4
5- R5
6- R6

0

1- GORILNIK
2- EL. GRELEC
3- TOPL. ČRPALKA

Izbira tipala za termostatsko delovanje.

HISTEREZA TERMOSTATA Nastavitev histereze delovanja termostata.

0

1- T1 4- T4
2- T2 5- T5
3- T3 6- T6
1 ÷ 30 °C

4*
4

DODATNI VIR - ZAKASNITEV VKLOPA

Določimo ali se dodatni vir vklopi takoj ali šele takrat, če s kolektorji ni mogoče v 0 - NI ZAKASNITVE
določenem času ogreti hranilnika na želeno temperaturo. Če nastavimo čas
1 ÷ 1440 min- ZAKASNITVE
zakasnitev vklopa, je to max. čas v katerem želimo, da kolektorji dosežejo želeno
temperaturo. Če regulator ugotovi, da v nastavljenem času ni možno doseči
želene temperature s kolektorji, se takoj vklopi dodatni vir in vodo ogreje do
želene temperature.
DODATNI VIR - OGREVA- Določimo ali se z dodatnim virom ogreva hranilnik na min. temperaturo ali ne.
0- NE
NJE NA MIN. TEMPERATU1- DA, PO PROGRAMU
RO
2- VEDNO
DIFERENČNI TERMOSTAT Izbira ali naj programiran izhod deluje kot diferenčni termostat.
0- NE
1- DA
2- DA, INVERTIRANO
TIPALO IZVORA DIFEIzbira tipala izvora (višja temperatura) za diferenčno delovanje.
1- T1 4- T4 7– T7
RENČNEGA TERMOSTATA
2- T2 5- T5
3- T3 6- T6

0

0

0*

3*

* Območje nastavitve je odvisno od modela regulatorja.
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Parame- Ime parametra
ter

Opis parametra

Območje
nastavitve

Privzeta
vrednost

TIPALO PONORA DIFEIzbira tipala ponora (nižja temperatura) za diferenčno delovanje.
RENČNEGA TERMOSTATA

1- T1
2- T2
3- T3

F3.14

VKLOPNA DIFERENCA ZA Nastavitev vklopne diference.
DIFERENČNI TERMOSTAT

4 ÷ 30 °C

8

F3.15

IZKLOPNA DIFERENCA ZA Nastavitev izklopne diference.
DIFERENČNI TERMOSTAT

1 ÷ 20 °C

3

F3.16

CIRKULACIJA

Izberemo ali se izhod uporablja za cirkulacijo sanitarne vode in način kako deluje.
1- cirkulacija deluje s časom delovanja in časom mirovanja črpalke
2- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T3 in deluje za nastavljen čas
delovanja
3- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T4 in deluje za nastavljen čas
delovanja
4- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T5 in deluje za nastavljen čas
delovanja
5- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T6 in deluje za nastavljen čas
delovanja
6- cirkulacija se proži s stikalom pretoka na sponki T7 in deluje za nastavljen čas
delovanja
ČAS DELOVANJA OB
Ta funkcija vklopi izhod za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega pogoja. Po
VKLOPU / ČAS DELOVA- preteku nastavljenega časa, se izhod izklopi, ne glede na vklopni ali izklopni
NJA CIRKULACIJE
pogoj.
Ta nastavitev je uporabna za vklop pomožne obtočne črpalke pri Drain-back
sistemih.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane
vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
ČAS ZAKASNITVE VKLO- Ta funkcija zamakne vklop izhoda za nastavljen čas, ob nastopu vklopnega
PA / ČAS MIROVANJA
pogoja. Izhod se izklopi, ko preneha vklopni pogoj.
CIRKULACIJE
Opozorilo: Če je nastavljeni čas zakasnitve daljši od časa vklopnega pogoja, se
izhod ne vklopi.
Nastavitev časa 0 pomeni, da ni zakasnitve in da se R1 vklopi takoj ter ostane
vklopljen za ves čas vklopnega pogoja.
VAROVANJE MIN/MAX MEJ Določimo ali naj regulator pri krmiljenju prostega izhoda upošteva tudi min. in
ZA TIPALO
max. meje tipala. Ta funkcija je uporabna pri termostatskem delovanju izhoda,
kjer lahko za izbrano tipalo izberemo ali se za delovanje upošteva tudi minimalna
in maksimalna nastavljena temperatura.

0- NE
1- DA, DELOV. / MIROV.
2- DA, T3
3- DA, T4
4- DA, T5
5- DA, T6
6- DA, T7

0*

TIPALO ZA VAROVANJE
MIN/MAX MEJE

1- T1
2- T2
3- T3

Regulatorji
povratka

F3.13

F3.17

F3.18

F3.19

F3.20

SCC30, SCC40

Izberemo tipalo, za katerega želimo, da se varuje MIN/MAX meje.
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4- T4
5- T5
6- T6

7– T7

4*

0 ÷ 3600 s
0

0 ÷ 3600 s
0

0- NE
1- MIN OFF
2- MAX ON
3- MIN OFF & MAX ON
4- MIN ON
5- MAX OFF
4- T4
5- T5
6- T6

0

7– T7
5*

TOVARNIŠKE NASTAVITVE
V meniju se nahajajo orodja za pomoč pri nastavitvah regulatorja. Regulator vrnemo na želene nastavitve tako,
da izberemo:
RESET PARAMETROV REGULATORJA
Povrne vse nastavitve parametrov P1, P2, P3, S1 (razen S1.1), S2, S3, W, F1, F2* in F3* na tovarniške vrednosti.
RESET ČASOVNIH PROGRAMOV
Izbriše nastavljene časovne programe in povrne tovarniško nastavljene časovne programe.

Regulatorji
povratka

RESET REGULATORJA IN PONOVNI ZAGON PRVE NASTAVITVE
Povrne vse parametre na tovarniške vrednosti in zažene nastavitev regulatorja kot ob prvem zagonu.
SHRANI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Shrani vse nastavitve regulatorja kot varnostno kopijo.
NALOŽI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Naloži vse nastavitve regulatorja iz varnostne kopije. Če varnostna kopija ne obstaja, se ukaz ne izvrši.

Pred izvedbo vsakega od zgoraj naštetih ukazov,
regulator zahteva potrditev izbranega ukaza.

* Odvisno od modela regulatorja.
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NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTAŽA REGULATORJA
Regulator montiramo v notranjem in suhem prostoru. Pri montaži se izogibamo neposredni bližini močnega elektromagnetnega sevanja. Montiramo ga neposredno na zid ali na DIN letev.

MONTAŽA NA ZID

Regulatorji
povratka

Montaža na zid se vrši po sledečem postopku:

1. Na mestu montaže izvrtamo 2
luknji premera 6 mm in globine ca.
35 mm.
Središči lukenj morata biti po vertikali odmaknjeni 120 mm.
V luknji vstavimo zidna vložka. V
zgornji vložek privijemo vijak tako,
da ostane ca.
4 mm reže do zidu.

1

2. Regulator obesimo na zgornji
vijak.
3. Vstavimo spodnji vijak in ga
privijemo.

2

SCC30, SCC40
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3

ELEKTRIČNI PRIKLOP REGULATORJA
Vsak projekt z regulatorjem SCC mora temeljiti na preračunih in načrtih, ki so izključno Vaši in v skladu z
veljavnimi predpisi. Slike in besedila v tem navodilu so mišljeni kot zgled in zanje izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Odgovornost izdajatelja za nestrokovne, napačne in nepravilne podatke in posledično iz tega
nastala škoda je izrecno izključena. Pridržujemo si pravico do tehničnih napak in sprememb brez predhodne
najave.

Regulator mora biti priključen preko ločilnega stikala za vse pole. Razmik polov pri razklenjenem stikalu mora biti najmanj 3
mm. Releja R2 in R3 sta izvedena kot polprevodniška releja in sta namenjena tudi za RPM regulacijo črpalke.
Vse nizkonapetostne povezave, kot so povezave temperaturnih tipal, morajo biti položene ločeno od povezav, ki so pod
omrežno napetostjo. Vsi priklopi temperaturnih tipal se izvedejo v levo, priklopi, ki so pod omrežno napetostjo pa na desno
stran regulatorja.

230 VAC, 50 Hz

PRIKLOP MERILNIKA IMPULZOV
Merilec pretoka se montira v povratni vod solarnega sistema. Pri montaži upoštevajte priložena navodila. Po priklopu merilca pretoka je potrebno izvršiti nastavitve parametrov W.
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Regulatorji
povratka

Priključevanje regulacijskih naprav naj opravi strokovnjak ustrezne kvalifikacije ali pooblaščena organizacija. Preden posegamo v ožičenje, se prepričajmo, da je glavno stikalo izključeno. Upoštevati je potrebno predpise za nizkonapetostne instalacije IEC 60364 in VDE 0100, zakonske predpise za preprečevanje nesreč, zakonske predpise za zaščito okolja in druge
nacionalne predpise.
Pred vsakim odpiranjem ohišja se prepričajte, da so prekinjeni vsi poli električnega napajanja. Neupoštevanje navodil lahko
vodi do resnih poškodb, kot so opekline ali celo ogrožanje življenja.

SIMULACIJA TIPAL
Regulator SCC ima vgrajeno posebno funkcijo, ki omogoča simulacijo vseh tipal. S pomočjo te funkcije lahko uporabnik
testira delovanje regulatorja. Ta funkcija je namenjena za primer zagona, vzdrževanja ali preizkušanja delovanja regulatorja.
Simulacija tipal se aktivira tako, da najprej s tipko
izberemo zaslon s prikazom hidravlične sheme. Sedaj pritisnemo in
10 sekund držimo tipko
. Regulator se preklopi v simulacijski način delovanja.
S pritiskanjem tipke
se pomikamo med tipali. S tipko
ali
nastavimo vrednost temperature za izbrano tipalo. Oznaka simuliranega tipala se spremeni iz T v S.
Simulacijski način delovanja prekinemo tako, da 10 sekund držimo tipko
ali če več kot 5 minut ne pritisnemo nobene
tipke.

Regulatorji
povratka

HIDRAVLIČNE IN ELEKTRIČNE SHEME
POMEMBNO
POZOR: Instalacijske sheme prikazujejo princip delovanja in ne vsebujejo vseh pomožnih in
varnostnih elementov! Pri montaži je potrebno upoštevati veljavne predpise!

LEGENDA:

Obvezna tipala.
Tipalo je obvezno, kadar je vir toplote peletni kotel.
Neobvezno tipalo. Služi le za prikaz temperature, če je priključeno.

Shema 291 (SCC30, SCC40) - Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda.

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

SCC30, SCC40
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Regulatorji
povratka

Shema 291b (SCC30, SCC40) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda.

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

Shema 292 (SCC40) - Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje hranilnika.

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4
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Regulatorji
povratka

Shema 292b (SCC40) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje hranilnika..

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4

Shema 293 (SCC40) - Kotel na trdo kurivo, 2x hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje hranilnika.

P1.1 = T1-T2;
P1.4 = T1-T4;
P1.7, P1.8 = T6-T7

SCC30, SCC40
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Regulatorji
povratka

Shema 293b (SCC40) - Kotel na pelete, hranilnik toplote, regulacija konstantne temperature povratnega voda, slojevito polnjenje hranilnika.

P1.2 = T1-T2
P1.4 = T1-T4
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OKVARA IN SERVIS REGULATORJA

Regulatorji
povratka

V primeru okvar in poškodb regulatorja, je le-tega potrebno sneti s podnožja in poslati na popravilo v pooblaščen servis.

Slika 1

Slika 2

Regulator snamete s podnožja tako, da mu najprej odvijete vijak na pokrovu in odstranite pokrov – slika 1.
Nato odvijete pritrdilni vijak regulatorja ter primete regulator v višini konektorjev in ga potegnete s podnožja – slika 2.

SCC30, SCC40
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5 Motorni pogoni AVC in seti
Pri priklopu motorja na omrežno napajanje je potrebno uporabiti, za vse fazne vodnike, stikalno napravo,
z min. 3 mm razmaka med odprtimi kontakti.
Preden pristopite k električni priključitvi motorja, preverite, da ste izklopili napajanje oziroma glavno
varovalko.

NAVODILO ZA MONTAŽO

2.* Skozi uvodnico vstavite električni kabel in priključite električne vodnike (slika 2-I). Pritrdite kable (slika 2-II) in nastavite
obroček (odvisno od modela motornega pogona) za dodatno stikalo AUX (slika 2-III).
3.* Privijte nazaj pokrov (slika 3).
4. Na os ventila “a” nasadite adapter “b” in ga zavrtite na sredino skale ventila. V ventil privijte zaporni vijak “c”.
Nasadite motorni pogon “d” na adapter “b”. Možni položaji montaže motornega pogona so označeni na sliki 4-I.
Motorni pogon je tovarniško nastavljen v srednji položaj (45 <°).
Sedaj vstavite skalo “f” - pri nastavitvi skale bodite pozorni na položaj zaprtega in odprtega ventila. Na koncu vstavite še
gumb “h”, ročico “g” ali indikator “i” - pri tem
pazite, da se položaj gumba ujema s skalo. Privijte vijak “l”. Gumb pokrijte
s pokrovčkom “j” ali "k".
* Velja za motorne pogone dobavljene brez priključnega kabla.

NAVODILO ZA UPORABO
Avtomatsko delovanje
Kadar je gumb “e” (slika 4) v položaju

deluje motorni pogon samodejno.

Ročno delovanje
Kadar je gumb “e” (slika 4) v položaju
je delovanje motornega pogona izklopljeno.
Položaj ventila nastavljamo z gumbom ali ročico.
Signalizacija z lučkami
Motorni pogon ima 3 signalizacijske lučke. Leva in desna lučka prikazujeta smer vrtenja motornega pogona (slika 2-III).
Sredinska lučka indicira stanje dodatnega stikala AUX (odvisno od modela motornega pogona).

Tehnični podatki
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MOTORNI POGON AVC

Motorni seti
AVC

1.* Snemite gumb, ročico ali indikator (odvisno od modela motornega pogona), odstranite skalo in odvijte vijaka.
Odstranite tudi pokrov motornega pogona (slika 1).

Motorni seti
AVC
MOTORNI POGON AVC
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Motorni seti
AVC
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MOTORNI POGON AVC

Motorni seti
AVC
MOTORNI POGON AVC
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6 Digitalne sobne enote

Digitalna sobna enota RCD1, RCD1 Premium, RCD2, RCD2 Premium
Sobna enota RCD omogoča preprosto in udobno upravljanje ogrevalnega sistema iz dnevnega prostora. Združljiva je z vsemi vremensko vodenimi regulatorji ogrevanja Seltron. Za jasen prikaz podatkov je sobna enota RCD opremljena z velikim osvetljenim
LCD-zaslonom s samodejnim prilagajanjem osvetlitve glede
na osvetljenost prostora.

VIDEZ IZDELKA

Digitalne
sobne enote
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RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

Digitalne
sobne enote
RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

354

Digitalne
sobne enote

355

RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

Digitalne
sobne enote
RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM
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RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

Digitalne
sobne enote
RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM
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Digitalne
sobne enote
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RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

Digitalne
sobne enote
RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM
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Digitalne
sobne enote
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RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

Digitalne
sobne enote
RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM
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Digitalne
sobne enote
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RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM

Digitalne
sobne enote
RCD1, RCD1 PREMIUM, RCD2, RCD2 PREMIUM
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7 Sobni termostati

Sobni termostati ST1B, ST1N
ST je nova generacija sodobnih sobnih termostatov. Uporablja se za uravnavanje sobne temperature v manjših hišah ali za consko
reguliranje sobne temperature v večjih stanovanjskih objektih. Poleg sobne temperature meri tudi relativno zračno vlago in zračni
tlak in ima vgrajeno funkcijo za prezračevanje prostorov.
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Sobni
termostati
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ST1B, ST1N

ST1B, ST1N
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Sobni
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ST1B, ST1N

Sobni
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ST1B, ST1N
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ST1B, ST1N

Sobni
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8 Tipala in ZCE pribor
Analogna sobna enota PS10
PS10 uporabljamo za merjenje sobne temperature. Odstopanje sobne
temperature od želene vrednosti korigira vrednost temperature dvižnega
voda in kotla. Želena dnevna in nočna temperatura se nastavljata na regulatorju.

Analogno sobno enoto PS10 lahko priključimo na regulator WDC10B, 10 in 20, CMP25, CMP25-2, D10 in
20.

Kadar jo želimo priključiti na regulator Compact CMP12+, Compact CMP12 in TERAMATIK A1 ji moramo zaporedno povezati upor vrednosti 75 E.

Tipala

Zunanjo temperaturno tipalo AF/Pt
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TIPALA IN ZCE PRIBOR

Tipala
TIPALA IN ZCE PRIBOR
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Tipala

Transformator 24V ~ za regulator ZCE
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TIPALA IN ZCE PRIBOR

Antena za regulator ZCE

Tipala

VIDEZ IZDELKA IN MONTAŽA

TIPALA IN ZCE PRIBOR
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9 Komunikacijski modul za SeltronHome aplikacijo

Komunikacijski vmesnik GWD2
Wi-Fi-komunikacijski vmesnik GWD2 je namenjen povezovanju regulatorjev, sobnih enot in termostatov Seltron v platformo SeltronHome. Skupaj s platformo SeltronHome omogoča oddaljeno spremljanje in upravljanje naprav s pomočjo spletne ali mobilne
aplikacije. Zagotavlja dvosmeren prenos podatkov prek omrežja Wi-Fi v platformo SeltronHome.

