Instrukcja monta¿u i obs³ugi
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Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi gwarantuje
prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia. Monta¿ mo¿e wykonaæ tylko uprawniony
instalator. Przy instalacji dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y przestrzegaæ
odpowiednich instrukcji monta¿u.
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Wskazówki bezpieczeñstwa

Regulator mo¿e byæ wy³¹cznie stosowany z wymienionymi kot³ami gazowymi firmy Junkers.
Nale¿y przy tym przestrzegaæ odpowiednich
schematów.
Nie wolno pod³¹czaæ regulatora bezpoœrednio do
sieci 230 V.
Przed monta¿em regulatora nale¿y przerwaæ
zasilanie (230 V, 50 Hz) do kot³a.
Regulator nie nadaje siê do monta¿u w pomieszczeniach wilgotnych.
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Zastosowanie

Regulator TR 100 jest pokojowym regulatorem
temperatury wyposa¿onym w cyfrowy zegar
steruj¹cy (program dzienny, punkt ogrzewania i
wy³¹czania: takie same dla wszystkich dni
tygodnia) przeznaczonym do zdalnego sterowania
kot³ami gazowymi firmy Junkers.
TYP

ZE/ZWE.. K...
ZE/ZWE.. -1 K...
ZE/ZWE.. -2 K...
ZE/ZWE.. -1 A...
ZE/ZWE.. -2 A...
ZR/ZWR/ZSR.. -3...
ZR/ZWR/ZSR.. -4...
Ogrzewacze z
systemem
Bosch-Heatronic

Schemat
elektryczny
Szkic 9
Szkic 9
Szkic 9
Szkic 10
Szkic 10
Szkic 10
Szkic 10

Aktywny
wskaŸnik
zak³óceñ
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Szkic 11

tak

Model TR 100 zalecany jest do sterowania
2
uk³adem c.o. w pomieszczeniach do 80 m .
TR 100 nie poleca siê jako pokojowego regulatora
temperatury do systemów z ogrzewaniem
pod³ogowym i klimatyzacj¹. W takich pomieszczeniach zaleca siê stosowanie regulacji pogodowej.
2.1 Wyposa¿enie
Do wyposa¿enia modelu TR 100 nale¿y pokojowy
regulator temperatury z wsuniêt¹ skrócon¹ wersj¹
instrukcji obs³ugi (szkic 2).
2.2 Osprzêt dodatkowy
Do modelu TR 100 dostarczany jest zewnêtrzny
pokojowy czujnik temperatury RF 1. Jego zainstalowanie wydaje siê sensowne w takich okolicznoœciach, kiedy miejsce monta¿u regulatora nie nadaje siê do pomiarów temperatury (patrz rozdzia³ 4).
W dalszej kolejnoœci mo¿e byæ pod³¹czony zdalny

w³¹cznik (np. w formie komandera telefonicznego patrz rozdzia³ 6.7).
Zdalny w³¹cznik musi posiadaæ potencjalnie wolny
kontakt, który nadaje siê do napiêcia 5 V DC.
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Dane techniczne

Wymiary urz¹dzenia
Napiêcie znamionowe
Pr¹d znamionowy
Zakres regulacji temp.
Sygna³ na wyjœciu
regulatora
Dopuszczalna
temperatura otoczenia
Rezerwa pracy
Klasa ochrony
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patrz szkic 3
24 V DC
0,02 A
5...30 °C
regulacja ci¹g³a
2,5...21 V DC
0...+40 °C
ok. 2 godzin
IP 20

