
  
Conski regulator
ZCE6 Basic in ZCE6 Advance

SLO Navodila za uporabo in nastavitev
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UVOD
Regulatorji ZCE6 so namenjeni reguliranju conskega ogrevanja in/ali hlajenja. 
Regulacija se vrši s pomočjo termičnih pogonov na ventilih razdelilca, na podlagi 
temperatur, pridobljenih iz sobnih enot. Na voljo je šest ločenih temperaturnih con 
z možnostjo krmiljenja skupno štirinajstih ogrevalno-hladilnih vej. Regulatorji ZCE6 
Advance omogočajo še krmiljenje vira, mešalnega ventila in obtočne črpalke. 
Sobne enote lahko na regulator povežemo žično ali brezžično. S pomočjo doda-
tnega 24V napajalnika lahko uporabimo 24V termične pogone. Kadar potrebujemo 
večje število temperaturnih con oziroma vej, lahko več regulatorjev povežemo med 
seboj. 
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1 - Priključne sponke za napajanje regulatorja (230V~).
2 - Priključne sponke za krmiljenje obtočne črpalke, vira in mešalnega ventila. *
3 - Priključne sponke za 24V~ krmiljenje termičnih pogonov. **
4 - Stikalo za izbiro krmilne napetosti termičnih pogonov. **
5 - LED luči 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 se nahajajo pod zaščitnim pokrovom.

VIDEZ REGULATORJA

1

10

2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15
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Signalizacija delovanja temperaturnih con.
Kadar LED sveti so termični pogoni, vezani na cono, v odpr-
tem stanju in obratno.

SIGNALIZACIJA DELOVANJA

Signalizacija delovanja izhoda za obtočno črpalko. Kadar LED 
sveti je izhod aktiven. *

Signalizacija delovanja izhoda za temperaturni vir. Kadar LED 
sveti je izhod aktiven. *

Signalizacija delovanja izhoda za mešalni ventil. Kadar LED + 
sveti se mešalni ventil odpira, kadar pa LED - sveti se mešalni 
ventil zapira. *

Signalizacija vodilnega (Master) regulatorja v BUS povezavi. 
Kadar LED sveti je regulator vodilni v BUS povezavi, kadar pa 
LED utripa je regulator podrejeni (Slave).

Signalizacija seznanjanja (Pairing). Kadar LED utripa je regu-
lator v fazi seznanjanja.

Signalizacija stanja regulatorja. Kadar LED sveti je regulator v 
normalnem delovanju, kadar LED ne sveti, pa se nahajamo v 
meniju.

*  Samo pri ZCE6 Advance.
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MENI
S pomočjo menija vršimo osnovne nastavitve regulatorja. Iz osnovnega prikaza 
se premaknemo v meni z 2 sekundnim pritiskom tipke  , med posameznimi 
skupinami v meniju, pa se pomikamo s pritiski tipke  .
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MENI - HIDRAVLIČNA SHEMA
Pri regulatorju ZCE6 Advance lahko izbiramo med tremi hidravličnimi shemami, pri 
ZCE6 Basic, pa je na voljo le shema 1. Hidravlične sheme so prikazane v poglavju 
»Hidravlične sheme«.

Primer: Prestavitev iz sheme 1 na shemo 3.
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MENI - SEZNANJANJE SOBNIH ENOT
S postopkom seznanjanja komunikacijsko povežemo sobno enoto z regulatorjem 
in ji hkrati dodelimo cone, na katere vpliva.

Primer: Seznanjanje RCD na prvo in drugo cono.
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MENI - VODILNI REGULATOR
Pri BUS povezavi večih regulatorjev je potrebno en regulator izbrati za vodilni 
(Master) regulator.

Primer: Postavitev vodilnega regulatorja.
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MENI - SEZNANJANJE REGULATORJEV (VODILNI REGULATOR)
Pri BUS povezavi večih regulatorjev je potrebno regulatorje komunikacijsko pove-
zati - seznaniti med seboj.

Primer: Vklop seznanjanja na vodilnem regulatorju.
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MENI - SEZNANJANJE REGULATORJEV (PODREJENI REGULATOR)
Po vklopu seznanjanja na vodilnem regulatorju je potrebno vklopiti še seznanjanje 
na podrejenih regulatorjih.
 
Primer: Vklop seznanjanja na prvem podrejenem regulatorju.
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MENI - ROČNI NAČIN
Ob zagonu ali testiranju regulatorja lahko izhode con, obtočne črpalke, vira ali 
mešalnega ventila ročno vklopimo in izklopimo.
 
Primer: Ročni vklop / izklop izhoda cone 3.
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MENI - PONASTAVITEV (RESET)
Na voljo so tri vrste ponastavitve:
PONASTAVITEV 1 - ponastavitev seznanjanja sobnih enot,
PONASTAVITEV 2 - ponastavitev seznanjanja regulatorjev,
PONASTAVITEV 3 - ponastavitev celotnega regulatorja na tovarniške nastavitve.
 
