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Spoštovani kupec! 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje. Odločili ste se za kvaliteten in moderno zasnovan način regulacije 
centralnega ogrevanja. 

Regulacija centralnega ogrevanja DA ali NE? 

Regulirano ogrevanje že dlje časa ni več privilegij nekaterih. Široka paleta in ugodne cene regulatorjev 
na domačem tržišču, bodo prepričale vse tiste, ki želijo brezskrbno, udobno in varčno preživeti zimo, 
ob tem pa se pridružiti vse večji družini ekološko osveščenih ljudi. 
Najbolj enostaven način regulacije je prav gotovo ročna regulacija. Le-ta se je ukoreninila v času peči 
na trda goriva, kjer druge možnosti regulacije pravzaprav niti ni bilo. Pri prehodu na tekoča goriva 
(olje, plin) pa se odpirajo možnosti uporabe najrazličnejših regulacij ogrevanja. 
Seveda bodo nekateri še naprej uporabljali ročno regulacijo, ki je predvsem zelo neudobna in 
nenatančna, kar pomeni tudi potratna. Zavedati se moramo, da samo 1°°°°C previsoka sobna 
temperatura podraži ogrevanje za približno 6 odstotkov. 
 
Najbolj enostavna je regulacija s pomočjo sobnega termostata. Le-tega namestite v dnevni prostor, 
nastavite želeno komfortno (dnevno) temperaturo in varčevalno (nočno) temperaturo ter na 
programski uri še intervale v katerih želite komfortno temperaturo. Po teh nastavitvah vam bo sobni 
termostat vklapljal in izklapljal bodisi črpalko, peč ali motorni pogon na mešalnem ventilu in s tem 
vzdrževal želeno temperaturo v prostoru. Ker je delovanje sobnega termostata omejeno le na vklop in 
izklop določenega porabnika, mu zato rečemo, da deluje dvotočkovno. Prav zaradi dvotočkovnega 
delovanja nastajajo pri regulaciji ogrevanja problemi »vroče hladnih radiatorjev«, hkrati pa zaradi 
sunkovitih sprememb temperature vode v radiatorjih prihaja do neželenega pokanja v njih. 
Rešitev teh problemov zagotovo predstavljajo tritočkovni (zvezni) regulatorji ogrevanja.  
Regulatorji ogrevanja namreč s pomočjo mešalnega ventila pripravljajo (mešajo) ogrevalno vodo tako, 
da ogrevanje prostorov poteka brez sunkov, grelna telesa pa niso ne vroča ne hladna. Takšna 
regulacija ogrevanja ne zagotavlja le izredno stabilne temperature in ugodne klime v prostoru, temveč 
maksimalno varčuje z gorivom in ščiti vaš ogrevalni sistem. 
Regulatorji ogrevanja delujejo tako, da zvezno, v odvisnosti od zunanje temperature, uravnavajo 
temperaturo dvižnega voda (grelnih teles) in s tem vzdržujejo želeno sobno temperaturo. 
Različni tipi regulatorjev vam pripravljajo tudi sanitarno vodo skozi vse leto, ščitijo vaš ogrevalni sistem 
pred zmrzovanjem, ko ste na zimskih počitnicah, zagotavljajo optimalno delovanje vaše peči ...  
Pomembno je vedeti, da s kakovostno regulacijo ogrevanja lahko porabo goriva zmanjšamo za 15 do 
25 odstotkov, v primerjavi z nepopolno ali slabo regulacijo.  
Največji prihranki pri gorivu so v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen), katera so pri nas vedno daljša. 
Takrat je potrebno prostore ogrevati le z nizkimi temperaturami in to regulatorji na zunanjo 
temperaturo zmorejo. 
S pomočjo ustreznega regulatorja ogrevanja boste zagotovo bistveno prispevali k kvaliteti vašega 
bivanja tudi v hladnejših dneh. 
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1. Delovanje 
Digitalni kompaktni regulator centralnega ogre-
vanja COMPACT CMP12 regulira: 
• temperaturo dvižnega voda v odvisnosti od 

zunanje, sobne temperature ter drugih 
nastavitev in 

• delovanje obtočne črpalke. 
Osnovo regulatorja tvori tako imenovani zvezni 
regulator s trotočkovnim krmiljenjem mešalnega 
ventila. Le-ta zvezno, v odvisnosti od zunanje 
temperature, izbrane ogrevalne karakteristike 
ter drugih nastavitev, regulira temperaturo 
dvižnega voda in s tem grelnih teles. Tempera-
tura dvižnega voda se regulira s pomočjo 
mešalnega ventila in motornega pogona. 
Za časovno programiranje ogrevanja je 
vgrajena tedenska digitalna programska ura. 
Ura se napaja iz vgrajene alkalne baterije 
(LR6). Ura deluje brez napajanja od 2 do 4 leta 
in pri tem ohrani vse nastavitve. 
Vgrajena logika vklapljanja obtočne črpalke 
deluje tako, da se črpalka izklopi, če je želena 
temperatura dvižnega voda manjša od sobne 
temperature. Črpalko priklopimo neposredno na 
regulator in ne potrebujemo nobenega 
dodatnega elementa. 
Regulator ima vgrajeno zaščito proti zmrzova-
nju (8 ºC) in omejevanje največje  temperature 
dvižnega voda. 
Največja temperatura dvižnega voda pri 
radiatorskem ogrevanju je 95 ºC in 45 ºC pri 
talnem ogrevanju. Omejevanje deluje tako, da 
regulator postopoma zapira mešalni ventil, 
kadar je temperatura dvižnega voda presežena. 
V poletnih časih, ko regulator ne ogreva 
prostorov, skrbi tudi za ciklično zaganjanje 
obtočne črpalke in mešalnega ventila. Ti 
intervali se ponavljajo vsakih 100 ur. Regulator 
najprej zažene za tri minute obtočno črpalko, 
nato vključi odpiranje mešalnega ventila za 
osem minut in na koncu še zapiranje 
mešalnega ventila za  deset minut. 
Kadar zunanjega tipala nismo priklopili ali pa je 
poškodovano, se regulator sam prestavi v režim 
delovanja brez zunanjega tipala in ogreva 
prostore. Sedaj si iz sobne temperature in 
nastavljene strmine izračuna želeno 
temperaturo dvižnega voda. Kako “močno” naj 
deluje regulator nastavimo s strmino ogrevalne 
krivulje. 
Na regulator lahko poleg tipala dvižnega voda 
priključimo še tipalo povratnega voda RLF, če 
ne priklopimo sobnega korektorja FT10. Takrat 