Monta¿ regulatora

Przed monta¿em regulatora nale¿y przerwaæ
zasilanie (230 V, 50 Hz) do kot³a.
4.1 Wybór miejsca monta¿u
Bardzo wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
jakoœæ regulacji TR 100 jest optymalny wybór
miejsca monta¿u. Pomieszczenie, w którym
zamontowany bêdzie regulator, powinno byæ
reprezentatywne (pod wzglêdem temperatury) dla
ca³ego systemu centralnego ogrzewania. Zainstalowane w tym pomieszczeniu grzejniki nie
powinny byæ wyposa¿one w zawory z g³owicami
termostatycznymi. Zaleca siê stosowanie w tym
miejscu zaworów sterowanych rêcznie z wstêpn¹
regulacj¹, tak aby wydajnoœæ grzejników w
pomieszczeniu monta¿owym TR 100 mog³a byæ
regulowana tylko w w¹skim zakresie.
Jako miejsce monta¿u najlepiej wybraæ œcianê
wewnêtrzn¹ i uwa¿aæ, aby pozbawiona ona by³a
dodatkowych czynników fa³szuj¹cych odczyt
temperatury przez regulator (nagrzewanie przez
promienie s³oneczne, kumulacja ciep³a pochodz¹cego z grzejników, wych³odzenie œciany
przez przeci¹gi, itp.).
Poni¿ej i powy¿ej regulatora nale¿y pozostawiæ
wystarczaj¹co du¿o miejsca, tak aby cyrkulacja
powietrza nie by³a ograniczona, a samo powietrze
mog³o swobodnie przedostaæ siê przez otwory
znajduj¹ce siê w obudowie urz¹dzenia
(zakreskowana powierzchnia na rysunku 4).
Jeœli wszystkie wy¿ej wymienione warunki nie
mog¹ byc spe³nione, zaleca siê zainstalowanie i
monta¿ w odpowiednim miejscu zewnetrznego
czujnika temperatury RF 1 (osprzêt dodatkowy).
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TR 100
W momencie pod³¹czenia zewnêtrznego czujnika
temperatury RF 1 zamontowany w regulatorze
czujnik zostaje automatycznie od³¹czony.
4.2 Monta¿ regulatora
Zdj¹æ górn¹ czêœæ (a) od podstawki (b) wcisn¹æ
boczne haczyki (b1) znajduj¹ce siê w
podstawie i œci¹gn¹æ górn¹ czêœæ (a)
regulatora (szkic 5).
" Podstawê (b) mo¿na zamontowaæ w
nastêpuj¹cy sposób:
- za pomoc¹ dwóch wkrêtów (c) do typowej
puszki podtynkowej (d) o œrednicy 55 mm.
lub
- bezpoœrednio na œcianie, wierc¹c cztery
otwory i zamocowaæ 4 ko³kami rozporowymi
(6 mm) oraz wkrêtami (3,5 mm) z p³ask¹
g³ówk¹ (szkic 6);
zwróciæ przy tym uwagê na prawid³owy
kierunek monta¿u (czytelne oznaczenie
zacisków)!
" Dokonaæ odpowiedniego pod³¹czenia
elektrycznego (patrz rozdzia³ 5).
" Nasadziæ górn¹ czêœæ regulatora (a).
"

4.3 Monta¿ osprzêtu dodatkowego
Osprzêt dodatkowy tj. zewnêtrzny czujnik
temperatury RF 1 zdalny w³¹cznik (jeœli
przewidziane do monta¿u) nale¿y zabudowaæ
wzgl. pod³¹czyæ zgodnie z odpowiednimi
przepisami i wskazówkami.
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Pod³¹czenie elektryczne

