Rapid I
wersje u10 do u19

Instrukcja obs³ugi
STA£OWARTOŒCIOWY REGULATOR
KOT£A CO (GAZ/OLEJ) I ZASOBNIKA
CWU.
Typ czujnika:
Wyjœcia:
Zakres pomiarowy:
Rozdzielczoœæ:

2 x KTY81
3 x przekaŸnik
0..+100°C
1°C
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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.

-

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.

ZASTOSOWANIE
Sterowanie prac¹ kot³a CO gazowego lub olejowego oraz
³adowanie zasobnika ciep³ej wody. Regulator wspó³pracuje z
termostatem pokojowym.

ZASADA DZIA£ANIA
Podstawowym zadaniem regulatora Rapid I jest utrzymywanie
zadanej temperatury kot³a CO z jednostopniowym palnikiem
olejowym lub gazowym oraz ³adowanie zasobnika CWU. Regulator mo¿e pracowaæ w uk³adzie z dwoma pompami lub pomp¹
obiegow¹ i rozdzielaczem. Zmiany konfiguracji dokonuje siê
zminiaj¹c parametr “Konfig”.

Uk³ad ³adowania zasobnika z rozdzielaczem.
Regulator mo¿e pracowaæ w jednym z nastêpuj¹cych trybów
wybieranych klawiszem TRYB:

Uk³ad ³adowania zasobnika pomp¹.

Tryb WY£ACZONY W tym trybie kontrolki przy klawiszu TRYB s¹ wy³¹czone a
regulator nie za³¹cza kot³a i nie ³aduje zasobnika CWU. Pompa
obiegowa CO jest wy³¹czona.
Tryb TYLKO CO FUNKCJA: Regulator ma za zadanie utrzymywaæ temperaturê
zadan¹ kot³a. £adowanie zasobnika CWU jest wy³¹czone. Œwieci
siê kontrolka przy symbolu grzejnika. U¿ytkownik definiuje
temperaturê zadan¹ kot³a, oraz wielkoœæ obni¿enia, jakie bêdzie
odejmowane od temperatury zadanej po rozwarciu termostatu mo¿liwe jest ca³kowite wy³¹czenie ogrzewania termostatem (wiêcej
o pracy z termostatem w rozdziale Praca z termostatem).
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OPIS SZCZEGÓ£OWY: Palnik kot³a jest za³¹czany, kiedy
temperatura w kotle spadnie o jeden stopieñ poni¿ej wartoœci
nastawionej. Wy³¹czany jest w momencie, kiedy temperatura w
kot³e osi¹gnie wartoœ zadan¹ + wielkoœæ zaprogramowanej
amplitudy (parametr “Ampl. CO”). Je¿eli amplituda zostanie
nastawiona na 3°C a temperatura zadana bêdzie wynosiæ 45°C,
to kocio³ za³¹czy siê, kiedy jego temperatura spadnie poni¿ej 45°C
(regulator wska¿e 44°C) a wy³¹czy po osi¹gniêciu wartoœci 48°C
(45°C wartoœci zadanej + 3°C amplitudy).
Je¿eli kocio³ jest za³¹czony, to œwieci siê kontrolka oznaczona
jako palnik

