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Tehnični list

Predstavitev

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 skupno 
štirinajstih krogov. Regulatorji ZCE6 Advance omogočajo tudi krmiljenje 
vira, mešalnega ventila in obtočne črpalke. 

Uporaba
 - Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja.
 - Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja.
 - Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja.

Zmogljivosti
 - Do 3 prednastavljene hidravlične sheme.
 - Regulacija 6 neodvisnih temperaturnih con.
 - Možnost izbire napajalne napetosti za termo pogone 24 V~ ali 230 V~.
 - S priključitvijo antene se lahko na regulator priključijo brezžične sobne 
enote, tudi v kombinaciji ožičene in brezžične sobne enote.

 - Neslišno krmiljenje termo pogonov z elektronskimi releji.
 - Regulacija obtočne črpalke.
 - Regulacija vira energije.
 - Regulacija temperature dovoda z mešalnim ventilom.
 - Možnost združevanja temperaturnih con v večjo in enotno cono.
 - Možnost BUS-povezave več regulatorjev.

Opis tipk za nastavitev
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6 7 8 9 1 - Priključne sponke za napajanje regulatorja (230 V~).

2 - Priključne sponke za krmiljenje obtočne črpalke, vira in mešalnega 

  ventila. *

3 - Priključne sponke za 24 V~ krmiljenje termičnih pogonov. **

4 - Stikalo za izbiro krmilne napetosti termičnih pogonov. **

5 - LED-lučke za signalizacijo delovanja.

6 - Priključne sponke za krmiljenje termičnih pogonov.

7 - Priključne sponke za priključitev žičnih sobnih enot.

8 - Priključne sponke za priključitev temperaturnih tipal in digitalnih  

  vhodov.

9 - Priključne sponke za BUS-povezavo regulatorjev.

10 - Rezervna električna varovalka.

11 - Električna varovalka.

12 - Tipka  za potrjevanje.

13 - Tipka  za izbiro.

14 - Priključne sponke za anteno za brezžične sobne enote.

15 - Priključne sponke AUX.

* Samo pri ZCE6 Advance.
** Priključne sponke in stikalo so pod zaščitnim pokrovom.

Conski regulatorji
ZCE6 Basic | ZCE6 Advance
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Uporaba ZCE6 Basic ZCE6 Advance

Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja

Tehnične karakteristike

Regulacija 6 neodvisnih temperaturnih con

Možnost izbire napajalne napetosti za termo pogone 24 V~ ali 230 V~

S priključitvijo antene, se lahko na regulator priključujejo ožičene ali brezžične sobne enote ali 
kombinacija obojih

Neslišno krmiljenje termo pogonov z elektronskimi releji

Maksimalno število sobnih enot 6 6

Regulacija obtočne črpalke —

Regulacija temperature dovoda z mešalnim ventilom —

Možnost združevanja temperaturnih con v večjo in enotno cono.

Možnost regulacije vira energije —

Število vhodov za temperaturna tipala 3 3

Število digitalnih vhodov 3 3

Število analognih izhodov 1 1

Število izhodov (cone/drugi izhodi) 6/0 6/4

Max. število regulatorjev v BUS-povezavi 6 6

Reguliranje sistemov

Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje ogrevalnih krogov

Regulacija konstante temperature dvižnega voda —

Vremensko vodena regulacija temperature dvižnega voda —

Reguliranje vira energije

Vklop/izklop vira —

Uporabniške funkcije

Ogrevanje ali hlajenje prostorov po časovnem programu

Avtomatski preklop zima/poletje

Funkcija PARTY - aktiviranje komfortnega načina delovanja

Funkcija ECO – aktiviranje varčnega načina delovanja

Funkcija HOLIDAY – aktiviranje načina delovanja v času počitnic

Zasilno delovanje ob izgubi komunikacije s sobno enoto

Varovanje ogrevalnega sistema

Zaščita pred zamrzovanjem prostorov

Zaščita pred pregrevanjem prostorov

Periodični zagon termo pogonov v neaktivnem obdobju

Periodični zagon črpalke in mešalnega ventila v neaktivnem obdobju —

Prikaz podatkov

LED-indikacija delovanja con

LED-indikator delovanja obtočne črpalke —

LED-indikator delovanja vira energije —

LED-indikator delovanja mešalnega ventila —

LED-indikator BUS-povezave

Oddaljeni dostop

Možnost USB-povezave z osebnim računalnikom

Nastavitev in montaža

Montaža na montažno letev

Enostavna namestitev in priključitev
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Izpostavljene funkcionalnosti

Krmiljenje termo pogonov z napetostjo 24 V~ ali 230 V~ 

Regulator omogoča priklop termo pogonov z napajalno napetostjo 230 V~ ali 
24 V~. Tovarniško je regulator nastavljen za napajanje z napetostjo 
230 V~. Za spremembo napajalne napetosti na 24 V~ je treba odstraniti zaščitni 
pokrov, stikalo prestaviti v položaj 24 V~ in v sponko z oznako 24 V~ priključiti 
namenski napajalnik ZCEPS.

 

Preprost postopek povezovanja con ogrevanja s sobnimi enotami
Vsaka sobna enota predstavlja eno temperaturno področje in lahko vpliva 
na eno ogrevalno cono ali več. Vzpostavitev povezave med regulatorjem 
in sobnimi enotami ter določitev vpliva sobne enote na cone se izvede s 
postopkom seznanjanja.

Postopek seznanjanja izvedemo v dveh preprostih korakih.