si regulator iz obeh temperatur vode (dvižne in 
povratne) izračuna srednjo vrednost. Na ta 
način bo ogrevanje prostorov, ob prehodih iz 
nočnega v dnevni režim, hitrejše. S tem smo 
delno nadomestili sobni korektor. 
Delovanje regulatorja lahko krmilimo tudi s 
telefonsko krmiljenim stikalom. Glejte poglavje 
“Daljinski vklop s telefonom”. 
V primerih okvar nam regulator sporoča 
napake, če postavimo preklopnik v položaj 
ročnega delovanja. V tem položaju lahko tudi 
ročno vrtimo mešalni ventil z gumbom za 
nastavitev nočne temperature. Če gumb 
zavrtimo v levo, se premika motorni pogon v 
levo, če zasučemo v desno pa v desno. Motorni 
pogon miruje, če je gumb v srednjem položaju. 
Montaža regulatorja COMPACT CMP12 je 
enostavna, saj sta regulator in motorni pogon 
za mešalni ventil združena v eno ohišje. Tako 
se celotni regulator zmontira kar na mešalni 
ventil. Regulator povežemo še s tipali, sobnim 
korektorjem, črpalko in montaža je končana. 
Kompaktni regulator COMPACT CMP12 je 
izdelan v integrirani elektronski tehnologiji in 
predstavlja optimalno kombinacijo varčnosti, 
udobja in cene. 
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2. Nastavitev temperature 
Osnovno nastavitev želene temperature v prostoru 
naravnamo na regulatorju z gumbom  in . Z gumbom  
nastavimo dnevno temperaturo in z gumbom  nočno ali 
varčevalno temperaturo. Nastavitev želene temperature se 
odraža kot paralelni premik ogrevalne karakteristike, kar 
prikazuje slika 1. 

2.1. Gumb za nastavitev dnevne temperature  
V času ogrevanja, ko je programska ura v stanju ON, se 
temperatura uravnava po nastavitvi gumba z oznako . 
Območje nastavitve dnevne temperature je od 12 °C do 28 °
C.  
Pri tem pomeni: 
• nastavitev "0" približno 20 °C sobne temperature, 
• nastavitev "+4" približno 28 °C sobne temperature, 
• nastavitev "-4" približno 12 °C sobne temperature. 

2.2. Gumb za nastavitev nočne temperature  
V času ogrevanja, ko je programska ura v stanju OFF, se 
temperatura uravnava po nastavitvi gumba z oznako . 
Območje nastavitve nočne temperature je od 8 °C do 24 °C. 
Pri tem pomeni: 
• nastavitev "0" približno 20 °C sobne temperature, 
• nastavitev "+2" približno 24 °C sobne temperature, 
• nastavitev "-6" približno 8 °C sobne temperature. 
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Zaradi akumulacije toplote temperatura v nočnem času ne bo 
padla toliko, kot je nastavljeno na gumbu. Pomembno je, da 
se tudi v tem času objekt ustrezno ogreva, še posebno, ko so 
zunanje temperature zelo nizke. 
Zaradi prilagoditve na vaš ogrevalni sistem je možno 
odstopanje dejanske sobne temperature od nastavljene, 
vendar ne za več kot 2 °C (navzgor ali navzdol). To odpravimo 
tako, da položaj gumba ustrezno spremenimo. Zaradi 
akumulacije toplote je lahko odstopanje sobne temperature v 
nočnem programu večje. 

3. Nastavitev strmine ogrevalne karakteristike 
Z nastavitvijo strmine ogrevalne karakteristike prilagodimo 
regulator na objekt, ki ga reguliramo. 
Pozor! Pravilna nastavitev strmine ogrevalne 
karakteristike je predpogoj za kakovostno delovanje 
regulatorja. 
Lega ogrevalne karakteristike pove, kolikšna je pri določeni 
zunanji temperaturi potrebna temperatura grelnih teles. 
Strmina (S) je torej kvocient spremembe temperature 
dvižnega voda in spremembe zunanje temperature.  
Primer izračuna strmine ogrevalne karakteristike za 
radiatorsko ogrevanje: 
• pri zunanji temperaturi -15 °C, 
• je potrebna temperatura dvižnega voda 70 °C, 
• želena sobna temperatura je  20 °C 

S = − −
− −

= ≅( ) *
( )

,70 5 20
20 15

44
35

1 3 . 

