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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA!
-

-

-

-

Przed zainstalowaniem regulatora nale¿y starannie przeczytaæ
instrukcjê obs³ugi, oraz zapoznaæ siê z warunkami gwarancji.
Nieprawid³owe zamontowanie, u¿ywanie i obs³uga regulatora
powoduje utratê gwarancji.
Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywaæ tylko przy
od³¹czonym napiêciu zasilania:
- w regulatorach RAPID przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania
z gniazdka
- w pozosta³ych przy odciêtym napiêciu zasilania i upewnieniu
siê, ¿e na zaciskach regulatora nie wystêpuje napiêcie
niebezpieczne.
Prace przy³¹czeniowe i monta¿ powinny byæ wykonane
wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i
normami.
Nie wolno instalowaæ i u¿ytkowaæ regulatora z uszkodzon¹
mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko pora¿enia pr¹dem.
Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna byæ
zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do stosowanych
obci¹¿eñ
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy pod³¹czenia
s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy napiêcie zasilaj¹ce
regulator spe³nia wszelkie wymogi.
Wszelkich napraw regulatorów mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie
serwis producenta. Dokonywanie naprawy regulatora przez
osobê nieupowa¿nion¹ przez firmê COMPIT powoduje utratê
gwarancji.
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-

Regulator nie jest elementem bezpieczeñstwa!
W uk³adach, w których zachodzi ryzyko wyst¹pienia szkód
w wyniku awarii automatyki, trzeba stosowaæ dodatkowe
zabezpieczenia posiadaj¹ce odpowiednie atesty. W
uk³adach, które nie mog¹ byæ wy³¹czone, uk³ad
sterowania musi byæ skonstruowany w sposób
umo¿liwiaj¹cy jego pracê bez regulatora.

Wszystkie deklaracje

dostêpne s¹ na stronie www.compit.pl

Pozbywanie siê urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych (dotyczy tylko gospodarstw
domowych)

Symbol kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy
COMPIT lub do³¹czanych instrukcjach obs³ugi, informuje, ¿e nie
wolno wyrzucaæ wraz z innymi odpadami zu¿ytych lub niesprawnych
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Urz¹dzenie tak
oznaczone a przeznaczone do utylizacji, powtórnego u¿ycia lub
odzysku podzespo³ów, nale¿y przekazaæ do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki, gdzie bêdzie bezp³atnie przyjête. Produkt mo¿na
przekazaæ lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego
urz¹dzenia.
Prawid³owo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikn¹æ
negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne lub zdrowie cz³owieka.
Nieprawid³owe sk³adowanie lub utylizacja zagro¿ona jest karami,
przewidzianymi odpowiednimi przepisami.
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ZASTOSOWANIE

Regulator R403 jest przeznaczony do sterowania kot³em
olejowym lub gazowym CO wed³ug charakterystyki pogodowej,
sterowania pogodowego obiegu z zaworem mieszaj¹cym i
³adowania zasobnika CWU. £adowanie zasobnika CWU odbywa
siê za pomoc¹ pompy obiegowej CWU lub uk³adu zaworu
rozdzielaj¹cego. Regulator ma mo¿liwoœæ wygrzewania zbiornika
CWU (przeciwko legionelli).
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ZASADA DZIA£ANIA

Regulator R403 pracuje z kot³ami wyposa¿onymi w palniki
jedno- lub dwustopniowe. Decyduje o tym parametr “Schemat
pracy”:
1P
2P

- praca z palnikiem jednostopniowym,
- praca z palnikiem dwustopniowym

W przypadku pracy z palnikiem jednostopniowym regulator
steruje osobno pompami obiegu bezpoœredniego z kot³a (pompa
kot³owa) i pomp¹ obiegu mieszacza.
Podczas pracy z palnikiem dwustopniowym pompy kot³owa i
mieszacza pod³¹czone s¹ do jednego wyjœcia w regulatorze.

2.1

PRACA W KONFIGURACJI 1P

2.1.1

PRACA KOT£A CO.

WYZNACZANIE TEMPERATURY ZADANEJ WED£UG
CHARAKTERYSTYKI POGODOWEJ. Temperatura zadana kot³a
jest wyznaczana na podstawie pomiaru temperatury zewnêtrznej
i zaprogramowanej krzywej grzania. Krzyw¹ kszta³tuje siê
ustawiaj¹c zadane temperatury CO dla 5 wartoœci temperatury
zewnêtrznej:
Temp. zewn. wy³¹czenia - przekroczenie tej temperatury
spowoduje wy³¹czenie pompy CO i zakoñczenie pracy uk³adu;
Tzew +10 Tkot³a zad. - zadana temperatura obiegu CO przy
temperaturze zewnêtrznej +10°C;
Tzew 0 Tkot³a zad. - zadana temperatura obiegu CO przy
temperaturze zewnêtrznej 0°C;
Tzew -10 Tkot³a zad. - zadana temperatura obiegu CO przy
temperaturze zewnêtrznej -10°C;
Tzew -20 Tkot³a zad. - zadana temperatura obiegu CO przy
temperaturze zewnêtrznej -20°C.
Je¿eli zmierzona temperatura zewnêtrzna jest pomiêdzy tymi
punktami , to regulator sam wylicza temperaturê zadan¹ CO na
podstawie wartoœci dwóch najbli¿szych punktów. Np.: temperatura
zewnêtrzna wynosi -5°C, zaprogramowana wartoœæ krzywej dla
Tzew 0 = 40°C a dla Tzew -10 = 50°C, to regulator wyznaczy
temperaturê zadan¹ kot³a na 45°C.
Na wartoœæ zadan¹ wyliczon¹ z krzywej maj¹ tak¿e wp³yw
termostat i zegar, temperatura wyliczona nie mo¿e byæ jednak
ni¿sza ni¿ wartoœæ zaprogramowana w parametrze “T minimalna
kot³a” lub przekraczaæ “T maksymalna kot³a”.