VIDEZ IZDELKA

2

3

4

387

5

SeltronHome
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GWD

GWD
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GWD

SeltronHome
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GWD

SeltronHome

GWD
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10 Programska podpora SELCONTROL
PREDSTAVITEV
SELCONTROL imenujemo povezovalni vmesnik in programsko opremo za nadzor Seltron regulacij tretje generacije s pomočjo osebnega računalnika ali prenosnika. S povezavo regulatorjev na osebni računalnik pridobimo kopico novih možnosti in povsem novo dimenzijo pri upravljanju, nadzoru in racionalizaciji ogrevanja v individulanih in javnih objektih.
Na osebni računalnik je potrebno namestiti priložen program, le-ta komunicira z regulatorjem preko priloženega vmesnika
in USB porta na računalniku. Povezava se izvede na COM linijo na regulatorjih, to je linija, ki se uporablja za digitalno sobno enoto pri vremensko vodenih regulatorjih ogrevanja.
S pomočjo paketa SELCONTROL postane uporaba regulacij Seltron izjemno preprosta, pregledna, hitra in zabavna. Brez
posebnega tehničnega znanja lahko vsak uporabnik iz dnevnega prostora spreminja časovne programe, način delovanja
regulacije in analizira delovanje ogrevalnega sistema.

ZMOGLJIVOSTI
- prikaz izbranega načina delovanja za posamezne ogrevalne kroge,
- spreminjanje načina delovanja in želene temperature za posamezne ogrevalne kroge,
- vklop Party, Eco in počitniškega načina delovanja,
- pregled vseh izmerjenih, izračunanih in želenih temperatur,
- prikaz stanja vseh izhodov,
- prikaz izbrane hidravlične sheme,
- prikaz in shranjevanje vseh temperatur in stanja krmilnih relejev v interaktivnem grafu,
- vsi podatki o delovanju regulacije se lahko shranjujejo v datoteko,
- mogoča je simulacija temperature na vseh temperaturnih tipalih,
- mogoče je shraniti vse nastavitve regulatorja v setup datoteko in jih kopirati v drugi regulator,
- mogoče je pregledovati in spreminjati vse časovne programe,
- mogoče je pregledovati in spreminjati vse parametre regulatorja in še druge možnosti.

NAVODILA ZA NAMESTITEV

2. Uvod
SELCONTROL je računalniški program za komunikacijo z regulatorji Seltron. Namenjen je za pregled in nastavljanje delovanja regulatorja.
3. Sistemske zahteve
Strojna oprema, min. zahteva:
• Pentium III, 600 Mhz
Operacijski sistem:
• Windows XP, Service Pack 3
• Windows Vista, Service Pack 2
• Windows 7, Service Pack 1
Podprti regulatorji:
SGC14, SGC26 in SGC36, verzija programa V3.1 ali višja
SGC67, SCC30 in SCC40, verzija programa V1.0 ali višja
WDC10B, WDC10 in WDC20, verzija programa V3.1 ali višja
CMP25-2, verzija programa V3.1 ali višja
4. Električni priklop
Priključni žici priloženega komunikacijskega vmesnika povežite na regulator ali sobno enoto, kot prikazuje slika 1. USB
kabel priključite na računalnik šele, ko je instalacija programa zaključena.
5. Instalacija programa
V USB režo na računalniku vstavite priložen USB ključek in najprej zaženite program Install driver. Po uspešni namestitvi
zaženite še Install Selcontrol. Med potekom instalacije potrdite vse korake, ki jih zahteva instalacijski program.
OPOZORILO! Za namestitev morate imeti administratorske pravice. Za delovanje morata biti uspešno nameščena oba programa.
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SELCONTROLHOME

Selcontrol

1. Obseg dobave
Set za PC povezavo vsebuje:
• USB-Kabel in vmesnik za povezavo
• USB-ključ z namestitvenim programom
• Navodila za instalacijo

6. Zagon in nastavitev programa SELCONTROL
Po končani namestitvi programa najprej priključite USB kabel v računalnik in nato zaženite program SELCONTROL.
V programu najprej izberite COM port, na katerega je priključen regulator. Pravilno izbran COM port se obarva zeleno. Če
je COM port že zaseden oz. ni na voljo, je označen z rdečo barvo. Izbira COM porta je označena na sliki 2.
Ko je izbran pravilni COM port se povezava z računalnikom avtomatsko vzpostavi. Vzpostavitev povezave lahko traja do 1
minuto. Po vzpostavitvi povezave program samodejno prebere podatke o delovanju in nastavitvah regulatorja.

Selcontrol

1

2

SELTRONHOME
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11 Splošni napotki
Širitev sistema na več ogrevalnih krogov
BUS POVEZAVA MED -I KXD IN WXD
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo en regulator KXD in poljubno število regulatorjev WXD. Regulator KXD fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator KXD.

Zunanje
tipalo

Prvi
regulator

Širitveni
regulator

Širitveni
regulator

Vir
toplote

BUS POVEZAVA MED -I KXD IN WDC

Širitveni
regulator
Zunanje
tipalo

Splošni
napotki

Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo en regulator KXD in poljubno število regulatorjev WDC. Regulator KXD fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator KXD.

Širitveni
regulator

Prvi
regulator

Vir
toplote
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BUS POVEZAVA MED -I KXD IN CMP25-2
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo en regulator KXD in poljubno število regulatorjev CMP25-2 Regulator KXD
fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator KXD.

Zunanje
tipalo

Širitveni
regulator

Prvi
regulator

Širitveni
regulator

Vir
toplote

BUS POVEZAVA MED -I WXD
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo več regulatorjev WXD .
Prvi regulator fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator.
Zunanje
tipalo

Prvi
regulator

Širitveni
regulator

Širitveni
regulator

Splošni
napotki

Vir
toplote

BUS POVEZAVA MED -I WXD IN WDC
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo en regulator WXD in poljubno število podrejenih regulatorjev WDC. Regulator
WXD fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator WXD.
Širitveni
regulator
Zunanje
tipalo

Prvi
regulator

Vir
toplote
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Širitveni
regulator

BUS POVEZAVA MED -I WXD IN CMP25-2
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo en regulator WXD in poljubno število regulatorjev CMP25-2. Regulator WXD
fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator WXD.
Zunanje
tipalo

Širitveni
regulator

Prvi
regulator

Širitveni
regulator

Vir
toplote

BUS POVEZAVA MED -I WDC IN CMP25-2
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo en regulator WDC in poljubno število regulatorjev CMP25-2. Regulator WDC
fizično krmili toplotne vire, preostali regulatorji pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopita na prvi regulator WDC.
Prvi regulator
Zunanje
tipalo

Širitveni regulator
[shema 360b]

Širitveni regulator
[shema 360b]

BUS POVEZAVA MED -I WDC
Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo več regulatorjev WDC. Prvi regulator fizično krmili toplotne vire, ostali pa
samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopi na prvi regulator.
Širitveni
regulator

Prvi regulator

Širitveni
regulator

Zunanje
tipalo

Vir
toplote
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Splošni
napotki

Vir
toplote

BUS POVEZAVA MED -I AHC
Z bus povezavo lahko med seboj povežemo poljubno število regulatorjev AHC.
Pomembno: Tipalo zunanje temperature in temperature toplotnega vira je potrebno priključiti na prvi regulator.

Prvi regulator

Širitveni regulator

Širitveni regulator

Zunanje
tipalo

Vir
toplote

BUS POVEZAVA MED -I WDC IN AHC
Z bus povezavo lahko med seboj povežemo poljubno število regulatorjev WDC in AHC. Prvi oz. vodilni regulator fizično
krmili toplotne vire, ostali pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje temperature in temperature toplotnega vira je potrebno priključiti na prvi regulator.

Splošni
napotki

Širitveni regulator

Zunanje
tipalo

Prvi regulator

Vir
toplote
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Širitveni regulator

BUS POVEZAVA MED -I WXD IN AHC
Z bus povezavo lahko med seboj povežemo poljubno število regulatorjev WXD in AHC. Prvi oz. vodilni regulator fizično
krmili toplotne vire, ostali pa samo ogrevalne kroge.
Pomembno: Tipalo zunanje temperature in temperature toplotnega vira je potrebno priključiti na prvi regulator.
Širitveni regulator

Širitveni regulator

Zunanje
tipalo
Prvi regulator

Vir
toplote

Priklop plinskih pretočnih kotlov ogrevanja
WDC10B, WDC10 ali WDC20:
Plinske pretočne kotle lahko krmilimo na tri načine:
1. S pomočjo modula JMP1 in priključitvijo kotlovnega tipala T3 (3, GND). Ta način omogoča
zvezno reguliranje moči plinskih kotlov Junkers
in Vaillant.

Splošni
napotki

2. S priključitvijo na izhod 23 in 24 za krmiljenje
gorilnika in priključitvijo kotlovnega tipala v
sponko T3 (3, GND). V tem primeru se kotel
krmili klasično dvotočkovno ON/OFF in se lahko
uporablja za vse vrste kotlov. Pri tem je potrebno delovanja kotla - parameter S5.2, nastaviti
na 10 K ali več.
3. S priključitvijo na izhod 23 in 24 za krmiljenje
gorilnika ter nastavitvijo parametra S5.2=0. Priključitev kotlovnega tipala ni potrebna. V tem
primeru regulator WDC10 ali WDC20 stalno
vključi kotel, ko ga potrebuje. Delovna temperatura pa se nastavi na regulaciji kotla.

SIGNALIZACIJA DELOVANJA JMP1
LED LD1
- Kadar LED dioda neprekinjeno sveti, je izhodni nivo
maksimalen (cca. 24 V d.c.).
- Kadar LED dioda ne sveti, je izhodni nivo minimalen
(cca. 0 V d.c.).
- Kadar LED dioda utripa, je izhodni nivo med
minimumom in maksimumom.

LED LD3
- Kadar LED dioda ne sveti, ni komunikacije
z regulatorjem.
- Kadar LED dioda utripa, sistem deluje.
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12 Označevanje temperaturnih tipal
Ime tipala

Simbol

Tip tipala
KTY10-5

Murata

Tipalo temperature kotla na trdo kurivo

TF/Pt

Tipalo temperature hranilnika toplote

TF/Pt

TF/5

TF/M

Tipalo temperature grelnika sanitarne vode

TF/Pt

TF/5

TF/M

Tipalo temperature grelnika sanitarne vode

TF/Pt

TF/5

TF/M

Tipalo temperature dvižnega voda

VF/Pt

VF/5

Tipalo temperature kotla na tekoče kurivo

TF/Pt

TF/5

TF/M

Tipalo zunanje temperature

AF/Pt

AF/5

AF/M

PS10/Pt
FS10/Pt

PS10/Pt
FS10/Pt

PS10/M

Tipalo temperature povratnega voda

TF/Pt

VF/5

Tipalo temperature povratnega voda v kotel

VF/Pt

TF/5

VF/M

Tipalo temperature sončnih kolektorjev

TF/Pt

VF/5

TF/M

Tipalo temperature estriha

TF/PT

TF/5

Tipalo temperature cirkulacije sanitarne vode

VF/Pt

VF/5

Tipalo temperature dimnih plinov

CF/Pt

Tipalo sobne temperature

TF/5, TF/Pt, TF/M

AF/5, AF/Pt, AF/M

Označevanje
tipal

Pt1000

VF2/5, VF2/Pt

VF/5, VF/6, VF/Pt

OZNAČEVANJE TEMPERATURNIH TIPAL

temperatura
[°C]

upornost
[Ω]

upornost
[Ω]

upornost
[Ω]

-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

922
941
961
980
1000
1020
1039
1058
1078
1097
1117
1136
1155
1175
1194
1213
1232
1252
1271
1290
1309
1328
1347
1366
1385
1404
1423
1442
1461

1340
1410
1475
1540
1613
1680
1752
1825
1900
1975
2050
2130
2210
2290
2370
2450
2540
2630
2720
2810
2900
3000
3100
3200
3310
3420
3520
3640
3760

68237
53650
42506
33892
27219
22021
17926
14674
12081
10000
8315
6948
5834
4917
4161
3535
3014
2586
2228
1925
1669
1452
1268
1110
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13 Primerjalne tabele
Primerjalne tabele temperaturnih tipal Danfoss in Seltron
Temperaturna tipala:
OPIS
Zunanje tipalo

SELTRON
(Pt1000)
AF/Pt

ESMA, ESM-11

Naležno tipalo

VF/Pt

ESMC

Naležno tipalo

VF/Pt

ESMB

Tipalo za grelnik sanitarne vode, kotlovno tipalo

TF/Pt

ESMU-100

Potopno tipalo; dolžina = 100 mm - Danfoss, 90 mm - Seltron

VF2/Pt - 90

ESMU-250

Potopno tipalo, dolžina = 250 mm - Danfoss, 200 mm - Seltron

VF2/Pt - 200

ESMR, ESM-10

Prostorsko tipalo

PS10/Pt

Primerjalne
tabele

DANFOSS
(Pt1000)
ESMT, ESM-10
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14 Časovni releji IRC

Časovni
releji

Časovni releji IRC01A1, IRC01E, IRC08V1, IRC01T1, IRC16U1 in IRC01P1

ČASOVNI RELEJI IRC
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Časovni
releji
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ČASOVNI RELEJI IRC

Časovni
releji

Digitalni fotorele IRC01S1

ČASOVNI RELEJI IRC
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Primerjalna tabela med časovnimi releji IRC in HTR
Funkcija
utripanje - začetek z impulzom
utripanje - začetek s pavzo
impulz ob vklopu
zakasnjeni vklop
utripanje s proženjem - impulz
utripanje s proženjem - pavza
zakasnjeni izklop s proženjem
zakasnjeni vklop s proženjem
večfunkcijski
zakasnjeni izklop s proženjem
impulz ob izklopu proženja
zakasnjeni vklop s proženjem
zakasnjeni vklop s proženjem (2)
pretvornik impulzov
zakasnjeni vklop s proženjem (3)
preklop zvezda - trikot
utripanje - začetek z impulzom
utripanje - začetek s pavzo
Fotorele

zamenjava z IRC releji
IRC16U1 (J) ali IRC01T1
IRC16U1 (D) ali IRC08V1 (D)
IRC16U1 (E) ali IRC08V1 (E) ali IRC01E1
IRC16U1 (A) ali IRC08V1 (A) ali IRC01A1
* IRC16U1 (J) ali IRC01T1
* IRC16U1 (D) ali IRC08V1 (D)
** IRC16U1 (B) ali IRC08V1 (B)
** IRC16U1 (I)
*** IRC16U1
IRC16U1 (B) ali IRC08V1 (B)
IRC16U1 (F) ali IRC08V1 (F)
* IRC16U1 (I)
/
IRC16U1 (G) ali IRC08V1 (G)
IRC16U1 (I)
IRC16U1 (P) ali IRC01Z1
IRC16U1 (J) ali IRC01T1
IRC16U1 (D)
IRC01S1
* - proženje je invertirano
** - ni začetnega intervala
*** - proženje je invertirano,
ni začetnega intervala

Časovni
releji

HTR releji
HTR01.1
HTR01.2
HTR01.3
HTR01.4
HTR01.5
HTR01.6
HTR01.7
HTR01.8
HTR01.K
HTR02.1
HTR02.2
HTR02.3
HTR02.4
HTR02.5
HTR02.6
HTR03.1
HTR03.2I
HTR03.2P
HTR03.3
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ČASOVNI RELEJI IRC

Časovni
releji
ČASOVNI RELEJI IRC
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15 Sheme z merami
SGC14, SGC26, SGC36, SGC67, SCC30,
SCC40, WDC10B, WDC10, WDC20

WXD10B, WXD10, WXD230

Sheme z
merami

CMP25-2
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SHEME

Sobne enota DD2 in DD2+,
Sobni termostat T1 in ST2

KXD10B, KXD10, KXD20

Sheme z
merami

PROMIX AVC (gumb),
ACC10, ACC20, AHC40

SHEME

408

PS10, FT10, FS10

Potopna tulka
TH1

AF/5, AF/Pt, AF/M

Potopna tulka TH2 za
sončne kolektorje

50

TF/5, TF/Pt, TF/M

VF/5, VF/6, VF/Pt

Sheme z
merami

VF2/5, VF2/Pt
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SHEME

16 Opuščen program

CMP25-2
CMP25-2 je prvi iz serije Seltronovih regulatorjev z izvedeno komunikacijo med uporabnikom in regulatorjem preko ekrana na
dotik. Nastavitve in korekcije nastavitev izvedete med tem ko sledite navodilom, ki vam jih regulator daje, svoje odločitve pa mu
sporočate z dotikom ekrana. Za nastavitev delovanja regulatorja je uporabljen koncept izbire hidravličnih shem. Ta sistem se je
pokazal kot najprimernejši za hitro pripravo regulatorja na delovanje brez možnosti napak.
Regulator CMP25-2 je zasnovan v kompaktni izvedbi in ima vgrajen motorni pogon. Namenjen je predvsem za večje sisteme, v
katerih služi reguliranju širitvenih ogrevalnih krogov. Število širitvenih ogrevalnih krogov pri regulatorju CMP25-2 ni omejeno. Regulatorji med seboj komunicirajo preko BUS povezave.

VIDEZ REGULATORJA CMP25-2

1

2

3

1 - Grafični displej, občutljiv na dotik.
2 - Tipka

- Esc, Help.

