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Szanowni Paƒstwo

   Urzàdzenia serii Danfoss Randall, które prezentujemy w tym materiale prze-
znaczone sà do instalacji centralnego ogrzewania, ciep∏ej wody u˝ytkowej i in-
stalacji klimatyzacyjnych. 

Oferta obejmuje: 
- termostaty r´czne i programowalne pozwalajàce na regulacj´ instalacji cen-
  tralnego ogrzewania przez bezpoÊrednie sterowanie pracà kot∏a, pompy lub
  sterowanie zaworami dwu- i trójdrogowymi.
- termostaty programowalne pozwalajàce na sterowanie instalacjà c.o. i ciep∏ej
  wody u˝ytkowej,
- termostaty r´czne i programowalne, które mogà byç wykorzystywane do ste-
  rowania:
 a. instalacjami ogrzewania i/lub ch∏odzenia
 b. instalacjami dwururowymi, które w lecie pracujà jako ch∏odzàce a zi-
     mà jako grzewcze (sterowanie wentylatorem jedno- lub trzybiegowym)
 c. instalacjami czterorurowymi do klimakonwektorów, gdzie mo˝liwa
     jest podwójna nastawa temperatury, oddzielna dla ogrzewania i ch∏o-
     dzenia.
 d. instalacjami z pompami ciep∏a, gdzie zachodzi potrzeba sterowania 
     zaworami dwukierunkowymi.
- termostaty zanurzeniowe i przylgowe,
- zawory dwu i trójdrogowe.
 
   Urzàdzenia serii Danfoss Randall najcz´Êciej stosowane sà w budynkach 
jedno- , dwurodzinnych, lub budynkach u˝ytecznoÊci publicznej: biurach, ma-
∏ych hotelach, pensjonatach itp.
Innymi s∏owy w budynkach wyposa˝onych we w∏asne êród∏o ciep∏a.
W powy˝szych zastosowaniach urzàdzenia te pozwalajà na sterowanie dosta-
wà ciep∏a w zale˝noÊci od zapotrzebowania i zgodnie z narzuconymi tempe-
raturami w okreÊlonym czasie. Takie podejÊcie do problemu pozwala na za-
pewnienie maksymalnego komfortu cieplnego u˝ytkownikom pomieszczeƒ, 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

   Niniejsza broszura stanowi zbiór wytycznych do projektowania, doboru i pro-
gramowania urzàdzeƒ Danfoss Randall. W dalszej cz´Êci znajdà Paƒstwo ze-
stawienie, które mamy nadziej´ u∏atwi zadecydowanie jakim dok∏adnie produk-
tem sà Paƒstwo zainteresowani oraz pozwoli na szybkie zorientowanie si´ w 
jego cechach charakterystycznych.
Wszystkie materia∏y do projektowania dost´pne sà równie˝ w internecie:
www.danfoss.pl.
Informacja techniczna dost´pna pod adresem: info@danfoss.pl. Tam pro-
simy kierowaç pytania i uwagi, dotyczàce zasad doboru naszych urzàdzeƒ, a 
nasi konsultanci w rzeczowy sposób udzielà Paƒstwu potrzebnych informacji.
Mo˝liwy jest równie˝ kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 755 0 700.
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  TYP CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 termostaty RMT regulacja w∏àcz/wy∏àcz, przyspieszenie wy∏àczenia

 r´czne RT 51, regulacja w∏àcz/wy∏àcz,
  RT 51 RF dwie nastawy temperatury na dob´,
   (wersja z komunikacjà radiowà).

  RT 52, regulacja w∏àcz/wy∏àcz,
  RT 52 RF dwie nastawy temperatury na dob´, 
   automatyczny powrót do trybu pracy dziennej,
   (wersja z komunikacjà radiowà).

 termostaty TP 5000, regulacja samouczàca,
 programowalne TP5000 RF szeÊç nastaw temperatury,
   5/2 dniowe programowanie, funkcja termostatu,
   (wersja z komunikacjà radiowà).

  TP 7000, regulacja z optymalnym startem,
  TP 7000 RF regulacja chronoproporcjonalna,
   szeÊç nastaw temperatury,
   7 lub 5/2 dniowe programowanie,
   funkcja termostatu, tryb wakacyjny,
   (wersja z komunikacjà radiowà).

 termostaty TP 9 szeÊç nastaw temperatury - c.o.,
 programowalne  dwie nastawy temperatury - ciep∏a woda
   24-godzinne lub 5/2 dniowe programowanie,
   funkcja „Water Only”, czujnik wyniesiony,

 termostaty RET-B ogrzewanie LUB ch∏odzenie,
 r´czne RET-B LS regulacja chronoproporcjonalna,
  RET-B NSB opóênienie w∏àczenia agregatu ch∏odniczego,
   wersja z komunikacjà radiowà.

  RET 230 ogrzewanie LUB ch∏odzenie
   sterowanie wentylatorem,
   do systemów zmiennych i niezmiennych,

 termostaty HC 6000 ogrzewanie i / lub ch∏odzenie,
   2,4 - nastawy temperatury dziennie,
 programowalne  regulacja chronoproprcjonalna,
   5/2 dniowe programowanie,
   systemy dwu i czterorurowe.

 przylgowe ATC na zasobnik, regulacja w∏àcz/wy∏àcz. 20-90°C

  ATF na rur´, regulacja w∏àcz/wy∏àcz 10-90°C

 zanurzeniowe ITC sterujàcy 

  ITL ograniczajàcy 

  ITD sterujàco-ograniczajàcy

 dwudrogowe HP dost´pne Êrednice: 15mm, 22mm,
 trójdrogowe HS 28mm, 1/2", 3/4", 1".

Wst´pny dobór urzàdzeƒ
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Termostat
pokojowy

~220 V
lub

24 V ~

3

3

1

2

Termostat
pokojowy

~220 V
lub

24 V ~

Indywidualne sterowanie
pracà grzejników

Poni˝ej znajdujà si´ przyk∏ady zastosowaƒ 
urzàdzeƒ typu Danfoss - Randall. Obok sche-
matów ideowych znajdujà si´ schematy po∏à-
czeƒ.
W celu ich wykonania zalecane jest stoso-
wanie firmowej puszki elektrycznej WB12 
(087N6700).

Przewody dochodzàce do ka˝dego z urzà-
dzeƒ zbiegajà si´ w powy˝szej puszce, gdzie 
wykonywane sà odpowiednie po∏àczenia.
W puszcze jest podwójna szyna ∏àczeniowa    
z 12 z∏àczami. Obcià˝alnoÊç styków wynosi  
10 A przy 230 V.

Dzia∏anie
Ka˝dy nap´d jest idywidualnie sterowany 
przez po∏àczony z nim termostat pokojowy 
(r´czny lub programowalny).
Przy wzroÊcie temperatury ponad zaprogra-
mowanà nast´puje podanie napi´cia na si-
∏ownik TWA i zamkni´cie zaworu - a wi´c od-
ci´cie dop∏ywu wody do grzejnika lub grupy 
grzejników. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç stero-
wania grupà nap´dów za pomocà jednego 
programatora
Uwaga: nale˝y dobraç w∏aÊciwy typ nap´du 
do danego typu zaworu.

1 - si∏ownik termiczny TWA (NO) (wersja nor-
 malnie otwarta). Wyst´puje w 2 wersjach 
 zasilania ~ 230V pod innymi nr katalogo-
 wymi ~ 24V

2 - zawór typu RAV, VMT lub RA zintegrowany
 z grzejnikiem

3 - termostat pokojowy elektryczny lub stero-
 wnik

Spósób ∏àczenia poszczególnych typów:

Termostat
pokojowy

~220 V
lub

24 V ~
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Termostat
pokojowy

~220 V
lub

24 V ~

1 2

TP5000 TP7000

3 6 1 3

RMT

2 4

RX1
(TP5000RF)
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Ogrzewanie strefowe

Umo˝liwia ró˝nicowanie (wy∏àczanie) ogrze-
wania w ró˝nych cz´Êciach budynku np. 
osobnej cz´Êci biurowej, mieszkalnej itp.
Ka˝dy z zaworów HP sterowany jest za po-
mocà termostatu pokojowego umieszczo-
nego w danym pomieszczeniu.
Zalecane dla du˝ych pomieszczeƒ z wi´kszà 
liczbà grzejników - w tym przypadku przy grzej-
nikach nie instalujemy g∏owic termostatycz-
nych.
Kocio∏ pozostaje w∏àczony, jeÊli choç jeden z 
zaworów jest otwarty (tzn. termostat w tym 
pomieszczeniu wskazuje koniecznoÊç do-
grzania).

JeÊli oba zawory sà zamkni´te to zasilanie ko-
t∏a pozostaje odci´te.
Ka˝dy nap´d jest idywidualnie sterowany 
przez po∏àczony z nim termostat pokojowy 
(r´czny lub programowalny).

Uwaga: Przy grzejnikach nie instalujemy g∏o-
 wic termostatycznych, ale muszà byç
 zamontowane zawory termostatyczne
 z nastawà wst´pnà.

RMT
TP5000
TP7000
TP5000RF + RX1

RMT
TP5000
TP7000
TP5000RF + RX1

HP2

Pomieszczenie

1

Kocio∏

HP2

Pomieszczenie

2
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Zabezpieczenie kot∏a
przed “roszeniem”

Regulacja temperatury
pomieszczeƒ w uk∏adzie
z zaworem mieszajàcym

Schematy po∏àczeƒ elektrycznych

Przyk∏ad obok to praktyczna i sprawdzona propozy-
cja zabezpieczenia kot∏a przed szkodliwym dla nie-
go zjawiskiem “roszenia”. Mo˝e ono wystàpiç zw∏a-
szcza w tzw. okresach przejÊciowych, kiedy pomie-
szczenia wymagajà niewielkiego dogrzania i kocio∏ 
za∏àcza si´ rzadko.
Je˝eli temperatura wody powrotnej c.o. spadnie po-
ni˝ej poziomu nastawionego na termostacie ATF, to 
nastàpi zwarcie styków i tym samym uruchomienie 
kot∏a niezale˝nie od stanu w jakim znajduje si´ ter-
mostat programowalny sterujàcy kot∏em.
Uwaga: 1. Poziom temperatury wody powrotnej
  c.o. który ustawiamy na termostacie
  ATF, nale˝y ustaliç na podstawie danych
  producenta kot∏a.
 2. Przy wykorzystaniu tego rozwiàzania
  mo˝e wyst´powaç okresowe przegrze-
  wanie pomieszczeƒ (jeÊli nie zastosowa-
  no zaworu trójdrogowego lub termosta-
  tów grzejnikowych)

Kocio∏

ATF

Termostat
programowalny

ATFTermostat
programowalny

Listwa zaciskowa
kot∏a

4 1 2

Styki 1-2 sà z∏àczone przy spadku temperatury

Programowalny termostat pokojowy

AVDO

KOCIO¸

B

NAP¢D ABV (NO)

ZAWÓR VMV

A

TP5000, TP5000RF+RX,TP7000, RMT230

POMPA

AB

RTD-N

RTD-N

Dzia∏anie
Przekroczenie zadanej temperatury w pomieszczeniu 
reprezentatywnym (w którym zamontowany jest ter-
mostat pokojowy) powoduje zamykanie przep∏ywu 
w kierunku A-AB i otwieranie przep∏ywu w kierunku 
B-AB. Woda krà˝y wi´c w zamkni´tej p´tli oddajàc 
zmagazynowane ciep∏o. Poniewa˝ nie ma przep∏y-
wu przez kocio∏ (zamkni´ty przep∏yw A-AB) nast´-
puje wy∏àczenie kot∏a przez termostat zabezpiecza-
jàcy kocio∏. Kiedy temperatura obni˝y si´ poni˝ej za-
danej na termostacie, nast´puje otwarcie przep∏ywu 
w kierunku A-AB, i zamkni´cie B-AB. Przep∏yw A-AB 
i pobór ciep∏a powoduje za∏àczenie kot∏a.

Uk∏ad dzia∏a poprawnie jeÊli kocio∏ wyposa˝ony jest 
w wbudowany regulator upustowy tzw. “by-pass”. 
W przeciwnym wypadku nale˝y przed zaworem VMV 
zamontowaç dodatkowy zawór AVDO. Uk∏ad ten nie 
dopuszcza do wych∏odzenia kot∏a i jednoczeÊnie 
zapewnia stabilnà temperatur´ w instalacji.



8 03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/2006

Arkusz informacyjny Elektroniczne regulatory temperatury RANDALL - przyk∏adowe zastosowania

Schematy po∏àczeƒ elektrycznych przy regulacji temperatury na zasilaniu c.o.

Regulacja temperatury
zasilania instalacji
ogrzewania pod∏ogowego.
Sterowanie elektryczne.

Regulacja temperatury
pomieszczeƒ w uk∏adzie
z zaworem mieszajàcym
c.d.

Poni˝szy przyk∏ad to cz´sty przypadek za-
silania 2 rodzajów ogrzewania: tradycyjnego 
grzejnikowego i pod∏ogowego z jednego 
êród∏a.

Jak wiadomo, temperatura zasilania instalacji 
ogrzewania pod∏ogowego musi byç ograni-
czona do 45 °C ,wi´c nie mo˝na jej pod∏à-
czyç bezpoÊrednio do kot∏a c.o. o parame-
trach np. 95 i 70 °C.

Dzia∏anie:
Termostat pokojowy zamontowany jest w po-
mieszczeniu, które ma ogrzewanie pod∏ogowe. 
JeÊli istnieje potrzeba dogrzania otwierany zo-
staje przep∏yw A-AB. Termostat na rur´ ATF, 
po∏àczony szeregowo z termostatem poko-
jowym ma za zadanie zamkni´cie przep∏ywu 
A-AB jeÊli nastàpi przekroczenie nastawionej 
na nim temperatury (najcz´Êciej 45 °C).

Wtedy otwierany jest przep∏yw B-AB i woda 
krà˝y w zamkni´tej p´tli oddajàc zmagazyno-
wane ciep∏o. JeÊli temperatura wody spadnie 
poni˝ej ustawionej na termostacie na rur´ 
ATF i istnieje potrzeba dogrzania pomiesz-
czenia, to ponownie otwierany jest przep∏yw 
na kierunku A-AB itd..

1

L N

(NO)
ABV

2 3

E

3A
Bezpiecznik

RMT
230

2

Bezpiecznik
3A

L N

(NO)
ABV

TP5000

1

3

L

Bezpiecznik

N

3A

ABV
(NO)

TP7000

3

5

4

Bezpiecznik
3A

L N

(NO)
ABV

TP5000 RF + RX1

2

3

Zasilanie

Zasilanie Zasilanie

Zasilanie

NAP¢D ABV

ATF
ZAWÓR VMV

B POMPA

AB

A

 Ogrzewanie pod∏ogowe

220V

POMPA

AVDO

RTD-N
KOCIO¸

SOCLA 601

SOCLA 601

Spis urzàdzeƒ:
AVDO - regulator upustowy
VMV - zawór trójdrogowy mieszajàcy
ABV (NO) - nap´d termiczny, wersja normalnie otwarta
ATF - termostat przylgowy na rur´
TP5000 , TP7000, RMT 230 - termostaty pokojowe
SOCLA 601 - zawór zwrotny grzybkowy

Termostat pokojowy
TP5000, TP5000RF+RX,TP7000, RMT230
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Schemat po∏àczeƒ elektrycznych do ogrzewania
pod∏ogowego z programowalnym termostatem
pokojowym TP7000

Schemat po∏àczeƒ elektrycznych do ogrzewania
pod∏ogowego z r´cznym termostatem pokojowym
RMT 230

Instalacje z kot∏ami
wiszàcymi - sterowanie
kot∏ami

Schemat po∏àczeƒ elektrycznych do ogrzewania
pod∏ogowego z termostatem programowalnym
TP5000

Schemat po∏àczeƒ elektrycznych do ogrzewania
pod∏ogowego z termostatem programowalnym
TP5000 RF+RX1

Dzia∏anie:
Ciep∏a woda u˝ytkowa przygotowywana jest na bie-
˝àco w sposób przep∏ywowy.
Sterowanie centralnym ogrzewaniem odbywa si´ po-
przez bezpoÊrednie za∏àczanie/wy∏àczanie kot∏a przez 
termostat programowalny umieszczony w pomiesz-
czeniu reprezentatywnym.

Uwaga: W pomieszceniu z termostatem programo-
 walnym, na zaworze grzejnikowym nie po-
 winno byç g∏owicy termostatycznej, ponie-
 wa˝ zak∏óca ona proces regulacji.