Regulator wyznacza dla kot³a temperaturê zadan¹ na
podstawie charakterystyki pogodowej. Je¿eli zmierzona
temperatura kot³a jest ni¿sza od wartoœci zadanej, to nastêpuje
za³¹czenie palnika. Wy³¹czenie palnika nastêpuje po przekroczeniu
wartoœci Tzadana + Amplituda kot³a.
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Podstawowy schemat pracy w konfiguracji 1P z
³adowaniem zasobnika pomp¹.
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Podstawowy schemat pracy w konfiguracji 1P z
³adowaniem zasobnika poprzez zawór rozdzielaj¹cy
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Ilustracja zasady wyznaczania temperatury CO znajduje siê
na rysunku poni¿ej:

-

temperatura zewnêtrzna jest ni¿sza od “Temp. zewn.
wy³¹czenia CO”

Je¿eli którykolwiek z powy¿szych warunków nie bêdzie
spe³niony, regulator wy³aczy pompe kot³a.
POMPA CO MIESZACZA. Pompa mieszacza pracuje przez
ca³y sezon grzewczy i jest wy³¹czana jedynie po spadku
temperatury kot³a poni¿ej wartoœci minimalnej lub podczas
³adowania zasobnika CWU z priorytetem.

PRACA KOT£A Z TERMOSTATEM POKOJOWYM.
Rozwarcie wejœcia “Termostat pokojowy 1” powoduje
wy³¹czenie pompy kot³owej i obni¿enie temperatury zadanej kot³a
wyliczonej z krzywej grzewczej o wielkoœæ parametru “Obni¿enie
kot³a”. Obni¿enie od termostatu kumuluje siê z korektami zegara.
Je¿eli termostat nie jest pod³¹czony “Obni¿enie kot³a” nale¿y
ustawiæ na 0°C.
2.1.2

PRACA POMP I £ADOWANIE ZASOBNIKA CWU

POMPA KOT£A. Pompa kot³owa pracuje, je¿eli s¹ spe³nione
nastêpuj¹ce warunki:
temperatura kot³a przekroczy temperaturê minimaln¹
(parametr “Temperatura minimalna kot³a”)
jest zwarte wejœcie termostatu pokojowego
Str. 6

£ADOWANIE ZASOBNIKA CWU POMP¥. Parametr
“UK£AD” musi byæ ustawiony na “POMPA CO + CWU”. Regulator podnosi temperaturê zadan¹ kot³a (do poziomu “Temperatura
kot³a do ³adowania CWU”). Je¿eli jest ustawiony priorytet CWU
to wy³¹czane s¹ pompy kot³a i mieszacza i nastêpuje za³¹czenie
pompy CWU. Po nagrzaniu zasobnika do temperatury zadanej,
regulator obni¿a temperaturê zadan¹ kot³a do wartoœci z krzywej
grzewczej i jest realizowany rozbiór ciep³a. Pompa CWU pracuje
jeszcze 2 minuty w celu obni¿enia temperatury kot³a, a po jej
wy³¹czeniu regulator za³¹cza pozosta³e pompy. Wy³¹czenie pompy
CWU mo¿e nast¹piæ wczeœniej, jeœli temperatura kot³a spadnie
do wartoœci wyznaczonej z krzywej grzewczej.
Jeœli grzanie CWU odbywa siê bez priorytetu, to pompa
kot³owa i mieszacza dzia³aj¹ podczas ³adowania zasobnika. Przy
priorytecie czêœciowym mieszacz jest przymykany jeœli
temperatura kot³a jest mniejsza od zadanej o wiêcej ni¿ 10°C.
£ADOWANIE ZASOBNIKA CWU ZA POMOC¥
ROZDZIELACZA. Parametr UK£AD musi byæ ustawiony na
“POMPA + ROZDZIELACZ”. Regulator podnosi temperaturê
zadan¹ kot³a (do poziomu “Temperatura kot³a do ³adowania
CWU”). Je¿eli jest ustawiony priorytet CWU to wy³¹czana jest
pompa mieszacza, pompa kot³owa pracuje i regulator podaje
napiêcie na zawór rozdzielacza. Ca³a cyrkulacja odbywa siê przez
nagrzewnicê zasobnika CWU.

Po nagrzaniu zasobnika do temperatury zadanej regulator
obni¿a temperaturê zadan¹ kot³a do wartoœci z krzywej grzewczej
i jest realizowany rozbiór ciep³a. Rozdzielacz pozostaje w pozycji
otwartej na zasobnik jeszcze 2 minuty w celu obni¿enia temperatury
kot³a. Po tym czasie regulator zamyka rozdzielacz i ca³¹ cyrkulacja
przebiega przez obieg bezpoœredni kot³a. Wy³¹czenie rozdzielacza
mo¿e nast¹piæ wczeœniej, jeœli temperatura kot³a spadnie do
wartoœci wyznaczonej z krzywej grzewczej.
Jeœli grzanie CWU odbywa siê z priorytetem czêœciowym,
mieszacz jest przymykany jeœli temperatura kot³a jest mniejsza
od zadanej o wiêcej ni¿ 10°C.
2.1.3

PRACA OBWODU Z MIESZACZEM

Regulator R403 steruje jednym obiegiem CO z zaworem
mieszaj¹cym na podstawie charakterystyki pogodowej. Wartoœæ
zadana jest wyliczana w identyczny sposób jak dla kot³a (patrz
str.3). Regulacja obiegu mieszacza odbywa siê poprzez stopniowe
zamykanie lub otwieranie zaworu. Im ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹
zmierzon¹ a zadan¹ jest wiêksza, tym regulator czêœciej i d³u¿szymi
krokami otwiera lub zamyka zawór.
Je¿eli temperatura mierzona jest równa zadanej, to regulator
nie porusza si³ownikiem. Szyboœæ reakcji sterownika na zmiany
temperatury mierzonej zale¿y tak¿e od wartoœci parametru
“Dynamika mieszacza” i nale¿y go dobraæ stosownie do
regulowanego obiektu. Zwiêkszanie jego wartoœci powoduje
przyœpieszenie regulacji, mo¿e jednak doprowadziæ do oscylacji.
Nale¿y zaobserwowaæ pracê regulatora i jeœli uk³ad bêdzie
reagowa³ zbyt wolno, to wartoœæ dynamiki nale¿y zwiêkszyæ, jeœli
zbyt szybko to zmniejszyæ.