Stosowaæ nastêpuj¹ce przekroje przewodu
³¹cz¹cego regulator TR 100 z kot³em:
D³ugoœæ przewodu
do 20 m. 0,75mm2 do 1,5mm2
D³ugoœæ przewodu
do 30 m. 1,0 mm2 do 1,5 mm2
Wiêcej ni¿ 30 m. 1,5 mm2
Przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cych przepisów
nale¿y stosowaæ do pod³¹czenia co najmniej kable
elektryczne typu NYM.
W celu wyeliminowania niekorzystnych
oddzia³ywañ indukcyjnych, wszystkie przewody
regulatora 24 V (pr¹d pomiarowy) nale¿y
prowadziæ w oddaleniu (co najmniej 100 mm) od
kabli zasilaj¹cych (230 V lub 400 V).
W przypadku, gdy mo¿na spodziewaæ siê
dodatkowych zewnêtrznych zak³óceñ indukcyjnych
spowodowanych np. przez kable zasilaj¹ce o
du¿ym napiêciu, przewody jezdne, trafostacje,
sygna³y radiowe lub telewizyjne, amatorskie
radiostacje, kuchenki mikrofalowe, itp. przewody
nale¿y zaekranowaæ.
Nale¿y przestrzegaæ odpowiedniego planu
pod³¹czeñ elektrycznych (szkic 9 do 11):
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5.1 Pod³¹czenia elektryczne osprzêtu dodatkowego
Zewnêtrzny czujnik temperatury RF 1 (jeœli ma byæ
zamontowany) powinien byæ pod³¹czony zgodnie
ze szkicem 7.
W razie koniecznoœci przewody czujnika RF 1
mog¹ byæ przed³u¿one skrêconym kablem
dwu¿y³owym. W ten sposób mo¿na zapewniæ, ¿e
wartoœci pomiarowe czujnika nie bêd¹
przek³amywane.
W³¹cznik zdalnie sterowany (jeœli fabrycznie
zabudowany) pod³¹czyæ zgodnie ze schematem na
szkicu 8. Odpowiednie, wymagane warunki s¹
podane w patrz rozdzia³ 2.2. osprzêt dodatkowy.
Przy zamkniêtym kontakcie w³¹cznika zdalnego
sterownia ogrzewanie przestawia siê na tryb
„nocny” (oszczêdny), a na wskaŸniku pojawia siê
„F”. Przy otwartym kontakcie przejêty zostaje
ustawiony pierwotnie na regulatorze tryb pracy
(szkic 8).
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Obs³uga

Model TR 100 posiada kilka elementów
obs³ugowych, które po instalacji i uruchomieniu
bêd¹ u¿ywane bardzo rzadko.
Z tego powodu wszystkie elementy obs³ugowe, z
których korzystamy bardzo rzadko, zamkniête s¹
specjaln¹ klapk¹ odchylan¹.
Wszystkie widoczne elementy obs³ugowe
widoczne po zamkniêciu klapki nale¿¹ do tzw.
„pierwszego poziomu obs³ugi”. Wszystkie inne
tworz¹ tzw. „drugi poziom obs³ugi”.
Wszystkie stany specjalne regulatora pokazywane
s¹ przez odpowiednie lampki kontrolne jak równie¿
wskazania zak³óceñ lub awarii (tylko przy
ogrzewaczach z systemem Bosch Heatronic).
Przy zamkniêtej klapie wskazywany jest aktualny
czas.
6.1 „Pierwszy poziom obs³ugi” (szkic 1)
15
10