ABV
(NO)

L N

Bezpiecznik
3A

14

ATF

5
TP7000

3

2

ATF

ABV
(NO)

L N

3A

4

2 3

1

Bezpiecznik

1 2

TP5000

ATF

ABV
(NO)

L N

3A

4

4 3

2

Bezpiecznik

1 2

RX1

ABV
(NO)

NL

3A
Bezpiecznik

ATF

4 1 2

1

2 3

RMT 230

Uwaga: Numery zacisków sà wyraênie oznakowane na ka˝dym z urzàdzeƒ.

ciepla woda uzytkowa

KOCIO¸

zimna woda

RTD-N RLV

RLVRTD-N

RTD-N

RTD-N

Schemat instalacji c.o. i c.w.u. z kot∏em dwufunkcyjnym

Termostat pokojowy
TP5000, TP5000RF+RX,TP7000, RMT230

Regulacja temperatury
zasilania instalacji
ogrzewania pod∏ogowego.
c.d.
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Instalacje c.o. i c.w.u. Uk∏ad zaopatrzenia obiektu w c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kot∏a 1-funkcyjnego
z zaworami 2-drogowymi
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HP2 dla
c.w.u.

sz
ar

y

L
Bezpiecznik
3A

ni
eb

ie
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i

N N N

HP2 dla
c.o.

Kocio∏
i pompa

pomaraƒczowy

sz
ar

y

br
àz

ow
y

Dodatkowy
wy∏àcznik c.o.

32

E

N Dodatkowe
zaciski

OFF
HW

N Lzaciski E

N

E

Prze∏àcznik 1 na PUMPED

6 TP9432 51

czujnikATC

1

Zdalny 

OFF ON
CH HW

ON
CH

Schemat po∏àczeƒ elektrycznych

KOCIO¸

Socla601

POMPA

AVDO

ZDALNY

CZUJNIK

ATC

TERMOSTAT ZASOBNIK
HP2HP2

PUSZKA
ELEKTRYCZNA
WB12

TP9

RTD-NRTD-N

RTD-N RTD-N

RLV RLV

RLV RLV

Zestawienie urzàdzeƒ:
HP - zawór dwudrogowy sterowany elektrycznie
AVDO - regulator upustowy
TP9 - pokojowy termostat programowalny
ATC - termostat na zasobnik
SOCLA 601 - zawór zwrotny
RLV - zawór odcinajàcy



Arkusz informacyjny Elektroniczne regulatory temperatury RANDALL - przyk∏adowe zastosowania

03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/2006 11

Instalacje c.o. i c.w.u.
c.d.

Uk∏ad zaopatrzenia obiektu w c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kot∏a 1-funkcyjnego
z zaworem trójdrogowym

Schemat po∏àczeƒ elektrycznych

Dzia∏anie:
Regulator 2-kana∏owy TP 9 za pomocà zaworu trój-
drogowego HS3 steruje jednoczeÊnie centralnym o-
grzewaniem i podgrzewaniem c.w.u. w zasobniku.
c.o. → je˝eli TP9 stwierdza koniecznoÊç do-
  grzania, to HS 3 otwiera przep∏yw w kie-
  runku AB → B
c.w.u. → w godzinach zaprogramowanych na
  TP9, HS3 otwiera przep∏yw w kierunku
  AB → A powodujàc podgrzewanie wo-
  dy w zasobniku. Trwa ono a˝ do osiàg-
  ni´cia temperatury nastawionej na ter-
  mostacie ATC na zasobniku. Kiedy tem-
  peratura zostanie osiàgni´ta termostat
  ATC zamyka przep∏yw AB → A itd.

c.o+c.w.u. → kiedy istnieje potrzeba jednoczes-
  nego dzia∏ania uk∏adu c.o. i pod-
  grzewania c.w.u. w zasobniku, to
  HS3 zostaje otwarty na przep∏yw w
  obu kierunkach tzn. AB → A i AB
  → B. Strumieƒ dzieli si´ na oba
  kierunki w stosunku 50/50 %.
Je˝eli nie ma potrzeby, dzia∏ania ˝adnego z uk∏adów 
nast´puje bezpoÊrednie wy∏àczenie kot∏a i pompy.

Poni˝ej przedstawiono schematy po∏àczeƒ elektrycz-
nych dla w/w uk∏adu z kot∏ami 1-funkcyjnymi ró˝nych 
producentów.
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AVDO - regulator upustowy
TP9 - pokojowy termostat programowalny
ATC - termostat na zasobnik
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RLV - zawór odcinajàcy
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Instalacje grzewcze
i ch∏odnicze  System 4-rurowy  Systemy ogrzewania/ch∏odzenia

z wymuszonym przep∏ywem powietrza

Model HC do wspó∏pracy z wentylatorem
jednobiegowym (system 4-rurowy z auto-
matycznà zmianà)

Model HC do wspó∏pracy z wentylatorem
jednobiegowym (wymuszony ruch powiet-
rza)

Model HC do wspó∏pracy z wentylatorem
trzybiegowym (system 4-rurowy z automa-
tycznà zmianà)

Model HC do wspó∏pracy z wentylatorem
trzybiegowym (wymuszony ruch powietrza)
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Arkusz informacyjny Termostat pokojowy RMT

Zastosowanie

Dane techniczne

Prosty bimetaliczny termostat pokojowy utrzy-
mujàcy sta∏à temperatur´ w pomieszczeniu.
Mo˝e wspó∏pracowaç z instalacjà c.o., wenty-
lacyjnà lub klimatyzacyjnà.

Zakres
Nr katalogowy Typ Opis nastawy temp.

[°C]

Termostaty elektryczne pokojowe typu RMT

087N110000 RMT 230 Termostat pokojowy, prze∏àcznik
SPDT, dok∏adnoÊç nastawy 1 K
230 V, 50 Hz, 10 A z elektrycznym
przyspieszeniem wy∏àczenia
termostatu

8 - 30

Dane techniczne RMT 230
Nastawa temperatury 8 - 30 C
Typ prze∏àcznika SPDT
Obcià˝alnoÊç A.C. 10 A
Obcià˝alnoÊç indukcyjna cos ∅ =0,6 A A.C. 4 A
Obcià˝alnoÊç rozruchowa A.C. 24 A
Minimalny pràd pracy 150 mA
Sta∏a czasowa (Vpowietrza=0,15 m/s) <14 min.
Strefa nieczu∏oÊci <2,5 K
Ró˝nica temperatur przy przyspieszonym wy∏àczeniu <1,0 K
Temperatura przechowywania -20 - +50 C
Temperatura pracy -10 - +50 C
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Po∏àczenia elektryczne

Wymiary

80

80

3

78

37 8

63

Wersja z przyspieszeniem wy∏àczania.

Styki 1-2 ulegajà rozwarciu przed przekrocze-
niem nastawionej wartoÊci temperatury.
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Arkusz informacyjny RT51 i RT51-RF, RT52 i RT52-RF
Termostat z r´cznym wyborem
trybu pracy dzieƒ / noc

Zastosowanie

Dane techniczne Cechy RT51 RT51-RF

Nr katalogowy 087N699600

RT52

087N699700 087N699900

RT52-RF

087N700100
Temperatura regulacji 5-30 °C

Automatyczny powrót do trybu
pracy dziennej • •
Nastawa u˝ytkownika Ustawienie temperatury dziennej

Ustawienie temperatury nocnej
Prze∏àczanie trybów pracy dzieƒ/noc

Program fabryczny Dzieƒ 20 °C, Noc 15 °C
Obcià˝alnoÊç styków

Typ przekaênika

6 (2) A n/d

SPDT n/d

Cz´stotliwoÊç komunikacji n/d 433.92 MHz

Odleg∏oÊç komunikacji n/d max 30 m

Zasilanie 2 x AA/MN1500/LR6 baterie alkaiczne
oraz kondensator jako podtrzymanie podczas wymiany baterii

Maksymalna temperatura otoczenia 45 °C

Wymiary (mm) 110 szer. X 88 wys. X 28 g∏´b.

RT51 i RT51-RF / RT52 i RT52-RF Odbiornik RX (model RF)

RT51 i RT52 sà prostymi termostatami, które po-
zwalajà na ustawienie dwóch temperatur w cià-
gu doby: dziennej i ni˝szej nocnej, r´cznie prze-
∏àczanej. Dodatkowo wyÊwietlana jest informa-
cja czy jest to nastawa dzienna, czy nocna. W 
modelach RT52 / RT52-RF wbudowany zegar u-
mo˝liwia automatyczny powrót do trybu pracy 
dzieƒ oraz zaprogramowania tego momentu w 
cyklu tygodniowym: 5 dni roboczych / 2 dni 
wolne.

Wykonanie nastaw odbywa si´ za pomocà 
dwóch przycisków      . Prze∏àczanie mi´dzy try-
bem dziennym i nocnym mo˝e odbywaç si´ 
przez jednoczesne ich naciÊni´cie.

Termostaty dost´pne sà w wersji z po∏àczenia-
mi kablowymi lub bezprzewodowej RT51-RF, 
RT52-RF wykorzystujàcej komunikacj´ radiowà.

Wersja z komunikacjà radiowà wykorzystuje 
bezpieczne kodowanie cyfrowe sygna∏u prze-
sy∏anego mi´dzy termostatem i odbiornikiem, 
które mogà byç zamontowane w odleg∏oÊci do 
30 m od siebie. Odbiornik RX dost´pny jest w 
wersjach 1, 2, 3, co oznacza iloÊç obs∏ugiwa-
nych sterf. Do ka˝dej z nich potrzebny jest od-
dzielny termostat, który rejestrowany jest w od-
biorniku.
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Dane techniczne

Schematy po∏àczeƒ
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Cechy RX1 RX2 RX3
Nr katalogowy 087N747600 087N747700 087N747800

Odbiornik jednokana∏owy wspó∏pracujàcy
z jednym termostatem

Odbiornik dwukana∏owy wspó∏pracujàcy
z dwoma termostatami

•

Odbiornik trzykana∏owy wspó∏pracujàcy
z trzema termostatami

•

Samouczenie nadawanego kodu termostatu • • •
Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92 MHz

Zasilanie 230 Vac, 50 Hz

Obcià˝alnoÊç styków 3 (1) A

Typ przekaênika 1 x SPDT 1 x SPDT 1 x SPDT

1 x SPST 2 x SPST

Utrzymanie pami´ci Elektroniczne, gdy zaniaka zasilanie

Wymiary (mm) 138 szer. x 88 wys. x 32 g∏´b.

•

Uk∏ad
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Cechy produktu

Zegar
z aktualnym

czasem
lub temperaturà

Wskaênik niskiego
poziomu baterii

Numer
ustawionego

programu

Ogrzewanie
w∏àczone

˚àdana
temperatura

C

20.5
d

22°

   Zasilanie bateryjne
   Estetyczny wyglàd
   Czytelny wyÊwietlacz
   Model RT51 ma r´czny prze∏àcznik na temperatur´
   dziennà i nocnà
   Model RT52 ma r´czny prze∏àcznik na temperatur´
   nocnà z automatycznym powrotem na temperatu-
   r´ dziennà

   Termostat posiada ustawiony fabrycznie program,
   który u˝ytkownik mo˝e zmieniaç stosownie do
   swych potrzeb.
   Dla ka˝dego ustawienia wybraç mo˝na tempera-
   tur´ mi´dzy 5 °C oraz 30 °C. Ponadto mo˝na wy-
   braç pozycj´ WY¸. (OFF).

   W czasie w∏àczonego przez termostat ogrzewania,
   na wyÊwietlaczu LCD pokazywany jest symbol p∏o-
   mienia i uruchominy jest odpowiedni przekaênik.

Programowanie
temperatury

A B

C D

Ustawienie poczàtkowe
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Zerowanie mikroprocesora
termostatu

Ustawianie temperatury
nocnej

Wyjàç baterie na 2 min
i ponownie je w∏o˝yç

12 03

22°

°C

12.0 22°

°C

20.0 22°

°C

20.0 22°

°Cn

d d

n20.0 22°
°C

20.0 22°

°C1 8 3116°

Klucz NaciÊnij przycisk 1 raz

NaciÊnij przycisk
kilkakrotnie

NaciÊnij 2 przyciski jednoczeÊnie
1 raz do zmiany wskazaƒ
wyÊwietlacza

Ustawienia zegara i czasu
operacji, zmiany 1-minutowe

Ustawienia zegara i czasu
operacji, szybkie zmiany czasu

Zmiana temperatury

2

1

3

Ustawianie temperatury
dziennej 4 5

Ustawianie czasu powrotu
na temperature dzienna 8 9

Powrót do trybu
uruchomienia (Run) 10

Ustawianie zegara 6 7

Wymiana baterii • ˚ywotnoÊç baterii obliczona jest na ponad dwa la-
ta. Gdy napi´cie baterii spadnie do ustalonego po-
ziomu, na wyÊwietlaczu LCD zacznie migaç wskaê-
nik niskiego poziomu baterii.

• Od momentu, gdy wskaênik niskiego poziomu ba-
terii zacznie migaç, u˝ytkownik ma 15 dni na wymia-
n´ baterii. W przeciwnym wypadku termostat wy∏à-
czy si´ i wy∏àczy wszystko co znajduje si´ pod jego
kontrolà.

• Nale˝y zawsze u˝ywaç wysokiej jakoÊci baterii al-
kalicznych. Baterie mo˝na wymieniç bez utraty usta-
wionych programów je˝eli operacja wymiany doko-
nana zostanie w ciàgu 1 minuty.

• W celu wymiany baterii nale˝y opuÊciç maskow-
nic´ przycisków oraz zdjàç pokryw´ z wn´ki na ba-
terie. Teraz mo˝na wymieniç baterie, po czym za∏o-
˝yç pokryw´ z powrotem.

PROG

°C

20.0 22°

E
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Ustalanie komunikacji
radiowej mi´dzy
termostatem
i odbiornikami
RX1, RX2 i RX3

Po zaprogramowaniu termostatu powinna byç usta-
lona komunikacja mi´dzy termostatem a odbiorni-
kiem.
System jednostrefowy z odbiornikiem RX1
1. PrzyciÊnij na 3 s jednoczeÊnie przyciski 
    i + na termostacie. Termostat wyÊle sta∏y sygna∏,
    który zawiera unikalny kod; trwa to 5 min.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX1 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
W tym czasie RX1 zarejestruje unikalny kod i w przy-
sz∏oÊci b´dzie reagowaç na wszystkie transmisje z 
tego termostatu.
Aby zatrzymaç transmisj´ kodu wciÊnij  przycisk      .

System dwustrefowy z odbiornikiem RX2
1. Jak dla RX1.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX2 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu.

    W tym czasie RX2 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszyst-
    kie transmisje z tych termostatów.
    Aby zatrzymaç transmisj´ kodu wciÊnij przycisk    .

System trzystrefowy z odbiornikiem RX3
1. Jak dla RX1.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX3 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu oraz dla "CH3" i trzeciego termostatu.
    W tym czasie RX3 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszystkie
    transmisje z tych termostatów.
    Aby zatrzymaç transmisj´ kodu wciÊnij przycisk    .

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika.

Instrukcja

CH1 CH2 CH3

PROG

U˝yj tylko podczas programowania komunikacji

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika

Przyciski bezpieczeƒstwa ON, wciÊnij je gdy zaniknie komunikacja radiowa; wciÊnij ponownie gdy
komunikacja radiowa b´dzie przywrócona aby przejÊç do trybu AUTO.

Krok 1. PrzyciÊnij na 3 s jednoczeÊnie przyciski +/   
Uwaga: termostat wysy∏a sygna∏ bez przerwy przez 5 minut
Krok 2. RX1
 PrzyciÊnij na 3 s przyciski PROG i CH1
Krok 2. RX2 / RX3
 Powtórz 1 i 2 dla ka˝dego wspó∏pracujàcego termostatu i kana∏u

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ danego kana∏u
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Pod∏àczenie
przewodów RX

Monta˝ RX
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Arkusz informacyjny TP5000 i TP5000-RF
Termostat programowalny

Zastosowanie

Dane techniczne

TP 5000 posiada funkcje zegara i termostatu
pokojowego. Umo˝liwia programowanie
ró˝nych temperatur o ró˝nych porach doby.
Jednakowe nastawy wykonywane sà w cyklu dni
robocze / dni wolne - 5 / 2 dni.

Termostaty dost´pne sà w wersji TP5000 z po∏à-
czeniami kablowymi lub bezprzewodowej
TP5000-RF, wykorzystujàcej komunikacj´ radiowà.
Wszystkie modele posiadajà 6 nastaw temperatury
na dob´, opcj´ wy∏àczenia.
Nale˝y pami´taç, ˝e ta opcja nie zabezpiecza
przed zamro˝eniem. Mogà one równie˝ zostaç
sprowadzone tylko do 2 prze∏àczeƒ w ciàgu doby.

Programowanie odbywa si´ za pomocà pi´ciu
przycisków, które wykorzystywane sà równie˝ do
przestawiania w tryb pracy tylko jako termostat,
zabezpieczenia przed zamro˝eniem.

Wersja z komunikacjà radiowà wykorzystuje
bezpieczne kodowanie cyfrowe sygna∏u
przesy∏anego mi´dzy termostatem i odbiornikiem,
które mogà byç zamontowane w odleg∏oÊci do 30
m od siebie. Odbiornik RX dost´pny jest w wer-
sjach 1, 2 i 3, co oznacza iloÊç obs∏ugiwanych
stref. Do ka˝dej z nich potrzebny jest oddzielny
termostat, który rejestrowany jest w odbiorniku.
Urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane do w∏à-
czania kot∏ów, pomp lub do kontrolowania za-
worów.