3 - Zaščitni pokrov displeja

SIGNALIZACIJA DELOVANJA

Opuščen
program

Lučka v tipki:
zelena - zapiranje mešalnega ventila
rdeča - odpiranje mešalnega ventila

OPUŠČEN PROGRAM
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NASTAVITEV REGULATORJA OB PRVEM ZAGONU
Regulatorji ogrevanja CMP25-2 so opremljeni z inovativno rešitvijo »Easy start« za enostavno nastavitev regulatorja s
pomočjo čarovnika.

POTEK NASTAVITVE
Pri prvem vklopu regulatorja na omrežje ali po resetu regulatorja se po izpisu verzije
in logotipa aktivira čarovnik za nastavitev regulatorja.

1. KORAK - ORIENTACIJA DISPLEJA

Na displeju se prikaže slika za nastavitev orientacije zaslona. Pritisnemo sliko na kateri je črka A pravilno izpisana.
Ko smo izbrali pravilno orientacijo zaslona, nastavitev potrdimo s pritiskom na tipko
.

2. KORAK - ODPIRANJE MEŠALNEGA VENTILA

ALI
Pritisnemo polje, ki prikazuje pravilno smer odpiranja ( ) mešalnega ventila.
Ko smo izbrali pravilno smer, nastavitev potrdimo s pritiskom na tipko
.

S pritiskom na ustrezen simbol izberemo želen jezik.
Ko smo jezik izbrali ga potrdimo s pritiskom na tipko

Opuščen
program

3. KORAK - IZBIRA JEZIKA

.
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4. KORAK - HIDRAVLIČNA SHEMA

ALI
Izberemo hidravlično shemo za delovanje regulatorja.
Izbiro sheme potrdimo s pritiskom na tipko
.

5. KORAK - STRMINA OGREVALNE KRIVULJE
S tipkama
in
nastavimo želeno vrednost ogrevalne
krivulje. Nastavitev potrdimo s pritiskom na tipko
.

Hidravlično shemo, orientacijo zaslona, smer vrtenja in jezik lahko kadarkoli spremenimo v servisnih nastavitvah s parametri ali izvedemo reset regulatorja !

Opuščen
program

RESET - ponovna nastavitev regulatorja!
Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko
tira in ga lahko ponovno nastavimo.

OPUŠČEN PROGRAM
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ter vklopimo napajanje. Regulator se rese-

GRAFIČNI LCD DISPLEJ
Grafični displej je občutljiv na dotik in poleg prikaza podatkov o delovanju služi tudi za nastavitev regulatorja. Na LCD displeju lahko pregledujemo informacije o delovanju regulatorja in spreminjamo nastavitve delovanja.

OPIS IN IZGLED ZASLONA
Aktivne uporabniške
funkcije.
Prikaz
temperatur
in drugih
podatkov.

Način
delovanja.

Signalizacija delovanja
črpalke in ventila.

Sobna enota.
Obvestila in
opozorila.

Prikaz
temperatur.

Obvestila in
opozorila.

Tipka

Esc

Čas in
datum.

Čas in
datum.

Odklepanje
zaslona.

Odklepanje
zaslona.

OPIS PRIKAZANIH SIMBOLOV NA DISPLEJU
SIMBOLI ZA PRIKAZ NAČINA DELOVANJA
Simbol

Opis
Ogrevanje prostorov.
Hlajenje prostorov.
Delovanje po časovnem programu - dnevna temperatura.
Delovanje po časovnem programu - nočna temperatura.
Delovanje po dnevni temperaturi.
Delovanje po nočni temperaturi.
Izklop regulatorja.
Ročno delovanje.

SIMBOLI UPORABNIŠKIH FUNKCIJ
Opis
Vključena je funkcija »PARTY«.
Vključena je funkcija »ECO«.
Vključena je funkcija »POČITNICE«.
Vključeno je sušenje estrihov.

- dan sušenja
- trajanje sušenja

Samodejni preklop na poletno delovanje.
Vključeno je delovanje s konstantno temperaturo dvižnega voda.
Daljinski vklop.
Opuščen
program

Simbol

»Boost« ogrevanje.
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SIMBOLI ZAŠČITNIH FUNKCIJ
Simbol

Opis
Zaščita pregrevanja kotla na tekoče kurivo.
Zaščita pred zamrzovanjem prostorov.

SIMBOLI ZA PRIKAZ KOMUNIKACIJE MED POVEZANIMI NAPRAVAMI
Simbol

Opis
Naprave, ki so priključene na komunikacijsko linijo COM1.
Priključena je sobna enota. Številka poleg sobne enote nam pove ali gre za prvo ali drugo sobno
enoto.
Položaj regulatorja in BUS povezave COM1/COM2.
Samostojni regulator - ni v bus povezavi.
Regulator v bus povezavi.

SIMBOLI ZA OPOZORILA IN OBVESTILA
Simbol

Opis
Obvestilo
V primeru prekoračitve maksimalne temperature ali vklopa zaščitne funkcije, nas regulator obvesti z utripanjem simbola na displeju. Če maksimalna temperatura ni več prekoračena ali če se je
zaščitna funkcija že izklopila, nas na nedavni dogodek opozarja prižgan simbol. S pritiskom na
tipko
prikličemo zaslon za pregled obvestil.
Opozorilo
V primeru okvare tipala, napake bus povezave ali napake com povezave, nam regulator javlja
napako z utripajočim simbolom na displeju. Če je napaka odpravljena oziroma ni več prisotna,
nas na nedavno napako opozarja prižgan simbol. S pritiskom na tipko
prikličemo zaslon
za pregled opozoril.

OSNOVNA NAVIGACIJA PO ZASLONU
Tipka

Funkcija tipke
Odklepanje / zaklepanje zaslona.
Pomoč.
Pomik na naslednji podatek.
Vstop v meni.
Pomikanje nazaj/ naprej po menijih ali podatkih.
Povečevanje / zmanjševanje vrednosti podatka.
Potrditev nastavitve.

Opuščen
program

Potrditev nastavitve in vračanje na prejšnji meni ali izbiro.
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414

ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE ZASLONA
Če želimo spremeniti nastavitve regulatorja ali pregledovati podatke o delovanju, moramo najprej s pritiskom na tipko
odkleniti zaslon. Zaslon se samodejno zaklene 60 s po zadnjem pritisku katerekoli tipke.

ZASLON ZA POMOČ, OBVESTILA IN OPOZORILA
Zaslon najprej odklenemo s pritiskom na tipko
opozorila.

. S pritiskom na tipko

prikličemo zaslon za pomoč, obvestila in

Na voljo so naslednje možnosti:
Kratka navodila
Kratka navodila za uporabo regulatorja.
Verzija regulatorja
Prikaz tipa in programske verzije regulatorja.
Obvestila
Seznam prekoračitev maksimalnih temperatur in aktiviranj varovalnih funkcij.
S pritiskanjem tipke
in
se pomikamo po seznamu obvestil.
S tipko
zapustimo seznam.
Opozorila
Seznam napak tipal in drugih sklopov.
S pritiskanjem tipke
in
se pomikamo po seznamu opozoril.
S tipko
zapustimo seznam.

Opuščen
program

Brisanje opozoril
S pritiskom na tipko se izvede brisanje vseh tipal, ki niso priključena, iz seznama napak.
Pozor: Tipal, ki so za delovanje regulatorja obvezna, ni mogoče izbrisati.
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VSTOP IN NAVIGACIJA PO MENIJU
Zaslon najprej odklenemo s pritiskom na tipko

. V meni za nastavitev vstopimo s pritiskom na tipko

T1= 21°C
T2= 5°C

.

T3= 45°C
T4= 65°C

Po meniju se pomikamo s pritiski na ikone, prikazane na displeju.

Opuščen
program

Če na določeni stopnji menija obstaja več zaslonov s tipkami, se lahko med zasloni pomikamo s pritiskom na
tipko
ali
.

OPUŠČEN PROGRAM
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ZGRADBA IN OPIS MENIJA
NASTAVITEV TEMPERATUR
Dnevna temperatura.
Nočna temperatura.
UPORABNIŠKE FUNKCIJE
Party.
Eco.
Počitnice.
Izklop funkcije.
NAČIN DELOVANJA
Delovanje po časovnem programu.
Delovanje po dnevni temperaturi.
Delovanje po nočni temperaturi.
Izklop.
Izbira ogrevanje ali hlajenje prostorov.
Ročno delovanje.
ČASOVNI PROGRAMI
Časovni program 1.
Časovni program 2.
Časovni program 3.
Časovni program 4.
OSNOVNE NASTAVITVE
Jezik.
Čas in datum.
NASTAVITEV DISPLEJA
Čas aktivne osvetlitve in avtomatskega izhoda iz menija.
Jakost aktivne osvetlitve.
Jakost neaktivne osvetlitve.

Opuščen
program

Kontrast.
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PREGLEDOVANJE PODATKOV
Prikaz temperatur za obdobje enega tedna.
Detajlni prikaz temperatur za tekoči dan.
Posebni servisni podatki.
OSNOVNI PARAMETRI
Osnovne nastavitve.
Nastavitve za ogrevalni krog.
Nastavitve za toplotni vir.
SERVISNI PARAMETRI
Osnovne nastavitve.
Nastavitve za ogrevalni krog.
Nastavitve za toplotni vir.
PARAMETRI SUŠENJA ESTRIHA
TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Reset parametrov regulatorja.
Reset časovnih programov.
Reset regulatorja in ponovni zagon prve nastavitve.
Shrani uporabnikove nastavitve.

Opuščen
program

Naloži uporabnikove nastavitve.
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NASTAVITEV TEMPERATUR
Dnevna temperatura

S tipkama
in
nastavimo želeno vrednost temperature.
Nastavitev potrdimo s tipko
in se vrnemo na prejšnji zaslon.

Nočna temperatura

S tipkama
in
nastavimo želeno vrednost temperature.
Nastavitev potrdimo s tipko
in se vrnemo na prejšnji zaslon.

UPORABNIŠKE FUNKCIJE
Uporabniške funkcije omogočajo dodatno udobje in koristi pri uporabi regulatorja. V meniju so na voljo sledeče uporabniške funkcije:
PARTY
S pritiskom na ikono PARTY vklopimo ogrevanje na komfortno temperaturo. Za nastavitev Party funkcije še enkrat pritisnemo ikono Party. Odpre se nov zaslon. S tipkami
in
nastavimo želeno temperaturo in čas, ko naj se funkcija izklopi.

Nastavitev časa, ko naj se
funkcija izklopi.
Nastavitev temperature.

ECO
S pritiskom na ikono ECO vklopimo ogrevanje na varčevalno temperaturo. Za nastavitev Eco funkcije še enkrat pritisnemo
ikono Eco. Odpre se nov zaslon. S tipkami
in
nastavimo želeno temperaturo in čas, ko naj se funkcija izklopi.

Nastavitev časa, ko naj se
funkcija izklopi.

Opuščen
program

Nastavitev temperature.
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POČITNICE
S pritiskom na ikono POČITNICE vklopimo ogrevanje na posebno varčevalno temperaturo do želenega datuma. Za nastavitev funkcije Počitnice še enkrat pritisnemo ikono Počitnice. Odpre se nov zaslon. S tipkami
in
nastavimo želeno
temperaturo in datum, ko naj se funkcija izklopi. Izklop se izvrši ob 00:00 uri nastavljenega dne.

Nastavitev datuma, ko naj se
funkcija izklopi.
Nastavitev temperature.

NAČIN DELOVANJA
Izbiramo lahko med šestimi načini delovanja regulatorja.

1
2

Delovanje po časovnem programu
Delovanje poteka po izbranem časovnem programu. Če je priklopljena sobna enota se prikazuje ikona
ali 12 (Številka nam pove katera sobna enota vpliva na krog). Če deluje regulator brez sobne enote se
prikazuje samo ikona
.

Delovanje po dnevni temperaturi
Regulator deluje po nastavljeni dnevni temperaturi.
Delovanje po nočni temperaturi
Regulator deluje po nastavljeni nočni temperaturi.
Izklop
Izberemo kadar želimo izklopiti regulator. Aktivna ostane zaščita proti zmrzovanju, če je izbran način delovanja
ogrevanje. Če je izbran način delovanja hlajenje, ostane aktivna zaščita proti pregrevanju.

Izbira ogrevanje ali hlajenje prostorov
Regulacija hlajenja je termostatska glede na želeno sobno temperaturo in s konstantno temperaturo
dovoda.
Za delovanje hlajenja mora biti priključeno sobno tipalo ali sobna enota in vključen sistem za dovod hladilne vode.
Ročno delovanje
Uporablja se pri testiranjih ogrevalnega sistema ali v primeru okvare.
Odpre se nov zaslon na katerem lahko ročno zapiramo ali odpiramo mešalni ventil in vklopimo ali izklopimo obtočno črpalko.

Zapiranje
mešalnega
ventila
Izklop
obtočne
črpalke

AUTO

Odpiranje
mešalnega
ventila
Vklop
obtočne črpalke

potrdimo nastavitev in se vrnemo na prejšnji zaslon.

Opuščen
program

S tipko

AUTO
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ČASOVNI PROGRAMI
Izbira časovnega programa
Na voljo so štirje neodvisni časovni programi.

Ko smo izbrali želeni časovni program ga potrdimo s tipko

in se vrnemo na prejšnji zaslon.

Urejanje in kopiranje časovnega programa
Če ponovno pritisnemo na ikono izbranega časovnega programa se odpre nov zaslon:

Izbrani dan in
št. časovnega
programa.

Časovna os.

Urejanje
časovnega
programa.

Kopiranje
časovnega
programa.

Izhod.
Naprej.
Nazaj.

Najprej s tipkami
dneve.

in

izberemo dan za katerega želimo urejati potek časovnega programa ali ga kopirati v druge

Urejanje časovnega programa

Pomen tipke na zaslonu je sledeč:

Risanje intervala ogrevanja po nočni temperaturi / brisanje dnevnega
intervala.
Risanje intervala ogrevanja po
dnevni temperaturi / brisanje
nočnega intervala.

Pomik v levo.
Pomik v desno.
Vrnitev na prejšnji zaslon in
shranitev sprememb
časovnega programa.
Opuščen
program

Prosto pomikanje po časovni osi.

S pomočjo opisanih tipk narišemo želeni potek časovnega programa za izbrani dan.
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Kopiranje časovnega programa

Izvorni dan.

Ciljni dan ali dnevi.

Pomen tipk na zaslonu je sledeč:
Izbira dneva ali več dni skupaj (PON, TOR, SRE, ČET, PET, SOB, NED, PON-PET, PON-NED, SOBNED) v katere želimo kopirati časovni program izbranega dne.

Kopiranje.

Začetne nastavitve časovnih programov

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

06:00 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 22:00

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

05:00 - 7:30
13:30 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 22:00

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

06:00 - 08:30
11:00 - 13:30

SOB.-NED.

07:00 - 22:00

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

14:00 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 22:00

Opuščen
program

Dan
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OSNOVNE NASTAVITVE
Meni je namenjen za nastavitve uporabniškega jezika, časa, datuma in displeja.
Jezik
Odpre se zaslon za izbiro jezika:

S tipkama

ali

se premikamo med zasloni s seznamom jezikov.

S pritiskom na tipko izberemo želen jezik. S tipko

potrdimo izbiro in se vrnemo na prejšnji zaslon.

Čas in datum
Odpre se zaslon za nastavitev časa in datuma:

Zmanjševanje
vrednosti.

Povečevanje
vrednosti.

Pomik med
podatki v levo.

Pomik med
podatki v desno.

S tipko

potrdimo izbiro in se vrnemo na prejšnji zaslon.
Nastavitev displeja

Na voljo so štiri nastavitve:
Čas aktivne osvetlitve in avtomatskega izhoda iz menija.
Jakost aktivne osvetlitve.
Jakost neaktivne osvetlitve.
Kontrast.
Posamezno nastavitev spremenimo s tipkama

in

. S tipko

potrdimo izbiro in se vrnemo na prejšnji zaslon.

PREGLEDOVANJE PODATKOV
V meniju so ikone za dostop do sledečih podatkov o delovanju regulatorja:
PRIKAZ TEMPERATUR ZA OBDOBJE ENEGA TEDNA
Grafični prikaz poteka temperature, po dnevih, za vsako tipalo. Temperature so zabeležene za zadnji teden delovanja.

POSEBNI SERVISNI PODATKI.
Služijo za diagnostiko tehnični službi.

Med grafi posameznih tipal se pomikamo s tipko
423

. S tipkama

in

se pomikamo med dnevi.
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Opuščen
program

DETAJLNI PRIKAZ TEMPERATUR ZA TEKOČI DAN
Detajlni grafični prikaz poteka temperature, v tekočem dnevu, za vsako tipalo. Pogostost beleženja temperatur se nastavi s parametrom P1.7. Takšen prikaz temperatur služi predvsem za analizo delovanja ogrevalnega sistema pri zagonu, servisu ali v primeru okvare.

NAVODILA ZA SERVISNE NASTAVITVE
PARAMETRI REGULATORJA
Vse dodatne nastavitve in prilagoditve delovanja regulatorja se izvršijo s pomočjo parametrov. V meniju so na voljo tri skupine parametrov in sicer:
Osnovni parametri.
Servisni parametri.
Parametri za sušenje estriha.

Vidimo samo tiste parametre, ki se uporabljajo pri izbrani hidravlični shemi.
Od izbrane hidravlične sheme pa so odvisne tudi tovarniške vrednosti nastavitev parametrov.