*= 5 °C zaradi paralelnega pomika, če je izbrano radiatorsko 
ogrevanje 

 
Primer izračuna strmine ogrevalne karakteristike za talno 
ogrevanje: 
• pri zunanji temperaturi je -15 °C, 
• je potrebna temperatura dvižnega voda 40 °C, 
• želena sobna temperatura je 20 °C 

S = −
− −

= ≅40 20
20 15

20
35

0 6
( )

, . 

Ustrezno karakteristiko lahko izberemo tudi s pomočjo 
diagrama na sliki 2. V diagramu je že upoštevan osnovni 
paralelni premik, ki se samodejno povečuje z večanjem 
strmine. Kadar je s kodirnim stikalom izbrano radiatorsko 
ogrevanje, se krivulje paralelno premaknejo navzgor za 5 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 2 - Ogrevalne krivulje 
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3.1. Korekcija nastavljene ogrevalne karakteristike 
Strmina ogrevalne karakteristike je pravilno izbrana, če ostaja 
sobna temperatura konstantna tudi pri velikih spremembah 
zunanje temperature. Dokler so zunanje temperature nad +5 °
C, uravnavamo sobno temperaturo z gumbom za nastavitev 
dnevne oziroma nočne temperature ali z gumbom na 
korektorju sobne temperature FT10 v dnevnem prostoru. 
Če postane v objektu pri nizkih zunanjih temperaturah 
hladneje, pomeni, da je strmina prenizka in jo povečamo. 
Povečanje strmine naj bo pri enem opazovanju 0,1 do 0,2 
enote. 
Če postane v objektu pri nizkih zunanjih temperaturah topleje, 
pomeni, da je strmina previsoka in jo znižamo. Znižanje 
strmine naj bo prav tako 0,1 do 0,2 enote pri enem 
opazovanju. Presledek med dvema opazovanjema naj bo vsaj 
24 ur. 

4. Daljinski korektor s prostorskim temperaturnim 
tipalom FT10 

S sobnim korektorjem FT10 uravnavamo sobno temperaturo. 
Območje korekcije sobne temperature je ±4 °C. Korigiramo 
dnevno in nočno temperaturo. V sobnem korektorju FT10 je 
vgrajeno tudi tipalo sobne temperature. Odstopanje sobne 
temperature od nastavljene vrednosti vpliva na delovanje 
regulatorja tako, da ustrezno korigira temperaturo dvižnega 
voda. 
Kadar imamo priključen sobni korektor, mora biti kodirno 
stikalo S2 nastavljeno v položaj OFF. Glej poglavje “Kodirno 
stikalo” na strani 15. 
Pozor! V bližino sobnega korektorja nikoli ne postavljamo 
grelnih teles. 

5. Preklopnik za izbiro načina delovanja 
S preklopnikom lahko izberemo način delovanja regulatorja. 
Na voljo imamo pet možnosti: 

 Regulator deluje po programski uri. Osnovno vrednost 
dnevne in nočne temperature nastavimo na regulatorju. 
Fino nastavitev dnevne in nočne temperature opravimo 
na daljinskem korektorju FT10. 

 Regulator deluje po programski uri. Ogreva prostore le, 
ko je po programu dnevni režim. V nočnem režimu je 
aktivna zaščita proti zmrzovanju. 

 Regulator deluje samo po dnevni temperaturi, ne glede 
na časovni program. 
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 Regulator deluje samo po nočni temperaturi, ne glede 
na časovni program. 

 Ogrevanje ne deluje. Aktivna je samo zaščita proti 
zmrzovanju. Regulator vzdržuje sobno temperaturo od 4 
°C do 12 °C, odvisno od položaja gumba na sobnem 
korektorju FT10. V položaju “0” vzdržuje 8 ºC. 

 Ročno delovanje uporabljamo samo za preizkušanje ali 
ob okvari regulatorja. V tem položaju regulator prikazuje 
napake in vklopi obtočno črpalko. Mešalni ventil pa 
lahko poljubno vrtimo z gumbom za nastavitev nočne 
temperature. Če gumb zavrtimo v levo, se premika 
motorni pogon v levo, če zasučemo v desno pa v desno. 
Motorni pogon miruje, če je gumb v srednjem položaju. 

6. Programska ura 

6.1. Zagon ure 
V regulator COMPACT CMP12 je vgrajena tedenska 
enokanalna digitalna programska ura. Ura se napaja iz 
alkalne baterije LR6/1,5 V. Kadar je potrebno baterijo 
zamenjati nam regulator to signalizira z utripajočo lučko na 
čelni strani regulatorja (Poglavje 11.). Menjavo lahko opravite 
sami, kot je opisano v poglavju 9. 
Če se baterija povsem izprazni, moramo: 
a) Resetirati uro; to naredimo tako, da s konico kemičnega 

svinčnika pritisnemo na tipko . 
b) Nastavimo točen čas. 
c) Ponovno moramo vnesti individualni časovni program 

ogrevanja. Po resetu se avtomatsko vzpostavi standardni 
(privzeti) časovni program. 