Primer: Aktiviranje ponastavitve 3.
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PARAMETRI REGULATORJA
Vse dodatne nastavitve in prilagoditve delovanja regulatorja se vršijo s pomočjo 
parametrov. Do parametrov lahko dostopamo s pomočjo sobne enote, kar je opi-
sano v navodilih za sobno enoto v poglavju »KONZOLA ZA NASTAVITVE REGU-
LATORJA«.

Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

SPLOŠNI PARAMETRI
C1.1 HIDRAVLIČNA SHEMA Z nastavitvijo izberemo hidravlično shemo oziroma konfigura-

cijo sistema. Pri ZCE6 Basic je na voljo le shema 1.
1 ÷ 3

1

C1.2 TIP TERMO POGO-
NOV

Z nastavitvijo izberemo ali se izhodi krmilijo z NC ali NO 
termo pogoni.

1 - NC 
2 - NO 1

C1.4 NAČIN DELOVANJA 
DIGITALNEGA VHO-
DA "URA"

Z nastavitvijo določimo način delovanja regulatorja ob 
zaznanem kratkem stiku na digitalnem vhodu "ura". 

0 - NI UPORA-
BLJEN 
1 - DNEVNA 
TEMP. 
2 - NOČNA 
TEMP. 
3 - IZKLOPNA 
TEMP. 
4 - NASTAVLJE-
NA ŽELENA 
TEMP. V C1.5

0

C1.5 ŽELENA TEMPERA-
TURA DIGITALNEGA 
VHODA "URA"

Z nastavitvijo določimo želeno temperaturo ob kratkem 
stiku na digitalnem vhodu "ura" in nastavitvi načina delo-
vanja digitalnega vhoda "ura" na vrednost 4 (nastavljena 
temperatura).

4 ÷ 40 °C

20

C1.6 NAČIN DELOVA-
NJA OGREVANJE / 
HLAJENJE

Z nastavitvijo določimo možnosti delovanja ogrevanje / 
hlajenje. 
Pri nastavitvi "0" je način delovanja odvisen od stanja 
zunanjega vhoda "snežinka" (ob kratkem stiku na vhodu 
je regulator v načinu hlajenja) 
Pri nastavitvi "1" je regulator v načinu ogrevanje. 
Pri nastavitvi "2" je regulator v načinu hlajenje.

0- ZUNANJI 
VHOD 
1- OGREVANJE 
2- HLAJENJE 0

C1.7 NAČIN DELOVANJA 
VHODA "TOČKA 
ROSIŠČA"

Z nastavitvijo izberemo ali se vhod "točka rosišča" krmili z 
NC ali NO signalom iz digitalnega senzorja rosišča ali pa 
je na vhodu analogni senzor. 

0 - NI UPORA-
BLJEN 
1 - NC - DIGITAL-
NI VHOD 
2 - NO - DIGITAL-
NI VHOD 
3 - ANALOGNI 
VHOD

3

C1.13 SAMODEJNI PREMIK 
URE NA POLETNI / 
ZIMSKI ČAS

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

0 - NE 
1 - DA 1
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Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

C1.14 ANTIBLOKIRNA 
FUNKCIJA

Če med tednom ni prišlo do vklopa katerega od krmilnih 
izhodov, se le ta samodejno vklopi v petek med 20:00 in 
20:15 uro. 
Obtočne črpalke delujejo 30 sekund, termo pogoni so 
vključeni 5 minut, mešalni ventil pa se odpre in zapre.

0- NE 
1- DA

0 

C1.15 NAČIN DELOVANJA 
IZHODA "10V"

Z nastavitvijo določimo način delovanja 10V izhoda. 
Nastavitev "1" pomeni, da je na izhodu vedno prisotna 
napetost 10V za napajanje senzorja rosišča. 
Nastavitev "2" pomeni, da lahko z izhodnim signalom 
0-10V krmilimo vir.

1 - 10V ZA 
NAPAJANJE 
SENZORJA 
2 - 0 ÷ 10V ZA 
KRMILJENJE 
VIRA

1

C1.18 KALIBRACIJA 
TIPALA T1

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T1.  -5 ÷ 5 °C
0

C1.19 KALIBRACIJA 
TIPALA T2

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T2.  -5 ÷ 5 °C
0

C1.20 KALIBRACIJA 
TIPALA T3

Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T3.  -5 ÷ 5 °C
0

PARAMETRI ZA NASTAVITEV DELOVANJA
C2.1 ALGORITEM REGU-

LIRANJA
Z nastavitvijo določimo algoritem reguliranja tempe-
raturnih con. Pri nastavitvi "0" se upošteva nastavitev 
algoritma reguliranja na vsaki posamezni sobni enoti, 
pri nastavitvah "1", "2" in "3", pa se za vse tempera-
turne cone upošteva algoritem reguliranja določen z 
nastavitvijo. 

