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Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy

9Regulator z modu³em przy³¹czeniowym mog¹

byæ pod³¹czone zgodnie ze schematem tylko do
odpowiedniego kot³a.
9Regulator mo¿e byæ zasilany napiêciem 220 V
AC i 24 V DC i nie mo¿na go pod³¹czyæ
odwrotnie.
9Regulator z modu³em pod³¹czeniowym mo¿e
wspó³pracowaæ jedynie z kot³em marki Junkers
wyposa¿onym w modu³ Bosch Heatronic.
9Przed monta¿em regulatora z modu³em
przy³¹czeniowym nale¿y od³¹czyæ napiêcie
zasilaj¹ce (220 V, 50 Hz).
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Zastosowanie

Pogodowy regulator temperatury zasilania TA 213
A1 do monta¿u naœciennego przeznaczony jest do
ci¹g³ej regulacji kot³ów grzewczych marki Junkers
wyposa¿onych w modu³ Bosch Heatronic.
Regulator posiada dodatkowe wyjœcia do
trójpunktowego sterowania prac¹ zaworu
mieszaj¹cego c.o. i pompy obiegowej (np. w
ogrzewaniu pod³ogowym).
Bez modu³u przy³¹czeniowego RAM (w
komplecie) uk³ad elektroniczny kot³ów
wspó³pracuj¹cy z regulatorem TA 213 A1 mo¿e
ulec zniszczeniu.

Rys.1 Zakres dostawy
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2.1

Zakres dostawy (rys. 1)

2.2

Wyposa¿enie dodatkowe

Zakres dostawy obejmuje pogodowy regulator TA
213 A1 z wbudowanym dwukana³owym, cyfrowym
zegarem steruj¹cym EU 1D oraz czujnik
temperatury zasilania, temperatury zmieszania i
temperatury zewnêtrznej pod³¹czanych
bezpoœrednio do regulatora.
Ponadto w komplecie znajduje siê równie¿ modu³
przy³¹czeniowy RAM, który mus i zostaæ
zamontowany (patrz rozdz. 1).
P o g o d o w y r e g u l a t o r TA 2 1 3 A 1 m o ¿ e
wspó³pracowaæ z uk³adem nad¹¿nej regulacji
kot³ów TAS 21 w celu równoleg³ego pod³¹czenia
kilku gazowych kot³ów marki Junkers i zwiêkszenia
ca³kowitej mocy grzewczej.
W przewodzie zasilaj¹cym systemu ogrzewania
pod³ogowego nale¿y zamontowaæ dodatkowo
mechaniczny ogranicznik temperatury zasilania
zgodnie z danymi producenta.
Ponadto mo¿liwe jest pod³¹czenie si³ownika
zaworu mieszaj¹cego i pompy obiegowej dla
drugiego obiegu c.o. (ogrzewanie pod³ogowe).
Regulator TA 213 A1 mo¿e byæ wyposa¿ony w
zdalne sterowanie TW2 zamontowane na œcianie w
pomieszczeniu mieszkalnym (np. w pokoju
goœcinnym) umo¿liwiaj¹ce regulacjê bez
podchodzenia do regulatora.

TA 213 A1
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Dane techniczne

Wysokoœæ
Szerokoœæ
G³êbokoœæ
Napiêcie znamionowe
(regulatora)
Napiêcie znamionowe
(zaworu mieszaj¹cego
i pomp)
Pr¹d znamionowy
(regulatora)
Pr¹d znamionowy
(wyjœcia przekaŸnikowego)
Wyjœcie regulatora
Wyjœcie przekaŸnikowe
pompa/zawór mieszaj¹cy
Zakres regulacji temperatury zasilania
Zakres pomiarowy czujnika
temperatury zewnêtrznej
Dopuszcz. temp. otoczenia
- regulator
- czujnik temp. zewnêtrznej
- czujnik temp. zasilania
- zawór mieszaj¹cy
Klasa ochrony/
klasa kontroli
Stopieñ ochrony
Typ zegara steruj¹cego

3.1

Monta¿

Przed monta¿em regulatora nale¿y od³¹czyæ
napiêcie (220 V, 50 Hz) od kot³a grzewczego.

98 mm
144 mm
100 mm

Wskazówka: Bez modu³u przy³¹czeniowego
RAM (w komplecie) uk³ad elektroniczny kot³ów
wspó³pracuj¹cy z regulatorem TA 213 A1 mo¿e
ulec zniszczeniu.

24 V DC
220 V AC
0,12 A
4 (2) A
ci¹g³e, 4 V DC
do 24 V DC
2/3 punktowe
220 V AC
+10...+88°C
-20...+30°C
0...+40°C
-30...+50°C
0...+100°C
0...+100°C
II/II
IP 20
EU 1D

Wartoœci pomiarowe czujnika
temperatury zewnêtrznej
°C
-20
-16
-12
-8
-4
0

3.2

4

W AF
2392
2088
1811
1562
1342
1149

°C
4
8
12
16
20
24

W AF
984
842
720
616
528
454

Wartoœci pomiarowe czujnika
temperatury zasilania/zmieszania
°C
20
26
32
38
44
50

W VF/MF
14772
11500
9043
7174
5730
4608

°C
56
62
68
74
80
86

W VF/MF
3723
3032
2488
2053
1704
1421
3

TA 213 A1
4.1

Monta¿ modu³u przy³¹czeniowego
RAM

Rys. 2 Zaœlepkê (1) poci¹gn¹æ do do³u i wyj¹æ.

Rys. 3 Œrubê (2) odkrêciæ i wyj¹æ os³onê (3).
4

TA 213 A1

Rys. 4 Zaœlepkê (4) poci¹gn¹æ do do³u i wyj¹æ.

Rys. 5 Wsun¹æ od do³u modu³ RAM (5) w prowadnicê i przesun¹æ do oporu w górê.
Za³o¿yæ ponownie zaœlepkê (6).
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TA 213 A1

Rys. 6 Wtyczkê (7) modu³u RAM w³o¿yæ w odpowiednie gniazdo (modu³ ST 9 TA).

4.2

Monta¿ podstawki regulatora

Rys. 7 Zdj¹æ p³ytkê ochronn¹ (q).Odkrêciæ dwie œruby (p) i zdj¹æ podstawkê (n) z regulatora (o).
6

TA 213 A1
"

"

"
"

4.4

Rys. 8 Podstawkê (n) przymocowaæ dwiema
œrubami i ko³kami do œciany zwracaj¹c
uwagê na oznaczenie „OBEN” (góra).

4.3

Monta¿ czujnika temperatury
zasilania lub zmieszania (VF i MF)

W zale¿noœci od sposobu monta¿u czujnika
taœmê dociskow¹ (VFb) przeci¹gn¹æ przez lub
nad wspornikiem (VFa) i za³o¿yæ na rurze (VFc).
W miejscu miêdzy czujnikiem a rur¹ na³o¿yæ
trochê pasty przewodz¹cej ciep³o.
Docisn¹æ taœmê (VFb).
Zaizolowaæ miejsce monta¿u czujnika wraz z
rur¹.

Monta¿ czujnika temperatury
zewnêtrznej (AF)

Czujnik temperatury zewnêtrznej AF przeznaczony
jest do monta¿u natynkowego na œcianie
zewnêtrznej.
Nale¿y przy tym uwzglêdniæ nastêpuj¹ce czynniki:
"
pó³nocno-wschodnia lub pó³nocno-zachodnia
œciana budynku
"
min. 2 m nad poziomem gruntu
"
na czujnik nie powinny oddzia³ywaæ okna,
drzwi, wyci¹gi wentylacyjne lub promienie
s³oneczne itp.
"
czujnik temperatury zewnêtrznej nie powinien
byæ montowany we wnêkach, bezpoœrednio
pod rynn¹ dachow¹ lub balkonem
"
czujnik temperatury zewnêtrznej mo¿na
zamontowaæ po tej samej stronie budynku, co
wszystkie pomieszczenia mieszkalne
Wskazówki:
"
w wypadku monta¿u czujnika temperatury
zewnêtrznej na œcianie wschodniej nale¿y
zwracaæ uwagê, aby na czujnik nie pada³y
promienie porannego s³oñca (np. w cieniu
s¹siedniego budynku lub balkonu)

Rys. 9 Czujnik przylgowy mo¿na zamontowaæ
wzd³u¿ lub w poprzek rury. Schemat
instalacji (rys. 13) przedstawia prawid³owe
miejsce monta¿u czujników.

