Instrukcja monta¿u i obs³ugi

TW 2

RBPL
marzec '99

7 744 901 034

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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TW 2
Kocio³

ZR/ZWR/ZSR/ ..-3/-4
ZV/ZWV 20 A

Zaciski przy³¹czeniowe Pod³¹czenie elektryczne TW 2
im/am

TW 2
3 4

TA 210 E

TA 210 E
1 3 4 AF

5
AF

ZR/ZWR/ZSR/ZWE..
ZV/ZWV 20 A
CERAPUR
(ZB/ZWB 18/24)

TA 21 A

TA 120 A

TW 2
(12) (11)

Kot³y innych producentów
CERAPUR
(ZB/ZWB 18/24)

1 2 3 4
TA 123 A

Kot³y innych producentów
K 11-6 E.. do K 54-6 E..
K..-6 T

TA 120 E

K 11-6 E.. do K 54-6 E..
K..-6 T
K 64-6 E.. do K 120-6 E..

TA 123 E

K 64-6 E.. do K 120-6 E..
K 120-6 E..

TA 122 E/A

Sterowanie prac¹
zaworu mieszaj¹cego

TA 130 A

24 V
=

5 4
TA 21 A
TA 213 A
TA 120 A/E
TA 122 A/E
TA 123 A/E
TA 130 A

TW 2
(12) (11)

1 2 3 4
KS 8-6 EK.. do
KS 18-6 EK..
KS 11-6 E/EC.. do
KS 31-6 E/EC..
KSN 10-6 E/EC.. do
KSN 31-6 E/EC..

P³yta g³ówna panela
sterowania kot³em
(tylko z TA 21 E
i TA 213 E)

24 V
=

12 11

KS ...-6
TA 21 E
TA 213 E
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TW 2
Kocio³

Zaciski przy³¹czeniowe Pod³¹czenie elektryczne TW 2
im/am
ST 9
1 2 3 4 5 6

1

ST 8
KSN 10-7 E/EC.. do
KSN 31-7 E/EC..
KNH

Modu³ przy³¹czeniowy
ST 9 (tylko z TA 210 E
i TA 213 E1)

3

4

5

6

3 4

TW 2

TW 2
1 2 3 4
SUPRAPUR
KB 18/24

Listwa zaciskowa kot³a
SUPRAPUR (tylko
z TA 120 A i TA 123 A)

3

(TW 2)
(TFC 2)

4
3

4

1 2 3 4

TW 2

4

GND NTC

czujnik temp.
zewnêtrznej

Listwa zaciskowa kot³a
SUPRAUNIT
(tylko z TA 123 EU)

zdalna
obs³uga

KX..-1 G/OE

zasobnik
zewnêtrzny

3 1 4 5 6 7 8

czujnik zaworu czujnik zaworu pompa ³aduj¹ca
mieszaj¹cego mieszaj¹cego zasobnik c.w.u.

21 20

TW 2
1. Zastosowanie

Regulator zdalny TW 2 mo¿na stosowaæ tylko
wspólnie z pogodowymi regulatorami temperatury
zasilania serii TA. E/A i ze zintegrowanym zegarem
steruj¹cym EU 1 T, EU 1 W lub EU 1 D oraz EU 3 T i
EU 2 D.
Prze³¹cznik (h) w regulatorze TW 2 (rys. 3)
umo¿liwia pracê:
a) w po³o¿eniu # - jak regulator zdalny bez
rejestracji temperatury w pomieszczeniu
b) w po³o¿eniu " - z rejestracj¹ temperatury w
pomieszczeniu.

Regulator TW 2 nale¿y montowaæ w miarê
mo¿liwoœci na œcianie wewnêtrznej, zwracaj¹c
uwagê na to, aby nie oddzia³ywa³y na niego ani
strumienie zimnego, ani ciep³ego powietrza. Pod
regulatorem musi byæ zachowana dostateczna
iloœæ miejsca, która umo¿liwi swobodn¹ cyrkulacjê
powietrza w pomieszczeniu przez otwory
wentylacyjne urz¹dzenia (rys. 2).

4. Monta¿

Wa¿na wskazówka
W wypadku pracy w trybie (a) miejsce zamontowania regulatora jest dowolne.
W wypadku pracy w trybie (b) regulator nale¿y
zamontowaæ zgodnie z punktem 3.

W celu zamontowania regulatora nale¿y z
podstawy zdj¹æ pokrywê (rys. 1).
Podstawê (b) regulatora TW 2 mo¿na zamontowaæ
w typowej puszce podtynkowej (c) o œrednicy ∅55
za pomoc¹ dwóch œrub (d) (rys. 4).
W wypadku monta¿u podstawy bezpoœrednio na
tynku nale¿y pos³u¿yæ siê szablonem dostarczonym wraz z regulatorem (rys. 5).