. Mruganie tej kontrolki oznacza, ¿e palnik

pracuje, ale kocio³ nie osi¹gn¹³ jeszcze temperatury minimalnej
(parametr “TkotMIN”).
Pompa CO jest za³¹czana po osi¹gniêciu przez kocio³
temperatury minimalnej (parametr “TkotMIN”) + wielkoœæ
zaprogramowanej amplitudy (parametr “Ampl. CO”). Za³¹czenie
pompy CO sygnalizowane jest œwiec¹c¹ kontrolk¹ oznaczon¹ P.
Je¿eli temperatura kot³a spadnie poni¿ej wartoœci minimalnej, to
regulator wy³¹cza pompê CO i za³¹cza palnik.
Tryb TYLKO CWU FUNKCJA: Regulator realizuje jedynie ³adowanie zasobnika
CWU, grzanie obiegu CO jest wy³¹czone. Œwieci siê kontrolka
przy symbolu kranu. U¿ytkownik okreœla ¿¹dan¹ temperaturê w
zasobniku. Je¿eli temperatura zasobnika spadnie poni¿ej wartoœcci
zadanej,regulator rozpoczyna ³adowanie zasobnika. Jest to
sygnalizowane symbolem kranu na wyœwietlaczu regulatora.
OPIS SZCZEGÓ£OWY: W uk³adzie z dwoma pompami
(parametr “Konfig=0”) ³adowanie zasobnika przebiega
nastêpuj¹co: Je¿eli temperatura zasobnika jest mniejsza od
zadanej (parametr “Tcwu ZAD”), to regulator za³¹cza kocio³ i ustala
jego temperaturê zadan¹ równ¹ parametrowi “TKdoCWU”.
Za³¹czenie pompy ³aduj¹cej zasobnik mo¿e nast¹piæ tylko wtedy,
gdy kocio³ osi¹gnie temperaturê minimaln¹ + amplituda. Je¿eli

temperatura kot³a spadnie poni¿ej wartoœci minimalnej, pompa
CWU jest wy³¹czana. £adowanie zasobnika koñczy siê, gdy
temperatura w zasobniku osi¹gnie wartoœæ “Tcwu ZAD” + “Amplit.
CWU”. Temperatura zadana kot³a jest ustawiana na 0°C co
wymusza jego wy³¹czenie. Pompa CWU pracuje jeszcze 2 minuty
w celu rozbioru ciep³a z kot³a.
W uk³adzie z zaworem rozdzielaj¹cym (parametr “Konfig=1”)
³adowanie zasobnika przebiega nastêpuj¹co: Je¿eli temperatura
zasobnika jest mniejsza od zadanej (parametr “Tcwu ZAD”), to
regulator za³¹cza kocio³ i ustala jego temperaturê zadan¹ równ¹
parametrowi “TKdoCWU” oraz za³¹cza przekaŸnik zaworu, co
powoduje prze³¹czenie go w pozycjê umo¿liwiaj¹c¹ przep³yw
czynnika grzewczego przez wê¿ownicê zasobnika. Za³¹czenie
pompy obiegowej mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy kocio³ osi¹gnie
temperaturê minimaln¹ + amplituda. Je¿eli temperatura kot³a
spadnie poni¿ej wartoœci minimalnej, pompa obiegowa jest
wy³¹czana. £adowanie zasobnika koñczy siê, gdy temperatura w
zasobniku osi¹gnie wartoœæ “Tcwu ZAD” + “Amplit. CWU”.
Temperatura zadana kot³a jest ustawiana na 0°C co wymusza jego
wy³¹czenie. Pompa obiegowa pracuje jeszcze 2 minuty w celu
rozbioru ciep³a z kot³a. Po tym czasie jest wy³¹czany tak¿e
przekaŸnik rozdzielacza.
Tryb CO + CWU FUNKCJA: Regulator steruje obiegiem grzewczym i
³adowaniem zasobnika CWU. Œwiec¹ siê kontrolki przy symbolach
kranu i grzejnika. U¿ytkownik ustawia ¿adan¹ temperaturê CO
oraz temperaturê w zasobniku ciep³ej wody. Okreœla te¿ wielkoœæ
obni¿enia, jakie bêdzie odejmowane od temperatury zadanej po
rozwarciu termostatu - mo¿liwe jest ca³kowite wy³¹czenie
ogrzewania termostatem (wiêcej o pracy z termostatem w rozdziale
Praca z termostatem). £adowanie zasobnika (sygnalizowane
symbolem kranu na wyœwietlaczu regulatora) jest realizowane z
priorytetem, tzn. podczas grzania CWU wy³¹czany jest obieg CO.