    SzeÊç ró˝nych nastaw temperatury
    Program na dzieƒ roboczy i weekend
    Zasilanie bateryjne, styki beznapi´ciowe
    Funkcja termostu
    Regulacja samouczàca
    Po∏àczenie z instalacjà przewodami lub
 drogà radiowà

Cechy TP5000 TP5000-RF
Po∏àczenie przewodowe •
Po∏àczenie bezprzewodowe (radiowe) •
Nr katalogowy 087N699500 087N699800
Temperatura regulacji Od 5 do 30
Cyfrowy format czasu 24 godz.
Dok∏adnoÊç odczytu temperatury /
Dok∏adnoÊç zegara ± 1K / ± 1min/m-c

Program fabryczny Nastawa Czas Temperatura
Dni robocze (1-5) 1 06:30 20 °C

2 08:30 15 °C
3 11:30 20 °C
4 13:30 15 °C
5 16:30 21 °C
6 22:30 15 °C

Dni wolne (6-7 weekend) 1 07:00 20 °C
2 16:00 21 °C
3 23:00 15 °C
4 00:00 15 °C
5 01:00 15 °C
6 01:59 15 °C

Tryby regulacji w∏àcz/wy∏àcz/chronoproprcjonalna - samouczàca
Maksymalna temperatura otoczenia 45 °C
Zasilanie 2 x AA/MN1500/LR6 baterie alkaliczne
Podtrzymanie pami´ci Kondensator
Obcià˝alnoÊç styków 6 (2) A, 230Vac n/d
Typ przekaênika SPDT n/d
Cz´stotliwoÊç komunikacji n/d 433.92MHz
Odleg∏oÊç komunikacji n/d maks. 30m
Wymiary(mm) 110 szer. X 88 wys. 28. g∏´b.

TP5000 i TP5000-RF Odbiornik RX (model RF)
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Dane techniczne
odbiornika
(dot. modeli RF)

Schematy po∏àczeƒ

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

styk
pomocniczy

X

Uk∏ad

elektroniczny

Cechy RX1 RX2 RX3

RX1TP5000

RX2 RX3

Nr katalogowy 087N747600 087N747700 087N747800

Odbiornik jednokana∏owy wspó∏pracujàcy

z jednym termostatem

Odbiornik dwukana∏owy wspó∏pracujàcy

z dwoma termostatami

Odbiornik trzykana∏owy wspó∏pracujàcy

z trzema termostatami

Samouczenie nadawanego kodu termostatu

Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92 MHz

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Obcià˝alnoÊç styków 3 (1) A

Typ przeka nika 1 x SPDT 1 x SPDT 1 x SPDT

2 x SPST1 x SPST

Podtrzymanie pami´ci Elektroniczne, gdy zanika zasilanie

Wymiary (mm) 132 szer. x 88 wys. x 32 g∏´b.

styk
pomocniczy

Y

•

•

•

•
•
•
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Cechy produktu

A

20
°C

1 2 3 4 5 6 7

106 30
Numer
ustawionego
programu

Zegar
z aktualnym
czasem

Wskaênik niskiego
poziomu baterii

Dni tygodnia,
dzieƒ roboczy

Dni tygodnia,
weekendy

˚àdana
temperatura

Ogrzewanie
w∏àczone

R´czne ustawienie temperatury
       Zwi´kszanie temperatury
       Zmniejszanie temperatury
       (do czasu zmiany nastawy)

B

C D
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Ustawienie poczàtkowe

Programowanie do
szeÊciu ustawieƒ czasu
i temperatury dziennie

• Termostat TP5000 umo˝liwia programowanie na
5/2 dni. Dzi´ki tej funkcji mo˝na ustawiç ró˝ne czasy
i temperatury na dni robocze (1-5) w odró˝nieniu do
dni weekendowych (6-7)
• Na dni 1-5 zaprogramowaç mo˝na do szeÊciu
ró˝nych ustawieƒ. Sà one powtarzane ka˝dego dnia.
• Na dni 6-7 zaprogramowaç mo˝na do szeÊciu
ró˝nych ustawieƒ. Sà one powtarzane ka˝dego dnia.
• Termostat TP5000 mo˝na równie˝ zaprogramowaç
tylko na dwa ustawienia temperatury na ka˝dy dzieƒ.
Zob. "Post´powanie opcjonalne", gdzie wyjaÊniony
jest sposób, jak tego dokonaç.

• Termostat posiada ustawiony fabrycznie program,
który u˝ytkownik mo˝e zmieniaç stosownie do swych
potrzeb.
• Dla ka˝dego ustawienia wybraç mo˝na tempera-
tur´ mi´dzy 5 a 30 °C. Ponadto wybraç mo˝na pozy-
cj´ WY¸. (OFF).
• W czasie w∏àczonego przez termostat ogrzewania,
na wyÊwietlaczu LCD pokazywany jest symbol p∏o-
mienia i uruchomiony jest odpowiedni przekaênik.

    Programowanie 5/2-dniowe
    Do szeÊciu ustawieƒ temperatury na dob´
    Zegar w systemie 24-godzinnym oraz
 temperatura w stopniach Celsjusza
    Do wyboru wyÊwietlanie czasu lub temperatury
    Wygodna dla u˝ytkownika mo˝liwoÊç ustawienia
 programu weekendowego w dzieƒ roboczy
    Tryb zatrzymany umo˝liwiajàcy ciàg∏e
 utrzymywanie ustawionej temperatury
    Dajàce si´ regulowaç ustawienie
 zabezpieczajàce przed zamro˝eniem

Arkusz informacyjny TP5000 & TP5000-RF Instrukcja U˝ytkownika
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Klucz
NaciÊnij przycisk
1 raz

NaciÊnij przycisk
2 razy

NaciÊnij przycisk
3 razy

NaciÊnij przycisk
kilkakrotnie

NaciÊnij 2 przyciski
jednoczeÊnie 1 raz
do zmiany wskazaƒ
wyÊwietlacza

NaciÊnij 2 przyciski
jednoczeÊnie 2 razy
do zmiany wskazaƒ
wyÊwietlacza

NaciÊnij 2 przyciski
jednoczeÊnie 3 razy
do zmiany wskazaƒ
wyÊwietlacza

NaciÊnij i przytrzymaj 4
przyciski jednoczeÊnie
do zmiany wskazaƒ
wyÊwietlacza

Ustawienia zegara
i czasu operacji,
zmiany 1-minutowe

Ustawienia zegara
i czasu operacji,
szybkie zmiany czasu

Progrmowanie
dla dni powszednich
(1 - 5)

Programowanie
na Weekend
(dni 6, 7)

Zmiana temperatury

Zerowanie
mikroprocesora
termostatu

Ustawienia zegara

20
PM

1

PROG

PROG PROG

1

PROG

  2  2

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

Powtórzyç dla ustawieƒ 3, 4, 5 i 6

60

30

10

40 20

50

12 00

1
216 301

206 30

1
216 31 2

158 30

2
168 30 2

168 31

12 00 12 03

1

76

8 9

10 11

2 3

4 5

Programowanie czasu
i temperatury ustawieƒ na
dni 1 do 5, do 6 ustawieƒ
na dany dzieƒ.
Uwaga: nale˝y pami´taç,
˝e przy ustawieniu WY¸.
(OFF), termostat nie
zapewnia ˝adnej
ochrony przed mrozem.
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Post´powanie
opcjonalne

• W niektórych sytuacjach potrzeba jedynie dwóch
ustawieƒ temperatury na dob´, przyk∏adowo jednà
temperatur´ na dzieƒ, a drugà na noc. W takich
przypadkach termostat TP5000 mo˝na przestawiç
w taki sposób, aby do zaprogramowania dost´pne
by∏y jedynie dwa ustawienia.

• Po przestawieniu na dwa ustawienia dziennie,
termostat TP5000 wykorzystuje ustawienie (1) jako
pierwsze ustawienie na dany dzieƒ, zaÊ ustawienie
(6) jako drugie i ostatnie ustawienie dla tego dnia,
przy czym pozosta∏e mo˝liwoÊci ustawieƒ stajà si´
niedost´pne.

• Je˝eli termostat przestawiony jest na dwa ustawie-
nia dziennie, a zachodzi potrzeba  zmiany operacji
z powrotem na szeÊç ustawieƒ dziennie, konieczne
jest wyzerowanie termostatu i zaprogramowanie po-
nownie wszystkich ustawieƒ. Zob. czynnoÊç 1.

• Uwaga: nale˝y pami´taç, ˝e przy ustawieniu
WY¸. (OFF), termostat nie zapewnia ˝adnej ochrony
przed mrozem.

• Termostat jest fabrycznie nastawiony na progra-
mowanie 6 ustawieƒ dziennie i po wyzerowaniu po-
wróci do takiego nastawienia. Celem przestawienia
termostatu z 6 na 2 ustawienia dziennie nale˝y po-
stàpiç wg poni˝szych wskazówek:

W czasie pracy w trybie RUN,
dwukropek na wyÊwietlaczu miga

Opcja wybieranie
2 ustawieƒ dziennie

1

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

1 2 3 4 51 2 3 4 5

PROG

2012 00

1
206 30

6
1522 30

1
216 30

1
216 30

        6 7

PROG

        6 7

PROG

        6 7

PROG

        6 7

PROG

        6 7

PROG

        6 7

PROG

1

PR

1
207 00 1

217 00

1
217 01 2

2116 00

2
2216 00

2
2216 01

2012 24

Powtórzyç dla ustawieƒ 3, 4, 5 i 6

16 17

14 15

12 13
Programowanie czasu
i temperatury
ustawieƒ na dni 6 i 7

18

19

Programowanie czasu
i temperatury, gdy
wymagane sà tylko
dwa ustawienia

20

22

21

23
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R´czne ustawianie przez
u˝ytkownika

 Informacja: Termostat TP5000 ma szereg po-
 ˝ytecznych mo˝liwoÊci dokonywania zmian
 bez naruszania ustawionego oprogramowania
 termostatu. Oto opis tych funkcji:
I Wybór wskazaƒ czasu lub temperatury pokojo-
 wej na wyÊwietlaczu: naciskajàc jednoczeÊnie
 przycisk + oraz - wybierz odpowiednie ustawie-
 nie. Ponowne naciÊni´cie obu przycisków +
 oraz - przywraca pierwotne ustawienia.
 • Przy uruchamianiu najpierw automatycz-
 nie pojawia si´ czas, innà opcj´ stanowi tem-
 peratura pokoju.
II Czasowa zmiana zaprogramowanej tempera-
 tury: przydaje si´, kiedy dla danego ustawienia
 potrzebna jest wy˝sza lub ni˝sza temperatura
 od zaprogramowanej.
 • Naciskaç przycisk     lub     a˝ do wyÊwie-
 tlenia ˝àdanej temperatury. Potwierdzeniem
 jest zapalenie si´ na wyÊwietlaczu symbolu ter-
 mometru.
 • R´czne ustawienie zostaje automatycznie
 skasowane przy w∏àczeniu si´ kolejnego zapro-
 gramowanego ustawienia.
III Czasowe u˝ycie programu na weekend (dni 6
 - 7) w danym dniu. Przydatne dla Êwiàt paƒ-

 stwowych i innych okolicznoÊci wymagajàcych
 nastawienia programu weekendowego na zwy-
 k∏y dzieƒ.
 • JednoczeÊnie nacisnàç oba przyciski
 oraz     . Funkcja ta kasuje si´ automatycznie o
 godzinie 2.00 rano.
 • Celem anulowania i powrotu do normal-
 nego trybu pracy nale˝y jednoczeÊnie nacis-
 nàç jeszcze dwukrotnie oba przyciski    oraz   .
IV-V Tryb zatrzymany. W razie jego wybrania, termo-
 stat utrzymywaç b´dzie temperatur´ na sta∏ym
 poziomie, który u˝ytkownik mo˝e wybraç.
 Wszystkie programy sà pomijane.
 • JednoczeÊnie dwukrotnie nacisnàç oba
 przyciski     oraz     . Temperatura automatycz-
 nie ustawi si´ na 5 °C, ale przy pomocy przyci-
 sków     oraz     mo˝na wybraç ˝àdanà tempe-
 ratur´.
 • Termostat utrzymywaç b´dzie ustawionà
 temperatur´ a˝ do chwili wy∏àczenia trybu za-
 trzymanego.
VI Trzecie naciÊni´cie obu przycisków     oraz    
 spowoduje powrót termostatu do normalnego
 zaprogramowanego dzia∏ania.

Programowanie czasu
i temperatury, gdy
wymagane sà tylko
dwa ustawienia c.d.
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W czasie pracy
w trybie RUN,
dwukropek na
wyÊwietlaczu miga
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Wymiana baterii • ˚ywotnoÊç baterii obliczona jest na ponad dwa
lata. Gdy napi´cie baterii spadnie do ustalonego po-
ziomu, na wyÊwietlaczu LCD zacznie migaç wskaê-
nik niskiego poziomu baterii.

• Od momentu, gdy wskaênik niskiego poziomu
baterii zacznie migaç, u˝ytkownik ma 15 dni na wy-
mian´ baterii. Je˝eli nie zostanie to zrobione termo-
stat wy∏àczy si´ i wy∏àczy wszystko co znajduje si´
pod jego kontrolà.

• Nale˝y zawsze u˝ywaç wysokiej jakoÊci baterii
alkaicznych. Baterie mo˝na wymieniç bez utraty
ustawionych programów je˝eli operacja wymiany
dokonana zostanie w ciàgu 1 minuty.

• W celu wymiany baterii nale˝y opuÊciç masko-
wnic´ przycisków oraz zdjàç pokryw´ z wn´ki na
baterie. Teraz mo˝na wymieniç baterie, po czym
za∏o˝yç pokryw´ z powrotem.

R´czne ustawianie przez
u˝ytkownika c.d. °C
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6 7
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I II
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Mocowanie

Pod∏àczenie przewodów
(nie dotyczy TP5000 RF)

Tryb pracy - w∏. / wy∏.

A B C

N/C COM NO
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Regulacja
chronoproporcjonalna
- samouczàca

Zasilanie

Monta˝

Ustalanie komunikacji
radiowej mi´dzy
termostatem
i odbiornikami
RX1, RX2 i RX3

Po zaprogramowaniu termostatu powinna byç usta-
lona komunikacja mi´dzy termostatem a odbiorni-
kiem.
System jednostrefowy z odbiornikiem RX1
1. PrzyciÊnij na 3 s jednoczeÊnie przyciski 
    i + na termostacie. Termostat wyÊle sta∏y sygna∏,
    który zawiera unikalny kod; trwa to 5 min.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX1 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
W tym czasie RX1 zarejestruje unikalny kod i w przy-
sz∏oÊci b´dzie reagowaç na wszystkie transmisje z 
tego termostatu.
Aby zatrzymaç transmisj´ kodu wciÊnij w TP5000 RF 
przycisk      .

System dwustrefowy z odbiornikiem RX2
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX2 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu.

    W tym czasie RX2 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszyst-
    kie transmisje z tych termostatów.
    Aby zatrzymaç transmisj´ kodu wciÊnij w TP5000
    RF przycisk      .
System trzystrefowy z odbiornikiem RX3
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX3 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu oraz dla "CH3" i trzeciego termostatu.
    W tym czasie RX3 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszystkie
    transmisje z tych termostatów.
    Aby zatrzymaç transmisj´ kodu wciÊnij przycisk    .

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika.

Regulacja samouczàca zapobiega du˝ym wahaniom 
temperatury i chwilowym przegrzaniom pomieszcze-
nia. Regulator przewiduje wzrost temperatury i odpo-
wiednio wczeÊniej wy∏àcza kocio∏. Ten rodzaj regula-
cji zalecany jest tam, gdzie instalacja c.o. charaktery-
zuje si´ du˝à bezw∏adnoÊcià cieplnà.
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Instrukcja

Pod∏àczenie
przewodów RX

Monta˝ RX

CH1 CH2 CH3

PROG

U˝yj tylko podczas programowania komunikacji

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika

Przyciski bezpieczeƒstwa ON, wciÊnij je gdy zaniknie komunikacja radiowa; wciÊnij ponownie gdy
komunikacja radiowa b´dzie przywrócona aby przejÊç do trybu AUTO.

Krok 1. Typ A    PrzyciÊnij na 3 s jednoczeÊnie przyciski +/    
Uwaga: termostat wysy∏a sygna∏ bez przerwy przez 5 minut
Krok 2. RX1
 PrzyciÊnij na 3 s przyciski PROG i CH1
Krok 2. RX2 / RX3
 Powtórz 1 i 2 dla ka˝dego wspó∏pracujàcego termostatu i kana∏u

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ danego kana∏u
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Arkusz informacyjny TP7000 i TP7000-RF
Termostat programowalny

TP7000 to proste w obs∏udze urzàdzenie ∏à-
czàce funkcje zegara i termostatu pokojowego.
Umo˝liwia programowanie ró˝nych temperatur
na ró˝ne pory dnia w zale˝noÊci wymagaƒ
u˝ytkownika. Pozwala na programowanie 7-
dniowe, z mo˝liwoÊcià wyboru odmiennych
ustawieƒ na ka˝dy dzieƒ. Dodatkowo, urzà-
dzenie mo˝e pracowaç w cyklu 5/2-dniowym,
co pozwala na ustawienie innego programu
dla dni powszednich, a innego na weekend.