7

TA 213 A1

H, Y = powierzchnia zamieszkana nadzorowana przez czujnik
= zalecane miejsce monta¿u
= ewentualne miejsce monta¿u

Rys. 10
Powód: Poranne s³oñce wp³ywa niekorzystnie na
ogrzewanie budynku po nocnym obni¿eniu
temperatury.
"
je¿eli pomieszczenia mieszkalne znajduj¹ siê z
dwóch s¹siednich stron budynku, czujnik
temperatury zewnêtrznej nale¿y umieœciæ po
stronie, po której panuj¹ gorsze warunki
klimatyczne
8

"

czujnik temperatury zewnêtrznej najlepiej
zamontowaæ w po³owie (pionowo) wysokoœci
ogrzewanej powierzchni (H/2 na rys. 10)

TA 213 A1
wysokonapiêciowych (220 V lub 400 V), aby
zapobiec oddzia³ywaniom pola elektromagnetycznego (minimalny odstêp 100 mm).
Je¿eli mo¿e wyst¹piæ oddzia³ywanie pola
elektromagnetycznego, np. kabli energetycznych,
stacji transformatorowych, radioodbiorników i telewizorów, amatorskich stacji radiotelegraficznych,
kuchenek mikrofalowych itp., przewody
przewodz¹ce sygna³y pomiarowe powinny byæ
ekranowane.
Nale¿y stosowaæ siê do schematu elektrycznego
(rys. 12).

Rys. 11
Przed monta¿em czujnika nale¿y zdj¹æ os³onê
(AFc), a nastêpnie za pomoc¹ dwóch œrub (AFg)
przymocowaæ obudowê czujnika (AFa) do œciany
zewnêtrznej.

4.5

Monta¿ regulatora

4.6

Monta¿ wyposa¿enia dodatkowego

5

Pod³¹czenia elektryczne

Za³o¿yæ regulator (o) na podstawkê (n) i przykrêciæ
dwiema œrubami (p) (rys. 7).
Zdalne sterowanie TW2, uk³ad regulacji nad¹¿nej
TAS 21, si³ownik zaworu mieszaj¹cego (M1) i
zawór mieszaj¹cy, ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa (B2) (mechaniczny) i pompê
obiegow¹ (PII) nale¿y zamontowaæ zgodnie z
odpowiednimi przepisami monta¿owymi.
Nale¿y stosowaæ kable o nastêpuj¹cych
przekrojach:
"
kabel do po³¹czenia czujnika temperatury
zewnêtrznej do regulatora TA 213 A1:
2
d³ugoœæ do 20 m
0,75 do 1,5 mm
2
d³ugoœæ do 30 m
1,00 do 1,5 mm
2
d³ugoœæ powy¿ej 30 m 1,5 mm
"
kabel do pod³¹czenia zdalnego sterowania do
2
regulatora TA 213 A1:1,5 mm
Do pod³¹czenia czujnika temperatury zewnêtrznej i
zdalnego sterowania nale¿y zastosowaæ kabel
elektryczny typu H 05 VV przy uwzglêdnieniu
obowi¹zuj¹cych przepisów.
Wszystkie przewody 24 V (pr¹d pomiarowy) nale¿y
uk³adaæ w pewnej odleg³oœci od przewodów
9

Sieæ 220 V AC

TA 213 A1

Rys. 12 Schemat elektryczny
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TA 213 A1

220V AC

220V AC

Rys. 13 Schemat instalacji
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TA 213 A1
Rysunek 13 przedstawia schematycznie sposób
pod³¹czenia regulatora TA 213 A1.
Legenda do rys. 12 i 13:
PI
pompa obiegowa/pompa ³aduj¹ca
zasobnik c.o. (1. obieg c.o.)
PII
pompa obiegowa (2. obieg c.o.)
SF
czujnik temperatury w zasobniku
B2
mechaniczny ogranicznik temperatury
zasilania (tylko w ogrzewaniu
pod³ogowym) - osprzêt dodatkowy
X
wymiennik ciep³a lub zwrotnica
hydrauliczna
AF
czujnik temperatury zewnêtrznej
VF
czujnik temperatury zasilania
MF
czujnik temperatury zmieszania
M1
si³ownik zaworu mieszaj¹cego
A
puszka rozga³êŸna
TW2 zdalne sterowanie
WS
zasobnik c.w.u.
RK
klapa zwrotna
E
zawór odpowietrzaj¹cy
AG
naczynie wzbiorcze
S
zawór bezpieczeñstwa
HKI
1. obieg c.o. (np. ogrzewanie grzejnikowe)
HKII
2. obieg c.o. (np. ogrzewanie pod³ogowe)

5.1

Pod³¹czenie elektryczne regulatora

5.2

Pod³¹czenie elektryczne czujnika
temperatury zasilania (VF) i czujnika
temperatury zmieszania (MF)

"

5.4

kabel pod³¹czyæ do zacisków 6 i 4 znajduj¹cych
siê w podstawce regulatora i zabezpieczyæ
zgodnie z opisem powy¿ej

Pod³¹czenie elektryczne wyposa¿enia dodatkowego

zdalne sterowanie TW 2 pod³¹czyæ zgodnie ze
schematem na rys. 12
"
si³ownik zaworu mieszaj¹cego (M1) pod³¹czyæ
zgodnie ze schematem na rys. 12
W przypadku niew³aœciwego kierunku obrotu
silnika przewody nale¿y pod³¹czyæ odwrotnie do
zacisków 17 i 18 znajduj¹cych siê w podstawce
regulatora.
"
mechaniczny ogranicznik temperatury
zasilania (B2) i pompê obiegow¹ (PII) nale¿y
pod³¹czyæ do puszki rozga³êŸnej (A) zgodnie
ze schematem (rys. 12)
Pozosta³e kable pod³¹czyæ do puszki (A) i do
podstawki regulatora zgodnie ze schematem na
rys. 12.
"
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Obs³uga regulatora

Przewody przeprowadziæ przez koñcówkê (s) i
pod³¹czyæ do podstawki (rys. 8).
Zabezpieczyæ przewody przed wyrwaniem za
pomoc¹ zacisków kablowych (s) (rys. 8).
Przewody pod³¹czyæ zgodnie ze schem. (rys. 12).
Pozosta³e otwory zaœlepiæ koñcówkami (s) (rys. 8).

"

"

5.3
"

"

"

"
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kabel czujnika temperatury zasilania (VF)
pod³¹czyæ do zacisków 8 i 9 znajduj¹cych siê w
podstawce regulatora i zabezpieczyæ zgodnie z
opisem powy¿ej
kabel czujnika temperatury zmieszania (MF)
pod³¹czyæ do zacisków 9 i 10 znajduj¹cych siê
w podstawce regulatora i zabezpieczyæ
zgodnie z opisem powy¿ej

Pod³¹czenie elektryczne czujnika
temperatury zewnêtrznej (AF)

zdj¹æ os³onê (AFc) czujnika temperatury
zewnêtrznej (rys. 11)
przeci¹gn¹æ kabel przez zacisk kablowy (AFd) i
pod³¹czyæ do obu zacisków (AFe)
dokrêciæ zacisk kablowy (AFd), co zabezpieczy
kabel przed wyrwaniem i zamoczeniem
pod³¹czyæ czujnik temperatury zewnêtrznej

Rys. 14
Regulator TA 213 A1 wyposa¿ony jest w wiele
elementów obs³ugi, z których niektóre
wykorzystywane s¹ jedynie do instalacji i
uruchomienia.
Dlatego te elementy obs³ugi, które s³u¿¹ do
wyregulowania instalacji grzewczej zabezpieczone
s¹ os³on¹ (rys. 14).
Elementy widoczne pod przezroczyst¹ pokryw¹
nale¿¹ do tzw. „1. poziomu obs³ugi” lub „poziomu
u¿ytkownika”. Pozosta³e elementy obs³ugi tworz¹
„2. poziom obs³ugi” lub „poziom serwisowy”.
W tym rozdziale opisane zosta³y elementy
nale¿¹ce do poziomu u¿ytkownika. Elementy

TA 213 A1
„poziomu serwisowego” opisane zosta³y w
rozdziale 7.