20°C

25
30

6.1.1 Pokrêt³o % (k)
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Za pomoc¹ pokrêt³a % (k) ustawiana jest
temperatura pomieszczenia, na któr¹ regulator w
normalnym trybie ogrzewania powinien regulowaæ.
Regulator reguluje wtedy zawsze do takiej
temperatury, kiedy pali siê czerwona lampka
kontrolna (l).
Jeœli pokrêt³o (k) znajduje siê na „5”, nie zaœwieci
siê lampka kontrolna (l). Regulator reguluje wtedy
do temperatury ok. 5°C i zapewnia tym samym
ochronê przed mrozem w pomieszczeniu. Oznacza
to, ¿e ogrzewanie jest w³¹czone.
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6.1.2 Prze³¹czniki trybu pracy
Tryb automatyczny
Podstawowym ustawieniem regulatora jest
automatyczny tryb pracy.
Tryb automatyczny oznacza automatyczne
prze³¹czanie pomiêdzy okresami temperatury
„dziennej” (normalnej), a okresami temperatury
„nocnej” (obni¿onej) wg. programu nastawionego
na zegarze cyfrowym (e).
Regulator obs³uguje ogrzewanie w trybie
normalnym (dziennym) do ustawionej na pokrêt³o
(k) temperatury, czerwona lampka kontrolna (l)
œwieci siê ca³y czas.
Regulator obs³uguje ogrzewanie w trybie
oszczêdnym (nocnym) do ustawionej temperatury
„nocnej”, czerwona lampka kontrolna (l) nie œwieci
siê. (Ustawianie temperatury „nocnej” patrz
rozdzia³ 6.2.1)
Wskazówka: Ka¿de opuszczenie trybu automatycznego pokazywane jest przez lampkê
kontroln¹. Ka¿dorazowo mo¿na ponownie
przywróciæ tryb automatyczny.
Tryb pracy ci¹g³ej %(g)
Naciœniêcie przycisku %(g) w³¹cza tryb pracy
ci¹g³ej.
Regulator obs³uguje pomieszczenie na podstawie
nastawy na pokrêtle (k) temperatury „dziennej”
(normalnej).
Czerwona lampka kontrolna (f) œwieci siê. Równie¿
czerwona lampka kontrolna (l) œwieci siê (z
wyj¹tkiem ustawienia pokrêt³a (k) w pozycji „5”).
Ustawiony na zegarze tryb „nocny” (oszczêdny)
jest ignorowany.
Tryb pracy „ogrzewanie ci¹g³e” pozostaje
utrzymany tak d³ugo a¿:
"
ponownie naciœniêty zostanie przycisk %(g);
ponownie zostanie wtedy w³¹czony tryb
automatyczny
lub
"
wciœniêty zostanie przycisk &(h); ustawiony
zostanie wtedy tryb oszczêdny.
W obu przypadkach gaœnie czerwona lampka
kontrolna (f) a regulator ogrzewa do odpowiednio
w³aœciwej temperatury.

6 Wcisn¹æ ten przycisk, jeœli wyj¹tkowo idziecie

póŸniej spaæ do ³ó¿ka (np. party). Potem ponownie
prze³¹czyæ na tryb automatyczny.
Równie¿ w czasie choroby tryb ogrzewania
ci¹g³ego mo¿e byæ przyjemny. Nie nale¿y jednak
równie¿ zapomnieæ o ponownym prze³¹czeniu na
tryb automatyczny.
Podczas urlopu zimowego lub w lecie mo¿na
wybraæ na d³u¿szy czas ni¿sz¹ temperaturê. W tym
celu nale¿y nacisn¹æ przycisk ogrzewania ci¹g³ego
i dodatkowo obni¿yæ temperaturê na pokrêtle (k).

Przycisk „trybu oszczêdnego”
(nocnego) &(h)
Wciœniêcie przycisku & (h) uruchamia tryb
oszczêdny.
Regulator obs³uguje do ustawionej na pokrêtle
„temperatury nocnej” (regulacja temperatury
nocnej patrz rozdzia³ 6.2.1).
¯ó³ta lampka kontrolna (i) œwieci siê.
Czerwona lampka kontrolna (l) nie œwieci siê.
Ustawiony na zegarze tryb „normalny” jest
ignorowany.
Tryb pracy „ogrzewanie oszczêdne” pozostaje
utrzymany tak d³ugo a¿:
"
osi¹gniêta zostanie pó³noc (godzina 00.00)
lub
"
ponownie naciœniêty zostanie przycisk &(h);
ponownie zostanie wtedy w³¹czony tryb
automatyczny
lub
"
wciœniêty zostanie przycisk %(g); ustawiony
zostanie wtedy tryb ogrzewania ci¹g³ego.
W ka¿dym z przedstawionych przypadków gaœnie
¿ó³ta lampka kontrolna (i) a regulator ogrzewa od
odpowiednio w³aœciwej temperatury.
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Nale¿y stosowaæ tê funkcjê, jeœli czasami
opuszczacie Pañstwo mieszkanie (np. na czas
zakupów) i mieszkanie nie musi byæ ogrzewane.
Zaraz po powrocie nale¿y ponownie wcisn¹æ
przycisk & (h) , regulator zaczyna ponownie
pracowaæ w trybie automatycznym i ogrzewa do
odpowiedniej, w³aœciwej temperatury.
Jeœli opuszczacie Pañstwo mieszkanie wieczorem
lub k³adziecie siê wczeœniej spaæ, nale¿y wcisn¹æ
przycisk &(h). Regulator o pó³nocy koñczy
ogrzewanie w trybie oszczêdnym (nocnym) i grzeje
rano jak zwykle w trybie automatycznym.
6.2 „Drugi” poziom obs³ugi
„Drugi” poziom obs³ugowy dostêpny jest po
otwarciu klapki.
15