0- RCD NASTA-
VITVE 
1- P REGULA-
CIJA 
2- PI REGULA-
CIJA 
3- HISTEREZA

0

C2.2 I KONSTANTA Z nastavitvijo določimo velikost I konstante pri PI 
delovanju.

0,2 ÷ 4,0
1,0

C2.3 P CONA Z nastavitvijo določimo širino P cone. 0,5 ÷ 2,0 °C
1,0

C2.4 PREMIK P CONE PRI 
NAČINU OGREVA-
NJA

Z nastavitvijo določimo premik P cone, kadar je regulator 
v načinu ogrevanja.

0,0 ÷ 1,0 °C
0,2

C2.5 PREMIK P CONE PRI 
NAČINU HLAJENJE

Z nastavitvijo določimo premik P cone, kadar je regulator 
v načinu hlajenja.

0,0 ÷ 1,0 °C
0,2

C2.6 MINIMALNI ČAS 
DELOVANJA IZHODA 
(TERMO POGONA)

Po vklopu izhoda termo pogona ostane le ta vključen vsaj 
za nastavljen minimalni čas. 

120 ÷ 300 sek
120

PARAMETRI OBTOČNE ČRPALKE IN VIRA
C3.2 ZAKASNITEV 

VKLOPA OBTOČNE 
ČRPALKE

Z nastavitvijo določimo čas zakasnitve vklopa obtočne 
črpalke.

0 ÷ 900 sek
0

C3.3 ZAKASNITEV 
IZKLOPA OBTOČNE 
ČRPALKE

Z nastavitvijo določimo čas zakasnitve izklopa obtočne 
črpalke, kadar ni potrebe za ogrevanje.

0 ÷ 900 sek
300

C3.4 TIP IZHODA OBTOČ-
NE ČRPALKE

Z nastavitvijo lahko invertiramo delovanje izhoda za 
obtočno črpalko.

1 - NORMALNO 
2 - INVERTI-
RANO

1
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Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

C3.12 ZAKASNITEV VKLO-
PA IZHODA VIRA

Z nastavitvijo določimo čas zakasnitve vklopa izhoda vira. 0 ÷ 900 sek
0

C3.13 ZAKASNITEV IZKLO-
PA IZHODA VIRA

Z nastavitvijo določimo čas zakasnitve izklopa izhoda vira. 0 ÷ 900 sek
0

C3.14 TIP IZHODA VIRA Z nastavitvijo lahko invertiramo delovanje izhoda vira. 1 - NORMALNO 
2 - INVERTI-
RANO

1

PARAMETRI MEŠALNEGA KROGA
C4.1 STRMINA OGREVAL-

NE KRIVULJE 
Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikšna je pri določeni 
zunanji temperaturi potrebna temperatura grelnih teles.

0,2 ÷ 2,6
0,5

C4.2 VZPOREDNI PREMIK 
OGREVALNE KRI-
VULJE  

Z nastavitvijo določimo vzporedni premik ogrevalne krivu-
lje oziroma izračunane temperature dvižnega voda.  
Nastavitev uporabimo za odpravo odstopanja med želeno 
in dejansko sobno temperaturo.

 -5,0 ÷ 5,0 °C

0,0

C4.3 VPLIV ODSTOPANJA 
SOBNE TEMPERA-
TURE

Nastavi se vrednost ojačanja odstopanja sobne tempera-
ture. Nizka vrednost pomeni manjši vpliv, višja vrednost 
pa večji vpliv.

0,1 ÷ 3,0
1,0

C4.4 TEMPERATURA 
DVIŽNEGA VODA

Z nastavitvijo izberemo način določitve temperature 
dvižnega voda.

1 - VREMENSKO 
VODENO 
2 - KONSTAN-
TNA TEMP.

1

C4.5 KONSTANTNA 
TEMPERATURA 
DVIŽNEGA VODA - 
OGREVANJE

Nastavi se konstantna temperatura dvižnega voda za 
ogrevanje, če smo izbrali delovanje dvižnega voda na 
konstantno temperaturo.

10 ÷ 55 °C

35

C4.6 KONSTANTNA 
TEMPERATURA 
DVIŽNEGA VODA - 
HLAJENJE

Nastavi se konstantna temperatura dvižnega voda za 
hlajenje, če smo izbrali delovanje dvižnega voda na 
konstantno temperaturo.

16 ÷ 40 °C

24

C4.10 MAXIMALNA TEMPE-
RATURA DVIŽNEGA 
VODA - OGREVANJE

Nastavi se maksimalna dovoljena temperatura dvižnega 
voda pri ogrevanju.