6.1Prze³¹cznik trybu pracy (a)

Za pomoc¹ tego prze³¹cznika mo¿na
wybraæ ró¿ne tryby pracy:

$ ochrona przeciwmrozowa
Przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej +4°C
kocio³ i pompy obiegowe PI i PII zostaj¹ wy³¹czone.
Zawór mieszaj¹cy (M1) zamyka siê. Przy
temperaturze zewnêtrznej poni¿ej +3°C pompy
obiegowe PI i PII zostaj¹ za³¹czone, a temperatura
w kotle utrzymywana jest na poziomie wartoœci
minimalnej (przycisk j, rys. 27). Zawór mieszaj¹cy
reguluje temperaturê do wartoœci +10°C.
Aby zadzia³a³a funkcja ochrony przeciwmrozowej,
regulator temperatury zasilania kot³a musi byæ
ustawiony przynajmniej w po³o¿eniu 1 . W
przeciwnym wypadku pompa obiegowa UPI
pozostanie wy³¹czona tak¿e przy temperaturze
zewnêtrznej poni¿ej +3°C.

%$

automatyczne prze³¹czanie praca
normalna/ochrona przeciwmrozowa
Automatyczne prze³¹czanie na pracê normaln¹ %
lub ochronê przeciwmrozow¹ $ zgodnie z
programem nastawionym na zegarze steruj¹cym.
Podczas pracy w trybie ochrony przeciwmrozowej
(np. noc¹) przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej
3°C palniki i pompy UP s¹ wy³¹czone, a zawór
mieszaj¹cy zamkniêty.

F

Wskazówka: Oszczêdny tryb pracy nale¿y
wybraæ przy dobrej izolacji cieplnej budynku
zapobiegaj¹cej szybkiemu wych³odzeniu.

%&

automatyczne prze³¹czanie praca
normalna/praca obni¿ona
Automatyczne prze³¹czanie na pracê normaln¹ %
lub obni¿on¹ & zgodnie z programem nastawionym
na programatorze.
Wskazówki dotycz¹ce nastawy pracy obni¿onej
znajduj¹ siê dla obiegu 1 w rozdz. 6.3 i dla obiegu 2
w rozdz. 7.9.1.

F Wskazówka: Taki tryb pracy nale¿y wybraæ
latem lub podczas ferii, gdy temperatura w
pomieszczeniu mo¿e znacznie siê obni¿yæ.
Nastawiony na zegarze steruj¹cym normalny tryb
pracy nie dzia³a. Po zaplanowanym czasie prze³¹czyæ z powrotem na automatyczny tryb pracy '.
(Uwaga: na roœliny pokojowe i zwierzêta domowe).

F Wskazówka: Ten tryb pracy nale¿y wybraæ przy

& ci¹g³a praca obni¿ona
Temperatura zasilania 1. obiegu c.o. obni¿ana jest
stale o wartoœæ nastawion¹ za pomoc¹ pokrêt³a (c).
W tym trybie pracy pracuj¹ pompy obiegowe, a
zawór mieszaj¹cy reguluje temperaturê do
wartoœci temperatury zasilania 2. obiegu c.o.
Wskazówki dotycz¹ce nastawy pracy obni¿onej
znajduj¹ siê dla obiegu 1 w rozdz. 6.3 i dla obiegu 2
w rozdz. 7.9.1.

% ci¹g³a praca normalna

F Wskazówka: Taki tryb pracy nale¿y wybraæ na
czas ferii, gdy temperatura w pomieszczeniu nie
powinna zbyt mocno siê obni¿yæ.
Zadany na zegarze steruj¹cym tryb pracy
normalnej nie dzia³a. Po zaplanowanym czasie
prze³¹czyæ z powrotem na automatyczny tryb pracy
'.
Podczas pracy obni¿onej instalacja c.o.
temperatura zostaje obni¿ona przy ka¿dej
temperaturze zewnêtrznej (patrz rozdz. 7.3),
pompy i zawór mieszaj¹cy pracuj¹.

s³abej izolacji cieplnej budynku, co wymaga
za³¹czenia trybu pracy obni¿onej (np. noc¹), aby
zapobiec nadmiernemu wych³odzeniu
pomieszczeñ .
Podczas pracy w trybie obni¿onym instalacja c.o. i
pompy s¹ za³¹czone przy ka¿dej temperaturze
zewnêtrznej (patrz rozdz. 7.3).
Temperatura zasilania nie ulega obni¿eniu.

F

Wskazówka: Taki tryb pracy nale¿y wybraæ
wtedy, gdy u¿ytkownik póŸniej idzie spaæ (np. po
przyjêciu). Zadany na zegarze steruj¹cym tryb
pracy zredukowanej nie dzia³a. Po zaplanowanym
czasie prze³¹czyæ z powrotem na automatyczny
tryb pracy '.

) sterowanie rêczne

W tym trybie pracy pogodowa regulacja
ogrzewania jest wy³¹czona. Regulacja temperatury
zasilania odbywa siê dla 1. obiegu c.o. za pomoc¹
termostatu kot³a, pracuj¹ pompy, a dla 2. obiegu
c.o. za pomoc¹ zaworu mieszaj¹cego do wartoœci
zadanej przy temperaturze zewnêtrznej -20°C.

F Wskazówka: Ten tryb pracy nale¿y wybraæ tylko
w wypadku awarii lub na czas pomiaru emisji
zanieczyszczeñ dokonywanego przez kominiarza.
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6.2

Nastawa punktu
pocz¹tkowego krzywej
grzania (b) (1. obieg c.o.)

temperatura zasilania c.o.

Punkt pocz¹tkowy krzywej grzania stanowi
temperatura zasilania w °C przy temperaturze
zewnêtrznej +20°C.
Zakres nastawy wynosi od 10 do 60°C.
Nastawa punktu pocz¹tkowego dla 2. obiegu c.o.
patrz rozdz. 7.8.

temperatura zasilania c.o.

TA 213 A1

temperatura zewnêtrzna
Rys. 16

temperatura zewnêtrzna

F Wskazówka: Nale¿y nastawiæ tak¹ wartoœæ,
która gwarantuje wymagane obni¿enie
temperatury w pomieszczeniu.
Obni¿enie temperatury zasilania o 5 K (°C)
powoduje obni¿enie temperatury w pomieszczeniu
o ok. 1 K (°C).
6.4

Nastawa zegara steruj¹cego

F

Regulator TA 213 A1 wyposa¿ony jest w
dwukana³owy cyfrowy zegar steruj¹cy.
Przy odpowiednio wybranym trybie pracy (')
nastêpuje automatyczne prze³¹czenie pracy
normalnej % na funkcjê ochrony przeciwmrozowej
$ lub pracê obni¿on¹ &.
Kana³ 1 steruje pierwszym obiegiem c.o.
(najczêœciej ogrzewanie grzejnikowe), a kana³ 2
drugim obiegiem c.o. (najczêœciej ogrzewanie
pod³ogowe).

Je¿eli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska
mimo ca³kowicie otwartych zaworów
termostatycznych, nale¿y wybraæ wy¿sz¹ wartoœæ
nastawy (np. 30).