Termostaty dost´pne sà w wersji TP7000 z po-
∏àczeniami kablowymi lub bezprzewodowej
TP 7000-RF,  wykorzystujàcej komunikacj´ ra-
diowà. Wszystkie modele posiadajà 6 nastaw
temperatury na dob´ oraz opcj´ wy∏àczenia.

TP7000 posiada dwie przydatne funkcje, które
mo˝na wybraç podczas instalacji urzàdzenia.
Nale˝à do nich:
• Opcja optymalnego startu
• Regulacja chronoproporcjonalna

Wersja z komunikacjà radiowà wykorzystuje
bezpieczne kodowanie cyfrowe sygna∏u prze-
sy∏anego mi´dzy termostatem i odbiornikiem,
które mogà byç zamontowane w odleg∏oÊci
do 30 m od siebie. Odbiornik RX dost´pny jest
w wersjach 1-, 2- lub 3-strefowych. Do ka˝dej
ze stref potrzebny jest oddzielny termostat,
który jest rejestrowany w odbiorniku.
Urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane do w∏à-
czania kot∏ów, pomp lub do kontrolowania za-
worów.

   SzeÊç ró˝nych nastaw temperatury
   Opcje programowania 7-dniowego lub 5/2-
   dniowego
   Wersja z czujnikiem wewn´trznym lub wy-
   niesionym
   Tryb wakacyjny
   Funkcja termostatu
   Mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia zaprogramowanego
   czasu dla danego ustawienia temperatury o
   okresy jedno-, dwu- oraz trzygodzinne

Zastosowanie

TP7000 i TP7000RF Odbiornik RX (model RF)

Dane techniczne
Cechy

TP7000RF TP7000

Po∏àczenie bezprzewodowe (radiowe) •

• •
• •

Po∏àczenie przewodowe •

Temperatura regulacji

Model z wbudowanym czujnikiem
Model ze zdalnymi czujnikami

087N741000
087N741100

087N741400
087N741500

087N740000
087N740100

087N740400
087N740500

3 lub 6 cykli w ciàgu godziny regulacji
chronoproporcjonalnej
6 lub 12 cykli w ciàgu godziny regulacji
chronoproporcjonalnej

Mo˝liwoÊç wyboru cyklu pracy
7-dniowego lub 5/2-dniowego

Tryb pracy termostatu i ochrona
przeciwko zamarzaniu

Tak - fabryczne nastawienie: 1 °C, mo˝liwoÊç zmieniania na
temperatur´ z zakresu 5-30 °C

Zasilanie z kondensatora w czasie wymiany baterii
(przez 1 minut´)

Optymalny start Tak - wy∏àczona, 30-, 60-, 90- lub 120-minutowe wyprzedzenie
w∏àczenia przy ró˝nicy temperatury 4K

Tak

5-30

Liczba ustawieƒ temperatury dziennie Do 6
Strefa nieczu∏oÊci <1,0 °C
Ustawienia fabryczne Tak
Programowalny tryb wakacyjny Tak - mo˝liwoÊç wybrania okresu do 99 dni

Typ termostatu

Cyfrowy format czasu 24-godzinny, mo˝e byç prze∏àczony przez u˝ytkownika do trybu
12-godzinny

Zasilanie 2 baterie alkaliczne AA/MN1500/LR6

Podtrzymanie pami´ci

Obcià˝alnoÊç stykówprzekaênika N/d 6 (2) A, 230V
Typ przekaênika N/d SPDT

Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92MHz N/d
Zasi´g nadajnika Do 30 m N/d
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 110 x 88 x 28 (mm)
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Regulacja z optymalnym
startem

W przypadku uruchomienia tej opcji zaprogra-
mowana temperatura nastawy 1, która zazwy-
czaj jest podwy˝szana po obni˝eniu nocnym,
mo˝e byç osiàgni´ta o wymaganej, zaprogra-
mowanej godzinie. Ogrzewanie zostanie w∏à-
czone wczeÊniej, o okres czasu zale˝ny od za-
programowanej krzywej wyprzedzenia i wiel-
koÊci odchy∏ki, od zaprogramowanej tempera-
tury. Poni˝szy wykres pokazuje czas wyprze-

dzajàcego w∏àczenia dla ró˝nych krzywych wy-
przedzenia.

Je˝eli nie u˝ywamy tej opcji, urzàdzenie b´dzie
dzia∏a∏o jak zwyk∏y termostat pokojowy i w∏à-
czy ogrzewanie o czasie nastawy 1, a zapro-
gramowana dla tej nastawy temperatura zosta-
nie osiàgni´ta po czasie zale˝nym od spraw-
noÊci instalacji centralnego ogrzewania.

120
min.

90
min.

60
min.

30
min.

Czas
nastawy 1

(0)

-1 °C

-2 °C

-3 °C

-4 °C

Zaprogramowana
temperatura nastawy 1.

Programowane czasy wyprzedzania

Je˝eli wybierzemy czas wyprzedzania 30 min., a odchy∏ka od
zaprogramowanej temperatury nastawy wynosi -2 °C, to ogrze-

wanie zostanie w∏àczone o 15 minut wczeÊniej od czasu nastawy 1.
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Dane techniczne
odbiornika
(dot. modeli RF)

Cechy RX1 RX2 RX3

Nr katalogowy 087N747600 087N747700 087N747800

Odbiornik jednokana∏owy wspó∏pracujàcy

z jednym termostatem

Odbiornik dwukana∏owy wspó∏pracujàcy

z dwoma termostatami

Odbiornik trzykana∏owy wspó∏pracujàcy

z trzema termostatami

Samouczenie nadawanego kodu termostatu

Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92 MHz

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Obcià˝alnoÊç styków 3 (1) A

Typ przeka nika 1 x SPDT 1 x SPDT 1 x SPDT

2 x SPST1 x SPST

Podtrzymanie pami´ci Elektroniczne, gdy zanika zasilanie

Wymiary (mm) 132 szer. x 88 wys. x 32 g∏´b.

•

•

•

•
•
•
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Regulacja
chronoproporcjonalna

Tradycyjny termostat pokojowy z regulacjà
ON / OFF jedynie w∏àcza lub wy∏àcza êród∏o
ciep∏a i pomp´ cyrkulacyjnà.

Z powodu bezw∏adnoÊci cieplnej systemu
grzewczego i stosunkowo du˝ej strefy nieczu-
∏oÊci takich termostatów w pomieszczeniu,
mogà zaistnieç du˝e wahania temperatury,
powodujàc obni˝enie komfortu cieplnego.

Regulacja chronoproporcjonalna, którà posiada
TP7000 rozwiàzuje ten problem poprzez w∏à-
czanie êród∏a ciep∏a w regularnych odst´pach
czasu, zapewniajàc stabilnà temperatur´ grzej-
ników bez zb´dnych przegrzewów lub obni˝eƒ

ich temperatury, co mog∏oby powodowaç dys-
komfort dla u˝ytkowników.

Regulacja ta opiera si´ na za∏o˝eniu pasma
proporcjonalnoÊci 2 K, co oznacza, ˝e urzà-
dzenie grzewcze pracuje z maksymalnà wydaj-
noÊcià, gdy temperatura powietrza w pomiesz-
czeniu jest o 2 K lub wi´cej ni˝sza od tempe-
ratury zaprogramowanej.

Poni˝szy diagram ukazuje zale˝noÊç pomi´dzy
czasami w∏àczeƒ i wy∏àczeƒ w ciàgu jednego
cyklu, a odchy∏kà od zaprogramowanej tempe-
ratury.

3 Cykle Czas wy∏àczenia 0 5 10 15 20

/godz. Czas w∏àczania 20 15 10 5 0

6 Cykli Czas wy∏àczenia 0 2,5 5 7,5 10

/godz. Czas w∏àczania 10 7,5 5 2,5 0

0% 25% 50% 75% 100%

100%Zaprogramowana
temperatura

75% 50% 25% 0%

25%

0%

50%

75%

100%

OFF
(czas
wy∏àczenia

ON
(czas
w∏àczenia

Krzywa obcià˝enia
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TP7000/TP7000A
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/0
1)

230Vac

1 2 3 4 5 6 7

ZDALNY
START-UP

ZDALNY
CZUJNIK

Tylko
modele 'B'

Tylko
modele 'A'

Tylko
modele 'A'

ZASILANIE

COM ON OFF

1 2 3 4 5 6 7

ZDALNY
CZUJNIK

TP7000-RF/
TP7000A-RF

230Vac strefa*)

*) Aktywne tylko przy RX2

strefa strefa strefa strefa

strefa strefa

Schematy po∏àczeƒ

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

Uk∏ad
elektroniczny

6 Cykli Czas wy∏àczenia 0 2,5 5 7,5 10

/godz. Czas w∏àczania 10 7,5 5 2,5 0

12 Cykli Czas wy∏àczenia 0 1,25 2,5 3,75 5

/godz. Czas w∏àczania 5 3,75 2,5 1,5 0



Cechy produktu

A

Wskaênik zu˝ycia
baterii

Numer
wykonywanego
ustawienia

Wskaênik typu
programu

Wskaênik czasu chwilowej
zmainy tempertatury

Dni tygodnia,
dzieƒ roboczy

Dni tygodnia,
weekendy

Wskaênik trybu
wakacyjnego

Wskaênik wyÊwietlania
termostatu

Ogrzewanie
w∏àczone

Zaprogramowana temperatura

Zegar lub wartoÊç
temperatury w pomieszczeniu

R´czne ustawienie temperatury
zwi´kszanie / zmniejszanie

AM
°C8

88 8

1 2 3 4 5 6 7

+1HR
+2HR
+3HR

°C

88 8 8

B

C D
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Ustawienie poczàtkowe
Pierwsze uruchomienie

Programowanie do
szeÊciu ustawieƒ czasu
i temperatury dziennie

Arkusz informacyjny TP7000 & TP7000-RF - Instrukcja U˝ytkownika

1

PROG NEXT + DAY COPY

DAY COPY

_

10:46
am

1

PROG RESET + ? ?_

10:46
am

1

PROG NEXT + _

10:46
am

   Programowanie 7-dniowe LUB 5/2-dniowe (opcja
   ustawiana podczas instalacji urzàdzenia)
   Do szeÊciu ustawieƒ temperatury dla ka˝dego
   dnia 
   Tryb zatrzymany - pozwalajàcy na ciàg∏e utrzy-
   mywanie ustawionej temperatury (zabezpieczenie 
   przed mrozem)
   Tryb wakacyjny – mo˝liwoÊç utrzymywania sta∏ej 
   temperatury na nie d∏u˝ej ni˝ 99 dni, po tym cza-
   sie urzàdzenie wraca do ustawionego trybu pracy
   Mo˝liwoÊç chwilowej zmiany temperatury na o-
   kresy jedno-, dwu- oraz trzygodzinne.

Termostaty TP 7000 posiadajà ustawienia opcjonal-
ne, wybierane w miar´ potrzeby, przyciskami z ty∏u 
urzàdzenia. Wybór ustawieƒ opcjonalnych wp∏ywa 
na to, co jest pokazywane na wyÊwietlaczu LCD.
 Optymalny Start - w∏àczanie ogrzewania z wyprze-
dzeniem, dzi´ki czemu ustawiona temperatura jest 
osiàgana o okreÊlonej godzinie.

• Termostat TP 7000 umo˝liwia zaprogramowanie 
szeÊciu ustawieƒ temperatury dla ka˝dego dnia 
tygodnia. Opcjonalnie programowanie 5/2-dniowe, 
wyboru opcji nale˝y dokonaç podczas instalacji.
• Termostat posiada ustawiony fabrycznie program, 
który u˝ytkownik mo˝e zmieniç stosownie do swo-
ich potrzeb.

 Regulacja Chrono-proporcjonalna - kontrola cy-
klu pracy kot∏a tak, by by∏a utrzymywana sta∏a tem-
peratura, co zapobiega wahaniom temperatury w 
pomieszczeniu i pozwala na efektywniejsze wyko-
rzystywanie paliwa.

• Urzàdzenie mo˝e równie˝ pracowaç w funkcji ter-
mostatu.
• Dla ka˝dego ustawienia mo˝na wybraç tempera-
tur´ mi´dzy 5 °C oraz 30 °C. 
• W czasie kiedy ogrzewanie jest w∏àczone na wy-
Êwietlaczu pokazywany jest symbol p∏omienia.
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Legenda
NaciÊnij przycisk raz

NaciÊnij przycisk dwa razy NaciÊnij przycisk kilkakrotnie

NaciÊnij dwa przyciski jednoczeÊnie
w celu zmiany wskazaƒ wyÊwietlacza

Ustawianie zegara i czasu
operacji, zmiany jednominutowe

Dzieƒ powszedni i programowanie
dla dni powszednich (dni 1-5)

Weekend i programowanie
na weekend (dni 6-7)

Zmiana temperatury

Wybór sposobu
wyÊwietlania
temperatury (°C lub F°)

Ustawienia czasu i dnia

Programowanie czasu
i temperatury
(programowanie
7-dniowe)

Powtórzyç dla ewentualnych kolejnych pi´ciu ustawieƒ temperatury.

1

7

9

8

10

3 4

5 6

Kroki od 7 do 11 dotyczà ustawieƒ temperatury dla wszystkich siedmiu dni - ja˝eli urzàdzenie jest
ustawione na programowanie 7-dniowe

Informacje na temat prze∏àczania mi´dzy progra-
mowaniem 7-dniowym, a 5 / 2-dniowym, progra-
mowania funkcji optymalnego startu i regulacji
chronoproporcjonalnej znajdujàcej si´ w dalszej
cz´Êci - w instrukcji dla instalatora.

Przed rozpocz´ciem progra-
mowania termostatu wciÊnij
klawisz RESET

1

PROG NEXT + _

16:31
am

Wybór sposobu
wÊywietlania godziny
(tryb 12- lub 24-godzinny)

2

1

PROG NEXT + _

16:30

2

PROG NEXT + _

6:30
am

am

1

PROG NEXT + _

16:30

1

PROG NEXT + _

12:00

1

PROG NEXT + _

6:30

am

am

1

PROG NEXT + _

6:30

1

PROG NEXT + _

12:00

am

1

PROG NEXT + _

6:30 1

PROG NEXT + ?_

6:31

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAYCOPYDAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY COPYDAY

COPYDAY

DAY
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Kroki od 15 do 19 dotyczà ustawienia temperatury dla dni od 1 do 5 oraz 6-7 - je˝eli u˝àdzenie jest
ustawione na programowanie  5/2-dniowe

Powrót do trybu pracy

Programowanie czasu
i temperatury
(programowanie
5/2-dniowe)

Powtórzyç dla ewentualnych kolejnych pi´ciu
ustawieƒ temperatury.

Powtórzyç sekwencj´ ustawienia 6 temperatur
dla dni 6-7.

14

12 13

11

Powtórzyç ustawienia temperatury 1-6 dla dni 2-7

Je˝eli dla kolejnego dnia majà byç zaprogramowane takie same ustawienia mo˝na je skopiowaç
stosujàc kroki 12, 13

17

15 16

18

Mo˝na powtórzyç kroki 20 i 21 w celu skopiowania zaprogramowanych ustawieƒ dla 6 i 7 dnia je˝eli majà
byç takie same jak dla 1-5.

20 21

2

PROG NEXT + _

6:30
am

2

PROG NEXT + COPYDAY

COPYDAY

DAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY

COPYDAY COPY

DAY

COPYDAY

COPYDAY

_

6:30
am

1 2 3 4 5

PROG NEXT + _

6:30
am

19

1 2 3 4 5

PROG NEXT + _

6:30
am

1 2 3 4 5

PROG NEXT + ?_

6:31
am

1

PROG NEXT + _

7:30
am

1

PROG NEXT + _

12:00
am

1

PROG NEXT + _

12:00
am

Powrót do trybu pracy

6 7

PROG NEXT + _

6:30
am

20

6 7

PROG NEXT + _

6:30
am

6 7

PROG NEXT + _

6:30
am

1

PROG NEXT + DAY COPY_

12:00
am

Programowanie czasu
i temperatury
(programowanie
7-dniowe)
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Tryb termostatu /
Tryb wakacyjny

2423

COPYDAY

COPYDAY

COPY COPYDAY

COPYDAY

Programowanie trybu wakacyjnego

Wybór trybu utrzymywania sta∏ej temperatury

1

PROG NEXT + _

:
am

PROG NEXT + _

:
am

PROG NEXT + _

:00
am

PROG NEXT + _

12:00
am

2625

Powrót do zwyk∏ego trybu pracy

27

28

Tymczasowa zmiana ustawionej temperatury.

Wybór wyÊwietlania czasu lub temperatury w pomieszczeniu.

29

Pierwsze ustawienie temperatury zostaje zachowane przez ca∏y dzieƒ.

30

Przed∏u˝enie czasu utrzymania bie˝àcej temperatury o 1, 2 lub 3 godziny.