20 ÷ 60 °C
45

C4.11 MINIMALNA TEMPE-
RATURA DVIŽNEGA 
VODA - OGREVANJE

Nastavi se minimalna dovoljena temperatura dvižnega 
voda pri ogrevanju.

15 ÷ 40 °C
20

C4.12 MAXIMALNA TEMPE-
RATURA DVIŽNEGA 
VODA - HLAJENJE

Nastavi se maksimalna dovoljena temperatura dvižnega 
voda pri hlajenju.

20 ÷ 40 °C
35

C4.13 MINIMALNA TEMPE-
RATURA DVIŽNEGA 
VODA - HLAJENJE

Nastavi se minimalna dovoljena temperatura dvižnega 
voda pri hlajenju.

15 ÷ 30 °C
18

C4.14 P - KONSTANTA 
REGULACIJE ME-
ŠALNEGA VENTILA

Nastavitev pove kako intenzivno regulator korigira položaj 
mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni krajše pomi-
ke, večja vednost pa daljše pomike mešalnega ventila.

0,5 ÷ 2,0
1,0

C4.15 I - KONSTANTA 
REGULACIJE ME-
ŠALNEGA VENTILA

Nastavitev pove kako pogosto regulator korigira položaj 
mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni redkejše, 
večja vrednost pa pogostejše popravljanje lege mešalne-
ga ventila.

0,5 ÷ 2,0

1,0
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Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

C4.16 D - KONSTANTA 
REGULACIJE ME-
ŠALNEGA VENTILA

Nastavi se jakost vpliva spremembe temperature dvižne-
ga voda na delovanje regulacije mešalnega ventila.

0,5 ÷ 2,0
1,0

C4.17 HITROST MOTORNE-
GA POGONA

Nastavi se hitrost motornega pogona. 60 ÷ 240 sek
120

C4.18 ZRAČNOST MEŠAL-
NEGA VENTILA

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

1 ÷ 5 sek
1

C4.19 ZAČETNI POMIK ME-
ŠALNEGA VENTILA 
IZ ODPRTE LEGE

Z nastavitvijo določimo začetni pomik zapiranja mešalne-
ga ventila, kadar je mešalni ventil v odprti legi.

7 ÷ 30 sek
15

C4.20 ZAČETNI POMIK ME-
ŠALNEGA VENTILA 
IZ ZAPRTE LEGE

Z nastavitvijo določimo začetni pomik odpiranja mešalne-
ga ventila, kadar je mešalni ventil v zaprti legi.

7 ÷ 30 sek
15

PARAMETRI ZA ZASILNO DELOVANJE
C7.1 ZAKASNITEV PRE-

HODA NA ZASILNO 
DELOVANJE

Z nastavitvijo določimo čas zakasnitve prehoda na zasilno 
delovanje po izgubi komunikacije med sobno enoto in 
regulatorjem.

0 ÷ 240 min
120

C7.2 PERIODA ZASILNE-
GA DELOVANJA

Z nastavitvijo določimo čas periode zasilnega delovanja. 0 ÷ 240 min
60

C7.3 ZASILNO DELOVA-
NJE CONE 1 (OD-
STOTEK PERIODE) 

Z nastavitvijo določimo odstotek delovanja cone 1 v 
periodi.

0 ÷ 50 %
30

C7.4 ZASILNO DELOVA-
NJE CONE 2 
(ODSTOTEK PERI-
ODE)

Z nastavitvijo določimo odstotek delovanja cone 2 v 
periodi.

0 ÷ 50 %

30

C7.5 ZASILNO DELOVA-
NJE CONE 3 
(ODSTOTEK PERI-
ODE)

Z nastavitvijo določimo odstotek delovanja cone 3 v 
periodi.

0 ÷ 50 %

30

C7.6 ZASILNO DELOVA-
NJE CONE 4 
(ODSTOTEK PERI-
ODE)

Z nastavitvijo določimo odstotek delovanja cone 4 v 
periodi.

0 ÷ 50 %

30

C7.7 ZASILNO DELOVA-
NJE CONE 5 
(ODSTOTEK PERI-
ODE)

Z nastavitvijo določimo odstotek delovanja cone 5 v 
periodi.

0 ÷ 50 %

30

C7.8 ZASILNO DELOVA-
NJE CONE 6 
(ODSTOTEK PERI-
ODE)

Z nastavitvijo določimo odstotek delovanja cone 6 v 
periodi.