Program podstawowy (nastawa fabryczna)
pocz¹tek normalnego trybu pracy nastawiony jest
fabrycznie na godz. 6.00, a obni¿onego trybu
pracy na godz. 22.00. Fabryczna nastawa
podstawowa jest taka sama dla ka¿dego dnia
tygodnia i dwóch okresów za³¹czania na ka¿dym
kanale.

Rys. 15
Punkt pocz¹tkowy krzywej grzania przedstawionej
na rys. 15 wynosi 25°C. Tak¹ wartoœæ nale¿y
traktowaæ jako nastawê podstawow¹.
Zmiana tej wartoœci powoduje równoleg³e
przesuniêcie krzywej grzania w dó³ lub w górê (linie
przerywane).
Wskazówka: Najpierw nale¿y wybraæ ni¿sz¹
wartoœæ nastawy (np. 20), o ile pozwalaj¹ na to
parametry instalacji (np. instalacja
niskotemperaturowa).

6.3

Obni¿enie temperatury w
godzinach nocnych (c) (1.
obieg c.o.)

Funkcja obni¿enia temperatury zasilania dla 1.
obiegu c.o. okreœla, o ile K (°C) nale¿y przesun¹æ w
dó³ krzyw¹ grzania w zakresie od -40 do 0°C (linie
przerywane na rys. 16).
Obni¿enie temperatury zasilania dla 2. obiegu c.o.
patrz rozdz. 7.9.1.
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6.4.2 Pocz¹tek programowania
Podczas pierwszego programowania przycisn¹æ
cienkim przedmiotem przycisk CL (rg). Wszystkie
zapisane w pamiêci regulatora czasy zostan¹
wykasowane (czas zegarowy powróci do godz.
0.00, a czasy za³¹czania do wartoœci fabrycznych
6.00 lub 22.00). Czas zegarowy i dzieñ tygodnia
powróci do nastawy na godzinê 0.00 w
poniedzia³ek.

Rys. 17
Przycisk resetuj¹cy (przycisk CL)
Po przyciœniêciu przycisku CL (rg) program
podstawowy jest stale aktywny. Przyciœniêcie tego
przycisku spowoduje wykasowanie ka¿dego
programu ró¿ni¹cego siê od programu
podstawowego i powrót programu nastawy na
godzinê 0.00 w poniedzia³ek.
Przycisk CL mo¿na wykorzystaæ tylko w przypadku
kompletnego nowego oprogramowania dla zegara
steruj¹cego.
Dla unikniêcia przypadkowego uruchomienia,
przycisk jest nieco wciœniêty.
Legenda do rys. 17:
ra wskaŸnik dnia tygodnia
rb wskaŸnik czasu zegarowego
rc wskaŸnik zaawansowania programu
rd przyciski do nastawy normalnego trybu pracy
re przyciski do nastawy obni¿onego trybu pracy
rf nastawnik dnia tygodnia i czasu zegarowego
rg przycisk resetuj¹cy
rh przycisk do nastawy czasu zegarowego
ri przycisk do nastawy dnia tygodnia
6.4.1 Programowanie
Na zegarze steruj¹cym mo¿na zadaæ nastêpuj¹ce
funkcje:
"
aktualny dzieñ tygodnia
"
aktualny czas zegarowy
"
program tygodniowy wspólny dla wszystkich
dni tygodnia
"
indywidualny program dobowy dla ka¿dego
dnia tygodnia (w razie potrzeby)
Kolejnoœæ czynnoœci wykonywanych podczas
programowania jest œciœle okreœlona. Po
ustawieniu czasu zegarowego nie mo¿na ju¿ np.
zmieniæ aktualnego dnia tygodnia.
Czas zegarowy mo¿na jednak zmieniæ zawsze (np.
czas letni/zimowy).

Rys. 18
Wszystkie strza³ki oznaczaj¹ce dni tygodnia
zaczn¹ pulsowaæ na zmianê z przecinkiem
oddzielaj¹cym jednoœci od czêœci dziesiêtnych.
6.4.3 Nastawa dnia tygodnia
Przycisn¹æ przycisk (ri) i jednoczeœnie przesun¹æ
pokrêt³em (rf) znacznik - na aktualny dzieñ
tygodnia. Cyfra 1 oznacza poniedzia³ek, 2 = wtorek,
3 = œroda itd.
Zwolniæ przycisk (ri).

Rys. 19
Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualny dzieñ tygodnia
i zacznie pulsowaæ symbol czasu 0.00 na zmianê z
przecinkiem oddzielaj¹cym jednoœci od czêœci
dziesiêtnych.
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6.4.4 Nastawa czasu zegarowego
Przycisn¹æ przycisk ' (rh) i jednoczeœnie ustawiæ
za pomoc¹ pokrêt³a (rf) aktualny czas zegarowy.
Zwolniæ przycisk (rh).

6.4.6 Program tygodniowy
Program tygodniowy nale¿y zadaæ przed
programami dobowymi. Na wyœwietlaczu musz¹
siê pojawiæ wszystkie dni tygodnia (rys. 20).
Przyk³ad dwóch cykli za³¹czania
1. obieg c.o.:
C cykl
za³¹czania II

cykl
za³¹czania I

O

6

Rys. 20
Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê wszystkie dni
tygodnia i czas zegarowy (np. 17.28) i zacznie
pulsowaæ przecinek oddzielaj¹cy jednoœci od
czêœci dziesiêtnych.
Czas zegarowy mo¿na zmieniæ wykonuj¹c opisane
czynnoœci (np. czas letni/zimowy).

12

cykl
za³¹czania II

18

24

Rys. 22
Programowanie pierwszego cyklu za³¹czania:
Praca normalna: Przycisn¹æ przycisk (rd). Na
wyœwietlaczu pojawi siê zaprogramowany
fabrycznie czas 6.00.

6.4.5 Programowanie cykli za³¹czania
Aby u³atwiæ programowanie, w pierwszej kolejnoœci
proponujemy ustawiæ te same parametry pracy
normalnej i obni¿onej dla wszystkich dni tygodnia
(program tygodniowy). W drugiej kolejnoœci dla
poszczególnych dni mo¿na zmieniæ czasy
za³¹czania odpowiednio do potrzeb (np. dla soboty,
niedzieli itd.).

praca normalna

Rys. 23

praca obni¿ona
cykl za³¹czania
obieg c.o.

I

II
1

III

IIII
2

Rys. 21
Cykle za³¹czania ogrzewania dla 1. obiegu c.o. (I i
II) oraz 2. obiegu c.o. (III i IIII) nastawiane s¹ w ten
sam sposób. Dla ka¿dego cyklu przyporz¹dkowany
jest osobny przycisk za³¹czaj¹cy pracê normaln¹ i
obni¿on¹. Najkrótszy czas miêdzy za³¹czeniem
pracy normalnej i obni¿onej wynosi 10 minut.
Nastawione czasy za³¹czania mo¿na wpisaæ do
tabeli w rozdz. 10.
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Za pomoc¹ pokrêt³a (rf) nale¿y ustawiæ wymagany
czas za³¹czania, nastêpnie zwolniæ przycisk (rd).
Praca obni¿ona: Przycisn¹æ przycisk (re). Na
wyœwietlaczu pojawi siê zaprogramowany
fabrycznie czas 22.00.

TA 213 A1

Rys. 24

Rys. 25

Za pomoc¹ pokrêt³a (rf) nale¿y ustawiæ wymagany
czas za³¹czania, nastêpnie zwolniæ przycisk (re).

dwóch pionowych kresek. Lewa kreska (strza³ka do
góry) oznacza pocz¹tek pracy normalnej, prawa
kreska (strza³ka do do³u) pocz¹tek pracy obni¿onej.
Realizowany w danym momencie cykl za³¹czania
symbolizuje pozioma kreska. Na wyœwietlaczu nie
pojawiaj¹ siê wykasowane cykle za³¹czania.