5

15°C

20
25
30

6.2.1

Pokrêt³o „temperatura
oszczêdna” &(m.)

Na pokrêtle &(m.) ustawiona jest temperatura w
pomieszczeniu, do której regulator obs³uguje w
trybie automatycznym przy „oszczêdzaniu” i trybie
„nocnym” (h).
6.2.2 Informacje ogólne o zegarze
Zegar umo¿liwia jeden raz dziennie automatycznie
w³¹czyæ i wy³¹czyæ ogrzewanie w wybranym
czasie. Oba punkty czasowe s¹ takie same dla
wszystkich dni.
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22:00

Nastawianie zegara (')
Na wskaŸniku (e) pojawia siê aktualny czas (w
czasie uruchomienia lub po d³u¿szym przerwaniu
dop³ywu pr¹du pojawia siê ustawienie fabryczne):
12:00

Po otwarciu klapki ustawiany jest automatycznie
tryb programowania. Obróciæ pokrêt³o (n) na
symbol „'”.
Ustawienie czasu nastêpuje poprzez naciœniêcie
przycisków „-” (o) lub „+” (p.).
Krótkie naciœniêcie przestawia zegar o 1 minutê,
przy d³u¿szym naciskaniu nastêpuje szybkie
przeskakiwanie czasu do przodu lub ty³u. Sekundy
ustawiane s¹ przy tym na „0”.
Po zwolnieniu nacisku na przycisk zegar biegnie
dalej. Jeœli przycisk nie jest wciskany, zegar
równie¿ biegnie dalej.
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Czasy przed godzin¹ 12.00 (po³udnie)
pozwalaj¹ siê przy u¿yciu przycisku „-” (o) szybciej
ustawiæ.
Zamkn¹æ klapkê po dokonaniu wszystkich
niezbêdnych zmian.
Ustawienie pocz¹tku ogrzewania (%)
Po otwarciu klapki ustawiany jest automatycznie
tryb programowania. Obróciæ pokrêt³o (n) na
symbol „%” (pocz¹tek ogrzewania).
Na wskaŸniku (e) pojawia siê ostatnio ustawiony
pocz¹tek ogrzewania (w czasie uruchomienia lub
d³u¿szym przerwaniu dop³ywu pr¹du pojawia siê
ustawienie fabryczne):
06:00