31

PROG NEXT + ?_

:14
am

Ustawienia u˝ytkownika

Ustawienia opcjonalne

4

PROG DAYNEXT COPY+ _

24:5°C
am

Urzàdzenie daje mo˝liwoÊç wyboru przez u˝ytkownika kilku przydatnych ustawieƒ, które nie
wp∏ywajà na prac´ termostatu.

PROG NEXT DAY COPY+ _

6:30
200°C

2

PROG NEXT DAY COPY

DAY COPY

+ _

6:30
200°C

2

PROG NEXT + _

6:30
200°C

2

x 1, 2
lub 3

32

DAY COPY

33

DAY COPYPROG NEXT + _

6:30
2

PROG NEXT + _

12:00
1

Optymalny start - W∏àczanie ogrzewania z wyprzedzeniem (wybór prze∏àcznikiem DIL) - ogrzewanie w∏àczane jest
z wyprzedzeniem w stosunku do czasu, na który ustawiona jest pierwsza temperatura (ustawienie domyÊlne - 30 minut)
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˚ywotnoÊç baterii wynosi ponad dwa lata. Gdy napi´cie baterii spadnie do ustalonego poziomu,
na wyÊwietlaczu LCD zacznie migaç wskaênik zu˝ycia baterii. U˝ytkownik ma 15 dni na wymian´
baterii na nowe (po tym czasie urzàdzenie wy∏àczy si´). Nale˝y u˝ywaç wysokiej jakoÊci baterii
alkalicznych.

1

PROG + _

10:46
am 1

PROG + _

10:46
am

1

PROG RESET + ? ?_

10:46
am

1

PROG + _

10:46
am

A B

C D

Wymiana baterii

Ustawienia przy instalacji
– mikroprze∏àczniki DIL

Wszystkie modele

Sw1 Programowanie 5-dniowe/2-dniowe - Progra-
 mowanie 7-dniowe
Sw2 W∏àczana opcja optymalnego startu - Wy∏à-
 czona opcja optymalnego startu
Sw3 Regulacja chronoproporcjonalna - Regulacja
 w∏àczaniem/wy∏àczaniem

Modele TP7000, A, B, AB, M, MA, RF i A-RF z 3 lub 
6 cyklami w ciàgu godziny w regulacji chronopro-
porcjonalnej
Sw4 6 cykli na godzin´ - 3 cykle na godzin´

Modele TP7000C, CA, C-RF i CA-RF z 6 lub 12 cy-
klami w ciàgu godziny w regulacji chronopropor-
cjonalnej
Sw4 12 cykli na godzin´ - 6 cykli na godzin´

Uwaga: prze∏àcznik Sw4 zadzia∏a tylko wtedy, kiedy 
Sw3 jest ustawiony w pozycji wyboru regulacji chro-
noproporcjonalnej

Je˝eli mikroprze∏àcznik DIL Sw2 zosta∏ ustawiony w 
opcji w∏àczenia optymalnego startu, ustawienie 
kontroli optymalnego startu musi zostaç wykonane 
poprzez tryb programowania przez u˝ytkownika 
(patrz: Ustawienia Opcjonalne).

Je˝eli nie u˝ywamy tej opcji, urzàdzenie b´dzie dzia-
∏a∏o jak zwyk∏y termostat pokojowy i w∏àczy ogrze-
wanie o czasie nastawy 1, a zaprogramowana dla 
tej nastawy temperatura zostanie osiàgni´ta po cza-
sie zale˝nym od sprawnoÊci instalacji centralnego 
ogrzewania.

Sw1 5/2-dniowe         7-dniowe

Sw2 Optym. start ON       Optym. start OFF

Sw3 Reg. chronoprop.       Reg. w∏àcz./wy∏àcz.

Sw4 6 cykli/godz.       3 cykle/godz.

  Dla modeli TP7000C, C-RF, CA-RF

Sw4 12 cykli/godz.       6 cykle/godz.

COPYDAYNEXT

COPYDAYNEXT

COPYDAYNEXT
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Monta˝

Pod∏àczenie przewodów
(nie dotyczy RF)

Monta˝ termostatu



    W tym czasie RX2 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszyst-
    kie transmisje z tych termostatów.

System trzystrefowy z odbiornikiem RX3
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX3 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu oraz dla "CH3" i trzeciego termostatu.
    W tym czasie RX3 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszystkie
    transmisje z tych termostatów.

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika.
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Pod∏àczenie termostatu
do zasilania

1

PROG + _

10:46
am

1

PROG RESET + ? ?_

10:46
am

1

PROG + _

10:46
am

Ustalanie komunikacji
radiowej mi´dzy
termostatem
i odbiornikami
RX1, RX2 i RX3

Po zaprogramowaniu termostatu powinna byç usta-
lona komunikacja mi´dzy termostatem a odbiorni-
kiem.
System jednostrefowy z odbiornikiem RX1
1. PrzyciÊnij na 3 s jednoczeÊnie przycisk LEARN 
    na termostacie. Termostat wyÊle sta∏y sygna∏, który
    zawiera unikalny kod; trwa to 5 min.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX1 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
W tym czasie RX1 zarejestruje unikalny kod i w przy-
sz∏oÊci b´dzie reagowaç na wszystkie transmisje z 
tego termostatu.

System dwustrefowy z odbiornikiem RX2
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX2 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu.

Instrukcja

CH1 CH2 CH3

PROG

U˝yj tylko podczas programowania komunikacji

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika

Przyciski bezpieczeƒstwa ON, wciÊnij je gdy zaniknie komunikacja radiowa; wciÊnij ponownie gdy
komunikacja radiowa b´dzie przywrócona aby przejÊç do trybu AUTO.

Krok 1. Typ B     PrzyciÊnij na 3 s przycisk LEARN
Uwaga: termostat wysy∏a sygna∏ bez przerwy przez 5 minut
Krok 2. RX1
 PrzyciÊnij na 3 s przyciski PROG i CH1
Krok 2. RX2 / RX3
 Powtórz 1 i 2 dla ka˝dego wspó∏pracujàcego termostatu i kana∏u

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ danego kana∏u

COPYDAYNEXT

COPYDAYNEXT
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Pod∏àczenie
przewodów RX

Monta˝ RX
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Arkusz informacyjny TP9 Programowalny termostat
pokojowy do uk∏adów C.O. i C.W.U.

   SzeÊç ró˝nych nastaw temperatury
 w ciàgu doby.

   Opcje programowania 24-godzinnego lub

 5/2-dniowego.

   Wyniesiony czujnik temperatury.

   Wbudowany sterownik ciep∏ej wody
 u˝ytkowej.

   ¸atwa zmiana nastaw.

   Czytelny wyÊwietlacz.

   Szybki monta˝ przy u˝yciu Êciennej p∏yty
 monta˝owej.

Zastosowanie

TP9 jest nowoczesnym programowalnym ter-
mostatem pokojowym z wyniesionym czujni-
kiem temperatury. TP9 pozwala na wybór 6 ró˝-
nych poziomów temperatury w ciàgu doby oraz 
czasu ich trwania.

TP9 mo˝e byç ustawiony w tryb pracy 5/2, który 
umo˝liwia ró˝ne nastawy w dzieƒ roboczy i week-
endowy. Mo˝e równie˝ pracowaç w trybie 24 go-
dzinnym.

Fabryczne nastawy temperatury 5-30 °C, mogà 
byç zmienione podczas monta˝u na 16-30 °C, 
czyniàc z TP9 pewne rozwiàzanie dla zabezpie-
czenia podwy˝szonych temperatur.

TP9 jest dostarczany z wyniesionym czujnikiem 
temperatury, który mo˝e byç montowany w odle-
g∏oÊci do 15 m od programatora.

TP9 oprócz zaprogramowanych temperatur w 
pomieszczeniu, posiada kana∏ odpowiedzialny 
za ciep∏à wod´ u˝ytkowà. Umo˝liwia to dwukrot-
ne w ciàgu doby w∏àczenie podgrzewacza.

Dost´pne dla u˝ytkownika zmiany nastaw:
- Przed∏u˝enie czasu w∏àczenia podgrzewacza.
- Przed∏u˝enie czasu zaprogramowanych nastaw
 temperatury ogrzewanego pomieszczenia.
- Tryb TYLKO C.W.U. - dla okresu letniego.
- Tryb C.O., C.W.U. - wy∏àczone - z zabezpie-
 czeniem przeciwzamro˝eniowym.

Dane techniczne
Nastawy czasu i temperatury do 6 na dob´

Numer katalogowy 087N667500

Temperatura °C 5-30 °C lub 16-30 °C
Wyniesiony czujnik temperatury •
Wybór trybu: 5/2 lub 24-godzinny •
Sterowanie c.w.u. dwukrotnie na dob´
C.W.U. grawitacyjne lub pompowe •
Tryb pracy bez c.o. •
Zabezpieczenie przeciwzamro˝eniowe •
Zmiana d∏ugoÊci nastawy c.w.u.: +1 godz. ON, +1 godz. OFF •
Zmiana d∏ugoÊci nastawy c.o. •
Dok∏adnoÊç odczytu temperatury / Dok∏adnoÊç zegara ± 1K, / ± 1min/m-c
PROGRAM C.O. Nastawa 1 20 °C - 6.30 Uwaga:
Nastawy fabryczne: 24 h lub dni robocze Nastawa 2 16 °C - 8.30 Nastawy

Nastawa 3 19 °C - 12.30 fabryczne
Nastawa 4 16 °C - 13.30 mogà byç
Nastawa 5 21 °C - 17.30 zmnienione
Nastawa 6 16 °C - 22.30

PROGRAM C.O. Nastawa 1 20 °C - 7.00 Uwaga:
Nastawy fabryczne weekendowe Nastawa 2 16 °C - 8.30 j.w.

Nastawa 3 19 °C - 12.30
Nastawa 4 16 °C - 13.30
Nastawa 5 21 °C - 17.30
Nastawa 6 16 °C - 22.30

PROGRAM C.W.U. Nastawa A ON - 6.30 Uwaga:
Nastawa B OFF - 8.30 j.w.
Nastawa C ON - 17.30
Nastawa D OFF - 22.30

Napi´cie zasilania 230 V, 50 Hz
Typ przekaênika 2 x SPDT *)

Obià˝alnoÊç styków przekaênika Przekaênikowych 3 (1) A
Maksymalna temperatura otoczenia 45 °C
Zachowanie nastaw po od∏àczeniu zasilania Po od∏àczeniu zasilania ustawiony czas utrzymywany jest

przez 15 dni, po których zegar powinien byç wyzerowany
Pozosta∏e nastawy sà zachowane

Wymiary (mm) 135 szerokoÊç x 88 wysokoÊç x 32 gruboÊç
Wymiary (mm) - TS1 Zdalny czujnik temperatury

*) styki NIE sà beznapi´ciowe

61 szerokoÊç x 45 wysokoÊç x 22 gruboÊç
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Po∏àczenia elektryczne

Przyk∏ady zastosowania

N/C

ON
CO

ON
CWU

OFF
CO

OFF
CWU

E N L 1 2 3 4 5 6

WYNIESIONY
CZUJNIK

N/ON/CN/O

UK¸AD ELEKTR.

ZASILANIE

Uwaga: TP9 nie ma styków beznapi´ciowych, dlatego nie nale˝y go pod∏àczaç do urzàdzeƒ
 niskonapi´ciowych. Napi´cie na stykach 230 V. Zdalny czujnik musi byç pod∏àczony
 kablem powójnie izolowanym 2 x 1 mm2.

Uk∏ad pompowy z zaworami strefowymi HP2 dla c.o. i c.w.u.

Uk∏ad pompowy z zaworen trójdrogowym HS3

Uk∏ad pompowy z zaworami strefowymi HP2 dla c.o. i c.w.u.

Uk∏ad pompowy z zaworem trójdrogowym HS3

E N L 1 2 3 4 5 6

OFF
CH

ON
CH

OFF
HW

Prze∏àcznik 1 na
PUMPED

Zaciski

Zasilanie
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3A
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Sposoby dzia∏ania

Cechy produktu

Pierwsze uruchomienie

Rys. 1

Rys. 4

Rys. 2
Wy∏àczone c.o., c.w.u.
zabezpieczenie
przeciwzamro˝eniowe

Rys. 3
W∏àczona c.w.u.
wy∏àczone c.o.
zabezpieczenie przeciwzamro˝eniowe

1HR
ON

1HR
OFF

PROG.
+

_

1HR
ON

1HR
OFF

PROG.
+

_

TP9 mo˝e regulowaç centralne ogrzewanie i ciep∏à 
wod´ u˝ytkowà wed∏ug jednego z trzech opisanych 
sposobów dzia∏ania:
1. Automatyczna regulacja temperatury w pomieszcze-
    niu, pozwalajàca na zaprogramowanie do szeÊciu ró˝-
    nych temperatur w ciàgu dnia, zapewniajàca komfort 
    i oszcz´dnoÊç oraz dwukrotne w ciàgu dnia w∏àcza-
    nie i wy∏àczanie przygotowywania ciep∏ej wody.
    (Uwaga: Je˝eli regulator zosta∏ ustawiony na sprz´-
    ˝one dzia∏anie - w przypadku grawitacyjnego obiegu
    ciep∏ej wody - to w okresach w∏àczenia c.o. b´dzie 
    równie˝ w∏àczona ciep∏a woda).
2. Wy∏àczenie ciep∏ej wody i regulacji centralnego ogrze-
    wania, zapewnia sta∏à niskà temperatur´, gdy dom
    jest pusty przez d∏u˝szy okres czasu. Na wyÊwietla-
    czu uka˝à si´ oznaczenia, jak na rys. 2.

Kiedy urzàdzenie b´dzie po raz pierwszy rozpakowa-
ne, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ najprawdopodobniej 
jedynie dwukropek.
Nie jest to usterka, a jedynie zabezpieczenie baterii 
przed wyczerpaniem.

Po zamontowaniu TP9 zgodnie z instrukcjà monta˝u 
i pod∏àczeniu zasilania, uruchomienie urzàdzenia na-
st´puje przez naciÊni´cie jakiegokolwiek przycisku 
i WYZEROWANIE.

Je˝eli na wyÊwietlaczu miga dwukropek to znaczy, 
zegar dzia∏a, a urzàdzenie automatycznie reguluje
centralne ogrzewanie i ciep∏à wod´ u˝ytkowà - we-
d∏ug wprowadzonego programu. Urzàdzenie posiada 
nastawy fabryczne.

Kiedy w∏àczone jest centralne ogrzewanie, na wyÊwie-
tlaczu pojawia si´ symbol p∏omienia i Êwieci si´ czer-
wona kontrolka po prawej stronie wyÊwietlacza.
Kiedy w∏àczona jest ciep∏a woda u˝ytkowa, na wyÊwie-
tlaczu pojawia si´ symbol kranu i Êwieci si´ czerwona 
kontrolka po lewej stronie wyÊwietlacza.

• SzeÊç ró˝nych nastaw temperatury
• Opcje programowania 24-godzinnego lub 5/2-dnio-
   wego
• Mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia zaprogramowanego czasu dla 
   danego ustawienia temperatury
• Mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia czasu w∏àczenia podgrzewa-
   cza
• Tryb TYLKO C.W.U. - stosowany dla okresu letniego
• Tryb C.O., C.W.U.- wy∏àczone - z zabezpieczeniem
   przeciwzamro˝eniowym

Zerowanie Zerowanie urzàdzenia nast´puje przez jednoczesne 
przyciÊni´cie i przytrzymanie przez conajmniej dwie 
sekundy czterech przycisków: temperatury (   ), (   ) 
oraz minus (-) i plus (+) do momentu, a˝ wyÊwietlacz 
bedzie zupe∏nie pusty.
Po zwolnieniu przycisków urzàdzenie automatycznie 
rozpoczyna dzia∏anie, a na wyÊwietlaczu ukazuje si´ 
12:00 PM (po∏udnie) - dwukropek miga, 16 °C i dzieƒ 
(MO) - poniedzia∏ek, je˝eli urzàdzenie jest ustawione 
na programowanie 5/2-dniowe, czyli osobny program 
na dni powszednie, osobny na weekend.

    (Je˝eli w tym czasie temperatura pomieszczenia
    spadnie poni˝ej 5 °C, ogrzewanie zostanie w∏àczo-
    ne). Je˝eli ogrzewanie w okresie letnim ma zawsze
    pozostaç wy∏àczone, instalator musi zainstalowaç
    dodatkowy wy∏àcznik c.o. tak, jak to zosta∏o poka-
    zane na schemacie elektrycznym w instrukcji mon-
    ta˝u.

Prze∏àczenie z jednego trybu dzia∏ania na drugi nast´-
puje przez jednoczesne naciÊni´cie obu przycisków re-
gulacji temperatury (   ,   ).
Je˝eli regulator dzia∏a wed∏ug punktów 1 lub 3 opisa-
nych powy˝ej, w ka˝dej chwili mo˝na w∏àczyç ciep∏à 
wod´ na dodatkowà godzin´ poprzez naciÊni´cie przy-
cisku +1HR ON.
Mo˝na zmieniaç zakres temperatur regulatora TP9     
z zakresu 5 °C - 30 °C na zakres 16 °C - 30 °C przy po-
mocy mikroprze∏àcznika 4 znajdujàcego si´ z ty∏u re-
gulatora.