Nie mog¹ byæ u¿ywane si³owniki termiczne, z wejœciem
analogowym lub ze sprê¿yn¹ powrotn¹.
PRACA Z TERMOSTATEM POKOJOWYM. Rozwarcie
wejœcia “Termostat pokojowy 2” powoduje obni¿enie wartoœci
wyliczonej z krzywej grzewczej o wielkoœæ parametru “Obni¿enie
mieszacza”. Obni¿enie od termostatu kumuluje siê z korektami
zegara. Je¿eli termostat nie jest pod³¹czony, “Obni¿enie
mieszacza” nale¿y ustawiæ na 0°C.
2.1.4

WYBIEGI POSEZONOWE

Je¿eli nastapi wyjœcie z sezonu po przekroczeniu
“Temperatury zewnêtrznej wy³aczenia”, regulator realizuje
wybiegi pompy CO i mieszacza. W ka¿dy poniedzia³ek o godzinie
1200 uruchamia jest na 5 minut pompa CO i zamykany jest zawór.
Po tym czasie pompa jest wy³¹czana, a regulator otwiera zawór
przez 4 minuty. Ostatni¹ faz¹ wybiegu jest zamykanie zaworu przez
5 minut.
2.1.5

WYGRZEWANIE ZBIORNIKA CWU

W ka¿dy poniedzia³ek pomiêdzy godzin¹ 100 a 200 regulator
próbuje podnieœæ temperaturê zasobnika do poziomu parametru
“Przegrzew CWU”. Regulator podnosi temperaturê zadan¹ kot³a
o 10°C wy¿ej od parametru “Przegrzew CWU” ale nie wiêcej ni¿
wynosi wartoœæ maksymalna temperatury kot³a.

UWAGA: regulator wspó³pracuje jedynie z si³ownikami
trójstawnymi wyposa¿onymi w wy³¹czniki krañcowe. Si³ownik
wykonuje ruch tylko w czasie podawania sygna³u do zamkniêcia
lub otwarcia. Po zaniku sygna³u nie mo¿e zmieniaæ swojej pozycji.
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2.2

PRACA W KONFIGURACJI 2P.

2.2.2

2.2.1

PRACA KOT£A CO.

POMPY CO - MIESZACZA I KOT£OWA (pompy s¹
sterowane tym samym wyjœciem) s¹ za³¹czane, je¿eli jest sezon
grzewczy (temperatura zewnêtrzna mniejsza od “Temp.
zewnêtrzna wy³¹czenia”) i temperatura kot³a jest wiêksza od
wartoœci minimalnej. W przypadku uk³adu z zaworem rozdzielacza
na powrocie pompa CO jest za³¹czana tak¿e podczas ³adowanie
zasobnika CWU.

Regulator wyznacza dla kot³a temperaturê zadan¹ na
podstawie charakterystyki pogodowej. Je¿eli zmierzona
temperatura kot³a jest ni¿sza od wartoœci zadanej, to nastêpuje
za³¹czenie pierwszego stopnia palnika. Drugi stopieñ palnika mo¿e
zostaæ do³¹czony do pracy tylko wtedy, kiedy up³ynie czas “Czas
do za³¹czenia kolejnego stopnia grzania” i temperatura kot³a
jest ni¿sza ni¿ Tzadana - Amplituda kot³a. Stopieñ drugi zostaje
wy³¹czony, kiedy kocio³ osi¹gnie wartoœæ zadan¹ (pracuje dalej
stopieñ pierwszy). Wy³¹czenie stopnia pierwszego nastêpuje po
przekroczeniu wartoœci Tzadana + Amplituda kot³a.
Je¿eli temperatura kot³a ustabilizuje siê w granicach pomiêdzy
Tzadan¹ a Tzadan¹ + Amplituda, to kocio³ bêdzie pracowa³ ca³y
czas na pierwszym stopniu palnika.
WYZNACZANIE TEMPERATURY ZADANEJ WED£UG
CHARAKTERYSTYKI POGODOWEJ odbywa siê na takich
samych zasadach, jak dla konfiguracji 1P (patrz str. 3).
PRACA KOT£A Z TERMOSTATEM POKOJOWYM.
Rozwarcie wejœcia “Termostat pokojowy 1” powoduje
obni¿enie temperatury zadanej kot³a wyliczonej z krzywej grzewczej
o wielkoœæ parametru “Obni¿enie kot³a”. Obni¿enie od termostatu
kumuluje siê z korektami zegara. Je¿eli termostat nie jest
pod³¹czony “Obni¿enie kot³a” nale¿y ustawiæ na 0°C. Termostat
nie ma wp³ywu na pracê pomp CO.
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PRACA POMP i £ADOWANIE ZASOBNIKA CWU

£ADOWANIE ZASOBNIKA CWU POMP¥. Parametr UK£AD
musi byæ ustawiony na “POMPA CO + CWU”. Regulator podnosi
temperaturê zadan¹ kot³a (do poziomu “Temperatura kot³a do
³adowania zasobnika”). Je¿eli jest ustawiony priorytet CWU to
wy³¹czane s¹ pompy kot³a i mieszacza i nastêpuje za³¹czenie
pompy CWU. Po nagrzaniu zasobnika do temperatury zadanej,
regulator obni¿a temperaturê zadan¹ kot³a do wartoœci z krzywej
grzewczej i jest realizowany rozbiór ciep³a. Pompa CWU pracuje
jeszcze 2 minuty w celu obni¿enia temperatury kot³a, a po jej
wy³¹czeniu regulator za³¹cza pozosta³e pompy. Wy³¹czenie pompy
CWU mo¿e nast¹piæ wczeœniej, jeœli temperatura kot³a spadnie
do wartoœci wyznaczonej z krzywej grzewczej.
Jeœli grzanie CWU odbywa siê bez priorytetu, to pompa
kot³owa i mieszacza dzia³aj¹ podczas ³adowania zasobnika. Przy
priorytecie czêœciowym mieszacz jest przymykany jeœli
temperatura kot³a jest mniejsza od zadanej o wiêcej ni¿ 10°C.