Programowanie dalszych cykli za³¹czania
nastêpuje odpowiednio za pomoc¹ przycisków (rd)
i (re).
Podczas programowania nale¿y pamiêtaæ, aby
poszczególne cykle za³¹czania siê nie pokrywa³y.
Brak mo¿liwoœci zmiany czasów oznacza
osi¹gniêcie punktu za³¹czania. W razie potrzeby
przesun¹æ lub wykasowaæ dany punkt za³¹czania.
Nieaktualne cykle za³¹czania nale¿y
wykasowaæ (patrz rozdz. 6.4.8)!
W celu zakoñczenia programowania nale¿y
przycisn¹æ przycisk (ri). Za pomoc¹ pokrêt³a (rf)
przesun¹æ znacznik - na aktualny dzieñ tygodnia.
6.4.7 Program dobowy
Zmiana cyklu za³¹czania:
Za pomoc¹ przycisku (ri) i pokrêt³a (rf) przesun¹æ
znacznik - na zmieniany dzieñ tygodnia (np. 7 =
niedziela).
Praca normalna: Przycisn¹æ przycisk (rd) i za
pomoc¹ pokrêt³a (rf) nastawiæ wymagany czas
za³¹czania.
Praca obni¿ona: Przycisn¹æ przycisk (re) i za
pomoc¹ pokrêt³a (rf) nastawiæ wymagany czas
za³¹czania.
Nieaktualne cykle za³¹czania nale¿y
wykasowaæ (patrz rozdz. 6.4.8)!
6.4.8 Kasowanie cykli za³¹czania
W celu wykasowania cyklu za³¹czania przycisn¹æ
przycisk (rd) przekrêcaj¹c jednoczeœnie pokrêt³o
(rf) w lewo i ustawiæ na wyœwietlaczu cztery kreski.
Czynnoœæ nale¿y powtórzyæ pos³uguj¹c siê
przyciskiem (re) (rys. 25).
6.4.9 Objaœnienia symboli na wyœwietlaczu
Ka¿dy zaprogramowany cykl za³¹czania
przedstawiony jest na wyœwietlaczu za pomoc¹

Przyk³ad:

wyœwietlane
programy
cykle za³¹czania
obieg c.o.

I

II
1

III

IIII
2

Rys. 26
I
funkcja zakoñczona
II
funkcja aktywna
Pierwszy obieg c.o. (kana³ 1) pracuje w trybie
normalnym.
III funkcja nieaktywna
IIII funkcja nie zaprogramowana
Drugi obieg c.o. (kana³ 2) pracuje w trybie
obni¿onym/ochrona przeciwmrozowa.
6.4.10 Powrót do aktualnej daty i czasu
Aby po nastawie programu dobowego na
wyœwietlaczu znowu pojawi³ siê aktualny dzieñ
tygodnia, nale¿y krótko przycisn¹æ przycisk (rh)
(jeœli w ci¹gu 1 minuty nie wprowadzimy ¿adnych
danych, wskaŸnik automatycznie przeskoczy na
aktualny dzieñ tygodnia).
Jeœli nie przeprowadzano programowania
dobowego, nale¿y przycisn¹æ przycisk (ri) i
pokrêt³em (rf) przesun¹æ znacznik na aktualny
dzieñ tygodnia.
Uwaga: Po zakoñczeniu tej czynnoœci nie ma
mo¿liwoœci programowania tygodniowego.
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6.4.11 Odczyt zadanych parametrów
Zapisany w pamiêci program mo¿e byæ odczytany
w ka¿dej chwili.
Pocz¹tek normalnego i obni¿onego trybu pracy dla
dowolnego dnia tygodnia mo¿na odczytaæ
nastêpuj¹co:
Przycisn¹æ przycisk (ri) i za pomoc¹ pokrêt³a (rf)
ustawiæ znacznik - na wybranym dniu tygodnia.
Nastêpnie zwolniæ przycisk (ri), zacznie pulsowaæ
symbol wybranego dnia tygodnia. W celu odczytu
zadanego czasu nale¿y przycisn¹æ odpowiednio
przycisk (rd) lub (re).
Aby zakoñczyæ odczyt, nale¿y przycisn¹æ przycisk
(rh). Na wyœwietlaczu pojawi siê ponownie
aktualny dzieñ tygodnia.
6.4.12 Zmiana czasu letni/zimowy
Przycisn¹æ przycisk (rh) i za pomoc¹ pokrêt³a (rf)
ustawiæ dok³adny czas. Nastêpnie zwolniæ przycisk
(rh). Czasy za³¹czania ogrzewania pozostaj¹ bez
zmian.
6.4.13 Podtrzymanie pamiêci
Po up³ywie przynajmniej 3 dni od uruchomienia
regulatora programator posiada mo¿liwoœæ
podtrzymania pamiêci przez ok. 16 godzin. Przy
zaniku napiêcia zasilaj¹cego symbole na
wyœwietlaczu gasn¹. Je¿eli napiêcie zostanie
doprowadzone do regulatora przed up³ywem
podanego czasu, wszystkie parametry i
zaprogramowane czasy s¹ ponownie dostêpne.
Nale¿y zwracaæ uwagê, aby zanik napiêcia
zasilaj¹cego nie trwa³ d³u¿ej ni¿ 16 godzin.
Roz³adowanie baterii skraca trwa³oœæ u¿ytkow¹
zegara !
Ogrzewanie nale¿y wy³¹czaæ tylko w celach
serwisowych. Je¿eli ogrzewanie ma byæ wy³¹czone
np. latem, prze³¹cznik trybu pracy (a) regulatora
TA 213 A1 wystarczy ustawiæ w po³o¿eniu $.

6.5

Praca regulatora ze zdalnym
sterowaniem TW 2 (wyposa¿enie
dodatkowe)

Zdalne sterowanie TW 2 dzia³a tylko wtedy, gdy
prze³¹cznik trybu pracy (a) ustawiony jest w
po³o¿eniu '. W takim przypadku ¿¹dany tryb pracy
mo¿na nastawiæ za pomoc¹ zdalnego sterowania.
Je¿eli w zdalnym sterowaniu ustawiona jest praca
zmienna ('), decyduj¹ce znaczenie ma tryb pracy
normalny i obni¿ony (prze³¹cznik w po³o¿eniu %&),
lub tryb pracy normalny i funkcja ochrony
przeciwmrozowej (prze³¹cznik w po³o¿eniu %$)
ustawiony na prze³¹czniku trybu pracy regulatora
TA 213 A1.
Pocz¹tkowy punkt za³¹czania pracy normalnej i
18

obni¿onej nastawiæ zgodnie z opisem w rozdz. 6.2
lub 6.3.
Je¿eli prze³¹cznik trybu pracy w programatorze
TW 2 znajduje siê w po³o¿eniu &, urz¹dzenie
reguluje temperaturê zasilania c.o. obni¿on¹ o
sta³¹ wartoœæ 25 K (°C). Wartoœæ ustawiona na
pokrêtle (c) regulatora TA 231 A1 pozostaje bez
funkcji.

F Wskazówka: Je¿eli obni¿enie temperatury o 25

K (°C) podczas d³u¿szej nieobecnoœci mia³oby byæ
za niskie lub za wysokie, prze³¹cznik trybu pracy
(a) regulatora TA 213 A1 mo¿na ustawiæ
tymczasowo w po³o¿eniu & i za pomoc¹ pokrêt³a (c)
ustawiæ dowoln¹ wartoœæ obni¿enia temperatury
zasilania c.o.
Szczegó³owy opis dzia³ania znajduje siê w
instrukcji obs³ugi zdalnego sterowania TW 2.