6.2. Nastavitev točnega časa 
Nastaviti moramo dan v tednu ter uro in minuto točnega časa. 

Pritisnemo in držimo tipko . Zraven pritiskamo na tipko 

 tako dolgo, dokler se na displeju ne pokaže angleška 
oznaka za tekoči dan v tednu: 

S pritiskanjem na tipko  (ure) in nato  (minute) 

nastavimo točen čas. Če tipko  ali  držimo pritisnjeno 
dlje kot 2 sekundi, se prične tekoče spreminjanje ur oziroma 
minut (rollmode). Ura prične teči, v trenutku ko spustimo tipko 

. Ko ura teče, na displeju utripa dvopičje med prikazom ur 
in minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3 - Programska ura 
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Poletni/zimski čas 
Osnova programiranja je srednjeevropski čas. Poletni čas 

vklopimo in kasneje izklopimo s pritiskom na tipko . Na 
displeju se to signalizira, kot je prikazano na sliki 4. 

6.3. Časovno programiranje 
Programska ura, vgrajena v regulator COMPACT CMP12, 
nam omogoča tri nivoje uporabe in prilagoditve zahtevam 
uporabnika: 
a) Standardni program in avtomatski start ure. 
 Start samo ob ponedeljkih ob 20. uri. Glej točko 7.4. 
b) Standardni program in nastavitev točnega časa. 
 Po nastavitvi točnega časa se standardni program 

avtomatsko sinhronizira. Glej točko 7.9. 
c) Individualni časovni program. 
 Delna ali celotna ukinitev standardnega programa s 

preprogramiranjem. 
6.4. Standardni program in avtomatski start ure 
Start programa: 

V ponedeljek ob 20. uri pritisnemo na tipko . Ko tipko 
spustimo, se na displeju pojavi izpis, kot je prikazano na sliki 
5. 
Predtem mora biti ura resetirana! Reset ure je opisan v 
poglavju 7.1. Čas prične teči, aktivira se standardni časovni 
program. Če program poženemo ob drugem času in kateri 
drugi dan v tednu, bo deloval, vendar ustrezno časovno 
prestavljen. Standardni časovni program CH1 vsebuje 
naslednje podatke: 
• Od ponedeljka do petka ob 6. uri ON, to je pričetek 

dnevne temperature ( ), 
• Od ponedeljka do petka ob 22. uri OFF, to je pričetek 

nočne temperature ( ), 
• Sobota in nedelja ob 7. uri ON, to je pričetek dnevne 

temperature ( ), 
• Sobota in nedelja ob 23. uri OFF, to je pričetek nočne 

temperature ( ). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 5 
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Zgoraj navedeni standardni program ustreza najpogostejšim 
zahtevam glede toplotnega udobja in varčevanja z energijo. 
ON na programski uri pomeni delovanje po dnevni temperaturi 

( ). 
OFF na programski uri pomeni delovanje po nočni temperaturi 

( ). 

Običajna nastavitev temperatur:  

 - dnevna temperatura= +22ºC, 
 - nočna temperatura= +16ºC. 

6.5. Dopolnjevanje standardnega časovnega programa CH1 
Standardni časovni program lahko dopolnimo z največ šestimi 
vklopnimi in šestimi izklopnimi ukazi.  
Napotek: 
Zaradi lažjega dela je priporočljivo, da si dodatne vklopne 
in izklopne ukaze pred programiranjem vpišemo v tabelo 
v prilogi A. 
Postopek programiranja je naslednji:  
Za programiranje prvega dodatnega ukaza za vklop petkrat 

pritisnemo  tipko . Na displeju se pokaže izpis, prikazan 
na sliki 6. 
Če želimo najprej vnesti ukaz za izklop, ponovno pritisnemo 

tipko . 

S tipkami ,  in  nastavimo želeni vklopni ukaz 
ON ali izklopni ukaz OFF. Za nadaljevanje programiranja 

pritisnemo tipko . 

Ponovno s tipkami ,  in  nastavimo želeni 
izklopni ali vklopni pogoj. Postopek nadaljujemo s ponovnim 

pritiskom na tipko . Programiranje dodatnih časovnih 

pogojev zaključimo tako, da pritisnemo tipko . Na displeju 
se prikaže tekoči čas. 

6.6. Spreminjanje standardnega časovnega programa 
CH1 

Če želimo delno ali v celoti nadomestiti standardni (privzeti) 
program s svojim časovnim programom, ukrepamo na 
naslednji način: 

Pritisnemo tipko . Na displeju se pojavi prvi vklopni ukaz 
standardnega programa (slika 7). 

S tipkami ,  in  spremenimo oziroma 
prepišemo standardni ukaz z želenim vklopnim ukazom. Zopet 

pritisnemo tipko , na  displeju se pojavi prvi izklopni 
ukaz standardnega programa (slika 8). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 6 

 
 
 

 
Slika 7 

 
 
 

 
Slika 8 



 

Navodila za uporabo in montažo 8 COMPACT CMP12 v1.2 

Ponovno s tipkami ,  in  nadomestimo 

standardni ukaz z želenim. S pritiskom tipke  lahko 
kadarkoli končamo programiranje. 
Na opisani način lahko prepišemo vse ukaze standardnega 
programa (2 vklopna in 2 izklopna ukaza). Pri tem ostane na 
voljo 12 prostih pomnilnih prostorov (6-krat za vklopni in 6-krat 
za izklopni ukaz). Skupno je na voljo 16 pomnilnih prostorov 
(8-krat za vklopni in  
8-krat za izklopni ukaz). 

Če s pritiskanjem tipke  prelistamo vsa pomnilna mesta, 
se pri prehodu s šestnajstega na prvo pomnilno mesto 
kratkotrajno pojavi na displeju izpis, prikazan na sliki 9.  