£ADOWANIE ZASOBNIKA CWU ZA POMOC¥
ROZDZIELACZA. Parametr UK£AD musi byæ ustawiony na
“ROZDZIELACZ”. Regulator podnosi temperaturê zadan¹ kot³a
(do poziomu “Temperatura kot³a do ³adowania zasobnika”) i
podaje napiêcie na zawór rozdzielacza. Ca³a cyrkulacja odbywa
siê przez nagrzewnicê zasobnika CWU.
Po nagrzaniu zasobnika do temperatury zadanej regulator
obni¿a temperaturê zadan¹ kot³a do wartoœci z krzywej grzewczej
i jest realizowany rozbiór ciep³a. Rozdzielacz pozostaje w pozycji
otwartej na zasobnik jeszcze 2 minuty w celu obni¿enia temperatury
kot³a. Po tym czasie regulator zamyka rozdzielacz i ca³¹ cyrkulacja
przebiega przez obieg bezpoœredni kot³a. Wy³¹czenie rozdzielacza
mo¿e nast¹piæ wczeœniej, jeœli temperatura kot³a spadnie do
wartoœci wyznaczonej z krzywej grzewczej.
Jeœli grzanie CWU odbywa siê z priorytetem czêœciowym,
mieszacz jest przymykany jeœli temperatura kot³a jest mniejsza
od zadanej o wiêcej ni¿ 10°C.
2.2.3

2.2.5

WYGRZEWANIE ZBIORNIKA CWU

W ka¿dy poniedzia³ek pomiêdzy godzin¹ 100 a 200 regulator
próbuje podnieœæ temperaturê zasobnika do poziomu parametru
“Przegrzew CWU”. Regulator podnosi temperaturê zadan¹ kot³a
o 10°C wy¿ej od parametru “Przegrzew CWU”.

PRACA OBWODU Z MIESZACZEM

Praca obwodu z mieszaczem jest identyczna jak dla
konfiguracji 1P.
TERMOSTAT POKOJOWY ma taki sam wp³yw na pracê
mieszacza jak dla konfiguracji 1P.
2.2.4

WYBIEGI POSEZONOWE

Je¿eli nastapi wyjœcie z sezonu po przekroczeniu
“Temperatury zewnêtrznej wy³aczenia”, regulator realizuje
wybiegi pompy CO i mieszacza. W ka¿dy poniedzia³ek o godzinie
1200 uruchamia jest na 5 minut pompa CO i zamykany jest zawór.
Po tym czasie pompa jest wy³¹czana, a regulator otwiera zawór
przez 4 minuty. Ostatni¹ faz¹ wybiegu jest zamykanie zaworu przez
5 minut.
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Schemat pracy z kot³em dwustopniowym w konfiguracji 2P.
£adowanie zasobnika CWU pomp¹.
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Schemat pracy z kot³em dwustopniowym w konfiguracji 2P.
£adowanie zasobnika CWU za pomoc¹ zaworu
rozdzielaj¹cego.
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2.5

ZEGAR.

Regulator jest wyposa¿ony w wewnêtrzny uk³ad zegara, który
ma wp³yw na wartoœci zadane dla kot³a, obiegu z mieszaczem i
zasobnika CWU. Kocio³, mieszacz i zasobnika maj¹ oddzielne
strefy zegara. Dla kot³a i mieszacza mo¿na zaprogramowaæ 6 stref
czasowych w ci¹gu doby (oznaczone od A do F), oddzielnie dla
dni roboczych oraz dla soboty i niedzieli. W ka¿dej ze stref
okreœlamy godzinê, o której ma siê ona rozpocz¹æ, oraz wielkoœæ
korekty, jaka bêdzie dodawana do wartoœci zadanej (wyliczonej z
krzywej grzania lub w przypadku kot³a zadanej przez u¿ytkownika).
Korekty mog¹ przyjmowaæ wartoœci ujemne lub dodatnie, dziêki
czemu mo¿na dowolnie podwy¿szaæ lub obni¿aæ wartoœæ zadan¹.
Temperatura wyliczona dla kot³a nie mo¿e jednak byæ ni¿sza ni¿
wartoœæ zaprogramowana w parametrze “T kot³a minimalna” i
wy¿sza ni¿ wartoœæ “T kot³a maksymalna”.
T zadana = T z krzywej + korekta zegara - obni¿enie z
termostatu
Je¿eli strefê A (parametr “Dni rob. koc. strA”) zegara
zaprogramujemy na 6:00 a korektê dla tej strefy (parametr “Dni
rob. koc. strA korekta”) na -8°C, to temperatura zadana
(wyliczona z krzywej) od tej godziny zostanie pomniejszona o
wartoœæ korekty (8°C). Je¿eli korekta wyniesie +10°C, to
temperatura zadana (np. wyliczona z krzywej) zostanie
powiêkszona o wartoœæ korekty (10°C). Taka temperatura zadana
bêdzie siê utzrymywaæ a¿ do momentu, kiedy nie zacznie dzia³aæ
strefa nastêpna. Je¿eli strefê B zaprogramujemy na 14:00, to po
tej godzinie przestaje dzia³aæ korekta strefy A, a zaczyna dzia³aæ
korekta strefy B. Identyczna zasada dotyczy pozosta³ych stref.
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Je¿eli jakaœ strefa nie bêdzie wykorzystywana, to nale¿y ustawiæ jej
wartoœæ na --:-- (wartoœæ nastêpna po 23:50) i bêdzie ona
ignorowana. Podobnie do dni roboczych programuje siê strefy dla
soboty i niedzieli.
Dla zasobnika CWU mo¿na zaprogramowaæ 4 strefy czasowe
w ci¹gu doby (od A do D) dla ca³ego tygodnia. W ka¿dej ze stref
okreœlamy godzinê, o której ma siê ona rozpocz¹æ, oraz wielkoœæ
korekty (ujemnej lub dodatniej), jaka bêdzie dodawana do wartoœci
zadanej.
Uk³ad zegara po wy³¹czeniu zasilania jest podrzymywany
bateryjnie przez co najmniej 48h. Przedtem musi byæ w³¹czony
do sieci na minimum 12h, aby uk³ad podtrzymuj¹cy w pe³ni siê
na³adowa³.