2. Dane techniczne

5. Pod³¹czenie elektryczne

Wysokoœæ
Szerokoœæ
G³êbokoœæ
Napiêcie znamionowe
Zakres regulacji z rejestracj¹ temperatury
w pomieszczeniu
Tryb normalny
Tryb zredukowany
Zmiana temperatury
zasilania bez rejestracji
temp. w pomieszczeniu
Tryb normalny
Tryb zredukowany
Dopuszcz. temperatura
otoczenia
Klasa ochronna

82 mm
82 mm
42 mm
24V=
po³o¿enie "
(prze³¹cznik, rys. 3)
O

18,5...21,5 C
O
15,5...18,0 C
po³o¿enie #
(prze³¹cznik, rys. 3)
-12...+21K
-37...-13K
o

0...40 C
III

3. Wskazówki monta¿owe

Na jakoœæ regulacji prowadzonej za pomoc¹
regulatora TW 2 ma wp³yw dobór miejsca jego
zamontowania. Wybrane pomieszczenie musi byæ
odpowiednie dla ca³ej instalacji ogrzewania. Na
znajduj¹cych siê w nim grzejnikach nie mog¹ byæ
zamontowane zawory termostatyczne. Zaleca siê
raczej zastosowanie regulowanych rêcznie
zaworów z nastaw¹ wstêpn¹, które umo¿liwiaj¹
wyregulowanie mocy grzejników na jak najni¿szym
poziomie.

Regulator TW 2 nale¿y pod³¹czyæ za pomoc¹
przewodu dwu¿y³owego (1,5 mm2) zgodnie z
danymi technicznymi. Regulator TW 2 (24V) nie
wolno pod³¹czaæ do sieci o napiêciu 230V.
Stosuj¹c siê do obowi¹zuj¹cych przepisów nale¿y
zastosowaæ przewody typu NYM.
Przewodów przewodz¹cych napiêcie 24V (pr¹d
pomiarowy) nie wolno uk³adaæ w pobli¿u
przewodów przewodz¹cych napiêcie 230V lub
400V, aby nie dopuœciæ do wp³ywu indukcji
elektromagnetycznej.
Je¿eli zachodzi niebezpieczeñstwo wp³ywu
indukcji zewnêtrznej np. przewodów przewodz¹cych pr¹d o du¿ym natê¿eniu, stacji
transformatorowych itp., to przewody pr¹du
pomiarowego nale¿y zaekranowaæ.

6. Ustawianie regulatora (rys. 1)

Wskazówka ogólna: regulator TW 2 nie jest
urz¹dzeniem pracuj¹cym samodzielnie. Jest to
regulator zdalny z mo¿liwoœci¹ rejestracji
temperatury w pomieszczeniu lub bez, s³u¿¹cy do
przesuwania, w razie potrzeby, krzywej grzania
pogodowego regulatora temperatury zasilania TA
... . Z tego wzglêdu parametry nastawy (np. krzywa
grzania) regulatora TA ... musz¹ byæ prawid³owe!
Prze³¹cznik trybu pracy regulatora TA ... E/A musi
byæ ustawiony w po³o¿eniu %$ lub %&.
6.1 Prze³¹cznik trybów pracy e (rys. 1)
Po zamontowaniu regulatora TW 2 tryb pracy
wybierany jest w³¹cznie za pomoc¹ jego
prze³¹czników!
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TW 2
$ - Ochrona przeciwmrozowa
Przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej +4°C
wy³¹czany jest kocio³ i pompa obiegowa. Je¿eli
zosta³ zastosowany zawór mieszaj¹cy obwodu
c.o., to prze³¹cza siê on w po³o¿enie "zamk." Przy
temperaturze zewnêtrznej poni¿ej +3°C
temperatura w kotle jest regulowana do minimalnej
temperatury zadanej w regulatorze TA ... E/A,
pompa obiegowa pracuje bez przerwy (TA...A) lub
cyklicznie (TA...E) zgodnie z algorytmem jej
za³¹czania. Je¿eli zastosowano zawór mieszaj¹cy
obwodu c.o., to reguluje on temperaturê zasilania
do poziomu +10°C.
Po³o¿enie &
Sta³e obni¿enie temperatury zasilania o ok. 25K lub
temperatury w pomieszczeniu o ok. 3K w
zale¿noœci od po³o¿enia prze³¹cznika h (rys. 3) przy
œrodkowym po³o¿eniu pokrêt³a f (rys. 1).
Po³o¿enie '
Automatyczne prze³¹czanie miêdzy prac¹ w trybie
nominalnym (%) a zredukowanym(&) lub trybem
nominalnym (%) a wy³¹czenia instalacji ($)
odpowiednio do trybu pracy wybranego za pomoc¹
regulatora TA...E/A i programu czasowego.