 - V prvem koraku se na regulatorju sproži funkcija seznanjanja s sobnimi 
enotami. Regulator čaka, da mu prvo prosto cono seznanimo s pripadajočo 
sobno enoto. Katero cono bomo seznanili, lahko izberemo tudi ročno. 

 - V drugem koraku na pripadajoči sobni enoti izvedemo seznanitev s pritiskom 
tipke - in +. Sobna enota se samodejno seznani z izbrano cono na regulatorju. 
Regulator po uspešni seznanitvi samodejno aktivira seznanitev naslednje 
proste cone. Postopek ponavljamo, dokler niso seznanjene vse sobne enote.

Možnost izbire sobnih enot
Conski regulator ZCE omogoča priključitev žičnih in brezžičnih sobnih enot ali 
kombinacijo obeh.

Zmogljivosti sobne enote RCD40

 - Merjenje in nastavitev sobne temperature.
 - Nastavitev časovnega programa.
 - Nastavitev načina delovanja.
 - Uporabniške funkcije PARTY, ECO, HOLIDAY in KAMIN
 - Prikaz informacij o delovanju regulatorja.
 - Žična (BUS) ali brezžična povezava.
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BUS-povezava več regulatorjev
Pri reguliranju zahtevnih ogrevalnih sistemov je mogoče več regulatorjev 
ZCE med seboj povezati v celovit ogrevalni sistem. En regulator izberemo 
kot vodilni ali »master« regulator. Po BUS-povezavi vodilni regulator pošilja 
podrejenim regulatorjem podatke o izmerjenih temperaturah in načinu 
delovanja. Od podrejenih regulatorjev dobiva vodilni regulator zahteve za vklop 
vira.

OTG

Posodobitev programske opreme
Prek USB-povezave lahko s pomočjo pametne naprave posodobimo 
programsko opremo regulatorjev in sobnih enot.
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Tehnični podatki ZCE6 Basic ZCE6 Advance

Tedenska programska ura

Priključna napetost 230 V~, 50 Hz

Lastna poraba 5 W

Poraba energije v pripravljenosti Največ 0,5 W

Število vhodov 3 x temperaturno tipalo (Pt 1000)
3 x digitalni vhod

Število izhodov 6 x elektronski rele za krmiljenje 
con

6 x elektronski rele za krmiljenje 
con 

2 x relejni izhod za krmiljenje vira 
energije in obtočne črpalke

2 x elektronki rele za krmiljenje 
mešalnega ventila

Relejni izhodi 4 (1) A ~, 230 V~

Izhod Triac 1 (1) A ~, 230 V~

Napajanje ure Baterija R1025 (Li-Mn) 3 V

Natančnost ure +/- 1 s (24 h) pri 20 °C

Stopnja zaščite IP20 po EN 60529

Zaščitni razred I po EN 60730-1

Tip delovanja 1B po EN 60730-1

Tip temperaturnih tipal Pt1000

Tip delovanja PI regulator

Material ohišja PC+ABS – termoplast

Dopustna temperatura okolice 5÷40 °C

Temperatura skladiščenja -20÷65 °C

Masa izdelka 360 g 370 g

Število kosov v pakirni enoti 6 kosov

Mere
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Hidravlični vezavi za ZCE6 Basic in Advance

Priključitev termo pogonov 230 V~.

Priključitev termo pogonov 24 V~.
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Hidravlične vezave za ZCE6 Advance

Priključitev termo pogonov 230 V~, regulacija obtočne črpalke in vira energije.

Priključitev termo pogonov 24 V~, regulacija obtočne črpalke in vira energije.
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Hidravlične vezave za ZCE6 Advance

Priključitev termo pogonov 230 V~, regulacija obtočne črpalke, vira energije in temperature dovoda.

Priključitev termo pogonov 24 V~, regulacija obtočne črpalke, vira energije in temperature dovoda.
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Izdelek Koda za naročanje Opis

1ZCE6B-050 Conski regulator SELTRON ZCE6B, 6 con, osnovna izvedba

1ZCE6A-050 Conski regulator SELTRON ZCE6A, 6 con, napredna izvedba

Pribor

1RBD30FZ-06 Sobna enota SELTRON RCD40, žična priključitev, nadometna montaža

1RBD30WFZ-060 Sobna enota SELTRON RCD40, brezžična priključitev, nadometna montaža

1FODPT-NN0 Zunanje temperaturno tipalo SELTRON AFD/Pt

1TFPT-000 Potopno temperaturno tipalo SELTRON TF/Pt

1FCD1MPZ-NN0 Tipalo rosenja SELTRON FCD, 1 m

1ATD4NC1R30-NN0 Termo pogon SELTRON ATD, za linearne ventile 
(4 mm, NC, 230 V AC, M30x1.5)

1ZCEPS-NN0 Napajalnik za consko regulacijo SELTRON ZCEPS, 24 V~, 
za termo pogone 24 V~

1ZCEAN-NN0 Modul za brezžično povezovanje SELTRON ZCEAN, za consko regulacijo

1ZCEAB-NN0 Ohišje za vgradnjo antene ZCEAB v omarico

1ZCEBC-NN0 Kabel za BUS-povezavo SELTRON ZCEBC, za consko regulacijo

1AVD0532M210-030 Motorni pogon SELTRON AVD 05, 3-potni, 5 Nm, 2 min, 230 V~

1GWD3E-050 Komunikacijski modul SELTRON GWD3E
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T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
sales@seltron.si
www.seltron.si

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SI-2000 Maribor
Slovenija
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