2.6

OPIS KONTROLEK
- pompa kot³owa
- pompa mieszacza (tylko w uk³adzie 1P)
- ³adowanie CWU
- miganie: 1 stopieñ grzania, œwiecenie ci¹g³e:
za³¹czony 2 stopieñ

3

PRACA W SIECI

Regulator jest wyposa¿ony w interfejs RS 485, za pomoc¹
którego mo¿na odczytywaæ zmierzone temperatury, stan wejœcia
termostatu oraz odczytywaæ i zapisywaæ parametry pracy. Regulator pos³uguje siê protoko³em COMPIT C2. Prêdkoœæ transmisji
mo¿na ustawiæ na jedn¹ z czterech wartoœci: 1200, 2400, 4800
lub 9600 bodów. Dla wszystkich urz¹dzeñ spiêtych razem w sieæ
musi byæ ona identyczna. Regulator mo¿e pracowaæ w sieci w
jednym z wybranych trybów (parametr “W SIECI”):
NADRZÊDNY - W tym trybie regulator wysy³a do sieci informacjê
o aktualnym czasie oraz o temperaturze zewnêtrznej. W sieci
mo¿e byæ tylko jeden regulator nadrzêdny i to do niego nale¿y
pod³¹czyæ czujnik temperatury zewnêtrznej.
PODRZÊDNY - Regulator nie mierzy sam czasu ani temperatury
zewnêtrznej, lecz odbiera te informacje od regulatora
nadrzêdnego. W sieci mo¿e byæ wiele regulatorów
podrzêdnych.
AUTONOMICZNY W tym trybie regulator nie wysy³a ani nie
odbiera rozkazów z temperatur¹ zewnêtrzn¹ i czasem.
Aktualny czas i temperaturê zewnêtrzn¹ mierzy sam.

3.1

SPOSÓB PO£¥CZENIA REGULATORÓW W SIEÆ.

Sieæ oparta o interfejs RS 485 musi mieæ topologiê szyny, tzn.
urz¹dzenia ³¹czy siê w ³añcuch na zasadzie linia A do linii A, linia
B do linii B. D³ugoœæ takiej linii nie mo¿e przekraczaæ 1000 metrów
i nie mo¿e byæ do niej pod³¹czonych wiêcej ni¿ 64 urz¹dzenia.
Powy¿ej 1000 metrów konieczne jest stosowanie dodatkowych
uk³adów wzmacniaj¹cyh. Obydwa koñce linii RS 485 powinny byæ
zakoñczone terminatorami. Jako terminatorów linii mo¿na u¿yæ
rezystorów 100 Ohm/ 0,25W. Do po³¹czenia regulatorów w sieæ
mo¿na przy ma³ych odleg³oœciach (ok 15 metrów) u¿yæ przewodów
0,5 mm2. W wiêkszoœci przypadków lepszym rozwi¹zaniem jest
zastosowanie kabla ekranowanego. Je¿eli wystêpuj¹ zak³ócenia
transmisji, mo¿na pod³¹czyæ ekran przewodu do masy regulatora.
W przypadku du¿ych ró¿nic potencja³ów pomiêdzy masami
regulatorów (mo¿e to wynikaæ z wiêkszych odleg³oœci, ró¿nych
faz zasilaj¹cych urz¹dzenia, itp.) nie nale¿y ich ze sob¹ ³¹czyæ,
poniewa¿ grozi to uszkodzeniem uk³¹dów transmisyjnych w
regulatorach. W takim przypadku nale¿y ³¹czyæ poszczególne
urz¹dzenia z zastosowaniem separacji galwanicznej.

Maj¹c wiele regulatorów mo¿na jeden z nich ustawiæ jako
NADRZÊDNY a pozosta³e jako PODRZÊDNE. Dziêki temu mo¿na
wykorzystaæ tylko jeden czujnik zewnêtrzny oraz wszystkie regulatory bêd¹ pracowaæ wed³ug tego samego czasu. Je¿eli w sieci
jest regulator kot³owy (R321, R327, R328, R407) i regulatory
obiegów grzewczych (R315.T2, R322, R402), to jako nadrzêdny
nale¿y ustawiæ regulator kot³owy a regulatory obiegów jako
podrzêdne. W takim przypadku regulator kot³owy mo¿e wymusiæ
wy³¹czenie pomp obiegowych na obiegach grzewczych. Jest to
mo¿liwe tylko wtedy, kiedy parametr “Wy³¹czanie POMP” w
regulatorach obiegowych jest ustawiony na “TAK”.
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Prawid³owy sposób po³¹czenia regulatorów w sieæ.

B³êdne po³¹czenie regulatorów w sieæ.
Przy ³¹czeniu regulatorów nie wolno robiæ odejœæ do innych
urz¹dzeñ ze œrodka linii. Mo¿e to uniemo¿liwiæ transmisjê na ca³ej
linii RS 485.

R

RS 485

Rys. Schemat elektryczny po³¹czenia regulatorów w sieæ:
Str. 14

R

4.

OBS£UGA REGULATORA
Do obs³ugi regulatora s³u¿¹ przyciski oznaczone jako:
Przycisk ZEGAR. Naciœniêcie tego przycisku powoduje
przejœcie do strony parametrów zegara. Na tej stronie
wyœwietlany jest aktualny czas, oraz mo¿na zmieniæ
wszystkie parametry zegara (dzieñ, godzina, minuta).
W dalszej czêœci menu znajduj¹ siê parametry stref
czasowych dla kot³a i mieszacza.
Przycisk KRZYWA. Naciœniêcie tego przycisku
powoduje przejœcie do strony parametrów regulatora.
Na tej stronie mo¿na edytowaæ wszystkie parametry
pracy kot³a i obiegu z zaworem, ustawienia do pracy
w sieci RS485 i parametry pracy zasobnika CWU
Przycisk TERMOMETR. Naciœniêcie tego przycisku
powoduje przejœcie do odczytów aktualnie zmierzonych
temperatur, temperatur zadanych i stanu elementów
wyjœciowych.
Przyciski strza³ek s³u¿¹ do przegl¹dania listy
parametrów, zegara i odczytów temperatur.

naciœniêciu przycisku KRZYWA przejdziemy do strony edycji
parametrów pracy. Przy ka¿dym parametrze, który mo¿na zmieniæ,
wyœwietlony zostaje znaczek