0 ÷ 50 %

30
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Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

PARAMETRI ZA POVEZOVANJE
C8.1 VPLIV SOBNE

ENOTE NA CONO 1
Nastavi se vpliv sobne enote na ogrevalno cono 1. 0 - SOBNA E. 1 

1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI VPLIVA

6

C8.2 VPLIV SOBNE
ENOTE NA CONO 2

Nastavi se vpliv sobne enote na ogrevalno cono 2. 0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI VPLIVA

6

C8.3 VPLIV SOBNE
ENOTE NA CONO 3

Nastavi se vpliv sobne enote na ogrevalno cono 3. 0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI VPLIVA

6

C8.4 VPLIV SOBNE
ENOTE NA CONO 4

Nastavi se vpliv sobne enote na ogrevalno cono 4. 0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI VPLIVA

6

C8.5 VPLIV SOBNE
ENOTE NA CONO 5

Nastavi se vpliv sobne enote na ogrevalno cono 5. 0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI VPLIVA

6

C8.6 VPLIV SOBNE
ENOTE NA CONO 6

Nastavi se vpliv sobne enote na ogrevalno cono 6. 0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI VPLIVA

6

C8.7 SOBNA ENOTA NA 
ŽIČNEM VHODU 1

Nastavi se, katera sobna enota je povezana na žični 
vhod 1.

0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI

6
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Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

C8.8 SOBNA ENOTA NA 
ŽIČNEM VHODU 2

Nastavi se, katera sobna enota je povezana na žični 
vhod 2.

0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI

6

C8.9 SOBNA ENOTA NA 
ŽIČNEM VHODU 3

Nastavi se, katera sobna enota je povezana na žični 
vhod 3.

0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI

6

C8.10 SOBNA ENOTA NA 
ŽIČNEM VHODU 4

Nastavi se, katera sobna enota je povezana na žični 
vhod 4.

0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI

6

C8.11 SOBNA ENOTA NA 
ŽIČNEM VHODU 5

Nastavi se, katera sobna enota je povezana na žični 
vhod 5.

0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI

6

C8.12 SOBNA ENOTA NA 
ŽIČNEM VHODU 6

Nastavi se, katera sobna enota je povezana na žični 
vhod 6.

0 - SOBNA E. 1 
1 - SOBNA E. 2 
2 - SOBNA E. 3 
3 - SOBNA E. 4 
4 - SOBNA E. 5 
5 - SOBNA E. 6 
6 - NI

6

C8.13 VSE SEZNANJENE 
SOBNE ENOTE

Vrednost, pretvorjena v binarno obliko, predstavlja 
naslove žičnih in brezžičnih sobnih enot, ki so povezane 
(seznanjene) na regulator.
Primer:
Vrednost 13 pomeni (001101 v binarni obliki), da so 
seznanjene sobne enote 1, 3 in 4.

binarno 
0 - 000000 
1 - 000001 
2 - 000010 
3 - 000011 
....

0

C8.14 BREZŽIČNE (RF) SE-
ZNANJENE SOBNE 
ENOTE

Vrednost, pretvorjena v binarno obliko, predstavlja naslo-
ve brezžičnih sobnih enot, ki so povezane (seznanjene) 
na regulator.

binarno 
0 - 000000 
1 - 000001 
2 - 000010 
3 - 000011 
....

0

C8.15 RF KANAL Nastavi se RF (frekvenčni) kanal, na katerem komunicira 
regulator z brezžičnimi sobnimi enotami. 

0 ÷ 7
0

C8.16 RF NASLOV REGU-
LATORJA

Nastavi se RF naslov regulatorja za brezžično komunika-
cijo s sobnimi enotami.

0 ÷ 9
0
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Para-
meter

Ime parametra Opis Obm. 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

C8.17 RF NASLOV
SEZNANJANJA

Nastavi se dodaten RF naslov seznanjanja za brezžično 
komunikacijo s sobnimi enotami.

0 ÷ 255
0

C8.18 SEZNANJENI 
PODREJENI (SLAVE) 
REGULATORJI

Vrednost, pretvorjena v binarno obliko, predstavlja 
naslove Slave regulatorjev, ki so povezani (seznanjeni) na 
Master regulator.

binarno 
0 - 000000 
1 - 000001 
2 - 000010 
3 - 000011 
....

0

C8.19 VODILNI (MASTER) 
REGULATOR

Nastavi se, ali je regulator vodilni (Master) ali ne. 0 - NE 
1 - DA 0

C8.20 NASLOV PODRE-
JENEGA (SLAVE) 
REGULATORJA

Nastavi se naslov podrejenega (Slave) regulatorja. 0 - NI PODRE-
JEN 
1 - PODREJENI 1 
2 - PODREJENI 2 
3 - PODREJENI 3 
4 - PODREJENI 4 
5 - PODREJENI 5

0
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OPISI DELOVANJA

S parametrom C2.1 lahko izbiramo med tremi načini reguliranja con:
C2.1=0 - delovanje po nastavitvi na sobni enoti RCD,
C2.1=1 - P način regulacije,
C2.1=2 - PI način regulacije,
C2.1=3 - histerezni način regulacije.