6.7. Tvorjenje blok ukaza 
Vklopni ali izklopni ukazi, ki jih želimo izvesti ob istem času: 
a) vsak dan,  
b) ob delavnikih,  
c) le ob vikendih  
lahko sprogramiramo z le enim vklopnim ali izklopnim ukazom 
in zasedejo samo eno pomnilno mesto. 
Te kombinacije za dneve imenujemo blok in se lahko pokličejo 
pri programiranju vklopnega ali izklopnega časa s tipko 

. 

6.8. Dopolnjevanje obstoječega bloka  
Vsi vklopni in izklopni časi standardnega programa so sesta-
vljeni s pomočjo bloka. Določen vklopni ali izklopni ukaz 
znotraj blokovne tvorbe lahko onesposobimo in za želeni dan 
v tednu sprogramiramo individualni vklopni ali izklopni ukaz. 
Primer: 
Po standardnem časovnem programu se vklaplja dnevna 
temperatura od ponedeljka do petka ob 6. uri. V petek pa 
želimo vklopiti dnevno temperaturo ob 7. uri. 
Za to sta potrebna dva programska koraka (slika 10): 

1. S pritiskanjem tipke  poiščemo prazno pomnilno 
mesto za izdajo ukaza OFF 

2. S tipkami ,  in  vnesemo petek  in čas 
 (slika 11). Ta izklopni ukaz nasprotuje teden-

skemu blok ukazu za vklop in ima prednost! 
Nato vnesemo nov vklopni ukaz za petek  ob  v 
prosti ON-pomnilni prostor. 

 
 
 

 
Slika 9 

 
 
 

 
Slika 10 

 
 

 
Slika 11 
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6.9. Vklopno stanje  
Po vnosu časovnega programa vzpostavi programska ura 
vklopno stanje, ki je za program "aktualno". To pomeni, da je 
rezultat celotnega vnešenega časovnega programa. 

6.10. Prikaz vklopnega stanja  
Aktualno vklopno stanje za (CH1) je lahko: 
 ON - pomeni dnevno temperaturo ( ), 
 OFF - pomeni nočno temperaturo ( ). 
Napis  ali  se na displeju pokaže vedno v kombina-
ciji z enim od naslednjih simbolov: 

 
(avtomatsko delovanje) 

 
(ročni poseg) 

6.11. Tipka za ročno poseganje  
S pomočjo tipke  ročno posegamo v delovanje časovnega 
programa (slika 12): 
a) Enkraten pritisk tipke  spremeni aktualno stanje ure iz 

ON v OFF oziroma iz OFF v ON, pri tem na displeju napis 
 zamenja simbol , časovni program ostane 

aktiven. 
b) Dvakraten pritisk tipke  povzroči vrnitev na avtomatsko 

delovanje, vzpostavi aktualno stanje delovanja glede na 
časovni program. Na displeju se ponovno pojavi napis 

. 

6.12. Brisanje vklopnih in izklopnih ukazov CH1 
Če želimo vklopni ali izklopni ukaz zbrisati, ga moramo najprej 

poiskati s tipko . S tipkama  ali  poiščemo v 
urnem ali minutnem polju simbol . Pri tem ostane na 
displeju dan ali blok dnevov, vendar nima nobenega učinka. 
Če je vsaj v enem polju (urnem ali minutnem) izpis , je 
pomnilni prostor neučinkovit, torej zbrisan. 

7. Montaža 
Pozor! Montažo naj opravi izključno strokovnjak ustrezne 
kvalifikacije. Napake, ki bi nastale zaradi nepravilne 
montaže, ne sodijo v garancijo. 
Regulator montiramo v kurilnici na mešalni ventil.  

7.1. Načrt kotlovnice z regulatorjem 
Tipična shema kotlovnice v povezavi z regulatorjem 
COMPACT CMP12 je prikazana na sliki 13. Regulator meri 
zunanjo temperaturo, temperaturo dvižnega voda in 
prostorsko temperaturo. Montira se na mešalni ventil ter 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Slika 12 
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krmili motorni pogon za mešalni ventil in obtočno črpalko. Pri 
talnem ogrevanju moramo priključiti tudi zaščitni naležni 
termostat. 

7.2. Zunanje temperaturno tipalo (AF/5) 
Prikazano je na sliki 14. 
Montiramo ga na severno ali severovzhodno fasado. Običajno 
ga montiramo ca. 2 m nad tlemi. Tipalo ni primerno montirati 
nižje kot 1,0 m nad tlemi ali na mesto, kjer bi ga lahko za daljši 
čas obsijalo vzhodno ali zahodno sonce. Južna fasada je 
povsem neustrezna. Ravno tako ni dovoljena montaža nad 
okni ali zračniki. 

7.2.1. Montaža tipala 
Snamemo zaščitni pokrov in odvijemo dva vijaka pokrova. S 
priloženim  zidnim vijakom privijemo tipalo skozi odprtino v 
sredini na predvideno mesto. Kabel pripeljemo v tipalo skozi 
tulko s spodnje strani in ga priključimo v sponki. Nato 
privijemo pokrov in nataknemo zaščitnega. 

7.3. Naležno temperaturno tipalo dvižnega voda (VF/6) 
Prikazano je na sliki 15. 
Montiramo ga na cev dvižnega voda (predtoka) ca. 0,3 m nad 
obtočno črpalko ali 0,5 m za mešalnim ventilom oziroma točko 
mešanja. 