OSNOVNI PARAMETRI
Osnovni parametri so razvrščeni v skupine P1 - splošne nastavitve, P2 - nastavitev za ogrevalni krog, P3 - nastavitve za
toplotne vire.
Vsebina osnovnih parametrov se izpiše na naslednji način:
Oznaka parametra.

Trenutna vrednost parametra.

Območje nastavitve.
Tovarniška vrednost.
Opis parametra.

Opuščen
program

Želeni parameter spremenimo na način, kot je prikazano na spodnjem primeru za parameter P1.1.
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Osnovne nastavitve
Parameter

:

Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

P1.1

SAMODEJNI PREKLOP POLETJE / Funkcija za samodejni vklop in izklop ogrevanja v odvisnosti od povprečne
ZIMA
enodnevne zunanje temperature.

0- NE
1- DA

P1.2

POVPREČNA ZUNANJA TEMPERA- Nastavitev povprečno enodnevno zunanjo temperaturo, pri kateri se ogrevanje
TURA ZA SAMODEJNI PREKLOP
samodejno izklopi.
POLETJE / ZIMA

10 ÷ 30 °C

ZUNANJA TEMPERATURA ZA
Nastavi se vrednost zunanje temperature, pri kateri se vključi zaščita proti
VKLOP ZAŠČITE PROTI ZMRZOVA- zmrzovanju.
NJU

-30 ÷ 10 °C

P1.3

Privzeta nastavitev
0
18

2

P1.4

ŽELENA SOBNA TEMPERATURA
PRI ZAŠČITI PROTI ZMRZOVANJU

Nastavi se želena sobna temperatura, ki se uporablja, ko je ogrevanje izključe- 2 ÷ 12 °C
no.

P1.5

ZAOKROŽEVANJE PRIKAZA TEMPERATUR

Določimo na kakšno vrednost se naj zaokroži prikaz izmerjenih temperatur.

P1.6

SAMODEJNI PREMIK URE NA
POLETNI / ZIMSKI ČAS

Regulator, s pomočjo koledarja, izvrši samodejni premik ure med poletnim in
zimskim časom.

P1.7

PERIODA LOGIRANJA IZMERJENIH Z nastavitvijo določimo v kakem časovnem intervalu se shranjujejo izmerjene
TEMPERATUR
temperature.

1 ÷ 30 min

P1.8

TONI

0- IZKLOPLJEN

P1.9

NAPREDENI PRIKAZ TEMPERATUR Napredni prikaz pomeni, da pri pregledovanju temperatur vidimo izmerjeno in
želeno ali izračunano temperaturo.

0- NE
1- DA

P1.10

STOPNJA ZAŠČITE PROTI ZMRZO- Z nastavitvijo določimo stopnjo zaščite proti zmrzovanju, ki je odvisna od ocene
VANJU
možnosti zmrzovanja objekta.
Stopnjo 0 izberemo, kadar ni možnosti zmrzovanja objekta.
Stopnjo 1 izberemo, kadar obstaja možnost zmrzovanja objekta. Če ni priključenega sobnega tipala, se ob izklopu ogrevanja ščitijo deli ogrevalnega sistema,
ki so posebej izpostavljeni zmrzovanju.
Stopnjo 2 izberemo, kadar obstaja možnost zmrzovanja objekta. Ob izklopu
ogrevanja se ščitijo deli ogrevalnega sistema, ki so posebej izpostavljeni zmrzovanju.
Stopnjo 3 izberemo, kadar je možnost zmrzovanja objekta velika in so deli
ogrevalnega sistema posebej izpostavljeni zmrzovanju.

0 - NI ZAŠČITE
1 - STOPNJA 1
2 - STOPNJA 2
3 - STOPNJA 3
(NAJVEČJA ZAŠČITA)

KOMPENZACIJA VPLIVA OBJEKTA Z nastavitvijo kompenziramo vpliv prehoda toplote skozi zunanje stene ogrevaNA TEMPERATURO ZUNANJEGA nega objekta na temperaturo zunanjega tipala.
TIPALA

-5.0 ÷ 0.0 °C

P1.11

Z nastavitvijo določimo kdaj oddaja regulator zvočne signale.

Nastavitve za ogrevalni krog
Parameter
P2.1

P2.2

6

0- 0.1 °C
1- 0.2 °C
2- 0.5 °C

2

0- NE
1- DA

1
5
1
1

1

-2,0

:

Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

STRMINA OGREVALNE KRIVULJE

Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikšna je pri določeni zunanji temperaturi
potrebna temperatura grelnih teles. Vrednost strmine je odvisna predvsem od
vrste ogrevalnega sistema (talno, stensko, radiatorsko, konvektorsko ogrevanje) in toplotne izolacije objekta.

0,2 ÷ 2,2

Privzeta nastavitev
0,7 - talno
1,0 - radiatorji

VZPOREDNI PREMIK OGREVALNE Nastavimo vzporedni premik ogrevalne krivulje (izračunana temperatura dvižne- -15 ÷ 15 K
KRIVULJE
ga voda).
Pozor! Nastavitev uporabimo za odpravo odstopanja med želeno in dejansko
sobno temperaturo.

0

P2.3

TRAJANJE BOOST OGREVANJA

P2.4

POVEČANJE SOBNE TEMPERATU- Nastavi se velikost povečane želene sobne temperature pri prehodu iz nočnega 0 ÷ 8 K
RE PRI BOOST OGREVANJU
na dnevni interval ogrevanja.

4

P2.5

PREDNOST OGREVANJA SANITARNE VODE

0

Nastavitve za toplotni vir

P3.1

Nastavi se ali ima ogrevanje sanitarne vode prednost pred ogrevanjem prosto- 0- NE
rov.
1- DA

0

:

Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

Privzeta nastavitev

MINIMALNA TEMPERATURA KOTLA

Nastavi se minimalna temperatura kotla.

1 ÷ 90 °C

35

Opuščen
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Nastavi se čas povečane želene sobne temperature pri prehodu iz nočnega na 0 ÷ 200 min
dnevni interval ogrevanja.
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OGREVALNA KRIVULJA
Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikšna je pri določeni zunanji temperaturi potrebna temperatura grelnih teles. Vrednost
strmine je odvisna predvsem od vrste ogrevalnega sistema (talno, stensko, radiatorsko, konvektorsko ogrevanje) in toplotne izolacije objekta.

Določitev strmine ogrevalne krivulje
Strmino ogrevalne krivulje lahko določimo računsko, če imamo na voljo dovolj podatkov, sicer pa izkustveno na osnovi ocene dimenzioniranja ogrevalnega sistema in toplotne izolacije objekta.
Strmina ogrevalne krivulje je izbrana pravilno, če ostaja sobna temperatura nespremenjena tudi pri velikih spremembah
zunanje temperature.
Dokler so zunanje temperature nad +5 °C, sobno temperaturo uravnavamo s spremembo nastavitve dnevne oziroma nočne temperature oziroma vzporednim premikom ogrevalne krivulje (parameter P2.2).
Če postane v objektu, pri nižjih zunanjih temperaturah, hladneje, je strmina prenizka, zato jo povečamo.
Če postane v objektu, pri nižjih zunanjih temperaturah, topleje, je strmina previsoka, zato jo znižamo.
Povečanje in znižanje strmine naj ne bo večje kot 0,1 do 0,2 enote pri enem opazovanju. Presledek med dvema opazovanjema naj bo vsaj 24 ur ali več.

Običajne vrednosti nastavitve strmine krivulje:
Ogrevalni sistem:

Območje nastavitve:

talno

0,2 - 0,8

stensko

0,6 - 1,0

radiatorsko

0,8 - 1,4

Z nastavitvijo ogrevalne krivulje regulator prilagodimo na objekt, ki ga
reguliramo. Pravilna nastavitev strmine ogrevalne krivulje je zelo pomembna
za optimalno delovanje regulatorja.

Opuščen
program

temperatura dvižnega voda [°C]

Diagram ogrevalnih krivulj

zunanja temperatura [°C]
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SERVISNI PARAMETRI
Servisni parametri so razvrščeni v skupine S1 - splošne nastavitve, S2 - nastavitev za ogrevalni krog, S3 - nastavitve za
toplotne vire.

Vsebina vseh servisnih parametrov se izpiše na naslednji način:
- Zaklenjeni parametri.
Vrednost parametra.

Oznaka parametra.
Minimalna možna
nastavitev parametra.

Maksimalna možna
nastavitev parametra.
Opis parametra.

Tovarniška
vrednost
parametra.

Tipke za navigacijo.

Želeni parameter spremenimo na enak način, kot osnovne parametre P. Servisni parametri so zaklenjeni in jih je potrebno
pred spreminjanjem odkleniti s kodo.
Povečevanje vrednosti.

Povečevanje vrednosti.

Pomik na
prejšnjo
pozicijo.

Pomik na
naslednjo
pozicijo.

Prekinitev
odklepanja.

Vnos in
potrditev
kode.

Opuščen
program

Tovarniška nastavitev kode za odklepanje servisnih parametrov je 0001.
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Osnovne nastavitve

:

Parameter

Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

S1.1

HIDRAVLIČNA SHEMA

Izbira želene hidravlične sheme.

360 ÷ 360b

360

S1.2

KODA ZA ODLEPANJE SERVISNIH
NASTAVITEV

Nastavitev omogoča spremembo kode, ki je potrebna za odklepanje servisnih nastavi- 0000 - 9999
tev.
POZOR! Novo kodo skrbno shranimo, ker brez kode ni možno spreminjati servisnih
nastavitev.

0001

S1.3

VRSTA TEMPERATURNIH TIPAL

Izberemo vrsto temperaturnih tipal Pt1000 ali KTY10.

0 - PT1000
1 - KTY10

0

S1.4

SMER VRTENJA MOTORNEGA

Nastavi se smer vrtenja motornega pogona, ki pomeni odpiranje mešalnega ventila.

0- DESNO
1- LEVO

0

S1.5

ORIENTACIJA DISPLEJA

Nastavi se orientacija displeja.

0- NORMALNO 0°
1- ZASUK 180°

0

S1.6

IZBIRA FUNKCIJE TIPALA T1

Z nastavitvijo določimo način delovanja tipala T1.
Če izberemo tipalo povratnega voda, s parametrom S2.13 nastavimo maksimalno

0- SOBNO TIPALO
1- POVRATNI VOD

0

Z nastavitvijo določimo način delovanja tipala T4.
Če izberemo tipalo povratnega voda, s parametrom S2.13 nastavimo maksimalno

0- KOTEL
1- POVRATNI VOD

0

S1.7

IZBIRA FUNKCIJE TIPALA T4

Privzeta
nastavitev

S1.8

DALJINSKI VKLOP PRI BUS POVEZAVI

Izberemo ali se pri daljinskem vklop upošteva samo lokalni daljinski vklop ali tudi
daljinski vklop od vodilnega regulatorja.

1- LOKALNO
2- OD VODILNEGA

1

S1.9

ANTIBLOKIRNA FUNKCIJA ČRPALKE IN VENTILA

Če med tednom ni prišlo do vklopa katerega od krmilnih izhodov, se le ta samodejno
vklopi v petek ob 20:00 in deluje 60 s.

0- IZKLJUČENA
1- VKLJUČENA

0

S1.10

TIP OGREVANEGA
Določimo tip (časovno konstanto) ogrevanega objekta. Za objekt masivne gradnje in
OBJEKTA (ČASOVNA KONSTANTA) dobre izolacije nastavimo večjo vrednost. Za objekt lahke gradnje in slabe izolacije
nastavimo manjšo vrednost.

0 ÷ 12 h

S1.17

KALIBRACIJA TIPALA T1

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T1.

-5 ÷ 5 K

0

S1.18

KALIBRACIJA TIPALA T2

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T2.

-5 ÷ 5 K

0

S1.19

KALIBRACIJA TIPALA T3

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T3.

-5 ÷ 5 K

0

S1.20

KALIBRACIJA TIPALA T4

Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T4.

-5 ÷ 5 K

0

Nastavitve za ogrevalni krog

:

Parameter

Ime parametra

S2.1

VPLIV ODSTOPANJA SOBNE TEMPE- Nastavi se vrednost ojačanja odstopanja sobne temperature. Nizka vrednost pomeni
RATURE
manjši vpliv, višja vrednost večji vpliv sobne temperature na delovanje regulacije.

S2.2

VPLIV SOBNEGA TIPALA T1

S2.3

S2.4

VPLIV SOBNE ENOTE RCD

NAČIN DELOVANJA OBTOČNE
ČRPALKE

4

Opis parametra

Območje
nastavitve
0,0 ÷ 3,0

Z nastavitvijo določimo ali sobno tipalo vpliva na delovanje regulacije.
1- DA
Ta funkcija ima pomen samo, če je s parametrom S1.6 izbrano sobno tipalo (S1.6=0). 2- NE

Z nastavitvijo določimo vpliv sobne enote RCD na delovanje ogrevalnega kroga.
0 - Ni vpliva sobnih enot.
1 - Vpliva prva sobna enota.
2 - Vpliva druga sobna enota.
3 - Vplivata prva in druga sobna enota.

0- NE
1- 1. S.E.
2- 2. S.E.
3- 1. IN 2. S.E.

Nastavi se način delovanja obtočne črpalke. Nastavitve imajo sledeč pomen:

1- STAND.
2- P1=OFF
3- P2=OFF
4- P3=OFF
5- P4=OFF
6- IZBR. PR.

1- STAND. (obtočna črpalka mešalnega kroga - standardno)
2- P1 (delovanje po časovnem programu P1)
3- P2 (delovanje po časovnem programu P2)
4- P3 (delovanje po časovnem programu P3)
5- P4 (delovanje po časovnem programu P4)
6- IZBR. PR. (delovanje po izbranem časovnem programu)

S2.5

MIN. TEMPERATURA DVIŽNEGA

Nastavi se omejevanje minimalne temperatura dvižnega voda.

10 ÷ 90 °C

S2.6

MAX. TEMPERATURA DVIŽNEGA
VODA

Nastavi se omejevanje maksimalne temperatura dvižnega voda.

20 ÷ 150 °C

S2.7

MRTVA CONA REGULACIJE MEŠAL- Nastavi se območje odstopanja temperature dvižnega voda, pri kateri regulacija
NEGA VENTILA
mešalnega ventila miruje oz. je neaktivna.

S2.8

P - KONSTANTA MEŠALNEGA VENTILA

Nastavitev pove kako intenzivno regulator popravlja položaj mešalnega ventila. Manj- 0,5 ÷ 2,0
ša vrednost pomeni krajše pomike, večja vednost pa daljše pomike mešalnega venti-

Opuščen
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0,4 ÷ 3,0 K
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Privzeta nastavitev
1

1

1

1

20
45- Talno
85- Radiat.
1

1

Parameter
S2.9

S2.11

S2.12

S2.13

S2.14

S2.15

Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

I - KONSTANTA MEŠALNEGA VENTI- Nastavitev pove kako pogosto regulator popravlja položaj mešalnega ventila. Manjša 0,4 ÷ 2,5
LA
vrednost pomeni redkejše, večja vrednost pa pogostejše popravljanje lege mešalnega
ventila.
MIN. TEMPERATURA DVIŽNEGA
VODA ZA HLAJENJE

Nastavi se minimalna dovoljena temperatura v dvižnem vodu pri hlajenju.
10 ÷ 20 °C
POZOR! Prenizko nastavljena temperatura lahko povzroči rosenje ogrevalnih teles in
cevovodov.

Privzeta
nastavitev
1

15

PREMIK TOČKE IZKLOPA OGREVA- Nastavimo premik izračunane temperature dvižnega voda, pri kateri se izklopi ogreva- -10 ÷ 10 °C
NJA
nje.

0

OMEJEVANJE DIFERENCE MED
DVIŽNIM IN POVRATNIM VODOM

Z nastavitvijo se določi največja dovoljena diferenca med dvižnim in povratnim vodom. 3 ÷ 30 K
Na ta način omejimo največjo moč ogrevalnega kroga.

10

KONSTANTNA TEMPERATURA
DVIŽNEGA VODA

Izberemo ali naj deluje regulacija s konstantno temperaturo dvižnega voda. Območje
nastavitve konstantne temperature je 10 ÷ 140 °C.
POZOR! Ta funkcija izklopi regulacijo v odvisnosti od zunanje temperature.

0- NE
1- DA

ZAKASNITEV IZKLOPA OBTOČNE
ČRPALKE (MINUT)

Z nastavitvijo določimo čas zakasnitve izklopa obtočne črpalke, kadar ni potrebe po
ogrevanju.

0 ÷ 10 min

Nastavitve za toplotni vir

0

5

:

Ime parametra

Opis parametra

Območje
nastavitve

S3.1

MAX. TEMPERATURA KOTLA

Nastavi se maksimalna temperatura kotla.

60 ÷ 160 °C

S3.2

POVEČANJE TEMPERATURE KOTLA Nastavitev pove, koliko naj bo temperatura kotla višja, kot je izračunana temperatura 0 ÷ 25 K
ZA POTREBE MEŠALNEGA OGREdvižnega voda.

Privzeta
nastavitev
90
5
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PARAMETRI SUŠENJA ESTRIHA
V skupini F1 so parametri za nastavitev sušenja estriha.

Postopek za nastavitev parametrov sušenja estriha je enak kot za servisne nastavitve.