6.4.1 Prze³¹cznik trybów pracy w po³o¿eniu
%lub '(%)
PRZE£¥CZNIK h

POKRÊT£O f
Zmiana temp. zasilania

-12K

0K

6.2 Pokrêt³o f (rys. 1)
Za pomoc¹ tego pokrêt³a mo¿na dokonaæ
równoleg³ego przesuniêcia krzywej grzania
zadanej na regulatorze TA...E/A.
Jedna kreska podzia³ki odpowiada zmianie
temperatury w pomieszczeniu o ok. 0,5°K lub
zmianie temperatury zasilania o ok. 4°K.
6.3 Skrócona instrukcja obs³ugi g (rys. 1)
Skrócona instrukcja obs³ugi znajduje siê w kieszeni
po prawej stronie regulatora.
6.4 Prze³¹cznik h (rys. 3)
Na tylnej stronie górnej czêœci regulatora znajduje
siê na p³ytce mikroprocesora prze³¹cznik
suwakowy przyjmuj¹cy nastêpuj¹ce po³o¿enia:
#= czujnik temperatury w pomieszczeniu h
wy³¹czony
"= czujnik w pomieszczeniu h uruchomiony
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+12K 18,5OC 20OC 21,5OC

Uwaga: krzywa grzania musi byæ prawid³owo
ustawiona.
6.4.2 Prze³¹cznik trybów pracy w po³o¿eniu &
PRZE£¥CZNIK h

Wskazówka:
Podczas pracy w trybie zredukowanym
realizowane jest obni¿enie temperatury zasilania
(przycisk &) zadane na regulatorze TA...E/A.
Po³o¿enie %
Ci¹g³a praca w trybie nominalnym.

Temp. w pomieszczeniu ok.

Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja
max. w œrodko- max. w max. w œrodko- max. w
lewo
wa
prawo
lewo
wa
prawo

POKRÊT£O f
Zmiana temp. zasilania

Temp. w pomieszczeniu ok.

Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja
max. w œrodko- max. w max. w œrodko- max. w
lewo
wa
prawo
lewo
wa
prawo

-37K

-25K

-13K

15,5OC 17OC

18OC

Uwaga: krzywa grzania musi byæ prawid³owo
ustawiona.
Minimalna temperatura zadana na regulatorze
TA...E/A nie mo¿e byæ jednak przekraczana w dó³.
Wskazówki dotycz¹ce oszczêdzania energii
Nie nale¿y zostawiaæ uchylonych okien. Pomieszczenie przewietrzaæ krótko, ale intensywnie.
Podczas wietrzenia pomieszczenia prze³¹czniki
wyboru temperatury ustawiæ na najni¿sz¹ wartoœæ.
W nocy lub podczas nieobecnoœci regulator
ustawiæ na najni¿sz¹ temperaturê (np. temperatura
w pomieszczeniu 15°C). Je¿eli budynek ma dobr¹
izolacjê ciepln¹, zadana temperatura zredukowana
prawdopodobnie nie zostanie osi¹gniêta. Mimo
tego zu¿ycie energii jest mniejsze, gdy instalacja
ogrzewania jest wy³¹czona.

TW 2
7. Mo¿liwe usterki i sposób ich usuwania
Objaw

Przyczyna

Postêpowanie

Du¿e wahania temperatury w
pomieszczeniach

Niew³aœciwie dobrane miejsce zamontowania

Wybraæ inne miejsce zamontowania, ewentualnie przestawiæ
prze³¹cznik h w po³o¿enie "

Temperatura wzrasta zamiast maleæ

Dzieñ tygodnia lub czas dobowy
nastawiony niew³aœciwie

Sprawdziæ nastawienie

Temperatura w pomieszczeniu jest
stale za wysoka lub za niska

Nieprawid³owo nastawiona krzywa
grzania i/lub jej przesuniêcie
równoleg³e

Skorygowaæ nastawienie na
regulatorze TA...E/A

Na regulatorze TW 2 zrezygnowano
z rejestracji temperatury

Skontrolowaæ po³o¿enie prze³¹cznika h w regulatorze TW 2

Du¿e mo¿liwoœci akumulacji ciep³a
przez budynek

Wybraæ wczeœniejszy czas
rozpoczêcia grzania z obni¿on¹
temperatur¹

Minimalna temperatura nastawiona
na regulatorze TA...E/A jest zbyt
wysoka

Skontrolowaæ nastawienie
temperatury na regulatorze TA...E/A

Nieprawid³owe pod³¹czenie
regulatora lub regulatora zdalnego
sterowania

Sprawdziæ i poprawiæ sposób
pod³¹czenia (rozdz. 1)

Zbyt wysoka temperatura przy pracy
w trybie zredukowanym

Brak regulacji lub regulacja nie jest
prawid³owa
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