OPIS SZCZEGÓ£OWY:
Praca w uk³adzie z dwoma pompami (parametr
“Konfig=0”): Je¿eli zasobnik jest na³adowany i grzany jest obieg
CO, to temperatur¹ zadan¹ dla kot³a jest wartoœæ nastawiona przez
u¿ytkownika. Palnik jest za³¹czany, kiedy temperatura w kotle
spadnie o jeden stopieñ poni¿ej wartoœci zadanej, wy³aczany jest
w momencie, kiedy temperatura w kot³e osi¹gnie wartoœ zadan¹
+ wielkoœæ zaprogramowanej amplitudy (parametr “Ampl. CO”).
Je¿eli amplituda zostanie nastawiona na 3°C a temperatura zadana
bêdzie wynosiæ 45°C, to kocio³ za³¹czy siê, kiedy jego temperatura
spadnie poni¿ej 45°C (regulator wska¿e 44°C) a wy³¹czy po
osi¹gniêciu wartoœci 48°C (45°C wartoœci zadanej + 3°C amplitudy).
Za³¹czenie kot³a jest sygnalizowane œwieceniem siê kontrolki
. Mruganie tej kontrolki oznacza,
oznaczonej jako palnik
¿e palnik pracuje, ale kocio³ nie osi¹gn¹³ jeszcze temperatury
minimalnej (parametr “TkotMIN”). Pompa CO jest za³¹czana po
osi¹gniêciu przez kocio³ temperatury minimalnej (parametr
“TkotMIN”) + wielkoœæ zaprogramowanej amplitudy (parametr
“Ampl. CO”). Praca pompy CO sygnalizowana jest œwiec¹c¹
kontrolk¹ oznaczon¹ P. Je¿eli temperatura kot³a spadnie poni¿ej
wartoœci minimalnej, to regulator wy³¹cza pompê CO i za³¹cza
palnik.
Je¿eli temperatura w zasobniku spadnie poni¿ej wartoœci
zadanej (parametr “Tcwu ZAD”), to wy³¹czana jest pompa CO i
za³¹czana pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jednoczeœnie temperatura
zadana kot³a jest zmieniana na wartoœæ z parametru “TKdoCWU”.
Je¿eli temperatura kot³a spadnie poni¿ej wartoœci minimalnej, to
regulator wy³¹czy pompê CWU. £adowanie zasobnika koñczy siê,
gdy temperatura osi¹gnie wartoœæ “Tcwu ZAD” + “Amplit. CWU”.
Regulator przestawia wtedy temperaturê zadan¹ kot³a na wartoœæ
zadawan¹ przez u¿ytkownika. Pompa CWU pracuje jeszcze w
celu rozbioru ciep³a z kot³a przez 2 minuty lub do momentu, kiedy
temperatura kot³a spadnie do wartoœci zadanej. Po wybiegu pompa
CWU jest wy³¹czana i regulator za³¹cza pompê CO.

Praca w uk³adzie z rozdzielaczem (parametr “Konfig=1”):
Je¿eli zasobnik jest na³adowany i grzany jest obieg CO, to
temperatur¹ zadan¹ dla kot³a jest wartoœæ nastawiona przez
u¿ytkownika. Palnik pracuje jak dla uk³adu z dwoma pompami.
Pompa obiegowa CO jest za³¹czana po osi¹gniêciu przez kocio³
temperatury minimalnej (parametr “TkotMIN”) + wielkoœæ
zaprogramowanej amplitudy (parametr “Ampl. CO”). Praca pompy
CO sygnalizowana jest œwiec¹c¹ kontrolk¹ oznaczon¹ P. Je¿eli
temperatura kot³a spadnie poni¿ej wartoœci minimalnej, to regulator wy³¹cza pompê CO i za³¹cza palnik.
Je¿eli temperatura w zasobniku spadnie poni¿ej wartoœci
zadanej (parametr “Tcwu ZAD”), jest za³¹czany przekaŸnik zaworu
rozdzielaj¹cego. Jednoczeœnie temperatura zadana kot³a jest
zmieniana na wartoœæ z parametru “TKdoCWU”. £adowanie
zasobnika koñczy siê, gdy temperatura w zasobniku osi¹gnie
wartoœæ “Tcwu ZAD” + “Amplit. CWU” i temperatura zadana
kot³a wraca do wartoœci nastawionej przez u¿ytkownika.
Rozdzielacz pozostaje w pozycji na grzanie zasobnika jeszcze 2
minuty lub do momentu, kiedy temperatura kot³a spadnie do
wartoœci zadanej. Po wybiegu regulator przestawia zawór do pozycji
grzania obiegu CO.
PRACA Z TERMOSTATEM POKOJOWYM. Je¿eli regulator
pracuje w trybie Tylko CO lub CO + CWU to rozwarcie wejœcia
termostatowego powoduje obni¿enie temperatury zadanej kot³a o
wartoœæ parametru “Obni¿enie”. Je¿eli parametr ten ustawimy
na wartoœæ maksymaln¹ (powy¿ej 19°C) to wyœwietli siê komunikat
“COwy³.”. W tym przypadku rozwarcie wejœcia termostatu
spowoduje wy³¹czenie palnika i pompy CO (temperatur¹ zadan¹
dla kot³a bêdzie 0°C). Rozwarcie wejœcia termostatu jest
sygnalizowane symbolem gwiazdki * na wyœwietlaczu.
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WEJŒCIE BLOKADY CWU. Wejœcie to pozwala na sterowanie
prac¹ zasobnika. Jego zwarcie spowoduje wy³¹czenie grzania
zasobnika CWU. Do wejœcia tego mo¿na pod³¹czyæ np. zegar,
który zablokuje grzanie ciep³ej wody w okreœlonych porach dnia.