W³aœciwy pocz¹tek ogrzewania ustawiany jest za
pomoc¹ przycisków „-” (o) lub „+” (p.).
Krótkie naciœniêcie przestawia punkt rozpoczêcia
ogrzewania o 10 minut, przy d³u¿szym naciskaniu
nastêpuje szybkie przeskakiwanie punktu
czasowego do przodu lub ty³u.
Zamkn¹æ klapkê po dokonaniu wszystkich
niezbêdnych zmian.
Ustawienie pocz¹tku oszczêdzania (&)
Po otwarciu klapki ustawiany jest automatycznie tryb
programowania. Obróciæ pokrêt³o (n) na symbol „&”.
Na wskaŸniku (e) pojawia sie ostatnio ustawiony
pocz¹tek oszczêdzania (w czasie uruchomienia lub
d³u¿szym przerwaniu dop³ywu pr¹du pojawia siê
ustawienie fabryczne):
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W³aœciwy pocz¹tek oszczêdzania ustawiany jest za
pomoc¹ przycisków „-” (o) lub „+” (p.).
Krótkie naciœniêcie przestawia punkt rozpoczêcia
oszczêdzania o 10 minut, przy d³u¿szym
naciskaniu nastêpuje szybkie przeskakiwanie
punktu czasowego do przodu lub ty³u.
Zamkn¹æ klapkê po dokonaniu wszystkich
niezbêdnych zmian.
6.3 Rezerwa pracy
Zegar po jednodniowym trybie pracy dysponuje rezerw¹ energii podtrzymuj¹cej pracê na ok. 2 godziny. Po wy³¹czeniu dop³ywu pr¹du gaœnie wskaŸnik.
Jeœli zasilanie zostanie w³¹czone w ci¹gu okresu
rezerwy pracy, zachowane zostaj¹ ustawienia
czasu, pocz¹tku ogrzewania i oszczêdzania.
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Uwa¿aæ, aby zanik dop³ywu energii
elektrycznej nie trwa³ d³u¿ej ni¿ 2 godziny ( nie
wy³¹czaæ ogrzewania w lecie, ale wybraæ ni¿sz¹
temperaturê; patrz rozdzia³ 6.1.2. Wskazówka do
ogrzewania ci¹g³ego).

6.4 Ustawienia czasu letniego/zimowego
Wykonaæ procedurê jak w rozdziale „Ustawienia
zegara”!
Nie zmieniaæ punktów czasowych „rozpoczêcie
ogrzewania” i rozpoczêcie trybu oszczêdzania.
6.5 Skrócona instrukcja obs³ugi
W skrytce po prawej stronie znajduje siê skrócona
instrukcja obs³ugi, w której opisane s¹ wszystkie
wa¿ne informacje (szkic 2).
6.6 Regulator z pod³¹czonym czujnikiem temp.
pomieszczenia RF 1 (osprzêt dodatkowy)
Przy pod³¹czonym czujniku temperatury
pomieszczenia RF 1 nie dzia³a zainstalowany
czujnik w regulatorze. Dlatego miarodajnymi
wynikami s¹ pomiary w obszarze dzia³ania
zewnêtrznego czujnika temperatury.
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Zastosowaæ czujnik temperatury, jeœli w
miejscu monta¿u regulatora panuj¹ niekorzystne
warunki pomiarowe, które nie s¹ reprezentatywne
(miarodajne) dla ca³ego mieszkania np.
nagrzewanie przez promienie s³oneczne,
kumulacja ciep³a z pieca kaflowego, wych³odzenie
œciany przez przeci¹gi, itp.

6.7 Regulator z pod³¹czonym zdalnym
w³¹cznikiem (fabrycznie)
Poprzez ten dodatkowy w³¹cznik (nie ma go w
programie dostaw Junkersa) ogrzewanie mo¿e byæ
w³¹czane na odleg³oœæ.
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Najczêstszym zastosowaniem jest pos³u¿enie siê
komanderem telefonicznym. Dziêki temu mo¿liwe
jest w³¹czenie ogrzewania poprzez ka¿dy telefon
po podaniu osobistego kodu steruj¹cego.
Przed opuszczeniem domu nale¿y ustawiæ na
regulatorze tryb pracy, w jakim mieszkanie ma byæ
ogrzewane po powrocie (tryb automatyczny lub
ogrzewanie ci¹g³e).
Po tym zamkniêty zostaje w³¹cznik zdalnie
sterowanego w³¹cznika, regulator pracuje w trybie
„oszczêdzania”, czerwona lampka kontrolna (l) nie
pali siê. Jednoczeœnie na wskaŸniku pojawia siê
symbol:
f