S parametrom C2.6 nastavimo minimalni čas vklopa izhoda cone (termo pogona).
S parametrom C1.2 izberemo tip termo pogonov, priključenih na regulator. Tip NC 
pomeni odpiranje termo pogona, ko je na izhodu prisotna krmilna napetost, tip NO 
pa pomeni odpiranje termo pogona, ko na izhodu ni prisotne krmilne napetosti.

Pri P in PI načinu regulacije, se na podlagi odstopanja izmerjene od želene sobne 
temperature, izračuna čas delovanja (moduliranja) izhoda cone, znotraj časovne 
konstante (periode) ED. Dolžina periode ED se nastavi na sobni enoti, torej za 
vsako ogrevalno področje posebej. S parametrom C2.3 določimo širino cone, v 
kateri se vrši ED modulacija. S parametrom C2.2 določimo velikost I-konstante pri 
PI delovanju. I-konstanta vpliva na hitrost avtomatskega premika P cone (+/- 0.1°C 
v enem koraku), ob daljšem odstopanju izmerjene od želene sobne temperature. 
Ročni premik P cone lahko naredimo s parametrom C2.4 za ogrevanje in
parametrom C2.5 za hlajenje.

Pri histereznem načinu regulacije, se na podlagi odstopanja izmerjene od želene 
sobne temperature in vrednosti nastavljene histereze, določi stanje (ON / OFF) 
izhoda cone. Vrednost histereze se nastavi na sobni enoti, torej za vsako ogreval-
no področje posebej.

Reguliranje con (termo pogonov)
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Pogoj za vklop vira in obtočne črpalke je zahteva po ogrevanju oziroma hlajenju 
vsaj ene cone.

Nastavitve za vir:
S parametrom C3.12 nastavimo zakasnitev vklopa izhoda vira.
S parametrom C3.13 nastavimo zakasnitev izklopa izhoda vira.
S parametrom C3.14 nastavimo delovanje izhoda vira:
C3.14=1 - normalno delovanje (ko je vir vključen, je na izhodu krmilna napetost),
C3.14=2 - invertirano delovanje (ko je vir vključen, na izhodu ni krmilne napetosti).    

Nastavitve za obtočno črpalko:
S parametrom C3.2 nastavimo zakasnitev vklopa izhoda obtočne črpalke.
S parametrom C3.3 nastavimo zakasnitev izklopa izhoda obtočne črpalke.
S parametrom C3.4 nastavimo delovanje izhoda obtočne črpalke:
C3.4=1 - normalno delovanje (ko je obtočna črpalka vključena, je na izhodu krmil-
na napetost),
C3.4=2 - invertirano delovanje (ko je obtočna črpalka vključena, na izhodu ni krmil-
ne napetosti).    

Vir in obtočna črpalka (ZCE6 Advance)

Na regulator lahko povežemo do 6 sobnih enot RCD. Povežemo lahko mešano 
žične in brezžične sobne enote. Žične enote priključimo v sponke z oznako sobne 
enote (1, 2, 3, 4, 5, 6), za delovanje brezžičnih sobnih enot pa priključimo anteno v 
priključek »ANTENNA«.

Vsaka sobna enota predstavlja eno temperaturno področje in lahko vpliva na eno 
ali več ogrevalnih con. Vzpostavitev povezave med regulatorjem in sobnimi enota-
mi, ter določitev vpliva sobne enote na cone, se izvede s postopkom seznanjanja.
Postopek seznanjanja je enak za žične in brezžične sobne enote.

Sobna enota izmenjuje z regulatorjem izmerjene in želene vrednosti za svoje tem-
peraturno področje:
- izmerjeno sobno temperaturo,
- izmerjeno zračno vlago,
- izmerjen zračni tlak,
- želeno dnevno temperaturo,
- želeno nočno temperaturo, 
- želeno zaščitno temperaturo,
- režim delovanja,
- vklop/izklop uporabniških funkcij,
- ... 

Sobne enote
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Digitalni vhod »ura« nam omogoča daljinski vklop delovanja po izbrani želeni 
temperaturi.
S parametrom C1.4 lahko izbiramo med štirimi načini delovanja:
C1.4=0 - vhod ni uporabljen,
C1.4=1 - želena dnevna temperatura,
C1.4=2 - želena nočna temperatura,
C1.4=3 - izklopna temperatura,
C1.4=4 - želena sobna temperatura nastavljena s parametrom C1.5.

Izbrani način delovanja se aktivira ob zaznavi kratkega stika na digitalnem vhodu 
»ura« in velja za vse cone.