7.3.1. Montaža tipala 
Cev na ustreznem mestu dobro očistimo. Tja postavimo tipalo 
in ga pritrdimo s priloženo objemno vzmetjo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Slika 14 - Zunanje temperaturno tipalo 

AF/5 
 
 
 

 
Slika 15 - Naležno temperaturno tipalo 
VF/6 ali tipalo povratnega voda RLF/6 

 
Slika 13 - Načrt kotlovnice z regulatorjem 
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7.4. Temperaturno tipalo povratnega voda (RLF/6) 
Tipalo je po obliki in načinu montaže enako tipalu dvižnega 
voda. Razlikuje se le po mestu montaže. Montiramo ga na 
cev, po kateri se vrača ohlajena voda iz ogrevalnih teles. 
Montiramo ga le, če ne priključimo sobnega korektorja FT10 
(poglavje “Kodirno stikalo”). 

7.5. Sobni korektor FT10 
Prikazan je na sliki 16. 
Služi za fino nastavitev želene sobne temperature. V sobni 
korektor FT10 je vgrajeno tudi temperaturno tipalo, ki meri 
dejansko sobno temperaturo. 
Montiramo ga v dnevni prostor na notranjo steno. Mesto 
izberemo tako, da je dostopno in ni v bližini grelnih teles ali na 
prepihu. 

7.5.1. Montaža korektorja 
Snamemo pokrov. Podstavek privijemo na izbrano mesto 1,2 
m do 1,6 m nad tlemi. Montaža je možna na standardno 
podometno dozo ali neposredno na zid. V sponki GND in RF 
priključimo signalni kabel regulatorja in nataknemo pokrov. 

7.6. Omejilni termostat 
Kadar moramo dodatno varovati maksimalno temperaturo 
dvižnega voda, na primer pri talnem ogrevanju, priključimo 
omejilni termostat, kot je prikazano na sliki 17, primer a. 
Uporabimo lahko samo omejilni termostat s preklopnim 
krmilnim kontaktom in ustreznim atestom. 
V toplovodnih instalacijah, kjer je tlak v primarnem krogu večji 
od nič, moramo zaščitni termostat vezati tako, da zapre 
mešalni ventil. V tem primeru potrebujemo dodatni dvopolni 
rele, kot je prikazano na sliki 17, primer b. 

7.6.1. Montaža termostata 
Montiramo ga po priloženih navodilih nad temperaturnim 
tipalom dvižnega voda. Na njem nastavimo največjo dovoljeno 
temperaturo dvižnega voda, in sicer 45 °C do 55 °C za talno 
ogrevanje. 

7.7. Montaža regulatorja na mešalni ventil (Slika 18) 
Originalno ročico mešalnega ventila nadomestimo s priloženo 
ročico  in pripadajočim zobnikom  ter jo zavrtimo v 
srednjo lego. 
Izvršimo montažo veznih elementov  po sliki za naš mešalni 
ventil. Z roko privijačimo pritrdilno ploščo . Preverimo 
pravilno globino tako, da pristavimo regulator z nasajeno 
ročico na mesto, kjer bo kasneje privijačen. Razmik med 
ročicama mora biti približno 1 mm.  
 
 

 
 

 

 
Slika 16 - Sobni korektor FT10 

 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 17 - Priključitev omejilnega 
termostata pri talnem ogrevanju 
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Slika 18 - Montaža regulatorja na različne mešalne ventile 
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Po potrebi korigiramo globino z adapterjema za razdaljo. 
Močno privijemo vse vijake. Na pritrdilno ploščo  privijemo 
regulator .   
Z roko razmaknemo ročici in preverimo hod ročice mešalnega 
ventila v levo in desno skrajno lego (2 x 45 º) in nato ročici 
ponovno združimo. 

7.8. Priključevanje električne napeljave 
Shema za priključevanje je na sliki 19. Regulator je izdelan za 
napajalno napetost 230 V AC, 50 Hz.  
Preden pričnemo s priključevanjem moramo sneti pokrov 
regulatorja (Slika 20). To storimo tako, da odvijemo vse štiri 
vijake , ki se nahajajo v vogalih pokrova. Ko smo vijake 
odvili, pokrov primemo z levo roko in ga odpremo v levo stran 

 ter zataknemo v zato pripravljene zatiče  na spodnjem 
delu ohišja. Sedaj imamo prost dostop do vseh konektorjev. 
Opozorilo! 
V nobenem primeru ni dovoljeno v istem kablu voditi 
omrežne napetosti in signala temperaturnih tipal ali 
sobnega korektorja! 
Vse omrežne kable priključimo v konektorje A, B, in C. V 
konektor A priključimo obtočno črpalko, v konektor B, je že 
priključen kabel za dovod omrežne napetosti. V konektor C pa 
je priključen motorni pogon za mešalni ventil. Temperaturna 
tipala priključimo v konektor D. 
Vse kable najprej peljemo skozi uvodnice na spodnjem delu 
pokrova. Nato ustrezen konektor potegnemo iz ležišča, 
posamezne vodnike vstavimo v sponke konektorja, privijemo 
vijake in konektor vstavimo nazaj v ležišče.  
Pri vstavljanju konektorjev moramo biti previdni, saj 
konektorjev med seboj ne smemo zamenjati. 
Kabli za zunanje, naležno temperaturno tipalo in prostorski 
korektor morajo biti signalni z oznako LiCy 2 x 0,5 , telefonski 
YSTY 2 x 0,8  ali podobni z opletom. 
Oplete signalnih kablov v regulatorju priključimo na konektorju 
v sponko GND. 
Če sobnega korektorja nismo priklopili, postavimo kodirno 
stikalo SW2 v položaj OFF. Lahko pa namesto korektorja 
priključimo tipalo povratnega voda in postavimo SW2 v 
položaj ON (Glej poglavje 8.1.). 
Ko smo vse priključili, vklopimo omrežno napetost in vrnemo 
pokrov regulatorja. Preklopnik postavimo v položaj ročno in 
preverimo javljanje napak. Napake določimo kot je opisano na 
strani 16 in jih po potrebi odpravimo.  