Parametri sušenja estriha

:

Parameter Ime parametra

Območje
nastavitve

VKLOP FUNKCIJE SUŠENJA ESTRIHA

Privzeta nastavitev

F1.2

INTERVAL 1: ČAS TRAJANJA

0 - OFF
1 - ON
1 ÷ 15 dni

F1.3

INTERVAL 1: ZAČETNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

20

F1.4

INTERVAL 1: KONČNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

20

F1.5

INTERVAL 2: ČAS TRAJANJA

1 ÷ 15 dni

5

F1.6

INTERVAL 2: ZAČETNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

20

F1.7

INTERVAL 2: KONČNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

50

F1.8

INTERVAL 3: ČAS TRAJANJA

1 ÷ 15 dni

10

F1.9

INTERVAL 3: ZAČETNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

50

F1.10

INTERVAL 3: KONČNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

50

F1.11

INTERVAL 4: ČAS TRAJANJA

1 ÷ 15 dni

5

F1.12

INTERVAL 4: ZAČETNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

50

F1.13

INTERVAL 4: KONČNA TEMPERATURA

10 ÷ 60 °C

20

F1.1

0
10

Profil sušenja estriha - tovarniška nastavitev:

F1.2

°C

F1.5

F1.8

F1.11

50
40

F1.7
F1.9

F1.10
F1.12

30

5

10

F1.13
15

20
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F1.4
F1.6

10

F1.3

20
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25

30

Št. dni

TOVARNIŠKE NASTAVITVE
V meniju se nahajajo orodja za pomoč pri nastavitvah regulatorja.
RESET PARAMETROV REGULATORJA
Povrne vse nastavitve parametrov P1, P2, P3, S1 (razen S1.1), S2, S3 in F na tovarniške vrednosti.
RESET ČASOVNIH PROGRAMOV
Povrne tovarniške nastavitve časovnih programov.
RESET REGULATORJA IN PONOVNI ZAGON PRVE NASTAVITVE
Povrne vse parametre na tovarniške vrednosti in zažene aktivira prvo nastavitev regulatorja.
SHRANI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Shrani vse nastavitve regulatorja kot uporabnikove nastavitve.

Opuščen
program

NALOŽI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Naloži že prej shranjene uporabnikove nastavitve.
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NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTAŽA REGULATORJA
Regulator montirajte v notranjem in suhem prostoru, kjer ni neposredno izpostavljen močnemu elektromagnetnemu polju.
Montaža se vrši direktno na mešalni ventil in pri tem regulatorja ni potrebno oziroma se ne sme razstaviti ali odpreti.

MONTAŽA NA MEŠALNI VENTIL
Način montaže, ki je prikazan spodaj velja za mešalne ventile naslednjih proizvajalcev:
Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, IVAR, WIP, PAW, BRV, IMIT, Hora, Barberi, Olymp, Hoval.

Primer montaže na tripotni ventil.

1a

Primer montaže na štiripotni ventil.

1b

Opuščen
program

Mešalni ventil je potrebno postaviti v srednjo lego.
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ELEKTRIČNI PRIKLOP REGULATORJA
Slike in besedila v tem navodilu so mišljena kot zgled in zanje izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Če uporabljate v teh navodilih posredovane vsebine, potem nosite za to polno odgovornost. Odgovornost izdajatelja za nestrokovno, napačno ali nepravilno uporabo podatkov in posledično iz tega nastala škoda je izrecno
izključena. Pridržujemo si pravico do tehničnih napak in zmot ter sprememb brez predhodne najave.
Priključevanje regulacijskih naprav naj opravi strokovnjak ustrezne kvalifikacije ali pooblaščena organizacija. Preden posegamo v ožičenje, se prepričajmo, da je glavno stikalo izključeno. Upoštevati je potrebno
predpise za nizkonapetostne instalacije IEC 60364 in VDE 0100, zakonske predpise za preprečevanje nesreč,
zakonske predpise za zaščito okolja in druge nacionalne predpise.
Neupoštevanje navodil lahko vodi do resnih poškodb, kot so opekline ali celo ogrožanje življenja.

PRIKLJUČKI ZA OMREŽNE NAPETOSTI
Omrežni priključki so že vgrajeni. Kabel za dovod omrežne napetosti je opremljen z ozemljitveno vtičnico za omrežno napetost 230 V~. Drugi omrežni kabel je namenjen za priklop obtočne črpalke.

PRIKLJUČKI ZA TIPALA, SOBNE ENOTE IN BUS POVEZAVO
Pomen priključkov je prikazan na sliki.
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GND
1
T1 / COM1 2
GND
3
COM1
4
GND
5
T2 / COM2 6
GND
7
T3
8
GND
9
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SOBNA ENOTA DD2+ IN RCD
Regulator CMP25-2 omogoča priklop digitalne sobne enote DD2+ in RCD, ki meri sobno temperaturo in omogoča nastavitev želene dnevne in nočne temperature ter izbiro načina delovanja. Na en regulator lahko priključimo do dve sobni enoti
DD2+ ali eno sobno enoto RCD.

VPLIV SOBNE ENOTE DD2+

VPLIV SOBNE ENOTE RCD

Za nastavitev vpliva sobnege enote DD2+
moramo ustrezno nastaviti kodirno stikalo:

Za nastavitev vpliva sobne enote RCD moramo
ustrezno nastaviti parameter S2.3.

OBVEZNA NASTAVITEV
Sobna enota RCD je podprta v programskih
verzijah V3.2r0 in višje.

Sobna enota krmili
ogrevalni krog.
Sobna enota samo prikazuje
delovanje regulatorja.
Prva sobna enota (#1).
Druga sobna enota (#2).
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SHEMA ZA PRIKLOP SOBNIH ENOT DD2+ IN RCD
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PRIKLOP SOBNEGA TIPALA PS10
Sobno tipalo se uporablja za merjenje sobne temperature, enako kot sobno tipalo digitalne sobne enote DD2+. S tem se
izboljša regulacija želene sobne temperature. Za samo delovanje regulatorja sobno tipalo ni obvezno. Kadar priključimo
sobno tipalo, je zahtevana nastavitev parametra S1.6=0.

RF

1 2

OPIS MONTAŽE IN OZNAČEVANJE TEMPERATURNIH TIPAL
Tipalo zunanje temperature
Tipalo zunanje temperature montiramo na severno ali severozahodno fasado, približno 2 metra nad tlemi. Montaža nad
okni ali zračniki in na južno fasado ni dovoljena.
Najprej snamemo zaščitni pokrov in odvijemo dva vijaka pokrova. S priloženim zidnim vijakom tipalo privijemo na predvideno mesto. Kabel pripeljemo v tipalo skozi uvodnico s spodnje strani in ga priključimo.
Naležno tipalo
Naležno tipalo montiramo na cev dvižnega voda nad obtočno črpalko oziroma za mešalnim ventilom. Cev na izbranem
mestu dobro očistimo. Na očiščeno mesto postavimo tipalo in ga pritrdimo s priloženo objemno vzmetjo.
Potopno tipalo
Potopno tipalo vstavimo v tulko na viru toplote. Poskrbimo, da se tipalo nalega na stene tulke. Proti izpadanju tipalo zavarujemo s sponko ali vijakom.
Sobno tipalo ali sobna enota
Sobno tipalo oziroma sobno enoto montiramo na notranjo steno dnevnega prostora, ki ni obsijana s soncem in vstran od
izvorov toplote ter prepiha. Najprej snamemo pokrov, nato podstavek privijemo na izbrano mesto ca. 1,5 metra nad tlemi.
Montaža je možna na standardno podometno dozo ali neposredno na zid. Za električno povezavo potrebujemo dvožilni
signalni kabel. Če so v prostoru, kjer je sobna enota, na radiatorjih vgrajeni termostatski ventili, morajo biti odprti.

OPIS DELOVANJA PRI NAPAKAH TIPAL
V primeru okvare katerega od temperaturnih tipal, regulator samodejno poišče najbolj ustrezen način delovanja.
Tipalo zunanje temperature ni priključeno oziroma je v okvari
Regulator v tem primeru deluje kot P-regulator glede na odstopanje sobne temperature.
Če je v okvari še sobno temperaturno tipalo, regulator regulira dvižni vod s konstantno temperaturo, ki je:
- pri radiatorskem ogrevanju za 25 °C višja, kot je nastavljena dnevna oz. nočna temperatura
- pri talnem ogrevanju pa za 10 °C višja, kot je nastavljena dnevna oz. nočna temperatura
Tipalo dvižnega voda ni priključeno oziroma je v okvari
Regulator upošteva, da je temperatura dvižnega voda 120 °C, in preneha ogrevati prostore. Ogrevanje lahko aktiviramo le
z ročnim načinom delovanja.
Tipalo sobne temperature ali sobna enota ni priključena oziroma je v okvari
Regulator deluje nemoteno v odvisnosti od zunanje temperature.

Opuščen
program

Tipalo povratnega voda ni priključeno oziroma je v okvari
Ogrevanje prostorov je nemoteno, vendar brez omejevanja diference med dvižnim in povratnim vodom.
Tipalo kotla ni priključeno oziroma je v okvari
Regulator privzame, kot da je temperatura kotla 85 °C in nemoteno deluje.
OPUŠČEN PROGRAM
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HIDRAVLIČNE SHEME
POMEMBNO
POZOR: Instalacijske sheme prikazujejo princip delovanja in ne vsebujejo vseh pomožnih in varnostnih elementov! Pri
montaži je potrebno upoštevati veljavne predpise!

Opcijsko tipalo. Za delovanje sheme ni potrebno.

Priključitev sobne enote ali sobnega tipala za delovanje regulatorja ni obvezno.

T2
Shema 360
Samostojni
mešalni krog

5 6

7
8

T3

L N

T4

CMP25

230 V ~
50 Hz

9

Shema 360b
Razširitveni
mešalni krog

Opuščen
program

BUS povezava regulatorjev je
v poglavju na strani 418.
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16 Tipala
Analogna sobna enota FT10
Analogna sobna enota FT10 meri sobno temperaturo in omogoča nastavitev korekcije želene dnevne in nočne temperature.
1 - gumb za nastavitev korekcije želene sobne temperature;
območje nastavitve od -4 °C do +4 °C.
Odstopanje sobne temperature od želene vrednosti korigira vrednost temperature dvižnega voda in kotla.

Analogno sobno enoto FT10 lahko priključimo na regulator WDC10B, 10 in 20, CMP25, CMP25-2, D10 in
20.

Analogna sobna enota FS10
Analogna sobna enota FS10 omogoča nastavitev želene dnevne in nočne temperature iz dnevnega
prostora.
1 - nastavitev želene dnevne temperature; območje nastavitve je od
12 °C (-4) do 28 °C (4). Položaj 0 pomeni ca. 20 °C sobne temperature.
2 - nastavitev želene nočne temperature; območje nastavitve je od
8 °C (-6) do 24 °C (2). Položaj 0 pomeni ca. 20 °C sobne temperature.
3 - signalizacija časovnega intervala nočne temperature.

Opuščen
program

Analogno sobno enoto FS10 lahko priključimo na regulator D10, D20.
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Digitalna sobna enota DD2+
SOBNA ENOTA DD2+
Sobna enota DD2+ je namenjena za novo generacijo regulatorjev WDC, WXD, KXD in CMP25-2. Deluje tudi z regulatorji D10 in D20.

Sobna enota DD2+ je sodobno oblikovana in zmogljiva naprava za uravnavanje centralnega ogrevanja iz bivalnega prostora.
Omogoča:
- izbiro načina delovanja in
- nastavitev želene temperature

IZGLED SOBNE ENOTE DD2+
Regulacijski element
- plinski kotel
- oljni kotel

- kotel na trdo
kurivo
- toplotna
črpalka

- mešalni krog
- črpalka

- hranilnik toplote

- grelnik san. vode

- sončni kolektorji

LEGENDA

- direktni krog

Tipko je potrebno držati in nato
pritiskati druge tipke.

- cirkulacija san. vode

Izmerjena
temperatura

Prazne baterije

Ogr. sanitarne vode

Dan in ura

Tipko je potrebno držati, dokler
ne zaslišimo piska.

ON - vklopljeno
OFF - izklopljeno

Daljinski vklop

Ogrevanje prostorov
- dnevna temp.
- nočna temp.
1 - prvi krog
2 - drugi krog

Zaščita proti
zmrzovanju
Zaklenjena
tipkovnica

ECO
Sobna enota nima
vpliva na regulator

PARTY

Tipko je potrebno pritisniti in spustiti.

S pritiskanjem tipke večamo ali
manjšamo vrednost.

(samo pri
WDC in CMP25-2)

Način delovanja

Gumb za
nastavitev
dnevne
temperature

DD2+

- ogrevanje

 -- hlajenje
sanit. voda
Izklop

Nastavitev
nočne
temperature

Vklop in
izbira
delovanja

ECO - vklop
varčevalne
temperature

439
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PARTY - vklop
dnevne temp.

- izklop

OPUŠČEN PROGRAM

NASTAVITEV DNEVNE IN NOČNE TEMPERATURE
Dnevna temperatura
Želeno dnevno temperaturo
nastavimo z gumbom med
10 °C in 30 °C (slika 1).

Nočna temperatura
Približno 5 sekund držimo tipko
( ). Po pisku
tipko spustimo. Sedaj s tipko
( ) ali ( ) nastavimo
želeno temperaturo. Nastavitev zaključimo s ponovnim
pritiskom tipke
( ).

Slika 1

IZBIRA NAČINA DELOVANJA
Vklop delovanja
S pritiskanjem na tipko
izberete želen način delovanja
(slika 2). Izbran način delovanja se sproti signalizira na
zaslonu.
- ogrevanje prostorov
- ogrevanje sanitarne vode

Izklop delovanja
Pritisnemo tipko
simbol
.

(slika 3). Na zaslonu se prikaže

Aktivna ostane zaščita proti zmrzovanju.

Ogrevanje prostorov poteka po programski uri CH1,
ogrevanje sanitarne vode
pa po programski uri CH2.

Slika 3
Slika 2

NASTAVITEV TOČNEGA ČASA
Ure
Držimo tipko
in s pritiskanjem na
tipko
( ) ali
( ) nastavimo
ure (slika 4).

Minute
Držimo tipko
in s pritiskanjem na
tipko
( ) ali
( ) nastavimo
minute (slika 5).

Dan
Držimo tipki
in
ter s pritiskanjem na tipko ( ) ali ( ) nastavimo dan (slika 6). Dnevi so označeni
od 1 do 7, pri čemer je ponedeljek 1
in nedelja 7.

Slika 5

Slika 4

Slika 6

i

Če ponovno vstavimo baterije, ko termostat nekaj časa ne deluje,
se čas nastavi na ponedeljek, 20:00.

MENI
Priklic menija
Meni prikličete tako, da držite tipko
in pritisnete na tipko
Na zaslonu se izpiše ime prve skupine, to je CH1.

. Po pisku tipki spustite.

Navigacija v meniju
V meniju dobijo tipke sobnega termostata drug pomen, ki je označen pod tipkami (slika 7).
Med skupinami v meniju se premikate s tipko
(
) v levo in s tipko
(
) v desno (slika 8). Med vrsticami v skupini
se premikate s tipko
( ) navzdol in s tipko
( ) navzgor. Za lažje razumevanje in navigacijo smo vsako nastavitev
oz. parameter poimenovali. Prva dva znaka pomenita ime skupine, tretji znak pa zaporedno številko nastavitve oziroma parametra (slika 8).

Opuščen
program

Slika 7
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DD2+

ZGRADBA MENIJA PRI DD2+
Vstop

Skupine S so s tovarniško nastavitvijo skrite in jih ne vidite.
Slika 9

i

Kateri podatki in nastavitve so skriti je določeno s parametrom S3.1.