Jeœli w³¹cznik zostanie otwarty (np. poprzez
zakodowany sygna³ telefoniczny), regulator
pracuje wg. wczeœniej nastawionego programu.
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Mieszkanie jest równie¿ póŸnym wieczorem/wczesnym rankiem przyjemnie ciep³e, jeœli
ustawicie Pañstwo regulator przed opuszczeniem
domu w pozycji (ogrzewanie ci¹g³e) (g) i dopiero
wtedy zamkn¹æ w³¹cznik. Nie nale¿y jednak
zapomnieæ ustawiæ regulator po powrocie na tryb
automatyczny.
W czasie d³u¿szej nieobecnoœci nie nale¿y
zapomnieæ, ¿e mieszkanie (œciany itd.) s¹ silnie
wych³odzone i potrzebuj¹ d³u¿szego nagrzewania.
Odpowiednio wczeœnie nale¿y dlatego w³¹czyæ
ogrzewanie.
7 Komunikaty regulatora
WskaŸnik uszkodzenia/b³êdu (nie we
wszystkich urz¹dzeniach grzewczych)
W modelach ogrzewczych wyposa¿onych w system Bosch Heatronic uszkodzenie/b³¹d przekazywany jest z ogrzewacza do regulatora. Przy uszkodzeniu ogrzewacza miga lampka kontrolna (i).
Wskazówka: w takim przypadku nale¿y postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obs³ugi ogrzewacza lub nale¿y poinformowaæ
odpowiedzialnego fachowca z autoryzowanego
serwisu.
8 Wskazówki ogólne
... i porady oszczêdnego gospodarowania energi¹:
Podczas zmiany nastawieñ regulatora regulator
reaguje z odpowiednim opóŸnieniem czasowym.
Procesor co 20 sekund porównuje wszystkie
wartoœci rzeczywiste i nastawione, i dokonuje po
tym odpowiednie korekty.
Pomieszczenie (pomieszczenie reprezentatywne),
w którym zainstalowany jest regulator, ustala temperaturê dla innych pomieszczeñ w mieszkaniu.
Oznacza to, ¿e temperatura w pomieszczeniu

reprezentatywnym jest traktowana jako wartoœæ
odniesienia dla ca³ej sieci grzewczej.
Z tego powodu jeœli w pomieszczeniu reprezentatywnym zainstalowane s¹ grzejniki wyposa¿one w
g³owice z zaworami termostatycznymi musz¹ byæ
one zawsze ca³kowicie otwarte. W przeciwnym
wypadku g³owice z zaworami termostatycznymi
d³awi¹ dop³yw ciep³a, mimo ¿e regulator ca³y czas
domaga siê wiêcej energii cieplnej (patrz rozdz. 4.1).
Jeœli w innych pomieszczeniach ¿yczymy sobie
ni¿sz¹ temperaturê lub grzejniki maj¹ byæ
ca³kowicie wy³¹czone, to g³owice z zaworami
termostatycznymi nale¿y odpowiednio ustawiæ i
wyregulowaæ.
Poniewa¿ pomieszczenie, w którym zainstalowany
jest regulator temperatury, dzia³a jako pomieszczenie reprezentatywne, dojœæ mo¿e poprzez tzw.
ciep³o obce (np. nagrzewanie przez promienie
s³oneczne, kumulacja ciep³a z pieca kaflowego,
itp.) do niedostatecznego nagrzania pozosta³ych
pomieszczeñ (ogrzewanie pozostaje zimne). Aby
temu zapobiec nale¿y zastosowaæ jako osprzêt
dodatkowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
RF 1, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w patrz
rozdzia³ 2.2, patrz rozdzia³ 5.1 i patrz rozdzia³ 6.6).
Poprzez redukcjê temperatury pomieszczenia
przez dzieñ i noc mo¿na zaoszczêdziæ du¿o
energii.
Obni¿enie temperatury o 1 K (°C) powoduje
ograniczenie w zu¿yciu energii o 5%.
Nie nale¿y jednak sch³adzaæ codziennie ogrzewanych pomieszczeñ poni¿ej +15°C.
Podczas nastêpnego ogrzewania zmniejszony
zostanie przez to wspó³czynnik komfortu poprzez
wych³odzone œciany. Aby mimo to „przyjemnie
ogrzaæ pomieszczenie”, czêsto ustawiana jest wy¿sza temperatura pomieszczenia. Zu¿ywane jest
przez to zdecydowanie wiêcej energii ni¿ przy równomiernym sukcesywnym i ci¹g³ym ogrzewaniu.
W przypadku dobrej izolacji cieplnej budynku
mo¿liwe jest, ¿e temperatura „nocna” nastawiona
na regulatorze nie zostanie osi¹gniêta, gdy¿ bedzie
ona zbyt niska w stosunku do sch³adzania siê
pomieszczeñ. Umo¿liwi to znaczn¹ oszczêdnoœæ
energii, gdy¿ ogrzewacz przez ten czas jest
wy³¹czony.
W takim przypadku pocz¹tek trybu „nocnego”
mo¿na ustawiæ wczeœniej.
W celu wietrzenia nie zostawiaæ na d³u¿szy czas
uchylonego okna. Taka sytuacja powoduje szybkie
sch³odzenie pomieszczenia bez specjalnej poprawy cyrkulacji i wymiany powietrza w pomieszczeniu. Unikaæ nale¿y wietrzeñ w sposób ci¹g³y. Lepiej
wietrzyæ krótko lecz intensywnie (otworzyæ
ca³kowicie okno). Podczas przewietrzania
regulator temperatury ustawiæ na ni¿sz¹ wartoœæ.
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Zak³ócenia i poszukiwanie przyczyn