3. Dwukrotne w∏àczenie i dwukrotne wy∏àczenie ciep∏ej
    wody w okresie lata lub w innych okresach, gdy cen-
    tralne ogrzewanie nie jest potrzebne. Na wyÊwietla-
    czu uka˝à si´ oznaczenia, jak na rys. 3.

Regulacja automatyczna
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Chwilowa zmiana
ustawieƒ

Ustawienie zegara
Sprawdzenie lub zmiana
nastaw fabrycznych

KolejnoÊç wprowadzania nastaw za pomocà przycisku PROG

 24 5/2
 godz. dni

 1 1

  2

 2 3

 3 do 7 4 do 8

  9 do 14

Zaczynamy od trybu auto-
matycznej regulacji; dwu-
kropek miga.

Dwukropek przestaje mi-
gaç. Ustaw w∏aÊciwy czas
przyciska- mi + i -,. Nas-
t´pne naciÊni´cie PROG
uruchomi zegar.

Sprawdzanie nastawy 1.
Ustaw czas u˝ywajàc +
i -. Ustaw temperatur´ u˝y-
wajàc   i   .

Sprawdzanie nastawy od
2 do 6 (tak jak powy˝ej).

Sprawdzanie nastawy od
1 do 6 dla soboty i nie-
dzieli (tylko w trybie 5/2-
dniowe).

Ustaw w∏aÊciwy dzieƒ u˝y-
wajàc przycisków +i -
(tylko w trybie 5/2-dni).

Nastawa

Rys. 5

 24 5/2
 godz. dni

OGRANICZENIE WE WPROWADZENIU CZASÓW NASTAW

Czasy nastaw 1 i A mogà byç ustawione o ka˝dej porze dnia i nocy,
ale zazwyczaj ustawia si´ je rano.
Ka˝da nast´pna nastawa od 2 do 6 i od "B" do "D" mo˝e byç tylko
pomi´dzy czasem pierwszym nastawy i godz. 1:45 w nocy.
Nastawy 2-5 oraz "B" i "C" mogàbyç ustawione póêniej ni˝ nast´pne
nastawy, ale wtedy nast´pne nastawy sprowadzone b´dà równie˝ do
tego czasu. Np. zamieniajàc nastaw´ 2 w tabeli "Dane techniczne" na
godz. 3:00 PM (15:00) nastawy 3 i 4 równie˝b´dà o godzinie 3:00 PM
(15:00).
W ten sposób zapewnione jest nastawianie czasów w odpowiedniej
kolejnoÊci. Gdy chcesz wróciç do nastaw fabrycznych wyzeruj urzà-
dzenie tak. jak opisano wczeÊniej.

 8 do 11 15 do 18

 12 19

Nast´pne cztery nastawy to czasy w∏àczenia
i wy∏àczenia ciep∏ej wody.

Ustaw: A-ciep∏a woda w∏àczona
 B-ciep∏a woda wy∏àczona
 C-ciep∏a woda w∏àczona
 D-ciep∏a woda wy∏àczona

Powrót do trybu automaty-
cznej regulacji

Nastawa

Aby dokonaç chwilowej zmiany zaprogramowanej 
wczeÊniej temperatury nale˝y u˝yç przycisków (   ) lub 
(   ). Strza∏ka skierowana w gór´ lub w dó∏ uka˝e si´ 
na wyÊwietlaczu jako przypomnienie, ˝e program 
zosta∏ chwilowo, r´cznie zmieniony.
Wybrana w ten sposób temperatura b´dzie realizowa-
na, a˝ do czasu kolejnej nastawy.

Kiedy wciÊniemy przycisk +1HR ON, na wyÊwietlaczu 
pojawi si´ symbol (O).
W ten sposób przed∏u˝ymy okres w∏àczenia ciep∏ej 
wody o godzin´, je˝eli akurat by∏a w∏àczona lub w∏à-
czymy ciep∏à wod´ na jednà godzin´, je˝eli w danej 
chwili by∏a wy∏àczona.

Aby ustawiç zegar na w∏aÊciwà godzin´ i skorygowaç 
nastawy fabryczne tak, aby odpowiada∏y wymaga-
niom u˝ytkownika nale˝y u˝yç przycisków PROG oraz 
minus (-) i plus (+).
Rozpoczynamy od trybu regulacji automatycznej (dwu-
kropek miga); ka˝de naciÊni´cie przycisku PROG po-
woduje przejÊcie i sprawdzenie lub zmian´ kolejnej na-
stawy zgodnie z tabelà.

Zachowujàc kolejnoÊç najpierw ustawiamy godzin´     
i dzieƒ tygodnia, nast´pnie czasy i odpowiadajàce im 
temperatury w pomieszczeniu, a na koniec okresy 
w∏àczania i wy∏àczania ciep∏ej wody. W ka˝dej chwili 
mo˝esz wróciç do nastaw fabrycznych przez WYZE-
ROWAN IE  urzàdzenia,  tak jak by∏o to opisane 
wczeÊniej.
W trybie automatycznej regulacji urzàdzenie bedzie re-
gulowa∏o ogrzewanie wed∏ug wybranych temperatur.

Brak zasilania    Je˝eli urzàdzenie zostanie od∏àczone od zasilania  
- specjalnie lub w wyniku przerwy w dostawie pràdu  
- zamontowana w nim d∏ugowieczna bateria zapewni 
podtrzymanie pracy zegara i zapami´ta wprowadzo-
ny program przez 15 dni. W tym czsie wyÊwietlacz 
b´dzie dzia∏a∏ normalnie, uka˝e si´ tylko migajàcy 
symbol baterii. Szesnastego dnia ciàg∏ego braku za-
silania zegar si´ zatrzyma, a na wyÊwietlaczu pozo-
stanie jedynie dwukropek; ca∏y wprowadzony pro-
gram b´dzie pami´tany. Kiedy zasilanie zostanie 
przywrócone (po okresie d∏u˝szym ni˝ 15 dni), urzà-
dzenie uruchamia si´ poprzez naciÊni´cie jakiego-
kolwiek przycisku. Zegar rozpocznie prac´ od go-
dziny 12:00 MO i jedynà rzeczà, którà musi zrobiç 
u˝ytkownik, jest ustawienie aktualnego czasu i dnia 
tygodnia.



   Zanim przystàpisz do programowania urzàdzenie 
i obwody elektryczne muszà byç sprawdzone. W∏àcz 
zasilanie i wyzeruj urzàdzenie przez jednoczesne 
naciÊni´cie i przytrzymanie przez ok. 2 sekundy czte-
rech przycisków:   ,   , -, + a˝ wyÊwietlacz b´dzie pu-
sty. Zwolnij przyciski, a urzàdzenie rozpocznie dzia-
∏anie pokazujàc na wyÊwietlaczu 12:00PM, 16 °C, 
oraz MO (MONDAY - poniedzia∏ek), je˝eli urzàdze-
nie jest programowane w systemie 5/2-dniowym. 
PodnieÊ temperatur´ przytrzymujàc przycisk    do 
momentu, gdy regulator w∏àczy ogrzewanie; w tym 
momencie na wyÊwietlaczu powinien pojawiç si´ 
symbol p∏omienia i zapali si´ dioda po stronie 
ogrzewania. NaciÊnij przycisk +1HR OFF, powinien
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Urzàdzenie musi byç zainstalowane przez elektryka zgodnie z obowiàzujàcymi wytycznymi ochrony przeciw-
pora˝eniowej i zabezpieczone bezpiecznikiem 3A.

Instalowanie i pod∏àczenia
elektryczne

Produkt spe∏nia wymienione powy˝ej wymagania EC:
Wytyczne kompatybilnoÊci elektro-magnetycznej (ECM) (89/336/EEC0, (92/31/EEC)
Wytyczne niskonapi´ciowe (LVD) (73/23/EEC), (93/68/EEC) CE

NIE
dodatkowe
zaciski

Otwory
monta˝owe

Zaciski

C/L

Zarys urzàdzeniaminimum
30 mm

Przestrzeƒ dla
swobodnego

dost´pu
Êrubokr´tem

wejÊcie dla kabli
prowadzonych

powierzchniowo

wejÊcie dla kabli
prowadzonych
pod tynkiem

HW - ciep∏a woda
CH - centralne ogrzewanie

 Zasilanie G∏ówne HW CH HW CH Zdalny
 (bezpiecznik A3) OFF OFF ON ON czujnik

 E N L 1 2 3 4 5 6

1. Wybierz odpowiednie miejsce monta˝u regulatora.
2. Mocujàc p∏ytk´ z zaciskami pami´taj, ˝e zaciski po-
    winny znajdowaç si´ na górze, a pionowa oÊ urzà-
    dzenia znajduje si´ na osi C/L (tzn. po prawej stro-
    nie zacisku nr 4).
3. Przymocuj p∏ytk´ z zaciskami do Êciany lub do
    puszki naÊciennej.
4. Kable prowadzone powierzchniowo mogà wycho-
    dziç tylko od do∏u urzàdzenia. Przy monta˝u na
    puszce podtynkowej kable mogà wychodziç od
    ty∏u, poprzez otwór w p∏ytce z zaciskami.
5. W przypadku, gdy urzàdzenie nie wymaga pod∏àcze-
    nia uziemienia, na p∏ytce znajdujà si´ dwa dodatko-
    we zaciski N i E dla zapewnienia ciàg∏oÊci istniejà-
    cych pod∏àczeƒ.
6. Wybierz miejsce i zamontuj zdalny czujnik zgodnie
    z zasadami monta˝u termostatu pokojowego, tzn. 1,5
    m nad pod∏ogà, w miejscu nienara˝onym na prze-
    ciàgi lub oddzia∏ywanie zewn´trznych êróde∏ ciep∏a.
    Czujnik nale˝y pod∏àczyç kablem o przekroju 1mm2

    (nie nale˝y ∏àczyç gi´tkim przewodem). Kable czuj-
    nika nie mogà byç prowadzone równolegle do kabli
    zasilajàcych, aby uniknàç niebezpieczeƒstwa prze-
    bicia.
7. Na poprzednich stronach narysowane sà typowe
    schematy elektryczne, które ∏àcznie z powy˝szymi
    informacjami powinny umo˝liwiç prawid∏owe pod∏à-
    czenie elektryczne.
8. Sprawdê czy gruz i kurz zosta∏ ca∏kowicie usuni´ty
    wokól urzàdzenia.
9. Regulator mo˝e buç ustawiony na programowanie
    24-godzinne lub 5/2-dniowe. Fabrycznie urzàdzenie

    ustawione jest na program 5/2-dniowy, w pozycji nie
    zwartej - do uk∏adów pompowych c.o. i c.w.u. Aby
    prze∏àczyç regulator na programowanie 24-godzin-
    ne, nale˝y przestawiç mikroprze∏àczniki 2 i 3, znaj-
    dujàce si´ z ty∏u urzàdzenia w pozycji 24 HR. Aby 
    prze∏àczyç regulator w po∏o˝enie zwarte, np. gdy 
    mamy grawitacyjny obieg ciep∏ej wody, nale˝y mi-
    kroprze∏àcznik 1 ustawiç w po∏o˝eniu GRAVITY.

10. UmieÊç regulator na dwóch zaczepach znajdujà-
      cych si´ w górnej cz´Êci p∏ytki z zaciskami i dokr´ç
      Êrubki mocujàce na dole regulatora.

Sprawdzanie prawid∏owoÊci
pod∏àczeƒ

pojawiç si´ symbol kranu i zapali si´ dioda po stronie 
ciep∏ej wody. Nastaw termostat na zasobniku ciep∏ej 
wody (je˝eli jest zamontowany) i sprawdê, czy dzia∏a 
prawid∏owo.

   Nast´pnie naciÊnij przycisk    temperatury do mo-
mentu gdy symbol p∏omienia zniknie z wyÊwietlacza i 
dioda po stronie ogrzewania przestanie Êwieciç. Na-
ciÊnij przycisk +1HR OFF, aby skasowaç dodatkowà 
godzin´ w∏àczenia ciep∏ej wody. Symbol kranu i dio-
da po stronie ciep∏ej wody powinny zniknàç.
   Sprawdê, czy rzeczywiÊcie ogrzewanie i ciep∏a 
woda zosta∏y wy∏àczone.

WA˚NE: TP9 nie ma styków beznapi´ciowych, dlatego nie 
nale˝y go pod∏àczaç do urzàdzeƒ niskonapi´cio-
wych. Zdalny czujnik musi byç pod∏àczony kablem 
podwójnie izolowanym.

 W celu zdj´cia regulatora ze Êciany nale˝y najpierw 
od∏àczyç zasilanie, nast´pnie poluzowaç dwie Êrubki 
od spodu regulatora i delikatnie unoszàc zdjàç 
regulator z p∏ytki z zaciskami.



Arkusz informacyjny TP9 - Instrukcja U˝ytkownika

03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/200648



03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/2006 49

Arkusz informacyjny RET-B
Termostat pokojowy
o zasilaniu bateryjnym

Zastosowanie

   Termostat pokojowy RET B posiada zasilanie ba-
teryjne. ¸àczy on w sobie tradycyjny termostat z ana-
logowym ustawianiem i ciek∏okrystaliczny wyÊwie-
tlacz, który pokazuje mierzonà temperatur´ i stan 
pracy termostatu.

   RET-B zapewnia dok∏adnà regulacj´ temperatury 
bez potrzeby pod∏àczania zewn´trznego zasilania. 
Termostat ten jest idealnym rozwiàzaniem dla syste-
mów modernizowanych, zast´puje on wtedy termo-
stat bimetaliczny.
   Podczas normalnego trybu pracy wyÊwietlacz 
pokazuje aktualnà temperatur´ w pomieszczeniu      
i chwilowe zmiany temperatury wyst´pujàce pod-
czas ustawiania temperatury pokr´t∏em. Na wyÊwie-
tlaczu pojawia si´ informacja o stanie wyjÊcia prze-
kaênikowego oraz o koniecznoÊci wymiany baterii. 
Dzi´ki zastosowaniu mikroprocesora termostat daje

u˝ytkownikowi nast´pujàce mo˝liwoÊci niespoty-
kane w tradycyjnych termostatach:
   Wybór regulacji chrono-proporcjonalnej lub w∏àcz/ 
   wy∏àcz
   Wybór iloÊci cykli w regulacji chrono-proporcjonal-
   nej
   Wybór trybu ogrzewania lub ch∏odzenia
   Wybór opóênienia w∏àczenia agregatu ch∏odzàce-
   go
   Wybór skali Celsjusza lub Farenheita

Inne cechy termostatu RET B:

• Beznapi´ciowe zaciski obs∏ugujàce obwody do
   230V
• Analogowe ustawianie temperatury u∏atwiajàce
   obs∏ug´
• WyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny
• Dostosowanie do systemów grzewczych i ch∏o-
   dzàcych

Dost´pne modele:

RET B
Podstawowa wersja termostatu z analogowym usta-
wianiem i wyÊwietlaczem ciek∏okrystalicznym.

RET B-LS
Termostat z analogowym ustawianiem i wyÊwietla-
czem ciek∏okrystalicznym. Dodatkowo posiada prze-
∏àcznik funkcyjny Auto/Off, którym wy∏àczamy ter-
mostat, jeÊli nie jest potrzebny. Po wy∏àczeniu ter-
mostatu na wyÊwietlaczu pojawi si´ informacja, ˝e 
termostat zosta∏ wy∏àczony.

Dane techniczne RET BModel z po∏àczeniem
przewodowym

RET B-LS

Numer katalogowy 087N725100 087N725500

RET B-RFModel bezprzewodowy RET B-LS-RF

Numer katalogowy 087N727000 087N727200
Zakres temperatury 5 - 30 °C

Pokr´t∏o nastawy i wyÊwietlacz • •

Wy∏àcznik •

Prze∏àcznik dzieƒ/noc

Wskaênik zu˝ycia baterii • •

Napi´cie pracy 10 - 230 Vac

Obcià˝alnoÊç styków 3 (1) A

Dok∏adnoÊç regulacji ±1 °C

Maks. temperatura otoczenia 45 °C

Zasilanie 2 x AA/MN 1500 baterie alkaliczne

Wymiar 88 szer. x 87 wys. x 42 g∏´b.

Rodzaj prze∏àcznika SPDT typ 1B



Arkusz informacyjny RET-B, termostat pokojowy o zasialniu bateryjnym

03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/200650

Regulacja
chronoproporcjonalna

Tradycyjny termostat pokojowy z regulacjà
ON / OFF jedynie w∏àcza lub wy∏àcza êród∏o
ciep∏a i pomp´ cyrkulacyjnà.

Z powodu bezw∏adnoÊci cieplnej systemu
grzewczego i stosunkowo du˝ej strefy nieczu-
∏oÊci takich termostatów w pomieszczeniu,
mogà zaistnieç du˝e wahania temperatury,
powodujàc obni˝enie komfortu cieplnego.