Podatkovna skupina d1
Ta skupina je neke vrste osebna izkaznica sobne enote. Skupina d1 prikazuje informacije o sobni enoti.
Podatki v skupini si sledijo v naslednjem vrstnem redu:
- [d1.1] tip sobne enote (DD2+)
- [d1.2] verzija programa v sobni enoti
- [d1.3] ogrevanje ali hlajenje
- [d1.4] kalibracija vgrajenega temperaturnega tipala
- [d1.5] napetost baterije
Programska skupina P1
Programska skupina P1 je namenjena za osnovne nastavitve sobne enote. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno približno 5 sekund držati tipko
. Parameter prične utripati. S pritiskanjem na tipko
ali
mu spreminjate vrednost.
Nastavljeno vrednost shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko
.
V skupini P1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P1.1] nočna temperatura (6 °C ÷ 26 °C); (17 °C)
- [P1.2] znižanje temperature v ECO načinu delovanja (-2 °C ÷ -9 °C ; (-3 °C)
- [P1.3] temperatura zaščite proti zmrzovanju (0 °C ÷ 20 °C); (6 °C)
- [P1.4] kalibracija vgrajenega temperaturnega tipala (-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)
- [P1.5] kalibracija dodatnega temperaturnega tipala (-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)
- [P1.6] prikaz izmerjenih temperatur (1 - sobna, 2 - zunanja, 3 - sobna in zunanja izmenično, 4 - prikaz želene temp.);(1)
- [P1.7] nastavitev piskača (- - - brez piskanja, 1 - pri tipkanju, 2 - pri preklopu ure, 3 - pri tipkanju in preklopu ure); (1)
- [P1.8] prikaz delovanja na zaslonu (1 - se prikazujejo, - - - se ne prikazujejo); (1)
- [P1.9] povišanje temperature v PARTY načinu delovanja (0°C ÷ 10 °C ; (0 °C)
- [P1.10] nastavitev prikaza temperature dodatnega tipala (glej tabelo):
Tip: WDC / CMP25-2
verzija V1.2
verzija V1.1 in nižje
in višje
Dodatno
Dodatno tipalo DD2+
tipalo DD2+
Sobna temperatura –
T1
krog 1
Sobna temperatura –
T2
krog 2

Tip: D10,D20/CMP25
vse verzije

P1.10 = 3

T3

Zunanja temperatura

Dvižno vod VF

P1.10 = 4

T4

Dvižni vod – krog 1

Povratni vod RLF

P1.10 = 5

T5

Povratni vod – krog 1

Kotel KF

P1.10 = 6

T6

Dvižni vod – krog 2

Povratek v kotel RLKF

P1.10 = 7

T7

Kotel

Sanitarna voda BF1

P1.10 = 8

T8

Povratek v kotel

Sanitarna voda BF2 ali kotel na
trdo kurivo KF2

P1.10 = 9

/

P1.10 = 10

/

P1.10 = 11

/

Kotel na trdo kurivo

Estrih EF

P1.10 = 12

/

Hranilnik toplote

Kotel na trdo kurivo KF2

P1.10 = 13

/

Solarni kolektorji

Tipalo na sponki C.12

P1.10 = 14

/

Tipalo na sponki T1

Tipalo na sponki C.17

P1.10 = --P1.10 = 1
P1.10 = 2

DD2+

Hranilnik toplote –
spodaj
Hranilnik toplote –
zgoraj

Dodatno tipalo DD2+
Zunanja temperatura AF
Sobna temperatura RF

Solarni kolektorji KTF
Dodatno sobno tipalo RF2

Opuščen
program

Vrednost
parametra
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Servisna skupina S1
Servisna skupina S1 je namenjena za servisne nastavitve sobne enote. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno
približno 5 sekund držati tipko
. Parameter prične utripati. S pritiskanjem na tipko
ali
mu spreminjate vrednost.
Nastavljeno vrednost shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko
.
V skupini S1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [S1.1] zaokroževanje prikaza izmerjenih temperatur (0.1 °C, 0.2 °C, 0.5 °C, 1.0 °C); (0,5 °C)
- [S1.2] sobna temperatura (- - - brez tipala, 1 - vgrajeno tipalo, 2 - dodatno tipalo, 3 - srednja vrednost obeh tipal); (1)
- [S1.3] čas samodejnega izhoda iz menija (1 - 20 s, 2 - 200 s); (1)
- [S1.4] ključ za zaklepanje sobne enote (- - - ni zaklepanja, 1 - ni zaklepanja, omejena pa je tipka , 2 - omogočena je tipka Party
in gumb, 3 - omogočena je samo tipka Party, 4 - vse zaklenjeno, 5 - izklop vpliva sobnega tipala za najmanj 5 ur); (2)
- [S1.5] maks. vrednost skale za nastavitev dnevne temperature (10 °C ÷ 40 °C); (30 °C)
- [S1.6] min. vrednost skale za nastavitev dnevne temperature (0 °C ÷ 40 °C); (10 °C)

Servisna skupina S3
Servisna skupina S3 je namenjena za posebne servisne nastavitve sobne enote. Za spreminjanje izbranega parametra je
potrebno približno 5 sekund držati tipko
. Parameter prične utripati. S pritiskanjem na tipko
ali
mu spreminjate
vrednost. Nastavljeno vrednost shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko
.
V skupini S3 je sledeč parameter; (Tovarniška nastavitev):
- [S3.1] skrivanje skupin v meniju (- - - ni skrivanja, 1 - skriti so parametri S, 2 - skrite so parametri S in P,
3 - skrit je celotni meni);(1)

Kodirno stikalo
Na hrbtni strani DD2+ je 4 -polno kodirno stikalo.
Pomen stikal je naslednji:
Sobna enota DD2+ je
priključena na WDC10B,
WDC10, WDC20, CMP25
-2.

Sobna enota DD2+ je priključena na D10, D20, CMP25,
WEC10 ali starejše naprave.
S1=ON

S1=OFF
S2=OFF

Sobna enota krmili krog 1 Sobna enota krmili

S2=ON

Sobna enota ne krmili
kroga 1

S3=OFF

Sobna enota krmili krog 2 Sobna enota krmili

S3=ON

Sobna enota ne krmili
kroga 2

Sobna enota ne krmili
mešalnega kroga

S4=OFF

Prva sobna enota

Sobna enota

S4=ON

Druga sobna enota

Servisna konzola

Tovarniška nastavitev vseh stikal je OFF.

Opuščen
program
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Sobna enota ne krmili
direktnega kroga
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DD2+

16 Sobni termostati

Sobni termostat T1
T1 je zmogljiv, sodobno oblikovan digitalni sobni termostat. Uporablja se za uravnavanje sobne temperature v etažnih stanovanjih,
manjših stanovanjskih hišah, poslovnih prostorih ali za consko reguliranje v večjih objektih.
Odlikujeta ga preprosta montaža in uporaba.

IZGLED SOBNEGA TERMOSTATA
Regulacijski
element

Sobna
temperatura

- kotel

LEGENDA

Relejni izhod

- motorni pogon
- črpalka

Tipko je potrebno držati in nato
pritiskati druge tipke.

ON - vključen
OFF - izključen

Programska ura

Dan in ura

dnevna temp.
- nočna temp.

PARTY

ECO

Način delovanja

Tipko je potrebno držati, dokler
ne zaslišimo piska.

- izklop
- ogrevanje

Tipko je potrebno pritisniti in
spustiti.

Gumb za
nastavitev
dnevne
temperature

 - hlajenje

S pritiskanjem tipke večamo ali
manjšamo vrednost.

Slika 1
PARTY - vklop
dnevne temperature

Izklop

Nastavitev
nočne
temperature

Vklop
delovanja po
programski uri

ECO - vklop
varčevalne
temperature

IZBIRA NAČINA DELOVANJA
Vklop delovanja
Pritisnemo tipko (slika 2). Na zaslonu se prikaže
simbol
, če ogrevamo ali simbol
, če hladimo.

Izklop delovanja
Pritisnemo tipko
simbol
.

Delovanje poteka po programski uri.

Aktivna ostane zaščita proti zmrzovanju.

Slika 2

(slika 3). Na zaslonu se prikaže

Slika 3

NASTAVITEV TOČNEGA ČASA
Ure
Držimo tipko
in s pritiskanjem na
tipko
( ) ali
( ) nastavimo
ure (slika 4).

Minute
Držimo tipko
in s pritiskanjem na
tipko
( ) ali
( ) nastavimo
minute (slika 5).

Slika 4

Slika 5

Dan
Držimo tipki
in
ter s pritiskanjem na tipko ( ) ali ( ) nastavimo dan (slika 6). Dnevi so označeni
od 1 do 7, pri čemer je ponedeljek 1
in nedelja 7.

Slika 6

Če ponovno vstavimo baterije, ko termostat nekaj časa ne deluje, se
čas nastavi na ponedeljek, 20:00.
Opuščen
program
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Nastavitev dnevne in nočne temperature
Dnevna temperatura
Želeno dnevno temperaturo
nastavimo z gumbom med
10 °C in 30 °C (slika 7).

Nočna temperatura
Približno 5 sekund držimo tipko
( ). Po pisku
tipko spustimo. Sedaj s tipko
( ) ali ( ) nastavimo
želeno temperaturo. Nastavitev zaključimo s ponovnim
pritiskom tipke
( ).

Slika 7

PARTY IN ECO NAČIN DELOVANJA
PARTY - vklop dnevne temperature
Pritisnemo tipko . S tipko
( ) ali ( ) lahko nastavimo
čas trajanja PARTY delovanja od 1 do 24 ur. Če želimo trajno
vklopiti PARTY delovanje, izberemo on.
PARTY delovanje lahko kadarkoli izklopimo s pritiskom na
tipko
.

ECO - vklop varčevalne temperature
Pritisnemo tipko
. S tipko ( ) ali
( ) lahko
nastavimo čas trajanja ECO delovanja od 1 do 24 ur.
Če želimo trajno vklopiti ECO delovanje, izberemo on.
ECO delovanje lahko kadarkoli izklopimo s pritiskom na
tipko
.

PRED- NASTAVLJENI ČASOVNI PROGRAMI
Izbira programa
Držimo tipko
in s pritiskanjem na tipko
izberemo želen časovni program (slika 10). Izbiramo lahko med programi Pr1, Pr2, Pr3, Pr4 in - -.
Izbran časovni program vedno izbriše dosedanji časovni program. Če želimo
obdržati dosedanji časovni program, izberemo - -.
Pr1

Pr2

Pr3

Slika 8
Pr4

Tabele pred- nastavljenih časovnih programov.

SPREMINJANJE ČASOVNEGA PROGRAMA
Izbran časovni program lahko poljubno spreminjamo in si tako sestavimo svoj individualni časovni program. To storimo na
sledeč način. Držimo tipko
in pritisnemo tipko
. Po pisku tipki spustimo. Na zaslonu se izpiše CH1.
Zap. številka
programskega mesta

S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) izberemo programsko
mesto, ki ga želimo nastaviti oziroma spremeniti. Na zaslonu se
sproti izpisujeta časovni ukaz in zaporedna številka programskega
mesta (slika 9).

Časovni
ukaz

Programska ura
- dnevna temp.
- nočna temp.

Opuščen
program

Slika 9
Sedaj pritisnemo tipko
( ). Na zaslonu prične utripati dan.
S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) nastavimo dan, nato ponovno pritisnemo tipko
( ). Na zaslonu pričnejo utripati ure.
S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) nastavimo ure, nato ponovno pritisnemo tipko
( ).
Na zaslonu pričnejo utripati minute.
S pritiskanjem na tipko
( ) ali ( ) nastavimo minute, nato
ponovno pritisnemo tipko
( ). Zaslon preneha utripati, kar
pomeni, da se lahko pomaknemo na naslednje programsko mesto.
To storimo s pritiskom na tipko
( ), za pomik navzdol ali s
pritiskom na tipko
( ) za pomik navzgor.
Na voljo je 32 programskih mest. Časovni ukazi za dnevno in
nočno temperaturo se zaporedoma izmenjujejo. Neuporabljeni
časovni ukazi so označeni z izpisom --:-- (slika 10).
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Neuporabljen
časovni ukaz

Slika 10

IZBIRA MED OGREVANJEM IN HLAJENJEM
Iz ogrevanja na hlajenje in obratno preklopimo tako, da približno 10 sekund držimo tipko
Na zaslonu se prikaže nov način delovanja, HEA - ogrevanje ali COO - hlajenje.

. Po pisku tipko spustimo.

MENI
Meni sestavljajo štiri skupine. Skupina CH1 je časovni program, skupina d1 vsebuje podatke o termostatu, skupina P1 je
namenjena za programske nastavitve, skupina S1 pa za servisne nastavitve termostata.
Priklic menija
Meni prikličemo tako, da držimo tipko
prve skupine, to je CH1.

in pritisnemo na tipko

po pisku tipki spustimo. Na zaslonu se izpiše ime

Navigacija v meniju
V meniju dobijo tipke sobnega termostata drug pomen, ki je
označen pod tipkami (slika 11).
Med skupinami v meniju se premikate s tipko
(
) v levo in s
tipko
( ) v desno (slika 12). Med vrsticami v skupini se
premikate s tipko
( ) navzdol in s tipko ( ) navzgor. Za
lažje razumevanje in navigacijo smo vsako nastavitev oz. parameter poimenovali. Prva dva znaka pomenita ime skupine, tretji znak
pa zaporedno številko nastavitve oziroma parametra (slika 13).

Slika 11

Vstop

Slika 20

Slika 13

Časovni program CH1
Za nastavitev časovnega programa glej poglavje Spreminjanje časovnega programa.
Podatkovna skupina d1
Ta skupina je neke vrste osebna izkaznica sobnega termostata. Skupina d1 prikazuje podatke o termostatu, spreminjanje
nastavitev pa ni možno. Podatki v skupini si sledijo v naslednjem vrstnem redu:
- [d1.1] tip sobnega termostata (T1)
- [d1.2] verzija programa
- [d1.3] ogrevanje ali hlajenje
- [d1.4] ED konstanta in regulacijska naprava
- [d1.5] kalibracija temperaturnega tipala
- [d1.6] rezervirano

Dostop do parametra S1.1 je omogočen s posebno bližnjico.
Le to aktiviramo tako, da približno 20 sekund pritisnemo in
držimo tipko
(slika 14). Po pisku tipko spustimo. Na
zaslonu se izpiše parameter (S1.1). Sedaj lahko parameter
spremenimo, lahko pa se premaknemo na poljuben parameter in ga spremenimo.
Slika 14

Opuščen
program

i
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Programska skupina P1
Programska skupina P1 je namenjena za uporabniške nastavitve termostata. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno približno 5 sekund držati tipko
. Parameter prične utripati. S pritiskanjem na tipko
( ) ali ( ) mu spreminjamo vrednost. Nastavljeno vrednost shranimo tako, da ponovno za približno 5 sekund držimo tipko
.
V skupini P1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P1.1] nočna temperatura (6 °C ÷ 26 °C); (17 °C)
- [P1.2] znižanje temperature v ECO načinu delovanja
; (-3 °C)
- [P1.3] temperatura zaščite proti zmrzovanju (0 °C ÷ 20 °C); (6 °C)
- [P1.4] temperatura v počitniškem načinu delovanja (5 °C ÷ 25 °C); (12 °C)
- [P1.5] ED konstanta (10 min ÷ 50 min); (20 min)
- [P1.6] prikaz regulacijske naprave (- - - brez, 1 - kotel, 2 - črpalka, 3 - mešalni ventil); (1)
- [P1.7] kalibracija temperaturnega tipala (-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)

Servisna skupina S1
Servisna skupina S1 je namenjena za servisne nastavitve termostata. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno
približno 5 sekund držati tipko
. Parameter prične utripati. S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) mu spreminjamo
vrednost. Nastavljeno vrednost shranimo tako, da ponovno za približno 5 sekund držimo tipko
.
V skupini S1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [S1.1] zaklepanje skupin v meniju (- - - ni zaklepanja, 1 - zaklenjena je skupina S1, 2 - zaklenjeni sta skupini S1 in P1); (1 °C)
- [S1.2] zaokroževanje prikaza izmerjenih temperatur (0.1 °C, 0.2 °C, 0.5 °C, 1.0 °C); (0,5 °C)

Reset termostata
Pritisnite tipki

in

ter ju držite pritisnjeni približno 30 s. Po pisku je reset izveden.

Opuščen
program

i
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Sobni termostat ST2
ST2 so visoko zmogljivi modularno zasnovani sobni termostati z izmenljivimi moduli. Uporabljajo se za uravnavanje sobne
temperature v etažnih stanovanjih, manjših stanovanjskih hišah, poslovnih prostorih ali za consko reguliranje v večjih objektih. Sobni termostati ST2 omogočajo tudi ogrevanje sanitarne vode.
Odlikuje jih preprosta montaža in uporaba.

IZGLED SOBNEGA TERMOSTATA
Regulacijski element

Izmerjena temperatura
- motorni pogon
- črpalka

- plinski kotel
- oljni kotel

LEGENDA
ogrevanje san.
vode

- grelnik san. vode

Relejni izhod za
ogrev. prostorov

Prazne baterije

Tipko je potrebno držati in nato
pritiskati druge tipke.

ON - vključen
OFF - izključen

Dan in ura
Daljinski vklop

dnevna temp.
- nočna temp.

Zaščita proti
zmrzovanju

ECO

Zaklenjena
tipkovnica

Tipko je potrebno pritisniti in spustiti.

Brezžična
povezava

PARTY

Tipko je potrebno držati, dokler
ne zaslišimo piska.

Način delovanja
- izklop
- ogrevanje

Gumb za
nastavitev
dnevne
temperature

S pritiskanjem tipke večamo ali
manjšamo vrednost.

 -- hlajenje
sanit. voda

PARTY - vklop
dnevne temperature

Izklop

Nastavitev
nočne
temperature

Vklop
delovanja po
programski uri

ECO - vklop
varčevalne
temperature

IZBIRA NAČINA DELOVANJA
Vklop delovanja
Pritisnemo tipko (slika 2). Na zaslonu se prikaže
simbol
, če ogrevamo ali simbol
, če hladimo.

Izklop delovanja
Pritisnemo tipko
simbol
.

Delovanje poteka po programski uri.

Aktivna ostane zaščita proti zmrzovanju.

(slika 3). Na zaslonu se prikaže

Slika 3

Slika 2

NASTAVITEV TOČNEGA ČASA
Ure
Držimo tipko
in s pritiskanjem na
tipko
( ) ali
( ) nastavimo
ure (slika 4).

Slika 4

Minute
Držimo tipko
in s pritiskanjem na
tipko
( ) ali
( ) nastavimo
minute (slika 5).

Dan
Držimo tipki
in
ter s pritiskanjem na tipko ( ) ali ( ) nastavimo dan (slika 6). Dnevi so označeni
od 1 do 7, pri čemer je ponedeljek 1
in nedelja 7.

Slika 5

Slika 6

Če ponovno vstavimo baterije, ko termostat nekaj časa ne deluje, se čas
nastavi na ponedeljek, 20:00.
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NASTAVITEV DNEVNE IN NOČNE TEMPERATURE
Dnevna temperatura
Želeno dnevno temperaturo
nastavimo z gumbom med
10 °C in 30 °C (slika 7).