 
 
 

Opis sponk konektorja A: 
A.1 - UWP Obtočna črpalka - 

fazni vodnik 
A.2 - PE Obtočna črpalka - 

ozemljitev 
A.3 - N Obtočna črpalka - 

ničelni vodnik 
A.4 -  Ni uporabljen 

 
Opis sponk konektorja B: 
B.1 -  Ni uporabljen 
B.2 - PE Dovod - ozemljitev 
B.3 - N Dovod - ničelni 

vodnik 
B.4 - L Dovod - fazni vodnik 

 
Opis sponk konektorja C: 
C.1 - M- Motorni pogon - 

zapiranje 
C.2 - PE Motorni pogon - 

ozemljitev 
C.3 - N Motorni pogon - 

ničelni vodnik 
C.4 - M+ Motorni pogon - 

odpiranje 
 

Opis sponk konektorja D: 
D.1 - GND Masa 
D.2 - RF Sobni korektor ali 

tipalo povratnega 
voda 

D.3 - GND Masa 
D.4 - AF Zunanje tipalo 
D.5 - GND Masa 
D.6 - VF Tipalo dvižnega 

voda 
D.7 - GND Masa 
D.8 - KOM Daljinski vklop 
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Z vrtenjem gumba za nočno temperaturo preverimo še smer 
vrtenja mešalnega ventila. Če gumb zavrtimo v levo, regulator 
zapira mešalni ventil (vrti ga v levo). Enako velja za vrtenje v 
desno. Če se vrtenje ne ujema z mešalnim ventilom, moramo 
zamenjati legi žic M+ in M- v konektorju C. M+ pomeni 
odpiranje in M- zapiranje mešalnega ventila. 

Preklopnik vrnemo v položaj  in nastavimo časovni 
program. 

8. Osnovna nastavitev regulatorja 
Za nastavitev regulatorja so pomembni naslednji podatki: 

• način ogrevanja (talno, radiatorsko, kalorifersko ...), 
• kakovost toplotne izolacije objekta in 
• dimenzije grelnih teles. 
Naštete lastnosti objekta opišemo z ogrevalno karakteristiko. 
Začetno vrednost strmine ogrevalne karakteristike določimo, 
če je dovolj podatkov, računsko ali izkustveno. Običajna 
nastavitev za talno ogrevanje je od 0,4 do 1,0 (običajno okoli 
0,7); za radiatorsko ogrevanje od 1,0 do 1,6 (običajno okoli 
1,3) in za kalorifersko ogrevanje od 1,6 do 2,2. Časovni 
program za ogrevanje CH1 prilagodimo zahtevam uporabnika. 
Delovno temperaturo kotla uravnavamo s kotlovnim termosta-
tom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 19 - Priključitev regulatorja COMPACT CMP12
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8.1. Kodirno stikalo 
Pomen kodirnih stikal je opisan na sliki 21 in se nahaja pod 
pokrovom regulatorja (slika 20). 
Stikalo S1 določa način ogrevanja: 
• položaj ON pomeni radiatorsko ogrevanje, 
• položaj OFF pomeni talno ogrevanje. 
Kadar izberemo radiatorsko ogrevanje, se ogrevalna krivulja 
premakne navzgor. 
Stikalo S2 določa sobni korektor: 
• položaj ON pomeni, da priključeno tipalo povratnega voda 

RLF, 
• položaj OFF pomeni, da je priključen sobni korektor FT10. 
 

 
Slika 20 

9. Menjava baterije 
Baterija za napajanje programske ure je pod pokrovom 
regulatorja. Ko je baterija 90 % iztrošena, nas na to opozori 
lučka na čelni plošči regulatorja, če imamo preklopnik v 
položaju . V roku enega meseca moramo baterijo 
zamenjati. Zamenjamo jo tako, da najprej odvijemo pritrdilne 
vijake . Pripravimo novo alkalno baterijo tipa LR6 1,5V. 
Nato s podnožja vzamemo izpraznjeno baterijo in vsaj v pol 
minute vstavimo novo baterijo. V tem primeru bo ura tekla 
naprej in ohranila vse nastavitve. Če smo za zamenjavo 
baterije potrebovali daljši čas, se bo ura ustavila. Ukrepamo 
po opisu v poglavju 6.1. 

10. Daljinski vklop s telefonom 
Stikalo za daljinski vklop s telefonom mora imeti potencialno 
prost kontakt, ki ga priključimo na regulator kot prikazuje slika 
19. Takšno stikalo izdeluje podjetje SELTRON pod nazivom 
TELEWARM G1-D. 
Ko stikalo preko telefona vključimo, le-to kratko sklene sponki 
(KOM in GND) na kateri je priklopljeno.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Slika 21 - Opis kodirnega stikala 
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Takrat prične regulator ogrevati prostore na temperaturo 20 
ºC ne glede na položaj preklopnika (razen položaja  ) ali 
na stanje ure. 