. Je¿eli jest ustawiony kod 99, to

przyciskami “+” i “i” mo¿emy zmieniaæ wartoœæ parametru.
Aby zmieniæ wartoœæ parametru (na stronie zegara lub
parametrów regulatora) nale¿y:
1. Nacisn¹æ klawisz KRZYWA - wyœwietli siê napis KOD
2. Nacisn¹æ przycisk “-”. Na wyœwietlaczu zmieni siê wartoœæ
kodu na 99
3. Przyciskami strza³ek przejœæ do odczytu wartoœci, któr¹
chcemy zmieniæ.
4. Nacisn¹æ przycisk “+” lub “+” w celu zmiany wartoœci
aktualnie wyœwietlanego parametru
Przed zmian¹ nastêpnego parametru nie trzeba ponownie
ustawiaæ kodu. Jeœli jednak przez 4 minuty nie naciska siê ¿adnego
przycisku regulatora, kod przyjmuje wartoœæ 100 i trzeba go
ponownie ustawiæ przed nastêpn¹ edycj¹ wartoœci parametrów.
Parametry, przy których znajduje siê symbol klucza moga
byæ zmieniane dopiero po ustawieniu kodu serwisowego.
Zmiany wartoœci parametrów s¹ automatycznie zapisywane
do pamiêci i nie wymagaj¹ zatwierdzania. Trwa³oœæ nastaw w
pamiêci wynosi co najmniej 10 lat (w wy³¹czonym regulatorze).

Przyciski + i - s³u¿¹ do edycji parametrów.

Po za³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu zostaje wyœwietlona
strona informacji o temperaturach. Przyciskami strza³ek mo¿na
siê poruszaæ po odczytanych temperaturach. Aby przejœæ do
nastaw zegara nale¿y nacisn¹æ klawisz ZEGAR, natomiast po
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4.1

PRACA RÊCZNA.

Aby wejœæ w tryb pracy rêcznej nale¿y ustawiæ kod 99, a
nastêpnie nacisn¹æ jednoczeœnie klawisze “+” i “-”. Na
wyœwietlaczu pojawi siê opis stanu wyjœæ regulatora. Mo¿na teraz
w³¹czaæ i wy³¹czaæ poszczególne przekaŸniki przyciskami
klawiatury:

Tzewnêtrzna:
13°C

Odczyt temperatury zewnêtrznej

T mieszacza: 45°C
Tmiesz zad: 38°C

Odczyt zmierzonej temperatury mieszacza
i jego temperatury zadanej.

Tcw:
35°C
Tcw zad: 43°C

Odczyt zmierzonej temperatury zasobnika
i jego temperatury zadanej.

PAL:00 M+
CO1:1 CO2:1 CW:0

Informacja o stanie wyjœæ regulatora.

- otwieranie zaworu
- zamykanie zaworu
- palnik 1 stopieñ
- palnik 2 stopieñ / pompa mieszacza
- pompa ³aduj¹ca CWU
- pompa CO
- wyjœcie z pracy rêcznej

5

LISTA PARAMETRÓW REGULATORA:
5.1

T CO 55°C
T CO zad: 58°C
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LISTA ODCZYTÓW TEMPERATUR

Odczyt zmierzonej temperatury kot³a i jego
temperatury zadanej.

Kolejnymi parametrami s¹ tryby pracy kot³a, mieszacza i CWU.
Zmian trybów pracy dokonuje siê bez wprowadzania kodu.
Praca kot³a:
Bez obni¿eñ

Wybór trybu pracy kot³a CO (kaskady):

WY£¥CZENIE - kocio³ (lub kaskada) jest wy³¹czony
OBNI¯ENIE - temperatura zadana kot³a (sprzêg³a) jest stale
obni¿ona o wartoœæ parametru “Obni¿enie CO”
Z ZEGAREM - temperatura zadana kot³a (sprzêg³a) jest
modyfikowana strefami czasowymi zegara
BEZ OBNI¯EÑ - temperatura zadana kot³a (sprzêg³a) jest równa
wartoœci wyznaczonej z krzywej grzania

Praca mieszacza:
Bez obni¿eñ

Praca CWU:
Bez obni¿eñ

Wybór trybu pracy obiegu z mieszaczem
(analogicznie jak dla kot³a CO)

Wybór trybu pracy zasobnika CWU
(kaskady):

WY£¥CZENIE - ciep³a woda nie jest realizowana
OBNI¯ENIE - temperatura CW jest stale obni¿ona o 10°C
Z ZEGAREM - temperatura zasobnika jest zale¿na od korekt
zegara
BEZ OBNI¯EÑ - tw zasobniku jest utrzymywana temperatura z
parametru “Tcwu zadana”

5.2

Przy Tz = 0°C
Tco zad = 60°C

Temperatura
zadana
CO
przy
temperaturze zewnêtrznej 0°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Przy Tz = -10°C
Tco zad = 72°C

Temperatura
zadana
CO
przy
temperaturze zewnêtrznej -10°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Przy Tz = -20°C
Tco zad = 85°C

Temperatura
zadana
CO
przy
temperaturze zewnêtrznej -20°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Obni¿enie kot³a
10°C

Wielkoœæ o jak¹ nale¿y obni¿yæ
temperaturê zadan¹ kot³a lub sprzêg³a po
rozwarciu wejœcia termostatu (Zakres
nastaw:0 do 50°C, krok 1°C).

LISTA NASTAW REGULATORA

100

Kod dostêpu do parametrów. Aby
edytowaæ parametry nale¿y ustawiæ 99.