7

Nastawa regulatora podczas
pierwszego uruchomienia
(informacje dla serwisanta)

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji
ogrzewania nale¿y uwzglêdniæ wszystkie
parametry budynku.
Odpowiednich nastaw powinien dokonaæ
serwisant.
Przy ponownym uruchomieniu urz¹dzenia nale¿y
w razie potrzeby sprawdziæ wartoœci wszystkich
nastaw.
Starannie wykonana nastawa gwarantuje
ekonomiczne ogrzewanie.
W celu wyregulowania instalacji ogrzewania nale¿y
zdj¹æ os³onê (q), aby udostêpniæ elementy obs³ugi
dla „poziomu serwisowego” (rys. 7).
Mo¿liwa jest zmiana nastêpuj¹cych parametrów:
"
ograniczenie temperatury maksymalnej (d)
"
nachylenie krzywej grzania dla 1. obiegu c.o.
(e)
"
temperatura graniczna dla funkcji automatycznego wy³¹czania ogrzewania (f)
"
ró¿nica za³¹czeñ regulacji dwupunktowej (g)
"
wspó³czynnik wzmocnienia (h)
"
wspó³czynnik korekcyjny (cz³on ca³kuj¹cy) pêtli
regulacyjnej (i)
"
ograniczenie temperatury minimalnej (j)
"
odleg³oœæ punktów pocz¹tkowych krzywych
grzania dla 1. i 2. obiegu c.o. (k)
"
nachylenie krzywej grzania dla 2. obiegu c.o. (l)
"
w³¹cznik obiegu c.o. (m)
Rysunek 27 przedstawia fabryczne nastawy
elementów obs³ugi.
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F Wskazówka: Pokrêt³o powinno znajdowaæ siê

zawsze w po³o¿eniu koñcowym. Po³o¿enie
poœrednie pozostawia regulator w stanie
nieokreœlonym.
Zaleca siê zamontowaæ dodatkowo termostat (B2)
w przewodzie zasilaj¹cym ogrzewania
pod³ogowego, który przy przegrzaniu wy³¹czy
pompê obiegow¹ PII (patrz schemat elektryczny
Rys. 12).

7.2

Nachylenie krzywej
grzania (e) dla 1. obiegu
c.o.

Rys. 27

7.1

Ograniczenie maksymalnej temperatury (d)

Je¿eli prze³¹cznik ustawiony jest na 60°C,
ograniczana jest temperatura zasilania tylko dla 2.
obiegu c.o. do maksymalnie 60°C, niezale¿nie od
nastawionej krzywej grzania.
Taka nastawa stosowana jest jako dodatkowe
zabezpieczenie w instalacjach niskotemperaturowych (np. przy ogrzewaniu pod³ogowym).
Je¿eli prze³¹cznik znajduje siê w po³o¿eniu /,
temperatura zasilania c.o. ograniczana jest przez
zadan¹ krzyw¹ grzania i jednoczeœnie przez
wartoœæ ustawion¹ na termostacie kot³a (np. 75°C).

temperatura zasilania c.o.

Nachylenie krzywej grzania mo¿na nastawiæ
p³ynnie w zakresie od 0,2 do 3,0 (rys. 29). Wartoœæ
liczbowa wskazuje wzrost temperatury zasilania w
K (°C) przy spadku temperatury zewnêtrznej o 1 K
(°C).

krzywa grzania I

temperatura zewnêtrzna

temperatura zasilania c.o.

Rys. 29
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W celu dok³adnego nastawienia nachylenia
krzywej grzania nale¿y wyznaczyæ najni¿sz¹
temperaturê zewnêtrzn¹ (dla danej strefy
klimatycznej), przy której temperatura na grzejniku
bêdzie najwy¿sza (temperatura zasilania).
W przypadku nowych instalacji ogrzewania
temperatura obliczeniowa jest z regu³y znana, ale w
przypadku starych nale¿y pos³u¿yæ siê wartoœciami
doœwiadczalnymi.

temperatura zewnêtrzna
Rys. 28
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Przyk³ad obliczania nachylenia krzywej grzania:
Za³o¿enie:
"
dla ogrzewania grzejnikowego przy
temperaturze zewnêtrznej -15°C max.
temperatura zasilania wynosi 75°C
"
przy temperaturze zewnêtrznej +20°C min.
temperatura zasilania wynosi 25°C
nachylenie krzywej grzania =
max. temp. zasilania - min. temp. zasilania
=
min. temp. zewnêtrzna - max. temp. zewnêtrzna
75°C-25°C
50°C
=
=
-15°C-20°C
35°C

Temperatura graniczna
dla funkcji automatycznego wy³¹czania
c.o. (f)

Za pomoc¹ tego pokrêt³a zadawany jest punkt
automatycznego za³¹czania i wy³¹czania
ogrzewania przy okreœlonej temperaturze
zewnêtrznej (15 do 25°C). Je¿eli temperatura
zewnêtrzna jest wy¿sza od nastawionej wartoœci
granicznej, pompy PI i PII oraz palnik zostaj¹
wy³¹czone. Zawór mieszaj¹cy zamyka siê. Dziêki
temu nie trzeba rêcznie w³¹czaæ za pomoc¹
pokrêt³a na kotle funkcji przygotowania c.w.u.
(latem) lub przygotowania c.w.u. i ogrzewania
(zim¹).
Przyk³ad: W po³o¿eniu „20” ogrzewanie zostaje
wy³¹czone przy temperaturze zewnêtrznej +20°C i
za³¹cza siê automatycznie przy temperaturze
zewnêtrznej poni¿ej +19°C (rys. 30).
Wartoœæ nastawy powinien wybraæ u¿ytkownik
instalacji. Przy nastawie fabrycznej na funkcja ta
nie dzia³a i umo¿liwia w³¹czenie ogrzewania przy
ka¿dej temperaturze zewnêtrznej, np.
uruchomienie instalacji w œrodku lata.

7.4

Ró¿nica za³¹czania przy
regulacji dwupunktowej
(g)

W kot³ach z regulacj¹ p³ynn¹ rozró¿nia siê dwa
tryby pracy:
20
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1,43 à 1,4

Dla tego przyk³adu za pomoc¹ pokrêt³a (e)
nastawiæ wartoœæ 1,4 (nachylenie krzywej grzania),
a za pomoc¹ pokrêt³a (b) nastawiæ wartoœæ 25
(punkt pocz¹tkowy = min. temperatura zasilania)
(rys. 14).

7.3

temperatura zasilania c.o.

TA 213 A1

I
nia
a
z
gr

I
ia I
an
z
r
ag

yw

krz

temperatura zewnêtrzna
Rys. 30
Regulacja p³ynna:
Kocio³ regulowany jest bezstopniowo w zakresie
mocy minimalnej i nominalnej..
Regulacja dwupunktowa:
Przy zapotrzebowaniu poni¿ej mocy minimalnej
(np. przy wysokiej temperaturze zewnêtrznej)
kocio³ wy³¹cza lub w³¹cza siê.
Zadana wartoœæ liczbowa (5 do 25) oznacza
ró¿nicê temperatur w K (°C) miêdzy punktem
za³¹czania i wy³¹czania pracy kot³a.

moc grzewcza
moc
nominalna
100%

otrz

zap

moc
minimalna
regulacja
dwupunktowa

nie

wa
ebo

na

c

mo

regulacja p³ynna

czas

Rys. 31
Wskazówka:
W instalacjach grzewczych o ma³ej pojemnoœci
wodnej lub w przypadku ma³ego zapotrzebowania
na ciep³o (np. w okresie przejœciowym lub w
przypadku przewymiarowania) kocio³ mo¿e
wy³¹czaæ i za³¹czaæ siê czêœciej.

TA 213 A1
ustawienie prze³¹cznika w po³o¿eniu „"”
W tym po³o¿eniu podczas regulacji dwupunktowej
ró¿nica za³¹czeñ wyliczana jest automatycznie w
taki sposób, aby ograniczyæ czêstotliwoœæ
za³¹czania. Nastawiona krzywa grzania odpowiada
œredniej wartoœci temperatury zasilania. To znaczy,
¿e temperatura zasilania mo¿e byæ przejœciowo
wy¿sza od nastawionej na krzywej grzania.