SYGNALIZACJA STANÓW AWARYJNYCH
-

-

Regulator reaguje na dwa stany awaryjne:
Przekroczenie 95°C - taki stan jest uznawany za przegrzanie
kot³a i regulator wymusza za³¹czenie siê pompy CO w celu
roz³adowania kot³a. Sygnalizowane jest to migaj¹cym
symbolem wykrzyknika “!” przy odczycie temperatury kot³a.
Uszkodzenie czunika - regulator uznaje czujnik za
uszkodzony, je¿eli temperatura przekroczy 100°C lub spadnie
poni¿ej 0°C i taki stan utzryma siê 30 sekund. Uruchamiana
wtedy jest pompa CO a wy³¹czana pompa CWU. Kontrolki
przy klawiszu TRYB mrugaj¹ a na wyœwietlaczu zamiast
odczytu temperatury pojawia siê symbol “AW!”. Aby przejœæ
do normalnej pracy, regulator musi odczytywaæ temperaturê
z zakresu 0°C-100°C i nale¿y skasowaæ tryb awarii klawiszem
TRYB.

OBS£UGA REGULATORA
Regulator posiada cztery przyciski oznaczone jako TRYB,
EDIT, + oraz -. Przyciski +,- maj¹ dwa zastosowania. S³u¿¹ do
przemieszczania siê po liœcie parametrów, natomiast w trybie edycji

s³u¿¹ do zmiany wartoœci parametru. Po za³¹czeniu zasilania na
wyœwietlaczu mo¿na odczytaæ wartoœæ temperatury kot³a.
Przyciskami strza³ek (+,-) mo¿na siê poruszaæ po liœcie
parametrów.
Klawisz TRYB s³u¿y do cyklicznego prze³¹czania siê miêdzy
trybami pracy regulatora. Kolejnoœæ prze³¹czania trybów jest
nastêpuj¹ca:
WY£. -> TYLKO CO -> TYLKO CWU -> CO+CWU -> WY£.
W celu zmiany wartoœci parametru nale¿y:
1. przejœæ do wyœwietlania napisu KOD
2. nacisn¹æ przycisk EDIT. Na wyœwietlaczu pojawi siê znak “?”,
oznacza to tryb edycji wartoœci kodu
3. przyciskami +,- ustawiæ wartoœæ 99 dla edycji podstawowych
parametrów, 199 dla parametrów serwisowych
4. nacisn¹æ przycisk EDIT. Zniknie znak “?”
5. przyciskami strza³ek przejœæ do odczytu wartoœci któr¹
chcemy zmieniæ.
6. nacisn¹æ przycisk EDIT. Na wyœwietlaczu przed wartoœci¹
parametru pojawi siê znak “?”. Jest to tryb edycji wartoœci
parametru.
7. przyciskami +,- dokonaæ zmiany wartoœci parametru.
8. wyjœæ z trybu edycji przyciskiem EDIT. Zniknie znak “?”.
Przyciski strza³ek s³u¿¹ znowu do przemieszczania siê po
liœcie parametrów. Przed zmian¹ nastêpnego parametru nie trzeba
ustawiaæ kodu. Jednak, jeœli przez 4 minuty nie naciska siê
¿adnego przycisku regulatora kod przyjmuje wartoœæ 100 i trzeba
go ponownie ustawiæ przed nastêpn¹ edycj¹ wartoœci parametrów.
Zmiany wartoœci parametrów s¹ automatycznie zapisywane
do pamiêci i nie wymagaj¹ zatwierdzania. Trwa³oœæ nastaw w
pamiêci wynosi co najmniej 10 lat (w wy³¹czonym regulatorze).