Regulacja chronoproporcjonalna, którà posiada
RET-B rozwiàzuje ten problem poprzez w∏à-
czanie êród∏a ciep∏a w regularnych odst´pach
czasu, zapewniajàc stabilnà temperatur´ grzej-
ników bez zb´dnych przegrzewów lub obni˝eƒ

temperatury, co mog∏oby powodowaç dyskom-
fort dla u˝ytkowników.

Regulacja ta opiera si´ na za∏o˝eniu pasma
proporcjonalnoÊci 2 K, co oznacza, ˝e urzà-
dzenie grzewcze pracuje z maksymalnà wydaj-
noÊcià, gdy temperatura powietrza w pomiesz-
czeniu jest o 2 K lub wi´cej ni˝sza od tempe-
ratury zaprogramowanej.

Poni˝szy diagram ukazuje zale˝noÊç pomi´dzy
czasami w∏àczeƒ i wy∏àczeƒ w ciàgu jednego
cyklu, a odchy∏kà od zaprogramowanej tempe-
ratury.

3 Cykle Czas wy∏àczenia 0 5 10 15 20

/godz. Czas w∏àczania 20 15 10 5 0

6 Cykli Czas wy∏àczenia 0 2,5 5 7,5 10

/godz. Czas w∏àczania 10 7,5 5 2,5 0

0% 25% 50% 75% 100%

100%Zaprogramowana
temperatura

75% 50% 25% 0%

25%

0%
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75%

100%

OFF
(czas
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Dane techniczne
odbiornika
(dot. modeli RF)

Cechy RX1 RX2 RX3

Nr katalogowy 087N747600 087N747700 087N747800

Odbiornik jednokana∏owy wspó∏pracujàcy

z jednym termostatem

Odbiornik dwukana∏owy wspó∏pracujàcy

z dwoma termostatami

Odbiornik trzykana∏owy wspó∏pracujàcy

z trzema termostatami

Samouczenie nadawanego kodu termostatu

Cz´stotliwoÊç komunikacji 433.92 MHz

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Obcià˝alnoÊç styków 3 (1) A

Typ przeka nika 1 x SPDT 1 x SPDT 1 x SPDT

2 x SPST1 x SPST

Podtrzymanie pami´ci Elektroniczne, gdy zanika zasilanie

Wymiary (mm) 132 szer. x 88 wys. x 32 g∏´b.

•

•

•

•
•
•
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Po∏àczenie elektryczne

RET B RET B-LS

1 2 3 1 2 3

NC NO

OFF ON COM

Uk∏ad
elektroniczny

NC NO

OFF ON COM

Uk∏ad
elektroniczny

Ustawienia
mikroprze∏àczników

Termostat ustawiony na tryb - grzanie Termostat ustawiony na tryb - ch∏odzenie

Nr prze-
∏àcznika

Nr prze-
∏àcznika

Ustawienia UstawieniaDzia∏anie Dzia∏anie

1
2
3
4

lub
1
2
3
4

lub
1
2
3
4

1
2
3
4

lub
1
2
3
4

lub
1
2
3
4

Grzanie
W∏./Wy∏.

Nieaktywny
°C (zmiana na °F)

Grzanie
Chrono

3 cykle na godzin´
°C (zmiana na °F)

Grzanie
Chrono

6 cykli na godzin´
°C (zmiana na °F)

Ch∏odzenie
Bez opóênienia

Nieaktywny
°C (zmiana na °F)

Ch∏odzenie
Opóênienie w∏àczenia
agregatu ch∏odzàcego

2 min opóênienie w∏àczenia
agregatu ch∏odzàcego

°C (zmiana na F)
Ch∏odzenie

Opóênienie w∏àczenia
agregatu ch∏odzàcego

4 min opóênienie w∏àczenia
agregatu ch∏odzàcego

°C (zmiana na °F)
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Cechy produktu

RET B-LSRET B

Wszystkie modele

Nastawianie temperatury: Temperatur´ ustawiç 
obracajàc pokr´t∏em - wartoÊç pojawi si´ na wyÊwie-
tlaczu i b´dzie migaç. Po chwili na jej miejsce wy-
Êwietlona zostanie wartoÊç aktualnej temperatury    
w pomieszczeniu.
Wskazania aktualnej temperatury: Na wyÊwietla-
czu wyÊwietlana jest aktualna temperatura do mo-
mentu zmiany jej nastawy.
Stan pracy termostatu: (tryb grzanie) symbol 
p∏omienia pojawi si´ gdy temperatura jest poni˝ej 
nastawionej.
Stan pracy termostatu: (tryb ch∏odzenie) symbol 
p∏atka Êniegu pojawi si´, gdy temperatura jest po-
wy˝ej nastawionej. Termostat opóênia w∏àczenie

agregatu ch∏odzàcego w celu wyd∏u˝enia cyklów 
jego pracy. Sygnalizowane jest to miganiem wy-
Êwietlanej wartoÊci.
Wskaênik zu˝ycia baterii: JeÊli wymagana jest 
zmiana baterii, to na wyÊwietlaczu pojawia si´ jej 
symbol. Wymiana powinna nastàpiç w ciàgu 15 dni. 
Po tym czasie nastàpi samoczynne jego wy∏àczenie 
- na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis "Off".

Dot. RET B-LS
Termostat wyposa˝ony jest w wy∏àcznik. JeÊli usta-
wiony jest w pozycji "I" termostat reguluje wed∏ug 
nastawionej temperatury. Pozycja "O" oznacza 
wy∏àczenie termostatu - na wyÊwietlaczu pojawi si´ 
napis "Off"

Wymiana baterii Zanik napi´cia
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Monta˝

1 2 3
ONOFF

temp. maleje - styki 1-3
temp. roÊnie  - styki 2-3

COM

Pod∏àczenie przewodów
(nie dotyczy modeli RF)

• zasilanie bateryjne

• ∏odzenie

•
• ∏àczenia agregatu
   ch∏ à



Po zaprogramowaniu termostatu powinna byç usta-
lona komunikacja mi´dzy termostatem a odbiorni-
kiem.
System jednostrefowy z odbiornikiem RX1
1. PrzyciÊnij na 3 s przycisk LEARN na termostacie.
    Termostat wyÊle sta∏y sygna∏, który zawiera unikal-
    ny kod; trwa to 5 min.
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX1 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
W tym czasie RX1 zarejestruje unikalny kod i w przy-
sz∏oÊci b´dzie reagowaç na wszystkie transmisje      
z tego termostatu.

System dwustrefowy z odbiornikiem RX2
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX2 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu.
    W tym czasie RX2 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszyst-
    kie transmisje z tych termostatów.
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Ustalanie komunikacji
radiowej mi´dzy
termostatem
i odbiornikami
RX1, RX2 i RX3

System trzystrefowy z odbiornikiem RX3
1. Jak dla (RX1).
2. W czasie powy˝szych 5 min. przyciÊnij w RX3 na
    3 s jednoczeÊnie przyciski "PROG" i "CH1".
    Powtórz powy˝sze czynnoÊci dla "CH2" i drugiego
    termostatu oraz dla "CH3" i trzeciego termostatu.
    W tym czasie RX3 zarejestruje wysy∏ane unikalne
    kody i w przysz∏oÊci b´dzie reagowa∏ na wszystkie
    transmisje z tych termostatów.

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika.

Instrukcja

CH1 CH2 CH3

PROG

U˝yj tylko podczas programowania komunikacji

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ odbiornika

Przyciski bezpieczeƒstwa ON, wciÊnij je gdy zaniknie komunikacja radiowa; wciÊnij ponownie gdy
komunikacja radiowa b´dzie przywrócona aby przejÊç do trybu AUTO.

Krok 1. Typ C,   PrzyciÊnij na 3 s przycisk LEARN (schowany pod pokr´t∏em)
Uwaga: termostat wysy∏a sygna∏ bez przerwy przez 5 minut
Krok 2. RX1
 PrzyciÊnij na 3 s przyciski PROG i CH1
Krok 2. RX2 / RX3
 Powtórz 1 i 2 dla ka˝dego wspó∏pracujàcego termostatu i kana∏u

Âwiecàca dioda sygnalizuje prac´ danego kana∏u
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Pod∏àczenie
przewodów RX

Monta˝ RX

Blokowanie i ograniczenie
temperatury
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Arkusz informacyjny RET 230
Elektroniczne termostaty pokojowe
z prze∏àcznikami funkcji
ogrzewanie/ch∏odzenie

Zastosowanie

RET 230CO1 RET 230CO3

• Szeroki zakres zastosowaƒ
• Zwarta budowa
• Elektroniczna dok∏adnoÊç
• Konstrukcja naÊcienna

Produkty przeznaczone sà przede wszystkim 
na rynek ogrzewania i klimatyzacji, gdzie istnie-
je zapotrzebowanie na urzàdzenia o zwi´kszo-
nej funkcjonalnoÊci. Wszystkie modele posia-
dajà ró˝ne kombinacje dost´pnych dla u˝ytko-
wnika dodatkowych prze∏àczników funkcji.

RET 230LS: Termostat, który mo˝e byç zasto-
sowany w systemach ogrzewania lub ch∏odze-
nia, posiada wbudowany prze∏àcznik, pozwala-
jàcy na wy∏àczenie sygna∏u wyjÊciowego. Nie 
posiada wyjÊcia na wentylator. Wyst´puje w 
wersji RET 230LS2 ze stykami beznapi´ciowy-
mi.

RET 230C3: Zaprojektowany zosta∏ do wyko-
rzystania w systemach ch∏odzenia z klimakon-
wektorami. Posiada wbudowany trójpozycyjny 
prze∏àcznik, który pozwala na wybranie jedne-
go z trzech biegów wentylatora oraz prze∏àcz-
nik zmiany trybu pracy wentylatora (ON/OFF/ 
AUTO). Ten ostatni pozwala u˝ytkownikowi na 
wybranie czy wentylator ma dzia∏aç ca∏y czas 
czy tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba ch∏o-
dzenia. 

RET 230CO2: Zaprojektowany do wykorzysta-
nia w systemach zmiennych, dwufunkcyjnych. 
Pozwala na r´cznà zmian´ trybu pracy termo-
statu mi´dzy sterowaniem ogrzewaniem w zi-
mie i ch∏odzeniem w lecie. Drugi, dwupozycyj-
ny prze∏àcznik, pozwala u˝ytkownikowi na wy-
∏àczenie w razie potrzeby, sygna∏u wyjÊciowe-
go termostatu. 

RET 230CO3: Zaprojektowany do wykorzysta-
nia w systemach zmiennych, dwufunkcyjnych. 
Pozwala na r´cznà zmian´ trybu pracy termo-
statu mi´dzy sterowaniem ogrzewaniem w zi-
mie i ch∏odzeniem w lecie. Drugi, trójpozycyjny 
prze∏àcznik, pozwala u˝ytkownikowi na wybra-
nie jednego z trzech biegów wentylatora.
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Dane techniczne Termostaty do wykorzystania w systemach z centralnà zmianà mi´dzy sterowaniem
ch∏odzeniem i ogrzewaniem

Numer katalogowy

Elektroniczne termostaty typu
RET 230 z prze∏àcznikami funkcji

Termostat do systemów zmiennych
ogrzewania/ch∏odzenia
Wybór trybu pracy wentylatora:
automatyczny/ciàg∏y z mo˝liwoÊcià
wy∏àczenia systemu

Strefa nieczu∏oÊci <1K

Zasilanie 230 V, 50/60 Hz *)

WartoÊç znamionowa prze∏àczników 2 (1) A

Zakres temperatur 5-30 °C
Wymiary (mm) 85 x 87 x 42 (szerokoÊç x wysokoÊç x g∏´bokoÊç)

RET 230CO2

087N702200

•

RET 230CO3

087N703200

•

•(1)

WyjÊcie dla trójbiegowego wentylatora •

Wybór trybu pracy systemu:
wy∏àczony/automatyczny

•

Wybór trybu pracy lato/zima
(ogrzewanie/ch∏odzenie)

•

WyjÊcie dla jednobiegowego
wentylatora

(1) Prze∏àcznik oznaczony symbolami
(2) Prze∏àcznik oznaczony s∏ownie

•

Wybór trybu pracy:
lato/wy∏àczony/zima
(ogrzewanie/wy∏àczony/ch∏odzenie)

Termostaty do u˝ytku w systemach niezniennych

Numery katalogowe

Elektroniczne termostaty typu
RET 230 z prze∏àcznikami funkcji

Termostat do sterowania ogrzewaniem

Termostat do sterowania ch∏odzeniem

Strefa nieczu∏oÊci <1K

Zasilanie 230 V, 50/60 Hz *)

WartoÊç znamionowa prze∏àcznika 2 (1) A

Zakres temperatur 5-30 °C
Wymiar (mm)

*) Wszystkie modele wyst´pujà w wersji 24 V.

85 x 87 x 42 (szerokoÊç x wysokoÊç x g∏´bokoÊç)

RET 230C3

087N702300

RET 230LS

087N700700

•(3)

WyjÊcie dla trójbiegowego wentylatora

•

•

Termostat do sterowania ogrzewaniem
lub ch∏odzeniem

Wybór trybu pracy systemu
wy∏àczony/automatyczny

•

•

(3) Modele 230LS wyposa˝one sà w styki SPDT, które mogà byç wykorzystane w systemach ogrzewania lub ch∏odzenia

Wybór trybu pracy wentylatora:
automatyczny/ciàg∏y z mo˝liwoÊcià
wy∏àczania systemu

•

•

Diody dzia∏ania systemu i
zapotrzebowanie na ch∏odzenie
lub grzanie
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Wymiary

Schematy pod∏àczeƒ

4285

3

7887

RET 230C03

Sw1 Sw2

RET 230C02

Sw2Sw1

Sw1 Sw2

RET 230C3 RET 230LS

Sw1
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2)1)

4)3)

6)5)

7)

Monta˝
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Arkusz informacyjny Termostaty programowalne do
ogrzewania / ch∏odzenia typu 6000

w systemach wymuszonego ruchu powietrza.
Pozwalajà na regulacj´ sekwencyjnà z jednym
przedzia∏em temperatury dla ogrzewania i jed-
nym dla ch∏odzenia. Podwójna nastawa tem-
peratury (dla ogrzewania i ch∏odzenia) zapew-
nia uzyskanie maksymalnej wydajnoÊci. 
Mogà pracowaç z wentylatorem jedno- lub
trzybiegowym.

• Dost´pne w wersjach zasilanych bateryjnie,
   napi´ciem 24V lub 230 V
• Modele wykorzystywane do ogrzewania lub
   ch∏odzenia, wybór funkcji w czasie instalacji
• Modele do u˝ytku w instalacjach 2-rurowych
   (zmiennych)
• ¸atwe w u˝yciu programowanie 5-dniowe/
   2-dniowe
• Mo˝liwoÊç zaprogramowania do 4 ustawieƒ
   temperatury w ciàgu dnia, w tym mo˝liwoÊç
   wy∏àczenia urzàdzenia
• Du˝y, czytelny wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny
• Dost´pne wersje ze zdalnymi czujnikami

  Termostaty typu 6000 do ogrzewania / ch∏o-
dzenia zapewniajà energooszcz´dnà kontrol´
systemów grzewczych i ch∏odniczych.

Modele HC
  Modele te, zaprojektowane sà do sterowania
systemami 4-rurowych klimakonwektorów lub

na podstawowe skonfigurowanie urzàdzenia.
Szczegó∏y pokazane sà na rysunkach poni˝ej.