Nočna temperatura
Približno 5 sekund držimo tipko
( ). Po pisku
tipko spustimo. Sedaj s tipko
( ) ali
( ) nastavimo želeno temperaturo. Nastavitev zaključimo s ponovnim pritiskom tipke
( ).

Slika 7

NASTAVITEV KOMFORTNE TEMPERATURE
Približno 5 sekund držimo tipko . Po pisku tipko spustimo. Sedaj s tipko
( ) ali
( ) nastavimo želeno temperaturo.
Temperaturo lahko nastavljamo med 10 °C in 30 °C. Nastavitev zaključimo s ponovnim pritiskom tipke
ali pa nekaj časa
ne pritisnemo nobene tipke.
Ogrevanje prostorov na komfortno temperaturo poteka po programski uri CH3 in ima prednost pred ogrevanjem po programski uri CH1.

i

Ogrevanje na komfortno temperaturo aktiviramo v programski skupini P1.5. Če je komfortno ogrevanje izklopljeno,
tudi nastavljanje komfortne temperature ni mogoče.

PARTY IN ECO NAČIN DELOVANJA
PARTY - vklop dnevne temperature
Pritisnemo tipko . S tipko
( ) ali ( ) lahko nastavimo
čas trajanja PARTY delovanja od 1 do 24 ur. Če želimo trajno
vklopiti PARTY delovanje, izberemo on.
PARTY delovanje lahko kadarkoli izklopimo s pritiskom na
tipko
.

ECO - vklop varčevalne temperature
Pritisnemo tipko
. S tipko
( ) ali
( ) lahko
nastavimo čas trajanja ECO delovanja od 1 do 24 ur.
Če želimo trajno vklopiti ECO delovanje, izberemo on.
ECO delovanje lahko kadarkoli izklopimo s pritiskom na
tipko
.

POČITNIŠKI NAČIN DELOVANJA
Približno 5 sekund držimo tipko . Po pisku tipko spustimo. S tipko
( ) ali
( ) lahko nastavimo dneve trajanja počitniškega delovanja.
Počitniško delovanje lahko kadarkoli izklopimo tako, da ponovno 5 sekund držimo tipko
.

i

V programski skupini P1.4 nastavimo temperaturo, s katero želimo ogrevati v počitniškem načinu delovanja.

PROGRAMSKA URA
Na voljo so trije časovni programi CH1, CH2 in CH3. CH1 je namenjen za programiranje ogrevanja prostorov (dan/noč),
CH2 je namenjen za programiranje ogrevanja sanitarne vode, CH3 je namenjen za programiranje komfortnega ogrevanja
prostorov.
Izbira časovnega programa
Držimo tipko
in pritisnemo tipko
(slika 8). Po pisku tipki
spustimo. S tipko
( ) ali
( ) izberemo programsko uro
(CH1, CH2 ali CH3), ki ji želimo spremeniti oziroma nastaviti
časovni program.

Slika 8

Spreminjanje časovnega programa

Zap. številka
programskega mesta

Opuščen
program

S pritiskanjem na tipko ( ) ali
( ) izberemo programsko
mesto, ki ga želimo spremeniti oziroma nastaviti. Na zaslonu se
izpisuje časovni ukaz in zaporedna številka programskega mesta
(slika 9).
Sedaj pritisnemo tipko
( ). Na zaslonu prične utripati dan.
S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) nastavimo dan, nato ponovno pritisnemo tipko
( ). Na zaslonu pričnejo utripati ure.
S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) nastavimo ure, nato ponovno pritisnemo tipko
( ). Na zaslonu pričnejo utripati minute.
S pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ) nastavimo minute, nato
ponovno pritisnemo tipko
( ). Zaslon preneha utripati, kar
pomeni, da se lahko pomaknemo na naslednje programsko mesto.
To storimo s pritiskom na tipko
( ), za pomik navzdol ali s
pritiskom na tipko ( ) za pomik navzgor.

Časovni
ukaz

Programska ura
- dnevna temp.
- nočna temp.

Slika 9

Neuporabljen
časovni ukaz

Slika 10
OPUŠČEN PROGRAM
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Neuporabljeni oziroma prosti časovni ukazi so označeni z izpisom - -:- - (slika 10). Zaradi preglednosti časovnega programa termostat ne prikazuje vseh prostih programskih mest.
Vsaka programska ura (CH1, CH2 in CH3) ima na voljo 32 programskih mest. Časovni ukazi za dnevno in nočno temperaturo, za vklop in izklop ogrevanja sanitarne vode ter za vklop in izklop komfortnega ogrevanja se zaporedoma izmenjujejo.

IZBIRA PRED-NASTAVLJENEGA ČASOVNEGA PROGRAMA
Sobni termostat ST2 ima 6 pred-nastavljenih programov za ogrevanje prostorov in 6 za ogrevanje sanitarne vode. Za vsako
programsko uro (CH1 in CH2) lahko izbiramo med 4 fiksnimi programi (Pr1, Pr2, Pr3 in Pr4) in 2 osebnima programoma, ki
si ju lahko sami sestavimo (Pr1
in Pr2 ).
Izbira pred-nastavljenega programa
Držimo tipko
in s pritiskanjem na tipko
izberemo želen
časovni program (slika 13). Simbol
na zaslonu označuje programe za ogrevanje prostorov, simbol
pa programe za sanitarno
vodo. Vsebino vsakega časovnega programa si lahko pregledamo
s pritiskanjem na tipko
( ) ali
( ).
Osebni pred-nastavljeni časovni programi Pr1

Slika 11

in Pr2

Pred-nastavljene časovne programe, pri katerih na zaslonu gori simbol
minjamo jih enako kot programe v programski uri.

, lahko spreminjamo. Nastavljamo oziroma spre-

PRED-NASTAVLJENI ČASOVNI PROGRAMI
- časovni program za
ogrevanje prostorov

- časovni program za
ogrevanje sanitarne vode

- časovni program za
ogrevanje prostorov

- časovni program za
ogrevanje sanitarne vode

ANTI-LEGIONARSKI PROGRAM
Da bi se lahko zaščitili pred legionarsko boleznijo, ima sobni termostat ST2 vgrajeno funkcijo, ki ogreje sanitarno vodo preko
63 °C. Funkcija se aktivira tako, da v časovnem programu CH2 nastavimo interval ogrevanja v trajanju 5 min.
Primer:

Pr1

DAN

Dnevna temperatura

Nočna temperatura

Pon - Pet

6:00

8:30

Pon - Pet

11:00

13:30

Pon - Pet

16:00

22:00

Pet

5:00

5:05

Sob - Ned

6:00

20:00

Sobni termostat bo zagrel sanitarno vodo preko
63 °C vsak petek ob 5:00. Če ni priklopljeno
tipalo temperature sanitarne vode, bo termostat
ogreval vodo v trajanju dveh ur.

ENKRATEN VKLOP OGREVANJA SANITARNE VODE

i

. Po pisku tipko spustimo.
Opuščen
program

Približno 5 sekund držimo tipko

Ogrevanje sanitarne vode se izklopi, ko je nastavljena temperatura
sanitarne vode dosežena ali najkasneje po preteku ene ure.
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ZAKLEPANJE SOBNEGA TERMOSTATA
Približno 15 sekund držimo tipko
. Po pisku tipko spustimo. Simbol
na zaslonu pomeni, da je termostat zaklenjen.
Termostat odklenemo tako, da ponovno približno 15 sekund držimo tipko
.
Spreminjanje nastavitev s tipkami ali gumbom pri zaklenjenem termostatu ni mogoče ali pa je omejeno.

i

Ključ za zaklepanje termostata nastavimo v programski skupini S1.9 .

IZBIRA MED OGREVANJEM IN HLAJENJEM
Iz ogrevanja v hlajenje in obratno preklopite tako, da približno 15 sekund držite tipko
Na zaslonu se izpiše
- ogrevanje ali
- hlajenje (slika 18).

(slika 17). Po pisku tipko spustite.

Slika 17

Slika 18

PRIMERI UPORABE TERMOSTATA
S1.1

Način regulacije

1

Ogrevalni krog

(ON / OFF delovanje)

2

(ON / OFF delovanje)

3

(3 točkovno delovanje)

ST2R

ST2RDR

ST2TX

ST2JV

ST2JVDR

i

Termostat samodejno prepozna priključen modul, zato pri menjavi modula nastavimo samo ustrezno regulacijsko shemo.

i

Za izklop ogrevanja sanitarne vode pri
nastavljeni temperaturi, je potreben
priklop dodatnega tipala. V nasprotnem
primeru se sanitarna voda ogreva samo
po programski uri.

Ogrevalni krog

in sanitarna voda
Ogrevalni krog

4

Ogrevalni krog in kotel

5

Talno ogrevanje

6

Ogrevanje
sanitarne vode
Pretočni kotel
Junkers ali Vaillant

(ON / OFF delovanje)

7

Za regulacijo talnega ogrevanja je obvezen priklop dodatnega temperaturnega
tipala.

(regulacija plamena)

8

Pretočni kotel
Junkers ali Vaillant
in sanitarna voda

9

Direktni ogrevalni krog in
hlajenje

Na sobni termostat ST2 se lahko
priključijo samo tipala tipa Murata.

LEGENDA:
- tovarniška nastavitev

- možna nastavitev

- možna nastavitev pri kateri je obvezen priklop dodatnega tipala

MENI
Vsi podatki in nastavitve se nahajajo v 10 skupinah, ki sestavljajo osnovni meni:
CH1 · Programska ura za ogrevanje prostorov
P2 ···· Programske nastavitve - skupina 2
CH2 · Programska ura za ogrevanje sanitarne vode
P3 ···· Programske nastavitve - skupina 3
CH3 · Programska ura za komfortno temperaturo
S1 ···· Servisne nastavitve - skupina 1
d1 ···· Podatki o termostatu
S2 ···· Servisne nastavitve - skupina 2
P1···· Programske nastavitve - skupina 1
S3 ····· Servisne nastavitve - skupina 3

Opuščen
program

Priklic menija
Meni prikličete tako, da držite tipko

in pritisnete na tipko

. Po pisku tipki spustite.

Navigacija v meniju
V meniju dobijo tipke sobnega termostata drug pomen, ki je
označen pod tipkami (slika 13).
Med skupinami v meniju se premikate s tipko
(
) v levo in s
tipko
( ) v desno (slika 14). Med vrsticami v skupini se
premikate s tipko
( ) navzdol in s tipko ( ) navzgor. Za
lažje razumevanje in navigacijo smo vsako nastavitev oz. parameter poimenovali. Prva dva znaka pomenita ime skupine, tretji znak
pa zaporedno številko nastavitve oziroma parametra (slika 15).

OPUŠČEN PROGRAM
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Slika 13

Vstop

Slika 14

Skupine S so s tovarniško nastavitvijo
zaklenjene in jih ne vidite.

Slika 15

Programska ura za ogrevanje prostorov CH1
Za nastavitev časovnega programa glej poglavje Spreminjanje časovnega programa.
Programska ura za ogrevanje sanitarne vode CH2
Za nastavitev časovnega programa glej poglavje Spreminjanje časovnega programa .
Programska ura za komfortno temperaturo CH3
Za nastavitev časovnega programa glej poglavje Spreminjanje časovnega programa.
Podatkovna skupina d1
Ta skupina je neke vrste osebna izkaznica sobnega termostata. Skupina d1 prikazuje podatke o termostatu, spreminjanje
nastavitev pa ni možno. Podatki v skupini si sledijo v naslednjem vrstnem redu:
- [d1.1] Tip sobnega termostata (ST2)
- [d1.2] Verzija programa
- [d1.3] Ogrevanje ali hlajenje
- [d1.4] ED konstanta ali hitrost motornega pogona in reg. naprava
- [d1.5] Kalibracija vgrajenega temperaturnega tipala
- [d1.6] Kalibracija ločenega temperaturnega tipala
- [d1.7] Način regulacije
- [d1.8] Napetost baterije
- [d1.9] Rezervirano
Programska skupina P1
Programska skupina P1 je namenjena za osnovne nastavitve termostata. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno
približno 5 sekund držati tipko
. Parameter prične utripati. S pritiskanjem na tipko
( ) ali ( ) mu spreminjate vrednost. Nastavljeno vrednost shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko
.

i

Opisan postopek velja za spreminjanje parametrov v vseh skupinah.

Programska skupina P2
Programska skupina P2 je namenjena za dodatne nastavitve termostata.
V skupini P2 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P2.1] Temperatura sanitarne vode (20 °C ÷ 80°C); (55 °C)
- [P2.2] Vklopna histereza za sanitarno vodo (0.5 °C ÷ 10 °C); (4 °C)
- [P2.3] Minimalna temperatura kotla (20 °C ÷ 70 °C); (50 °C)
- [P2.4] Maksimalna temperatura kotla (50 °C ÷ 97 °C); (90 °C)
- [P2.5] Maksimalna temperatura dvižnega voda (25 °C ÷ 95 °C); (65 °C)
- [P2.6] Maksimalna dovoljena temp. estriha (10 °C ÷ 40 °C); (30 °C)
- [P2.7] Nastavitev piskača (- - - brez piskanja, 1 - pri tipkanju, 2 - pri preklopu ure, 3 - pri tipkanju in preklopu ure); (1)
- [P2.8] Številka kanala za radijski modul (1 ÷ 16); (1)
- [P2.9] Tip radijskega modula (1 - AM modul, 2 - FM modul); (1)
- [P2.10] Prikaz temperatur na zaslonu (1 - vgrajeno tipalo, 2 - dodatno tipalo, 3 - obe tipali izmenično,
4 - prikaz želene temperature); (1)
- [P2.11] Hitrost motornega pogona (1 ÷ 8 min); (2 min)
- [P2.12] Tvmin pri hlajenju (10 ÷ 24 °C); (16 °C)
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V skupini P1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P1.1] Nočna temperatura (6 °C ÷ 26 °C); (17 °C)
- [P1.2] Znižanje temperature v ECO načinu delovanja
; (-3 °C)
- [P1.3] Temperatura zaščite proti zmrzovanju (2 °C ÷ 20 °C, - - - izklop zaščite, P - nastavitev temp. z gumbom); (6 °C)
- [P1.4] Temperatura v počitniškem načinu delovanja (5 °C ÷ 25 °C); (12 °C)
- [P1.5] ED konstanta (5 min ÷ 50 min, - - - izklopljeno); (20 min)
- [P1.6] Prikaz regulacijske naprave (1 - oljni kotel, 2 - plinski kotel, 3 - motorni pogon, 4 - črpalka, - - - brez prikaza); (1)
- [P1.7] Kalibracija vgrajenega temperaturnega tipala (-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)
- [P1.8] Komfortna temperatura (10 °C ÷ 30 °C, - - - izklopljeno); (- - -)
- [P1.9] Periodičen vklop črpalk in mešalnega ventila (- - - izklopljen, 1 - vklopljen)1; (1)
1
Vklop se izvrši vsako soboto ob:
21:01 - vklop obtočne črpalke ali mešalnega ventila,
21:02 - vklop obtočne črpalke za sanitarno vodo.