PRACA RÊCZNA
Praca rêczna pozwala w prosty sposób przetestowaæ dzia³anie
wyjœæ regulatora i poprawnoœæ pod³¹czeñ. Aby wejœ w pracê rêczn¹
nale¿y przejœæ do trybu WY£ACZONY, ustawiæ kod 110, a
nastêpnie nacisn¹æ klawis TRYB. Na wyœwietlaczu pojawi siê
informacja “MANUAL”. Funkcje przycisków wygl¹daj¹
nastêpuj¹co:
- EDIT za³¹cz/wy³¹cz palnik
- plus za³¹cz/wy³¹cz pompê CO
- minus - za³¹cz/wy³¹cz pompê CWU
Naciœniêcie klawisza TRYB powoduje wyjœcie z pracy rêcznej i
ustawienie kodu na 100. Aby ponownie wejœæ w pracê rêczn¹
nale¿y ponownie ustawiæ kod 110.

LISTA PARAMETRÓW REGULATORA:
Tkot³a - odczyt zmierzonej temperatury
kot³a. W tym okienku s¹ tak¿e sygnalizowane:
- rozwarcie wejœcia termostatu - symboll
gwiazdki *
- ³adowanie zasobnika CWU - symbol kranu
- przekroczenie 95°C przez kocio³ wykrzyknik przy temperaturze
T CWU - Zmierzona temperatura zasobnika
CWU
Kod - aby edytowaæ wartoœci parametrów
u¿ytkownika nale¿y ustawiæ 99. Parametry
serwisowe s¹ dostêpne po ustawieniu kodu
199.
T kot³a zadana - utrzymywana temperatura
do grzania obiegu CO. Zakres nastaw
ograniczony parametrami Tkot³aMIN i
Tkot³aMAX.

Obni¿enie - wartoœc o jak¹ bêdzie obni¿ana
temperatura zadana po rozwarciu styków
termostatu pokojowego (0°C-19°C).
Ustawienie wartoœci powy¿ej 19 spowoduje
wyœwietlenie “COwy³¹cz”. W takim wypadku
po rozwarciu styków termostatu pokojowego
kocio³ jest wy³¹czany.
T CWU zadana. - (10°C do 60°C) Zadana
temperatura zasobnika jak¹ regulator ma
utzrymywaæ.
---------------------------- Parametry serwisowe ---------------------------T kot³a MIN. - (0°C do 90 °C) Minimalna
temperatura kot³a jak¹ mo¿na ustawiæ w
parametrze T kot³a zadana. Tak¿e minimalna
temperatura pracy.
T kot³a MAX. - (0°C do 90 °C) Maksymalna
temperatura kot³a jak¹ mo¿na ustawiæ w
parametrze T kot³a zadana
Amplituda palnika. - (1°C do 20°C) Wartoœæ
o jak¹ musi przekroczyæ temperatura kot³a
wartoœæ zadan¹ aby wy³¹czyæ palnik.
Amplituda CWU. - (1°C do 20°C) Wartoœæ o
jak¹ musi przekroczyæ temperatura zasobnika
wartoœæ zadan¹ aby zakoñczyæ ³adowanie
CWU.
TKdoCWU - (40°C do 99 °C) Temperatura
zadana kot³a przy ³adowaniu zasobnika CWU.
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Konfig - konfiguracja regulatora
- 0 - uk³ad z dwoma pompami
- 1 - uk³ad z rozdzielaczem
Wersja - numer wersji oprogramowania
sterownika.