Schemat pracy:
1P

Wybór konfiguracji regulatora (parametr
serwisowy):

KOD

Przy Tz = +10°C
Tco zad = 52°C

Temperatura
zewnêtrzna,
po
przekroczeniu której o 2°C zostanie
wy³¹czony obieg CO. Powrót do grzania
nast¹pi po spadku Tzewn. poni¿ej tej
wartoœci (Zakres nastaw: 0 do 40°C,
krok 1°C).
Temperatura
zadana
CO
przy
temperaturze zewnêtrznej +10°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Temp. zewn.
wy³¹cz. CO: 18°C

1P
- praca z palnikiem jednostopniowym, pompa mieszacza
i kot³owa pracuj¹ oddzielnie
2P
- praca z palnikiem dwustopniowym, pompa mieszacza i
kot³owa po³¹czone razem

Temp. zewn.
wy³. miesz.: 18°C

Temperatura
zewnêtrzna,
po
przekroczeniu której o 2°C zostanie
wy³¹czony obieg mieszacza. Powrót do
grzania nast¹pi po spadku Tzewn. poni¿ej
tej wartoœci (Zakres nastaw: 0 do 40°C,
krok 1°C).
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Przy Tz = +10°C
Tmie.zad = 32°C

Temperatura zadana mieszacza przy
temperaturze zewnêtrznej +10°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Przy Tz = 0°C
Tmie.zad = 40°C

Temperatura zadana mieszacza przy
temperaturze zewnêtrznej 0°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Przy Tz = -10°C
Tmie.zad = 52°C

Temperatura zadana mieszacza przy
temperaturze zewnêtrznej -10°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Przy Tz = -20°C
Tmie.zad = 65°C

Temperatura zadana mieszacza przy
temperaturze zewnêtrznej -20°C (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Obni¿enie
mieszacza

10°C

Wielkoœæ o jak¹ nale¿y obni¿yæ
temperaturê zadan¹ mieszacza po
rozwarciu wejœcia termostatu (Zakres
nastaw: 0 do 50°C, krok 1°C).

Przegrzew CWU
70°C

7

Dynamika
mieszacza.
Parametr
decyduj¹cy o szybkoœci reakcji zaworu.
Wartoœæ nale¿y dobraæ do warunków
regulacji (Zakres nastaw: 1 do 30, krok 1).

Temp. MAX CO
90°C

Dynamika
mieszacza

T CWU zadana
45°C

Temperatura zadana zasobnika CWU
(Zakres nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Amplituda

Amplituda pompy ³aduj¹cej zasobnik CWU
(Zakres nastaw: 0 do 30°C, krok 1°C).

T cwu:
4°C

Praca CWU:
Z priorytetem

BEZ PRIORYTETU - priorytet wy³¹czony, pompa CO pracuje
podczas ³adowania zasobnika
Z PRIORYTETEM - priorytet za³¹czony, pompa CO jest wy³¹czana
podczas ³adowania zasobnika
PRIORYTET CZÊŒCIOWY - regulator wy³¹cza pompê CO i
przymyka mieszacz, jeœli jest ³adowany zasobnik CWU i
temperatura kot³a jest mniejsza o wiêcej ni¿ 10°C od temperatury
zadanej kot³a.
--------------------------- Parametry serwisowe ------------------------

Temp. MIN CO
40°C

Amplituda kot³a
4°C
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Sposób realizacji CWU.

Temperatura do jakiej ma byæ nagrzany
zbiornik
CWU
w
celu
jego
wysterylizowania (Zakres nastaw: 0 do
99°C, krok 1°C).
Maksymalna temperatura kot³a lub
sprzêg³a, jak¹ mo¿na wyliczyæ z krzywej i
korekt zegara (Zakres nastaw: 0 do 99°C,
krok 1°C).
Minimalna temperatura kot³a lub sprzêg³a,
jak¹ mo¿na wyliczyæ z krzywej z
uwzglêdnieniem obni¿eñ z zegara i
termostatu pokojowego, moment
za³¹czenia pompy CO (Zakres nastaw: 0
do 99°C, krok 1°C).
Amplituda za³¹czania i wy³¹czania
kolejnych stopni grzania (Zakres nastaw:
0 do 30°C, krok 1°C).

Tmieszacza
MAX: 4°C

Maksymalna wyznaczana temperatura
zadana mieszacza (Zakres nastaw: 0 do
99°C, krok 1°C).

Praca w sieci
AUTONOMICZNY

sposób dzia³ania regulatora w sieci (wiêcej
w rozdziale 3. PRACA W SIECI str. 10)

T kot³a do ³ad.
CWU
75°C

Temperatura zadana kot³a podczas pracy
z ³adowaniem zasobnika CWU (Zakres
nastaw: 0 do 99°C, krok 1°C).

Szybkoœæ RS485
1200 bodów

Szybkoœæ transmisji w sieci RS-485.
Mo¿na j¹ ustawiæ na jedn¹ z czterech
wartoœci - 0: 1200 bodów; 1: 2400 bodów;
2: 4800 bodów; 3: 9600 bodów

Czas do za³. kol.
st. grzania 120 s

Odstêpy czasowe pomiêdzy do³¹czaniem
kolejnych stopni grzania (Zakres nastaw:
10 do 2500s, krok 10s).

Tryb kot³a
1

1 bezWy³PoSezonie- po zakoñczeniu
sezonu na kotle bêdzie utrzymywana
temperatura minimalna. Pompa CO jest
wy³¹czona.

2 CO=Sezon pompa CO jest za³¹czona przez ca³y sezon grzewczy
za wyj¹tkiem ³adowania zasobnika CWU z priorytetem i
temperatury kot³a ni¿szej od temperatry minimalnej. Po sezonie
grzewczym (Tzewn>Temp.zewnêtrznej wy³¹czenia) pompa CO i
kocio³ s¹ wy³¹czane. W³¹czenie kot³a nastêpuje w wypadku
realizacji CWU.
3 CO=Tzad>Tmin pompa CO i kocio³ s¹ za³¹czane jak w warunku
powy¿ej, lecz tylko jeœli temperatura zadana kot³a jest wy¿sza od
temperatury minimalnej kot³a.
UK£AD
Pompy CO + CW

Uk³ad realizacji CWU - za pomoc¹ pompy
³aduj¹cej lub uk³adu z rozdzielaczem i
jedn¹ pomp¹ obiegow¹.

Adres w sieci
1

Adres regulatora w sieci RS 485 (Zakres
nastaw 1..99, krok 1).

5.3

Wtorek
12:30:24

LISTA PARAMETRÓW ZEGARA

Odczyt aktualnego czasu.

Minuty
30

Ustawianie minut.

Godzina:
12

Ustawianie aktualnej godziny.