Digitalni vhod »ura«

Mešalni ventil se regulira z zapiralnimi in odpiralnimi impulzi (P-konstanta) v 
časovnih periodah (I- konstanta). Kadar je pri ogrevanju izmerjena temperatu-
ra dvižnega voda pod želeno temperaturo, se mešalni ventil odpira, kadar pa je 
izmerjena temperatura nad želeno, pa se mešalni ventil zapira. Pri hitrih spremem-
bah temperature dvižnega voda se lahko (zaradi vpliva D-konstante) mešalni ventil 
zapira tudi, kadar je izmerjena temperatura še pod želeno vrednostjo in obratno.

Pri hlajenju je smer odpiranja in zapiranja mešalnega ventila zamenjana!

Konstante mešalnega ventila nastavimo s parametri C4.14, C4.15 in C4.16.

Mešalni ventil (ZCE6 Advance)
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Digitalni vhod »snežinka« nam omogoča daljinski preklop delovanja med ogreva-
njem in hlajenjem.
Za delovanje digitalnega vhoda »snežinka« mora biti parameter C1.6 nastavljen 
na vrednost 0.
C1.6=0 - način ogrevanje / hlajenje glede na stanje digitalnega vhoda »snežinka«,
C1.6=1 - način ogrevanje,
C1.6=2 - način hlajenje.

Ob zaznavi kratkega stika na digitalnem vhodu »snežinka«, regulator preide v 
način hlajenja.

Digitalni vhod »snežinka«
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Vhod »točka rosišča« nam omogoča priklop digitalnega ali analognega senzorja 
rosišča.
S parametrom C1.7 določimo tip senzorja rosišča, ki je priključen na vhod »točka 
rosišča«.
C1.6=0 - vhod ni uporabljen,
C1.6=1 - digitalni senzor tipa NC (kratek stik ob zaznavi rosenja),
C1.6=2 - digitalni senzor tipa NO (odprte sponke ob zaznavi rosenja),
C1.6=3 - analogni senzor.

Senzor montiramo na cev dvižnega voda. V primeru zaznave rosenja, se hlajenje 
prekine.

Vhod »točka rosišča«
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S parametrom C1.15 določimo način delovanja izhoda »10V«:
C1.15=1 - na izhodu je vedno prisotna napetost 10V za napajanje senzorja,
C1.15=2 - z izhodnim signalom 0-10V lahko krmilimo vir.

Izhod »10V«

Graf odvisnosti izhodne napetosti od želene temperature dvižnega voda:

Ogrevanje                                                    Hlajenje
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Regulator, ob izgubi komunikacije s sobno enoto, preide v zasilno delovanje. Za-
kasnitev prehoda na zasilno delovanje se nastavi s parametrom C7.1. V zasilnem 
delovanju se cona vklaplja v periodi, ki je nastavljena s parametrom C7.2. Čas 
(odstotek periode) delovanja določene cone je nastavljen s parametri C7.3 (za 
cono 1) do C7.8 (za cono 6).  

Zasilno delovanje

Če med tednom ni prišlo do vklopa katerega od krmilnih izhodov, se le ta samodej-
no vklopi v petek med 20:00 in 20:15 uro.
Obtočna črpalka deluje 30 sekund, termo pogoni so vključeni 5 minut, mešalni 
ventil pa se odpre in zapre.

Antiblokirna funkcija
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Vsak projekt mora temeljiti na vaših izračunih in načrtih, ki morajo biti v 
skladu z veljavnimi predpisi. Slike in besedila v tem navodilu so mišljeni kot 
zgled in zanje izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Odgovornost izdajate-
lja za nestrokovne ali napačne interpretacije 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 ogro-
žanje življenja. Vse nizkonapetostne povezave, kot so povezave temperaturnih 
tipal, morajo biti položene ločeno od povezav, ki so pod omrežno napetostjo.

ELEKTRIČNI PRIKLOP

Regulator omogoča priklop termo pogonov s krmilno napetostjo 230V~ ali 24V~. 
Tovarniško je regulator nastavljen za krmiljenje z napetostjo 230V~. Za krmiljenje 
z napetostjo 24V~ je potrebno odstraniti zaščitni pokrov, stikalo postaviti v položaj 
24V~ in na sponki z oznako 24V~ priključiti namenski transformator z napetostjo 
24V~.