7.5

Wspó³czynnik wzmocnienia (h)

Wspó³czynnik wzmocnienia powoduje zmianê
napiêcia regulatora, tzn. przy zmianie temperatury
zasilania zmienia siê skok zaworu gazowego.
Wspó³czynnik wzmocnienia nastawia siê p³ynnie w
zakresie od 2 do 10.
Dla typowych instalacji zaleca siê nastawienie
wartoœci „3”. Oznacza to, ¿e przy zmianie
temperatury zasilania o 1 K (°C) napiêcie regulacji
zmienia siê o 0,3 V.

F

Wskazówka: W instalacjach grzewczych o
bardzo du¿ej pojemnoœci wodnej (np. w przypadku
przebudowanej instalacji grawitacyjnej) zaleca siê
czasem nastawiæ wy¿szy wspó³czynnik
wzmocnienia, aby faza podgrzewania odbywa³a siê
szybciej. Przy zbyt wysokim wspó³czynniku
wzmocnienia w instalacja dochodzi do skokowych
zmian temperatury zasilania zwi¹zanych z
niepotrzebnym wy³¹czaniem kot³a.

7.6

Wspó³czynnik korekcyjny pêtli regulacyjnej
(i) (cz³on ca³kuj¹cy)

Wspó³czynnik korekcyjny (cz³on ca³kuj¹cy) mo¿na
nastawiaæ p³ynnie w zakresie od 2 do 10. Cz³on
ca³kuj¹cy okreœla prêdkoœæ korekcji temperatury
zasilania do wartoœci zadanej.
Dla typowych instalacji zaleca siê nastawienie
wartoœci „5”. Oznacza to szybk¹ korekcjê wartoœci
temperatury przy minimalnych zmianach
skokowych.

F

Wskazówka: Wy¿sze wartoœci nastawy
przyspieszaj¹ wprawdzie korekcjê temperatury, ale
dochodzi do du¿ych zmian skokowych, natomiast
ni¿sze wartoœci nastawy zapobiegaj¹ zmianom
skokowym, ale korekcja nastêpuje bardzo powoli.

7.7

Ograniczenie temperatury minimalnej (j)

wartoœæ „10”. W razie potrzeby mo¿na nastawiæ
tak¿e wy¿sz¹ temperaturê minimaln¹.

temperatura zasilania c.o.

F Wskazówka: W takich przypadkach zaleca siê
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Temperatura zasilania dla 1. obiegu c.o. nie mo¿e
nigdy spaœæ poni¿ej nastawionej wartoœci
minimalnej, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy nastawiona
dla funkcji automatycznego wy³¹czania
ogrzewania (rozdz. 7.3) wartoœæ graniczna
temperatury zostanie przekroczona lub gdy w
trybie ochrony przeciwmrozowej ($) temperatura
zewnêtrzna wzroœnie powy¿ej +4°C.

7.8

Odleg³oœæ miêdzy
punktami pocz¹tkowymi
(k) (dla 1. i 2. obiegu c.o.)

Odleg³oœæ miêdzy punktami pocz¹tkowymi
krzywych grzania dla 1. i 2. obiegu c.o. mo¿na
nastawiæ p³ynnie w zakresie od 0 do 40 (°C).
W po³o¿eniu „0” odleg³oœæ miêdzy dwoma punktami
pocz¹tkowymi wynosi 0, tzn. ¿e punkty pocz¹tkowe
I i II krzywej grzania s¹ identyczne.
W po³o¿eniu „5” punkt pocz¹tkowy krzywej grzania
II (2. obieg c.o.) jest przesuniêty równolegle o 5 K
(°C) w dó³ (rys. 33).
Wskazówka: Zmiana po³o¿enia pokrêt³a (b) (rys.
14) powoduje przesuniêcie punktów pocz¹tkowych
obu krzywych grzania.
Je¿eli punkt pocz¹tkowy II krzywej grzania ma
pozostaæ niezmieniony, nale¿y odpowiednio
zmieniæ odleg³oœæ miêdzy dwoma punktami.

Zakres ograniczenia temperatury minimalnej
wynosi od 10 do 60 (°C). Zaleca siê nastawiæ
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7.9

Nachylenie krzywej
grzania (l) drugiego
obiegu c.o.

Nachylenie krzywej grzania drugiego obiegu c.o.
mo¿na nastawiæ p³ynnie w zakresie od 0,2 do 3,0
(rys. 29). Wartoœæ liczbowa wskazuje wzrost
temperatury zasilania w K (°C) przy spadku
temperatury zewnêtrznej o 1 K (°C).
W celu dok³adnego nastawienia nachylenia
krzywej grzania nale¿y wyznaczyæ najni¿sz¹
temperaturê zewnêtrzn¹ (dla danej strefy
klimatycznej), przy której temperatura zmieszania
bêdzie najwy¿sza.
W przypadku nowych instalacji ogrzewania
temperatura obliczeniowa jest z regu³y znana, ale w
przypadku starych nale¿y pos³u¿yæ siê wartoœciami
doœwiadczalnymi.
Przyk³ad obliczania nachylenia krzywej grzania:
Za³o¿enie:
"
dla ogrzewania pod³ogowego przy
temperaturze zewnêtrznej -15°C max.
temperatura zasilania wynosi 48°C
"
przy temperaturze zewnêtrznej +20°C min.
temperatura zasilania wynosi 20°C
nachylenie krzywej grzania =
max. temp. zasilania - min. temp. zasilania
=
min. temp. zewnêtrzna - max. temp. zewnêtrzna
48°C-20°C
28°C
=
=
-15°C-20°C
35°C
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0,8

Dla tego przyk³adu za pomoc¹ pokrêt³a (l) nastawiæ
wartoœæ 0,8.
W podanym przyk³adzie punkt pocz¹tkowy krzywej
grzania dla 2. obiegu c.o. wynosi 20°C i ustawia siê
go w sposób nastêpuj¹cy:
Punkt pocz¹tkowy krzywej grzania dla 1. obiegu
c.o. jest nastawiony fabrycznie na 25°C (b) (rys.
14). Je¿eli teraz za pomoc¹ pokrêt³a (k) nastawiona
zostanie wartoœæ „-5”, szukany punkt pocz¹tkowy
krzywej grzania dla 2. obiegu c.o. wynosi 25°C 5°C = 20°C.
Gdyby punkt pocz¹tkowy krzywej grzania
pierwszego obiegu c.o. (b) mia³ np. wartoœæ „30”,
odleg³oœæ miêdzy punktami pocz¹tkowymi (k)
nale¿y nastawiæ na wartoœæ „10”, aby uzyskaæ
szukany punkt pocz¹tkowy krzywej grzania dla 2.
obiegu c.o. 20°C (30°C - 10°C = 20°C).
7.9.1 Wartoœæ obni¿enia dla drugiego obiegu
c.o.
Wartoœæ obni¿enia dla drugiego obiegu c.o.
wyliczona jest matematycznie.
Wartoœæ ta zale¿y od nastaw nachylenia krzywych
grzania (e) dla pierwszego i (l) dla drugiego obiegu
c.o. oraz od wartoœci obni¿enia (c) dla pierwszego
obiegu c.o.

7.10 Prze³¹cznik obiegów
c.o. (m)
Prze³¹cznik obiegów c.o. mo¿na ustawiæ w trzech
po³o¿eniach zgodnie z opisem poni¿ej:
Po³o¿enie I:
W tym po³o¿eniu pracuje tylko 1. obieg c.o. Zawór
mieszaj¹cy drugiego obiegu c.o. zamyka siê, a
pompa PII zostaje wy³¹czona. Je¿eli temperatura
zewnêtrzna spadnie poni¿ej +3°C, za³¹cza siê
pompa PII i zawór mieszaj¹cy reguluje temperaturê
zasilania do +10°C (funkcja ochrony
przeciwmrozowej).