11. Prikaz napak 
Lučka na pokrovu regulatorja COMPACT CMP12 nam poleg 
odpiranja (rdeča) in zapiranja (zelena) mešalnega ventila 
prikazuje tudi ispravnost priključenih tipal in baterije. 
Ispravnost nam regulator sporoča z utripanjem lučke, kadar 
postavimo preklopnik v položaj .  
Lučka štirikrat zapored utripne in pet sekund miruje. Nato se 
cikel ponovi. 
Vsak utrip lučke predstavlja delovanje določenega elementa: 

prvi utrip baterija 
drugi utrip tipalo dvižnega voda VF/6 
tretji utrip zunanje tipalo AF/5 
četrti utrip sobni korektro FT10 ali tipalo 

povratnega voda RLF/6 
 
Zelena barva utripa lučke pomeni, da posamezen element 
deluje pravilno v predpisanih mejah. Rdeča barva pa napako 
na elementu.  
Brezhibnost temperaturnih tipal in sobnega korektorja lahko 
preverimo z meritvijo upornosti. Pravilne vrednosti so v tabeli 
na sliki 22. 
Kadar pride do napak na tipalih, regulator tudi ustrezno 
spremeni svoje delovanje, da lahko naprej ogreva prostore. 
Okvare: 
a) Priključen je sobni korektor FT10 (SW2 je ON) 

1. okvara zunanjega tipala AF 
Regulator ogreva prostore kot tritočkovni P regulator s 
tipalom dvižnega voda VF in sobnim korektorjem 
FT10. Iz sobne temperature in strmine si izračuna 
želeno vrednost dvižnega voda, ki jo nato nastavi z 
mešalnim ventilom. 

2. okvara tipala dvižnega voda VF 
Regulator privzame temperaturo dvižnega voda 120 
ºC in zapre mešalni ventil. S tem preneha ogrevati 
prostore. 

3. okvara sobnega korektorja FT10 
Regulator ogreva prostore kot, da nismo priključili 
sobnega korektorja. 

4. okvara sobnega korektorja FT10 in zunanjega tipala 
AF 
Regulator ogreva prostore s konstantno temp. 
dvižnega voda. Za talno je temperatura dvižnega voda 
29 ºC, za radiatorsko 51,5 ºC. 
 
 
 
 
 

 

T 
(ºC) 

AF/5, KF/5 
(ohm) 

VF/6 
(ohm) 

-20 1390 1410 
-15 1450 1470 
-10 1510 1530 
-5 1570 1590 
0 1630 1660 
5 1700 1720 
10 1760 1790 
15 1830 1860 
20 1900 1930 
25 1980 2010 
30 2050 2080 
35 2130 2160 
40 2210 2240 
45 2290 2320 
50 2370 2400 
55 2450 2490 
60 2540 2580 
65 2630 2670 
70 2720 2760 
75 2810 2850 
80 2900 2950 
85 3000 3040 
90 3090 3140 
95 3190 3240 

 
Slika 22 
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b) Priključeno je tipalo povratnega voda RLF 
 (SW2 je OFF) 
Temperatura dvižnega voda nam sedaj predstavlja srednjo 
vrednost temperature dvižnega voda in povratnega voda: TV’ 
= (TV+TRLF)/2. 

1. okvara zunanjega tipala AF 
Regulator ogreva prostore s konstantno temp. 
dvižnega voda. Za talno je temperatura dvižnega voda 
29 ºC, za radiatorsko 51,5 ºC. 

2. okvara tipala dvižnega voda VF ali tipala povratnega 
voda RLF 

 
Napaka 

VF 
Napaka 

RLF 
Ukrep 

Tv’ 
NE DA TV’ = TVF 
DA NE TV’ = TRLF 
DA DA TV’ = 120 ºC 

 

12. Tehnični podatki 
Napajalna napetost.............. 220 V AC do 240 V AC / 50 Hz 
Izhodi: 
- črpalka UWP: ..................................250 V AC / 5 A  (AC1) 
- motorni pogon M-: ............................... 250 V AC / 100 mA 
- motorni pogon M+: .............................. 250 V AC / 100 mA 
Odstopanje temperature dvižnega  
voda..............................................................±1 °C do ±2 °C 
Območje nastavitve  
temperatur .........................12 °C do 28 °C za dnevno temp. 
 8 °C do 24 °C za nočno temp. 
Območje nastavitve strmine  
ogrevalne krivulje.................................................... 0,4 - 2,2 
Ohišje regulatorja je izdelano iz  
termoplasta ABS dimenzij  
( Š x V x G ): ............................................ 94 x 83 x 121 mm 
 
Zaščitni razred IP42 po DIN40050 ali razred II po VDE 0100. 
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PRILOGA A: Tabeli za sestavo časovnih programov. 
(CH1) - vklop/izklop dnevne temperature; preostali čas je nočna temperatura 

  MO-ponedeljek,TU-torek,WE-sreda,TH-četrtek,FR-petek,SA-sobota,SU-nedelja ČAS ČAS 
# 

 
MO-SU MO-FR SA-SU MO TU WE TH FR SA SU zač. 

nast. 
nova 
nast. 

1 ON   X           06:00 : 
2 OFF   X           22:00 : 

3 ON     X         07:00 : 

4 OFF     X         23:00 : 

5 ON              : : 

6 OFF              : : 

7 ON              : : 

8 OFF              : : 

9 ON              : : 

10 OFF              : : 

11 ON              : : 

12 OFF              : : 

13 ON              : : 

14 OFF              : : 

15 ON              : : 

16 OFF              : : 
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