Dzieñ:
Wtorek

Ustawianie bie¿¹cego dnia.
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1-5 C.O. strefa A
godz. za³. 06:00

ustawianie momentu za³¹czenia strefy A
w dni robocze dla kot³a CO

1-5 C.O. strefa A
korekta 0°C

korekta
temperatury
zadanej
obowi¹zuj¹cej w strefie A w dni robocze
dla kot³a CO (-50 do +50 °C)

Pozosta³e strefy dla dni roboczych (a¿ do strefy F) oraz
odpowiednie korekty ustawia siê identycznie jak dla strefy A.
6-7 C.O. strefa A
godz. za³. 06:00

ustawianie momentu za³¹czenia strefy A
dla soboty i niedzieli.

6-7 C.O. strefa A
korekta 0°C

korekta
temperatury
zadanej
obowi¹zuj¹cej w strefie A w sobotê i
niedzielê dla kot³a CO (-50 do +50 °C)

Pozosta³e strefy dla soboty i niedzieli (a¿ do strefy F) oraz
odpowiednie korekty ustawia siê identycznie jak dla strefy A.
UWAGA!!! Je¿eli któraœ ze stref jest nieu¿ywana, nale¿y j¹
wy³¹czyæ ustawiaj¹c na godzinie rozpoczêcia strefy symbol --:--.
Pojawia siê on po przekroczeniu godziny 23:50. Strefy A, B, C i D
musz¹ nastêpowaæ kolejno po sobie.
Zestaw parametów zegara dla mieszacza i CWU jest
analogiczny jak dla kot³a (sprzêg³a) CO. Liczba stref CW jest
ograniczona do czterech i nie ma tak¿e rozró¿nienia pomiêdzy
dniami roboczymi i sobot¹/niedziel¹.
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SCHEMATY ELEKTRYCZE

Rys. Schemat pod³¹czenia czujników do regulatora R403. Widok
od strony z³¹cz.

UWAGA: Je¿eli jest wykorzystywany tylko jeden termostat pokojowy, nale¿y po³¹czyæ ze sob¹ zaciski 10 i 12.
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Rys. Schemat pod³¹czeñ wenêtrznych regulatora R403. Widok
od strony z³¹cz.
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Rys. Schemat pod³¹czenia urz¹dzeñ do regulatora
w uk³adzie 1P

N

+
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Rys. Schemat pod³¹czenia urz¹dzeñ do regulatora
w uk³adzie 2P

N

Str. 24

+
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MONTA¯ REGULATORA:

Regulator jest przeznaczony do wbudowania w panel kot³a w
standardowy otwór 144x96 lub na drzwi szafy sterowniczej.
Wymiary obudowy znajduj¹ siê na poni¿szym rysunku:

96

90

8
POD£ACZENIE CZUJNIKÓW I WEJŒÆ
DWUSTANOWYCH:
Regulator R403 wspó³pracuje z czujnikami opartymi o
rezystory platynowe typu Pt1000. Do regulatora mo¿na je
pod³¹czaæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30
metrów i przekrojach od 0,5 mm2 do 1,5 mm2. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e rezystancja pod³¹czenia wynosz¹ca 3,9 ohma powoduje b³¹d
w odczycie o 1oC.
Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami czujników a
równolegle biegn¹cymi przewodami pod napiêciem sieci wynosi
30 cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ brak stabilnoœci
odczytów temperatur.
Przyk³adowe wartoœci rezystancji czujnika Pt1000 dla ró¿nych
temperatur:

136,5
144

Panel przedni regulatora przyjmuje klasê ochronnoœci IP 50,
nale¿y wiêc zwróciæ uwagê, aby regulator nie pracowa³ w
œrodowisku o znacznym stopniu wilgoci. Podczas monta¿u
czujików nale¿y zadbaæ o dobry kontakt cieplny pomiêdzy
czujnikiem a korpusem kot³a, kieszeni¹ w zasobniku czy te¿ rur¹
obiegu za mieszaczem. W miarê mo¿liwoœci punkt styku czujnika
z powierzchni¹ kieszeni lub rury wype³niæ past¹ silikonow¹
przewodz¹c¹ ciep³o. Zapewni to prawid³owe odczyty temperatury.
Czujnik nie mo¿e mieæ stycznoœci z wod¹.

Temp. Rezystancja Temp. Rezystancja
[°C]
[Ω]
[°C]
[Ω]
-20
921,3
50
1194,0
-10
960,7
60
1232,4
0
1000,0
70
1270,7
10
1039,0
80
1308,9
20
1077,9
90
1347,0
30
1116,7
100
1385,0
40
1155,4
110
1422,9
Wejœcia dwustanowe mog¹ byæ pod³¹czone jedynie do
styków wolnych od jakiegokolwiek napiêcia. Mog¹ to byæ styki
przekaŸnika, termostatu bimetalicznego lub elektronicznego
termostatu pokojowego. Regulator nie wspó³pracuje z jakimikolwiek
uk³adami podaj¹cymi na swoje wyjœcia sygna³ napiêciowy, pr¹dowy
lub w postaci cyfrowej.
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DANE TECHNICZNE:
zasilanie:

230V~(+5, -10%) 50 Hz,
wg/PN-IEC60038:1999; 4VA
zakres pomiarowy:
Tkot³a, Tcwu, Tmieszacza: 0..100°C
T zewnêtrzna: -40...60°C
rozdzielczoœæ:
1°
dok³adnoœæ:
1°C
wyœwietlacz:
LCD 2 x 16 znaków, podœwietlany
obudowa:
panelowa 144 x 96 mm
wymiary:
otwór monta¿owy 136,5 x 90 mm
waga:
0,45 kg
przy³¹cza:
z³¹cza œrubowe, maks. przekrój
przewodu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2
temperatura pracy:
od 0°C do 55°C
temp. sk³adowania:
od 0°C do 60°C

WEJŒCIA
-

4 wejœcia czujników typu Pt1000 w/g PN-EN60751,
maksymalna d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o¿enia badañ na
kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹: 30m.
2 wejœcia dwustanowe, beznapiêciowe.

WYJŒCIA
-

6 przekaŸnikowych, 2 beznapiêciowe, 4 napiêciowe 230V~,
styk zwierny, obci¹¿alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V;
obci¹¿alnoœæ indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V.

REGULACJA
-

dwustawna typu za³¹cz/wy³¹cz dla pomp i palnika, sterowanie
zaworem za pomoc¹ algorytmu krokowego PI.

INTERFEJS
-

interfejs komunikacyjny typu RS 485, protokó³ COMPIT C2.
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