Določitev napetosti za krmiljenje termo pogonov

Na en regulator ni možno priklopiti termo pogonov z različnimi krmilnimi napetost-
mi! 
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Hidravlična shema 1 (230V~) - ZCE6 Basic in Advance
HIDRAVLIČNE SHEME
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Hidravlična shema 1 (24V~) - ZCE6 Basic in Advance
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Hidravlična shema 2 (230V~) - ZCE6 Advance
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Hidravlična shema 2 (24V~) - ZCE6 Advance
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Hidravlična shema 3 (230V~) - ZCE6 Advance
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Hidravlična shema 3 (24V~) - ZCE6 Advance
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BUS povezava regulatorjev

Za potrebe širjenja sistema z več conami oziroma vejami, lahko povežemo več 
regulatorjev (največ 6) med seboj v BUS povezavo. Prvi regulator v BUS povezavi 
(ki krmili vir, mešalni ventil in črpalko) mora biti izbran kot Vodilni (Master) regula-
tor, ostali pa so podrejeni (Slave) regulatorji (glej poglavje »MENI - VODILNI RE-
GULATOR«). Po žični povezavi, s priloženim kablom, je potrebno regulatorje še 
seznaniti med seboj (glej poglavji »MENI - SEZNANJANJE REGULATORJEV...«). 
S seznanjanjem se vzpostavijo komunikacijske povezave med regulatorji in njihov 
vrstni red (naslov) v BUS povezavi (vodilni, prvi podrejeni, drugi podrejeni,...).

Po BUS povezavi vodilni regulator pošilja podrejenim regulatorjem podatke o  
izmerjenih temperaturah, načinu delovanja in drugo, od podrejenih regulatorjev pa 
dobi želene temperature con in zahtevo za vklop vira.

Vodilni (Master) regulator

Prvi podrejeni (Slave) regulator
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OPISI NAPAK

Napaka
V osnovnem prikazu kratko 
ali dolgo utripa LED za prikaz 
delovanja cone.

Napaka povezave s sobno enoto.
Kaj lahko naredim?
Pri žični povezavi preverimo priključitev na 
sobni enoti in regulatorju. Pri brezžični poveza-
vi preverimo priključitev antene na regulatorju.
Če napake nismo odpravili, je potrebno sobno 
enoto in regulator poslati na servis.
Delovanje se samodejno prilagodi na sledeč 
način:
Regulator po nastavljenem času preide v t.i. 
zasilno delovanje.

Na vodilnem regulatorju v 
osnovnem prikazu kratko uga-
ša LED MASTER.

Napaka povezave s podrejenimi regulatorji.
Kaj lahko naredim?
Preverimo priključitev kablov za BUS poveza-
vo na vodilnem in podrejenih regulatorjih. Če 
napake nismo odpravili, je potrebno regulatorje 
poslati na servis.
Delovanje se samodejno prilagodi na sledeč 
način:
Vodilni regulator deluje nemoteno, podrejeni 
regulatorji pa delujejo brez podatkov iz vodilne-
ga regulatorja.

Na podrejenem regulatorju v 
osnovnem prikazu na 2 sekun-
di utripne LED MASTER.

Napaka povezave z vodilnim regulatorjem.
Kaj lahko naredim?
Preverimo priključitev kablov za BUS poveza-
vo na vodilnem in podrejenih regulatorjih. Če 
napake nismo odpravili, je potrebno regulatorje 
poslati na servis.
Delovanje se samodejno prilagodi na sledeč 
način:
Vodilni regulator deluje nemoteno, podrejeni 
regulatorji pa delujejo brez podatkov iz vodilne-
ga regulatorja.
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ST1B  ST1N, ST2N
Osvetljen displej Da * Da
Tip temperaturnih tipal Murata NTC (10 kE)
Možnost priklopa dodatne-
ga temp. tipala (AUX) Da

Senzor osvetlitve Da
Senzor vlage Da
Senzor kakovosti zraka samo Premium varianta
Senzor zračnega tlaka Da
Napajanje baterije 2xLR03 1.5V 230VAC, 50Hz
Tipična poraba < 0,1 mVA < 0,2 VA
Stopnja zaščite IP 30 po EN 60529
Varnostni razred III po EN 60730-1
Ohišje PC termoplast
Dimenzije (š × v × g) 82,7 × 125,7 × 33,7 mm
Način montaže nadometno, podometno
Temperatura okolice 0 ÷ 40 °C
Temperatura skladiščenja -20 °C ... +65 °C
Področje merjenja relativne 
vlažnosti 10 % ÷ 90 %

Področje merjenja 
zračnega tlaka 300 hPa ÷ 1100 hPa

Teža 188 g
Relejni izhod 6(3) A, 230 VAC ST1N - 12A, 230VAC
Triac izhod Ne ST2N - 1A, 230VAC

* Osvetljen displej znatno poveča porabo baterij.

TEHNIČNI PODATKI
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Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (Velja za države 
članice Evropske unije in ostale evropske države s sistemom ločenega 
zbiranja odpadkov).

Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da ga ne smete odvreči kot gospo-
dinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnih mestih za odpadno električno in 
elektronsko opremo (OEEO). S primerno odstranitvijo tega izdelka boste preprečili 
negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer lahko povzročila njegova napač-
na odstranitev. Reciklaža materialov zmanjšuje porabo novih surovin. Za več infor-
macij o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, komunalni servis ali 
trgovino, kjer ste ga kupili.

ODSTRANJEVANJE STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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