F

Wskazówka: Po³o¿enie to nale¿y wybraæ,
je¿eli w okresie przejœciowym ogrzewanie
pod³ogowe ma byæ wy³¹czone.
Po³o¿enie I + II:
W tym po³o¿eniu pracuj¹ oba obiegi c.o.
(ogrzewanie grzejnikowe i pod³ogowe).
Temperatury regulowane s¹ na podstawie
zadanych czasów i krzywych grzania.

F

Wskazówka: Po³o¿enie to nale¿y wybraæ,
je¿eli wymagane jest ci¹g³e ogrzewanie.

TA 213 A1
Po³o¿enie II:
W tym po³o¿eniu pracuje tylko drugi obieg c.o.
Woda w kotle regulowana jest do temperatury o 5 K
(°C) wy¿szej od wartoœci zadanej dla obiegu
zmieszania (2 obieg c.o.). Obie pompy pracuj¹.

F Wskazówka: Po³o¿enie to nale¿y wybraæ, gdy
pomieszczenia wyposa¿one w grzejniki nie bêd¹
ogrzewane.
Zawory przygrzejnikowe (termostatyczne)
zamkn¹æ, aby grzejniki nie nagrza³y siê w wyniku
dzia³ania pompy PI.
8

Wskazówki ogólne

8.1

Krótka instrukcja obs³ugi (rys. 2)

8.2

Ochrona przed zablokowaniem siê
pompy

TA 213 A1 jest regulatorem sterowanym
mikroprocesorem. Regulacja z drugiego poziomu
obs³ugi (poziomu serwisowego) odbywa siê z
pewnym opóŸnieniem czasowym. Co 30 sekund
procesor porównuje wszystkie wartoœci zadane z
rzeczywistymi i w razie potrzeby przeprowadza
odpowiednie korekty. Regulacja z pierwszego
poziomu obs³ugi (poziomu u¿ytkownika) odbywa
siê z opóŸnieniem ok. 2 sek.
W opakowaniu z programatorem znajduje siê
krótka instrukcja obs³ugi, w której w punktach
przedstawione zosta³y najwa¿niejsze uwagi. Na
odwrocie zapisane s¹ nastawy fabryczne dla
drugiego poziomu obs³ugi.

hydrauliczny w kotle prze³¹cza siê - pompa PI
³aduje zasobnik c.w.u.

8.5

Ogrzewanie pod³ogowe

8.6

Nastawy kot³a

Przy programowania zegara steruj¹cego nale¿y
uwzglêdniæ bezw³adnoœæ instalacji, która wymaga
ustawienia wczeœniejszego w porównaniu do
ogrzewania grzejnikowego pocz¹tku pracy
obni¿onej i ogrzewania.
Latem przy prawid³owej nastawie regulatora
rêczne ustawienie regulatora temperatury zasilania
%
w po³o¿eniu , nie jest konieczne. Zadanie to
przejmuje regulator TA 213 A1.
Pokrêt³o regulacji temperatury zasilania na kotle
dzia³a dla 1. i 2. obiegu c.o. Dlatego przy
wspó³pracy z regulatorem pogodowym pokrêt³o
regulacji temperatury zasilania na kotle powinno
byæ nastawione na wartoœæ obliczeniow¹, tzn. na
max. temperaturê zasilania przy najni¿szej
temperaturze zewnêtrznej.
W przypadku nastawionej na regulatorze funkcji
ochrony przeciwmrozowej pokrêt³o regulacji
temperatury na kotle nale¿y ustawiæ przynajmniej w
po³o¿eniu 1. W przeciwnym wypadku pompa
obiegowa bêdzie wy³¹czona nawet przy
temperaturze zewnêtrznej poni¿ej +3°C, a funkcja
ochrony przeciwmrozowej dla 1. obiegu c.o. nie
bêdzie ju¿ dzia³aæ.

Funkcja ta ma zapobiec zablokowaniu siê pompy
obiegowej c.o. podczas d³u¿szych przerw w
eksploatacji (np. w okresie letnim). Po ka¿dych 24
godzinach przerwy pompa za³¹czy siê
automatycznie na 30 sekund.
Regulator nadzoruje i za³¹cza pompê c.o. PII.
Funkcja ochrony przed zablokowaniem siê pompy
dzia³a tylko przy w³¹czonym kotle.

8.3

Ochrona przeciwmrozowa

8.4

Przygotowanie c.w.u.

Regulator TA 213 A1 wyposa¿one jest w funkcjê
ochrony przeciwmrozowej, która przy
temperaturze poni¿ej +3°C za³¹cza pompê
obiegow¹. Temperatura regulowana jest do
wartoœci minimalnej (patrz rozdz. 7.7).
Pompa PII pracuje, zawór mieszaj¹cy reguluje
temperaturê do +10°C.
W regulatorze wbudowany jest modu³
priorytetowego przygotowania c.w.u.
Je¿eli z regulatora wysy³any jest sygna³
zapotrzebowania na ciep³o, pompa PII wy³¹czy siê,
a zawór mieszaj¹cy zostanie zamkniêty. Zawór
23

TA 213 A1
9

Nastawy regulatora

Element obs³ugi
Prze³¹cznik trybu pracy (a)
Punkt pocz¹tkowy krzywej
grzania (b)

Nocne obni¿enie temp. (c)
Ograniczenie temperatury
maksymalnej (d)
Nachylenie krzywej
grzania l (e)
Wartoœæ graniczna temp.
dla funkcji automatycznego
wy³¹czania ogrzewania (f)
Histereza dla regulacji
dwupunktowej (g)
Wspó³czynnik wzmocnienia (h)
Wspó³czynnik korekcyjny dla
pêtli regulacyjnej
(cz³on ca³kuj¹cy) (i)
Ograniczenie temperatury
minimalnej (j)
Odleg³oœæ miêdzy punktami
pocz¹tkowymi krzywych
grzania (k)
Nachylenie krzywej
grzania II (l)
Prze³¹cznik obiegów c.o. (m)
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Symbol

Nastawa
fabryczna

Nastawê wykona³ ... Nastawê wykona³ ...

TA 213 A1
Nastawa zegara
10

I. obieg c.o.
II. obieg c.o.

praca normalna

praca obni¿ona

praca normalna

praca obni¿ona

praca normalna

praca obni¿ona

praca normalna

Programowanie

1. cykl
za³¹czania

2. cykl
za³¹czania

1. cykl
za³¹czania

2. cykl
za³¹czania
praca obni¿ona

przycisn¹æ
przycisk
Pon.
1.

Wt.
2.

Œr.
3.

Czw.
4.

Pt.
5.

Sob.
6.

Niedz.
7.
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Funkcje robocze

Nastawy regulatora

Temperatury

priorytet c.w.u. (brak napiêcia
w prze³¹czniku hydraulicznym)

*) pokrêt³o regulacji temperatury zasilania na kotle
przynajmniej w po³o¿eniu 1
AF - temperatura zewnêtrzna
GT - temperatura graniczna
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Kocio³

Regulator

pompa
UPI

pompa
UPII

WY£.

WY£.

zamyka

ZA£.*

ZA£.

regulacja do +10°C

ZA£.

ZA£.

regulacja zgodnie z II.
krzyw¹ grzania

ZA£.

ZA£.

regulacja zgodnie z II.
krzyw¹ grzania

ZA£.

ZA£.

regulacja zgodnie z II.
krzyw¹ grzania i przy temp.
zewn. -20°C

ZA£.

WY£.

zamyka

ZA£.

ZA£.

ZA£.

WY£.

regulacja zgodnie z II.
krzyw¹ grzania
zamyka

ZA£.

ZA£.

regulacja do +10°C

ZA£.

ZA£.

ZA£.

ZA£.

ZA£.

WY£.

regulacja zgodnie z II.
krzyw¹ grzania
regulacja zgodnie z II.
krzyw¹ grzania
zamyka

zawór mieszaj¹cy M1
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