WYPROWADZENIA REGULATORA:

Opis z³¹cza:
1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 910, 11, 12, 13 14 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22 -

Wejœcie termostatu pokojowego
Czujnik temperatury kot³a
Czujnik zasobnika CWU
Wejœcie blokady CWU
Nie pod³¹czone
Zacisk wspólny uziemienia
Nie pod³¹czone
Palnik kot³a
Pompa CWU lub napêd rozdzielacza
Pompa obiegowa CO
Zasilanie

10
NC

8
7

12
Blokada
CWU

14 NC
15
T CWU

16

4
3

1.

13

6
5

MONTA¯ REGULATORA:

11

9

17
T kot³a

18

2

2.

Pk2

3.

Pk3

19

1

Pk1

Termostat
pokojowy

4.
6.
7.
230 V ~

T1
T2

Pompa CWU
lub napêd
rozdzielacza

Pompa CO

Rys. Schemat wyprowadzeñ regulatora Rapid I.

Zdj¹æ pokrywê regulatora, uprzednio odkrêcaj¹c œruby
mocuj¹ce.
Przykrêciæ podstawê obudowy do œciany za pomoc¹ ko³ków
rozporowych.
Pod³¹czyæ czujniki temperatury do odpowiednich zacisków.
Koñcówki pomiarowe umieœciæ w miejscach pomiaru
temperatur w kotle i zasobniku. Nale¿y zadbaæ o dobry
kontakt cieplny pomiêdzy czujnikiem a os³on¹ czujnika. W
razie potrzeby u¿yæ pasty przewodz¹cej ciep³o.
Pod³¹czyæ pompy i palnik do odpowiednich zacisków w/g
za³¹czonego schematu.
Przewód zasilaj¹cy przy³¹czyæ do zacisków 21,22.
Za³o¿yæ pokrywê regulatora.

POD£ACZENIE CZUJNIKÓW

WEJŒCIA

Regulator Rapid I wspó³pracuje z dwoma czujnikami: kot³a i
zasobnika. Do regulatora mo¿na je pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu
o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm2 do 1,5
mm2. S¹ one oparte o element pó³przewodnikowy typu KTY81.
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 dla ró¿nych temperatur dla
czujnika typu KTY81:

-

Temp.
[°C]
0
10
20
30
40
50

Rezyst.
[Ω]
1630
1772
1922
2080
2245
2417

Temp.
[°C]
60
70
80
90
100
110

Rezyst.
[Ω]
2597
2785
2980
3182
3392
3607

-

Czujnik kot³a T2001 - czujnik typu KTY81, maksymalna
d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o¿enia badañ na kompatybilnoœæ
elektromagnetyczn¹: 30m.
Czujnik zasobnika T2001 - czujnik typu KTY81, maksymalna
d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o¿enia badañ na kompatybilnoœæ
elektromagnetyczn¹: 30m.

WYJŒCIA
-

Palnik - przekaŸnikowe beznapiêciowe, styk zwierny,
obci¹¿alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V; obci¹¿alnoœæ
indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V;
Pompy CO i CWU - przekaŸnikowe napiêciowe 230V~, styk
zwierny, obci¹¿alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V; obci¹¿alnoœæ
indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V;

REGULACJA
-

dwustawna typu za³¹cz/wy³¹cz - palnik i pompy.

DANE TECHNICZNE
zasilanie:
zakres pomarowy:
rozdzielczoœæ:
dok³adnoœæ:
wyswietlacz:
obudowa:
wymiary:
waga:
przy³¹cza:
temperatura pracy:
temp. sk³adowania:

230V~(+5, -10%) 50 Hz
wg/PN-IEC60038:1999; 2VA
0..100 oC
1oC
1oC
LCD 2 x 8 znaków, podœwietlany
przykrêcana na elewacjê
170 x 110 x 48 mm
0,38 kg
z³¹cza œrubowe, maks. przekrój
przewodu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2
od 0oC do 55oC
od 0oC do 60oC
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