Programska skupina P3
Programska skupina P3 je namenjena za nastavitev načina delovanja pri daljinskem vklopu s telefonom. V skupini P3 so
sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P3.1] Želena temperatura ogrevanja pri daljinskem vklopu (10 °C÷30 °C, P -temperatura nastavljena z gumbom); (P)
- [P3.2] Način delovanja pri dalj. vklopu (1 - ogrevanje prostorov, 2 - ogrevanje sanitarne vode, 3 - ogrevanje prostorov in
sanitarne vode, 4 - preklop na hlajenje, 5 - vklop Party delovanja1); (3)
Servisna skupina S1
Servisna skupina S1 je namenjena za servisne nastavitve termostata.
V skupini S1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [S1.1] način regulacije
(1 - Ogrevalni krog (ON / OFF delovanje),
2 - Ogrevalni krog (ON / OFF delovanje) in sanitarna voda,
3 - Ogrevalni krog (3 točkovno delovanje),
4 - Ogrevalni krog (ON / OFF delovanje) + kotel z vgrajenim grelnikom sanitarne vode,
5 - Talno ogrevanje,
6 - Sanitarna voda,
7 - Pretočni kotel Junkers ali Vaillant (regulacija moči),
8 - Pretočni kotel Junkers ali Vaillant in cirkulacija san. vode),
9 - Ogrevalni krog (ON/OFF) in hlajenje (ON/OFF);
(odvisno od vgrajenega modula - glej Tabelo 2)
- [S1.2] Namen uporabe dodatnega tipala
(- - - brez tipala, 1 - sobno tipalo, 2 - zunanje tipalo, 3 - tipalo v grelniku sanitarne vode, 4 - tipalo estriha,
5 - tipalo kotla, 6 - tipalo dvižnega voda); (odvisno od vgrajenega modula - glej Tabelo 2)
- [S1.3] Izračun sobne temperature (1 - vgrajeno tipalo, 2 - dodatno tipalo, 3 - najnižja temperatura,
4 - najvišja temperatura, 5 - srednja vrednost obeh temp.); (odvisno od vgrajenega modula - glej Tabelo 2)
- [S1.4] Kalibracija dodatnega temperaturnega tipala (-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)
- [S1.5] Zaokrožanje prikaza izmerjenih temperatur (0.1 °C, 0.2 °C, 0.5 °C, 1.0 °C); (0,5 °C)
- [S1.6] Optimiranje časa vklopa ogrevanja1 (- - - brez optimiranja, 1 - optimiranje je vključeno); (- - -)
- [S1.7] Regulacijski algoritem (1 - P-regulator, 2 - PI-regulator); (2)
- [S1.8] Možnost izbire pred-nastavljenih časovnih programov (- - - izbira ni možna, 1 - fiksni, 2 - osebni, 3 - vsi programi); (3)
- [S1.9] Ključ za zaklepanje termostata (- - - ni zaklepanja, 1 - ni zaklepanja, omejeno je delovanje tipke
,
2 - omogočena je tipka Party in gumb, 3 - omogočena je samo tipka Party, 4 - vse zaklenjeno); (2)
- [S1.10] Časovna blokada ponovnega vklopa izhodnega releja (- - - brez, 1 ÷ 5 min); (- - -)
Servisna skupina S2
Servisna skupina S2 je namenjena za dodatne servisne nastavitve termostata.
V skupini S2 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [S2.1] Min. vrednost skale za nastavitev želene temperature (0 °C ÷ 90 °C); (10 °C)
- [S2.2] Maks. vrednost skale za nastavitev želene temp. (10 °C ÷ 90 °C)
- [S2.3] Omejitev nastavljanja najnižje želene temperature (0 °C ÷ 90 °C, - - - brez omejitve); (30 °C)
- [S2.4] Omejitev nastavljanja najvišje želene temperature (10 °C ÷ 90 °C, - - - brez omejitve); (- - - )
- [S2.5] Histereza delovanja termostata (± 0.2 °C ÷ ± 10 °C); (± 0.2 °C)
- [S2.6] Širina P-cone (± 0.5 °C ÷ ± 10 °C); (± 0.7 °C)
- [S2.7] Korekcija tekočega časa (-5 sek/dan ÷ 5 sek/dan); (0 sek/dan)
- [S2.8] Diferencialna konstanta (0.1 ÷ 10)1; (1)
- [S2.9] Proporcionalna konstanta (0.1 ÷ 10)1; (1)
- [S2.10] Integralna konstanta (0.1 ÷ 10)1; (1)
1

Nastavitve S2.8, S2.9 in S2.10 veljajo le za ogrevalni krog s 3 točkovnim delovanjem.

Servisna skupina S3
Servisna skupina S3 je namenjena za posebne servisne nastavitve termostata. V skupini S3 so sledeči parametri:
- [S3.1] Zaklepanje skupin v meniju (- - - ni zaklepanja, 1 - zaklenjene so skupine S, 2 - zaklenjene so skupine S in P,
3 - zaklenjen je celotni meni); (2)

Opuščen
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i

i
1

Dostop do parametra S3.1 je omogočen s posebno bližnjico. Le to aktivirate tako, da približno 20 sekund pritisnete in držite tipko
(slika 16).
Po pisku tipko spustite. Na zaslonu se izpiše parameter (S3.1). Sedaj lahko
parameter spremenite, lahko pa se premaknete na poljuben parameter in
ga spremenite.

Reset termostata
Pritisnite tipki

in

ter ju držite pritisnjeni približno 30 s. Po pisku je reset izveden.

Priporočamo uporabo tipke.
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Slika 16

452

16 Radijski sprejemnik RX22
RX22 je radijski sprejemnik, ki se skupaj s sobnim termostatom ST2TX uporablja za brezžično reguliranje ogrevanja.
RX22 pa ima poleg dveh relejnih izhodov še možnost priključitve dveh temperaturnih tipal.

IZGLED RADIJSKEGA SPREJEMNIKA
RX22 je radijski sprejemnik, ki se skupaj s
sobnim termostatom ST2TX uporablja za
brezžično reguliranje ogrevanja.
Radijski sprejemnik ima poleg dveh relejnih
izhodov še možnost priključitve dveh temperaturnih tipal.

Lučka za
signalizacijo
relejnega
izhoda R1

Lučka za
signalizacijo
relejnega
izhoda R2

Antena

Gumb za
nastavitev
temperature
sanitarne vode

NASTAVITEV DELOVANJA
NASTAVITEV TEMPERATURE SANITARNE VODE
Želeno temperaturo sanitarne vode nastavite z gumbom v območju od 25 °C do 75 °C. Nastavitev nima
pomena pri shemah brez grelnika sanitarne vode.

Če zavrtite gumb v položaj OFF, se ogrevanje sanitarne vode izklopi.

Če zavrtite gumb v položaj ST2, se želena temperatura
sanitarne vode nastavlja s parametrom P2.1 na sobnem termostatu ST2TX.

ROČNO DELOVANJE
V primeru, da RX22 ne sprejema radijskega signala
od ST2TX več kot 9 minut, se oba relejna izhoda
izklopita, lučki za signalizacijo delovanja pa utripata.
Takrat lahko z gumbom za nastavitev temperature
sanitarne vode, vklopite oziroma izklopite posamezni rele.
Ko je rele izključen, lučka kratko zasveti in je dolgo
ugasnjena.
Ko pa je rele vključen, lučka dolgo zasveti in je kratko ugasnjena.

R1=OFF
R2=OFF

R1=ON
R2=OFF

R1=OFF
R2=ON

R1=ON
R2=ON

NASTAVITEV MINIMALNE TEMPERATURE KOTLA

i

Opuščen
program

Minimalno temperaturo kotla nastavite z gumbom
v območju od 10 °C do 70 °C.

Nastavitev ima učinek samo kadar je priključeno temperaturno tipalo kotla.
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KODIRNO STIKALO
S prvimi štirimi stikali izbirate številko
kanala za brezžično povezavo z
ST2TX. Številka kanala se mora ujemati z nastavitvijo številke kanala na
ST2TX!

položaj
št.
stikal kanala

Nastavitev se nahaja v parametru
P2.8. S stikalom S5 izberete vrsto
temperaturnih tipal. Funkcija stikala
S6 je odvisna od izbrane sheme
(parameter S1.1) na ST2TX.

položaj
št.
stikal kanala

položaj
št.
stikal kanala

položaj
št.
stikal kanala

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

priključena so tipala
Pt1000

funkcija stikala S6 je odvisna od
izbrane sheme, zato je pri vsaki
shemi posebej opisana.

priključena so tipala KTY10

TESTIRANJE RADIJSKE POVEZAVE
Preverite, da ste na sprejemniku RX22 izbrali enako številko kanala, kot ste jo nastavili na
sobnem termostatu ST2TX v parametru P2.8. Nato na sobnem termostatu aktivirate testni način delovanja. Pritisnite in držite tipko
in nato pritisnite tipko
za 5 sekund.
Po pisku tipki spustite. V levem delu prikazovalnika na ST2TX se izpiše "tSt".

Prikaz delovanja pri sprejemnikih RX22 z verzijo programa do V1.9
Če povezava deluje, se R1 v intervalu 2 sekund vklaplja in izklaplja. Sprejemnik vsakih 10 sekund zniža občutljivost sprejema, kar signalizira lučka R2. Radijska povezava bo zanesljivo delovala, če bo R1 preklapljal tudi pri znižani občutljivosti
sprejemnika.
Prikaz delovanja pri sprejemnikih RX22 z verzijo programa od V2.0
Če povezava deluje se R1 v intervalu 2 sekund vklaplja in izklaplja. Signalna lučka R2 pa z utripanjem prikaže jakost signala, ki je lahko od 1 do 5 utripov. Radijska povezava bo zanesljivo delovala, če je jakost signala vsaj 2 utripa.

i

Testni način delovanja se samodejno izključi po 5 minutah. Lahko pa ga kadarkoli izključite z ukazom za hiter izhod (Escape).

OPIS PRIKLJUČNIH SPONK
Opis - električno omrežje

št.

Opis - temperaturna tipala1

1

dovod (ničelni vodnik)

7

tipalo temperature T1

2

dovod (fazni vodnik)

8

masa

3

skupni kontakt releja R2

9

tipalo temperature T2

4

delovni kontakt releja R1

10

masa

5

delovni kontakt releja R2

6

dovod (zaščitni vodnik)

Opuščen
program

št.
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S1.1 = 9

S1.1 = 6

Sanitarna voda

Direktni ogrevalni krog in
hlajenje

S1.1 = 5

S1.1 = 4 in P1.6
=2

Električno talno ogrevanje samo RX22

Plinski pretočni kotel

Direktni ogrevalni krog in
kotel z grelnikom sanitarne
vode

S1.1 = 4

S6 = ON
- talno ogrevanje
(Tvmax=50°C)
S6 = OFF
- radiatorsko ogrev.
(Tvmax=90°C)

S1.1 = 3

Mešalni ogrevalni krog

S6 = ON
- kotel na trdo kurivo
S6 = OFF
- kotel na tekoče gorivo

S1.1 = 2

Direktni ogrevalni krog in
sanitarna voda

S6 = OFF

S6 = OFF

S6 = OFF

S6 = OFF

S6 = OFF

S6 = ON

S1.1 = 1

Dva direktna ogrevalna
kroga (dve coni)

S6 =OFF

S1.1=1

Nastavitev RX2x

Direktni ogrevalni krog

Nastavitev
ST2TX

kotel

kotel

estrih

/

kotel

kotel

kotel

kotel

kotel

tipalo T1

/

grelnik
sanitarne vode

/

/

potopljeni grelnik
sanitarne vode

dvižni vod

grelnik
sanitarne vode

/

/

tipalo T2

/

želena
temp .sanitarn
e vode

/

/

želena temp.
sanitarne vode

/

želena temp.
sanitarne vode

/

/

sprednji
gumb

minimalna temp.
kotla Tkmin

minimalna tem.
kotla Tkmin

/

/

gorilnik

črpalka
sanitarne
vode

električni
grelnik

/

črpalka
ogrevalnega
kroga

odpiranje
mešalnega
ventila (M+)

minimalna temp.
kotla Tkmin

minimalna temp.
kotla Tkmin

črpalka
ogrevalnega kroga

črpalka prvega
ogrevalnega kroga
(št. kanala)

črpalka
ogrevalnega kroga

rele R1

minimalna temp.
kotla Tkmin

minimalna temp.
kotla Tkmin

minimalna temp.
kotla Tkmin

zadnji gumb

klimat

gorilnik

/

plinski pretočni kotel

gorilnik

zapiranje
mešalnega
ventila (M-)

črpalka sanitarne
vode

črpalka drugega
ogrevalnega kroga
(št. kanala+1)

gorilnik

rele R2

MOŽNE REGULACIJSKE SHEME IN NASTAVITEV PARAMETROV

Shema 101 (T1) - Regulacija kotla

Opuščen
program

Shema 102 (T1) - Direktni ogrevalni krog
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Shema 103 (T1) - Mešalni ogrevalni krog

Opuščen
program

Shema 104 (T1) - Direktni ogrevalni krog—kalorifersko ogrevanje
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Shema 111 (ST2R) - Regulacija kotla
Nastavitev parametra S1.1=1.

Shema 112 (ST2R) - Črpalka za direktni ogrevalni krog
Nastavitev parametra S1.1=1.

N
3

L

KF

L

Opuščen
program

N
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Shema 113 (ST2R) - Ogrevalni krog z mešalnim ventilom (ON/OFF delovanje)
Nastavitev parametra S1.1=1.

N
L

3

KF

N

5
4
3
2
1

1
~

L
N

Shema 114 (ST2R) - Plinski pretočni kotel

Opuščen
program

Nastavitev parametra S1.1=1.

459

OPUŠČEN PROGRAM

Shema 115 (ST2R) - Električno talno ogrevanje
Nastavitev parametra S1.1=5.

Shema 116 (ST2R) - Ogrevanje sanitarne vode

Opuščen
program

Nastavitev parametra S1.1=6.

OPUŠČEN PROGRAM

460

Shema 117 (ST2RDR) - Direktni ogrevalni krog
Nastavitev parametra S1.1=1.

Shema 117b (ST2RDR) - Direktni ogrevalni krog in ogrevanje sanitarne vode

Opuščen
program

Nastavitev parametra S1.1=2.
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Shema 118 (ST2RDR) - Mešalni ogrevalni krog (3 točkovno delovanje)
Nastavitev parametra S1.1=3.

Shema 119 (ST2RDR) - Direktni ogrevalni krog in kotel z vgrajenim grelnikom sanitarne vode

Opuščen
program

Nastavitev parametra S1.1=4.
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Shema 119b (ST2RDR) - Ogrevanje sanitarne vode
Nastavitev parametra S1.1=6.

Shema 120 (ST2RDR) - Direktni ogrevalni krog in hlajenje

Opuščen
program

Nastavitev parametra S1.1=9.
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Shema 121 (ST2TX in RX22) - Direktni ogrevalni krog
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=1.
Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF.

Shema 122 (ST2TX in RX22) - Dva direktna ogrevalna kroga (dve coni)
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=1.

1. OGR.
KROG

Opuščen
program

Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=ON.
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2. OGR.
KROG

Shema 123 (ST2TX in RX22) - Direktni ogrevalni krog in sanitarna voda
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=2.
Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF pri
kotlu na tekoče kurivo.
Kodirno stikalo S6=ON pri
kotlu na trdo kurivo.

Shema 124 (ST2TX in RX22) - Mešalni ogrevalni krog
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=3.

Opuščen
program

Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF pri
radiatorskem ogrevanju
(Tvmax=90°C).
Kodirno stikalo S6=ON pri
talnem ogrevanju
(Tvmax=50°C).
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Shema 125 (ST2TX in RX22) - Direktni ogrevalni krog in kotel z grelnikom sanitarne vode
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=4.
Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF

Shema 126 (ST2TX in RX22) - Plinski pretočni kotel
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=4.
Parameter P1.6=2.

Opuščen
program

Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF pri
radiatorskem ogrevanju
(Tvmax=90°C).
Kodirno stikalo S6=ON pri
talnem ogrevanju
(Tvmax=50°C).
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Shema 127 (ST2TX in RX22) - Električno talno ogrevanje
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=5.
Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF

Shema 128 (ST2TX in RX22) - Sanitarna voda
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=6.

Opuščen
program

Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF.
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Shema 128b (ST2TX in RX22) - Direktni ogrevalni krog in hlajenje
Nastavitev ST2TX:
Parameter S1.1=9.
Nastavitev RX22:
Kodirno stikalo S6=OFF

Shema 129 (ST2JV) - Plinski pretočni kotel Junkers

Opuščen
program

Nastavitev ST2JV:
Parameter S1.1=7.
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Shema 130 (ST2JV) - Plinski pretočni kotel Vaillant
Nastavitev ST2JV:
Parameter S1.1=7.

Shema 131 (ST2JVDR) - Plinski pretočni kotel Junkers in cirkulacija sanitarne vode

Opuščen
program

Nastavitev ST2JVDR:
Parameter S1.1=8.
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Shema 132 (ST2JVDR) - Plinski pretočni kotel Vaillant in cirkulacija sanitarne vode

Opuščen
program

Nastavitev ST2JVDR:
Parameter S1.1=8.
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16 Regulatorji konstantne temperature povratnega voda
ACC10
Regulator konstantne temperature ACC10 je namenjen za regulacijo konstantne temperature dovoda ali povratka. Vgrajen
v ohišje motornega pogona. Uporablja se za regulacijo povratne temperature kotlov na trdo kurivo oziroma polnjenje hranilnika, za regulacijo temperature dovoda za bazene in druge sisteme ogrevanja ali hlajenja. Regulator ACC10 je enostaven
za montažo in uporabo.

Opis parametra

Območje nastavitve

Nastavi se želena temperatura dovoda. Regulator vzdržuje nastavljeno temperaturo dovoda s tritoč- 0 ÷ 99 °C
kovno regulacijo mešalnega ventila.
Nastavi se smer odpiranja mešalnega ventila. Pri popolno odpretm mešalnem ventilu je cirkulacija
samo skozi porabnik.
- odpiranje v levo
- odpiranje v desno

÷

Nastavi se način delovanja regulatorja.
- ogrevalni način
- hladilni način
Nastavitev pove kako intenzivno regulator popravlja položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost
pomeni krajše pomike, večja vednost pa daljše pomike mešalnega ventila.

÷

Privzeta vrednost

60 °C

0,2 ÷ 2,5
1

Nastavitev pove kako pogosto regulator popravlja položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost pome- 0,2 ÷ 2,5
ni redkejše, večja vrednost pa pogostejše popravljanje lege mešalnega ventila.

1

Nastavi se jakost vpliva spremembe temperature dvižnega voda na delovanje regulacije mešalnega 0,2 ÷ 2,5
ventila.

1

Nastavi se čas delovanja mešalnega ventila, ki je potreben, da pri spremembi smeri, nevtralizira
zračnost sklopa motornega pogona in mešalnega ventila.
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ACC20

Opuščen
program

Regulator konstantne temperature ACC20 je namenjen za regulacijo konstantne temperature dovoda ali povratka. Vgrajen je v
ohišje motornega pogona. Uporablja se za regulacijo povratne temperature kotlov na trdo kurivo oziroma polnjenje hranilnika, za
regulacijo temperature dovoda za bazene in druge sisteme ogrevanja ali hlajenja. Regulator ACC20 skrbi tudi za krmiljenje obtočne črpalke. Regulator ACC20 je enostaven za montažo in uporabo. Nastvitev se izvaja s pomočjo kapacitivnih tipk, ki so odporne
na mehanske vplive, vlago in prah.
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