Opis zak³ócenia

Przyczyna

Usuniêcie zak³ócenia

temperatura w
pomieszczeniu nie mo¿e
osi¹gn¹æ nastawionej na
regulatorze wartoœci

zainstalowane zawory
termostatyczne w pomieszczeniu
regulatora

zawory termostatyczne wymieniæ
na rêczne lub ca³kowicie
otworzyæ zawory termostatyczne

termostat na ogrzewaczu
nastawiony na zbyt nisk¹
temperaturê zasilania uk³adu c.o.

ustawiæ termostat na wy¿sz¹
temperaturê zasilania uk³adu c.o.

temperatura w
pomieszczeniu przekracza
nastawion¹ na regulatorze
wartoœæ

niew³aœciwie dobrane miejsce
monta¿u regulatora (œciana
zewnêtrzna, bliskoœæ okna,
przeci¹gi itp.)

wybraæ lepsze miejsce monta¿u
(patrz. rozdz. Monta¿ regulatora)
lub zainstalowaæ zewnêtrzny
czujnik temperatury (osprzêt
dodatkowy)

zbyt du¿e wahania
temperatury w
pomieszczeniu

chwilowe oddzia³ywanie
zewnêtrznych Ÿróde³ ciep³a na
regulator (np. promieniowanie
s³oneczne, ciep³o pochodz¹ce z
oœwietlenia pomieszczenia,
ciep³o z urz¹dzeñ RTV, oddzia³ywanie œciany kominowej itp.)

wybraæ lepsze miejsce monta¿u
(patrz. rozdz. Monta¿ regulatora)
lub zainstalowaæ zewnêtrzny
czujnik temperatury (osprzêt
dodatkowy)

wzrost teperatury zamiast
jej spadek

czas dnia na zegarze
niew³aœciwie nastawiony

sprawdziæ nastawienie czasu

w trybie „nocnym” zbyt
wysoka temperatura w
pomieszczeniu

dobra izolacja cieplna budynku

wczeœniej nastawiæ tryb „nocny”

niew³aœciwa lub brak
regulacji

niew³aœciwe pod³¹czenie
regulatora

pod³¹czenie regulatora sprawdziæ
zgodnie z planem pod³¹czeñ i
ew. skorygowaæ

brak wskazañ lub
dwukropek nie miga

krótki zanik zasilania

wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ
g³ówny w³¹cznik ogrzewania
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