Z ty∏u termostatu znajduje si´ kilka mikroprze-
∏àczników DIL, pozwalajàcych instalatorowi

Zastosowanie

Ustawienia wykonywane
podczas instalacji

Modele HC

REGULACJA CHRONO-
PROPORCJONALNA
WY¸ÑCZENIE OPÓèNIE-
NIE SPR¢˚ARKI

PRZE¸ÑCZNIK
NIEWYKORZYSTYWANY

2 NASTAWY TEMPERA-
TURY DZIENNIE

REGULACJA ON/OFF

PRZE¸ÑCZNIK
NIEWYKORZYSTYWANY

4 NASTAWY TEMPERA-
TURY DZIENNIE

W¸ÑCZENIE OPÓèNIE-
NIE SPR¢˚ARKI



Opcja Opis Modele Ustawienie Mo˝liwe ustawienia
   fabryczne podczas instalacji
0 Wy∏àczenie dzia∏ania Wszystkie Przyciski dzia∏ajàce Przyciski niedzia∏ajàce
 przycisków
2 Czas dzia∏ania wentylatora po Wszystkie Wy∏àczony 30, 60 lub 90 sekund
 wy∏àczeniu ch∏odzenia
4 WielkoÊç martwej strefy Wszystkie 2K 1,2,3 lub 4 K
 pomi´dzy temperaturami
 pracy przy ogrzewaniu i
 ch∏odzeniu
A Czas opóênienia spr´˝arki – HCS i HC 2 minuty 3, 4 lub 5 minut
 dost´pne tylko przy
 w∏àczeniu opcji
 mikroprze∏àcznikiem DIP
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Ustawienia
oprogramowania

Dane techniczne

Zamawianie
  typ nr kat. typ nr kat. typ nr kat.
 Ogrzewanie lub ch∏odzenie, zmiana automatyczna - system 4-rurowy
 1 pr´d.went. HC6110-1 087N706200 HC6111-1 087N707600 HC6113-1 087N706700
 3 pr´d.went. HC6110-3 087N705300 HC6111-3 087N707100 HC6113-3 087N705700

 zasilanie bateryjne zasilanie 24 V zasilanie 230 V

èród∏o zasilania:
Modele zasilane bateriami Dwie baterie alkaiczne typu AA (bez mo˝liwoÊci
 ponownego ∏adowania)
Modele zasilane napi´ciem 24 V 20 - 30 V, 50/60 Hz
Modele zasilane napi´ciem 230 V 195 - 265 V, 50/60 Hz
Zakres temperatury Przy ogrzewaniu -  5 - 30 °C i wy∏àczony
 Przy ch∏odzeniu - 16 - 37 °C i wy∏àczony
Dok∏adnoÊç pomiaru temperatury ± 1 F (± 0,5 °C)
Temperatura zmiany trybu pracy dla czujnika Ogrzewanie-ch∏odzenie: 16 °C
temperatury wody w modelach z tà opcjà Ch∏odzenie-ogrzewanie 30 °C
WielkoÊç martwej strefy 1, 2, 3 lub 4 °C
WartoÊç znamionowa napi´cia na stykach 20 - 250 V, 50/60 Hz
WartoÊç znamionowa pràdu przewodzonego 10 mA - 3A dla obcià˝enia o charakterze
przez styki rezystancyjnym, 1A dla obcià˝enia o charakterze
 indukcyjnym
Prze∏àcznik Styki beznapi´ciowe SPDT
Dok∏adnoÊç pomiaru czasu ± 1 minuta
Podtrzymywanie pami´ci Modele zasilane napi´ciem 24 V, 230 V - 15 dni
 Modele zasilane bateriami: 1 minuta - czas na
 zmian´ baterii
Stopieƒ ochrony IP 30
Wymiary (mm) Wszystkie modele: 130 x 100 x 37 (szerokoÊç x
 wysokoÊç x g∏´bokoÊç)
WartoÊç znamionowa napi´cia impulsowego 2,5 KV
Wytrzyma∏oÊç obudowy 75 °C

Termostaty typu 6000 pozwalajà na zmian´ w oprogramowaniu podczas instalacji urzàdzenia ustawieƒ
niektórych zaawansowanych opcji. Szczegó∏y przedstawia poni˝sza tabela.
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Ustawienia
prze∏àczników DIL

HC 6000 -

Termostat do wspó∏pracy z wentylatorem
1-biegowym

Termostat do wspó∏pracy z wentylatorem
3-biegowym

Ty∏ termostatu

Termostaty ogrzewania/ch∏odzenia do syste-
mów 4-rurowych, z automatycznym wyborem 
funkcji.

 Wymontuj termostat z panelu Êciennego, a na-
st´pnie ustaw lub zmieƒ ustawienia mikroprze-
∏àczników DIL. Prze∏àczniki znajdujà si´ z ty∏u 
termostatu na p∏ytce z obwodami i sà wyraênie 
oznaczone.

 Uwaga: Szczegó∏owe informacje na temat wy-
montowywania termostatu z panelu Êciennego 
znajdujà si´ w instrukcji instalacyjnej.

 Funkcje poszczególnych prze∏àczników i ich 
ustawienia fabryczne pokazane sà na pierwszej 
stronie karty katalogowej.

Mikroprze∏àczniki
DIL

88 8.8
HEAT COOL

Temperatura grzania

Ch∏odzenie w∏àczone

Ogrzewanie w∏àczone

R´czne zwi´kszenie
temperatury

Wskaênik wyÊwietlania
temperatury

Wskaênik zu˝ycia
baterii

Klawiatura
zablokowana Dzieƒ tygodnia

1=poniedzia∏ek

Wentylator w∏àczony
(je˝eli jest wybrana opcja
SMART-FAN)

Wentylator: w∏àczony

Wentylator: tryb automatyczny

Tryb wy∏àczenia

Tryb ch∏odzenia

Temperatura ch∏odzenia

Zegar lub temperatura

Tryb grzania

Tryb automatyczny

R´czne zmniejszenie
temperatury

Numer programu

°C8
AM

°C

1 2 3 4 5 6 7
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Wa˝ne: Przed rozpocz´ciem programowania nale˝y wyzerowaç termostat, wciskajàc 
 przycisk RESET.
 Je˝eli ˝aden z przycisków nie b´dzie u˝yty przez 2 minuty urzàdzenie powróci do
 trybu pracy.
 Wszystkie dokonane dotychczas zmiany zostanà zachowane.

Ustawienie zegara - nale˝y wcisnàç SELECT oraz      
i przytrzymaç 2 sek. w celu zmiany zegara mi´dzy 
12 a 24 godzinnym.
Wybór skali temperatury - nale˝y wcisnàç SELECT 
oraz      i przytrzymaç przez 2 sek. - wyÊwietlacz 
poka˝e aktualnà temperatur´.
Wciskajàc SELECT oraz FAN i przytrzymujàc przez 2 
sek. przechodzimy mi´dzy skalà w stopniach Cel-
sjusza i Farenheit’a.
Ponowne wybranie SELECT i      spowoduje powrót 
do wyÊwietlania czasu. 

Ostatnia operacja nie jest konieczna, termostat mo-
˝e ciàgle wyÊwietlaç aktualnà temperatur´.
Aktualny czas i dzieƒ tygodnia - wciskajàc PROG a 
nast´pnie pos∏ugujàc si´ przyciskami + lub - usta-
wiamy aktualnà godzin´.
Kolejne wciÊni´cie PROG spowoduje przejÊcie do 
trybu wybrania aktualnego dnia tygodnia za pomocà 
przycisków + lub - (1- poniedzia∏ek, 7- niedziela).

Nastawy u˝ytkownika

 Ponowne wciÊni´cie PROG pozwoli na rozpocz´cie 
programowania nastaw temperatur. + lub- pozwala 
na ustawienie czasu pierwszej nastawy.
Kolejne u˝ycie PROG pozwoli na okreÊlenie tempe-
ratur ogrzewania (     ,     ) i ch∏odzenia (+, -).
Ka˝de nast´pne wciÊni´cie PROG umo˝liwi dokona-
nia nastaw dla kolejnych trzech przedzia∏ów czaso-
wych - analogicznie jak dla pierwszego.

Je˝eli termostat ustawiony jest na programowanie 
5/2 dniowe wciskajàc PROG , przechodzimy mi´dzy 
nastawami dni tygodnia i dni weekendu. Je˝eli 7-
dniowe przechodzimy mi´dzy kolejnymi dniami ty-
godnia. Dokonywanie nastaw godziny i temperatur 
jest analogiczne.

Programowanie nastaw
temperatury

   PrzejÊcie pomi´dzy poszczególnymi trybami pracy 
dokonuje si´ przy u˝yciu SELECT.

HC      - AUTO - termostat samoczynnie prze∏àcza
 mi´dzy ogrzewaniem a ch∏odzeniem we-

 d∏ug zaprogramowanych temperatur.
 HEAT  - jak wy˝ej,
 COOL - jak wy˝ej,
 OFF    - jak wy˝ej.

Tryby pracy

NaciÊni´cie przycisku FAN powoduje wybranie:

Trybu AUTO - wentylator pracuje wtedy, kiedy jest 
taka potrzeba.

Trybu ON - wentylator pracuje w sposób ciàg∏y.

SMART-FAN - wentylator pracuje w sposób ciàg∏y 
do czasu kolejnej nastawy, przechodzi wtedy w tryb 
AUTO.

Tryb pracy wentylatora

W celu wybrania programu weekendowego w ciàgu 
dni tygodnia (je˝eli termostat pracuje w cyklu 5/2 
dni) nale˝y nacisnàç     oraz     i przytrzymaç 2 sek. 
Z pierwszà nastawà nast´pnego dnia termostat 
wróci do normalnego trybu pracy. 

Wybór programu
weekendowego
w ciàgu tygodnia

FAN AUTO

FAN

x1

FAN

x3

x2

FAN

FAN ON
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Tryb zaawansowanego programowania – 
opcja 0: od∏àczanie klawiatury

Wa˝ne: Nie nale˝y w∏àczaç tej funkcji przed wy-
braniem wszystkich innych ustawieƒ.

a) Cecha ta pozwala w∏aÊcicielowi budynku na wy-
∏àczenie mo˝liwoÊci programowania wszystkich fun-
kcji i ograniczenie zakresu regulacji temperatury 
przez u˝ytkownika do ± 2 C.
b) Ustawienie fabryczne:
Funkcja wy∏àczona (OFF),
klawiatura dzia∏ajàca

c) Inna mo˝liwoÊç: funkcja w∏àczona (ON), wybór 
funkcji nast´puje przy pomocy przycisków + lub –.

Pami´taj: kiedy klawiatura jest wy∏àczona, mo-
˝liwoÊç ingerencji u˝ytkownika w program przy 
pomocy przycisków    lub    jest ograniczona do 
zakresu ± 2 C.

d) NaciÊnij PROG, aby przejÊç
do nast´pnej opcji.

Tryb zaawansowanego programowania – 
opcja A: ustawianie czasu opóênienia spr´-
˝arki

Uwaga: Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy mi-
kroprze∏àcznik DIL 2 (opóênienie spr´˝arki) jest 
ustawiony w pozycji: w∏àczone.

Pami´taj: Opcja ta jest dost´pna tylko w modelach 
z wyjÊciem dla ch∏odzenia.

a) Pozwala osobie, która instaluje urzàdzenie, na 
wybranie minimalnego czasu wy∏àczenia spr´˝arki.
b) Ustawienie fabryczne:
minimalny czas wy∏àczenia
spr´˝arki: 2 minuty.
c) Inne mo˝liwoÊci:
1, 3, 4 lub 5 minut.

d) Przy pomocy przycisków + lub – wybierz ˝àdany 
czas

e) NaciÊnij PROG, aby przejÊç do nast´pnej opcji

Tryb zaawansowanego programowania – 
opcja 2: ustawianie czasu dzia∏ania wenty-
latora po zakoƒczeniu och∏adzania pomie-
szczenia

Pami´taj: Opcja ta jest dost´pna tylko w modelach 
z wyjÊciem dla ch∏odzenia.

a) Pozwala na wybranie czasu dzia∏ania wentylatora 
po zakoƒczeniu och∏adzania pomieszczenia.
b) Ustawienie fabryczne:
funkcja jest wy∏àczona (OFF)
c) Inne mo˝liwoÊci:
30, 60 lub 90 sekund.

d) Przy pomocy przycisków + lub – wybierz ˝àdany 
czas

e) NaciÊnij PROG, aby przejÊç do nast´pnej opcji

Zaawansowane
ustawienia
programowe

+ –
lub

PROG

+ –
lub

PROG

+ –
lub

PROG

Tryb zaawansowanego programowania – 
opcja 4: ustawienie wielkoÊci martwej stre-
fy temperaturowej mi´dzy ogrzewaniem a ch∏o-
dzeniem

a) Pozwala osobie instalujàcej urzàdzenie lub w∏aÊ-
cicielowi budynku na ustalenie minimalnej wielkoÊci 
martwej strefy mi´dzy
ogrzewaniem
a ch∏odzeniem
pomieszczenia
b) Ustawienie
fabryczne: 2 C

c) Inne mo˝liwoÊci: 1, 3 lub 4 C. Wybierz odpowied-
nià opcj´ przy pomocy przycisków + lub –.

d) NaciÊnij PROG, aby powróciç do trybu pracy 
(RUN).

+ –
lub

PROG

Ten tryb programowania pozwala w∏aÊcicielowi bu-
dynku na ograniczenie u˝ytkownikowi mo˝liwoÊci 
programowania lub ingerencji w program pracy ter-
mostatu. Takie dzia∏anie mo˝e mieç na celu ochron´ 
systemu przed zbytnià eksploatacjà lub poprawienie 
wydajnoÊci systemu. Poni˝ej przedstawiony jest pe∏-
ny opis opcji ustawieƒ. 
Aby wejÊç w tryb zaawansowanych ustawieƒ progra-
mowych nale˝y jednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç 
przez 2 sekundy przyciski PROG, SELECT i FAN.

Uwaga: Urzàdzenie automatycznie wychodzi z trybu 
zaawansowanego programowania, je˝eli przez dwie 
minuty nie jest naciskany ˝aden przycisk.

Aby wyjÊç z trybu zaawansowanego programowania 
i powróciç to trybu pracy (RUN) nale˝y wcisnàç 
przycisk PROG, nawet do 4 razy w zale˝noÊci od 
tego, która opcja jest wybrana.

PROG SELECT FAN

+ +

PROG
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Monta˝

Po∏àczenia przewodów

Maksymalnie przewód 1,5 mm2
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Mocowanie do Êciany

Uruchomienie
(tylko modele
zasilane bateryjnie)

Wymiana baterii
(tylko modele
zasilane bateryjnie)
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Arkusz informacyjny ATC oraz ATF
Termostaty przylgowe

Zastosowanie

Dane techniczne

Pod∏àczenia elektryczne

Numer katalogowy 041E000000 087N671200
°C) 20-90 10-90

Napi´ ∏à 230 Vca, 50 Hz 230 Vca, 50 Hz
Znamionowa obcià˝alnoÊç ów prze∏àcznika 15(2.5)A 6(2)A
Typ prze∏àcznika SPDT SPDT
Odchy∏ka regulacji (K) 6-10 8

•
Dostarczany z opaskà mocuj •
Rozmiary (mm) Szer. 40 40

Wys. 120 85
G∏´b. 58 58

Termostat ATC
na zasobnik

Termostat ATF na
na rur´

przed zamro˝eniem

ATC A

• Dok∏adna regulacja temperatury dajàca oszcz´d-
   noÊç zu˝ycia energii
• NiezawodnoÊç dzia∏ania
• ¸atwoÊç instalowania i pod∏àczenia elektrycznego
• Wyeliminowanie niebezpieczeƒstwa wyp∏ywu zbyt
   goràcej wody z punktów czerpalnych
• WszechstronnoÊç zastosowaƒ
• Odpowiedni do wi´kszoÊci systemów grzewczych

ATC przylgowy termostat na zasobnik

Monta˝ odbywa si´ za pomocà do∏àczonej specjal-
nej opaski. Termostaty posiadajà zestyk jednobie-
gunowy prze∏àczny (SPDT), co pozwala na zastoso-
wanie go do wszystkich zaworów HS i HP. Termo-
staty sà dostarczane bez okablowania, co umo˝li-
wia dostosowanie wykonywanych po∏àczeƒ do 
standardów w instalacji.
Dzia∏anie termostatu oparte jest na bimetalu, a z po-
wierzchnià zasobnika styka si´ metalowà podstawà.
Gwarantuje to dok∏adnà regulacj´ temperatury      
w szerokim zakresie temperatury (20-90°C).
Typowym zastosowaniem termostatu jest sterowa-
nie pompà ∏adujàcà, a tak˝e w uk∏adach zabezpie-
czajàcych przed przegrzaniem.

ATF przylgowy termostat na rur´ z zabezpiecze-
niem przed zamro˝eniem

Podobnie jak ATC posiada zestyk jednobiegunowy 
prze∏àczny (SPDT) i dostarczany jest bez okablo-
wania.
Reguluje temperatur´ w szerokim zakresie (10 - 90 
°C).
Obni˝ona nastawa od 10 °C pozwala na zastoso-
wanie termostatu w uk∏adach, gdzie istnieje zagro-
˝enie zamarzni´cia czynnika w rurociàgu.
Dzia∏anie termostatu oparte jest na mieszku termo-
statycznym wype∏nionym parà. Z rurociàgiem styka 
si´ metalowà podstawà.

Typowe zastosowanie termostatu:
-    sterowanie pompà cyrkulacyjnà, tak˝e w uk∏a-
     dach zabezpieczajàcych przed przegrzaniem;
-    zabezpieczenie temperatury powrotu w kot∏o-
     wniach opalanych olejem;
-    zabezpieczenie przed zamarzni´ciem II stopnia
     w dwustopniowych uk∏adach ch∏odniczyc;
-    zabezpieczenie przed zamarzni´ciem elementów
     instalacji, które do uruchomienia kot∏a u˝ywajà
     termostatów pokojowych.

NO
3

C
1

NC
2

NO
3

C
1

NC
2
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Zastosowanie

Dane techniczne

• Dok∏adna regulacja temperatury, dajàca oszcz´d-
   noÊç energii
• NiezawodnoÊç dzia∏ania
• ¸atwoÊç instalowania i pod∏àczenia elektrycznego
• Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
   instalacji po awaryjnym jej wy∏àczeniu
• WszechstronnoÊç zastosowaƒ

Termostaty IT zbudowane sà z czujnika temperatury
o d∏ugoÊci 100 mm oraz zale˝nego od zastosowania
prze∏àcznika. Stosowane sà do regulacji temperatury
czynnika w systemach grzewczych, gdy wymagany
jest dok∏adny zanurzeniowy odczyt. Monta˝ odbywa
si´ za pomocà gwintu 1/2"
Termostaty sà dostarczane bez okablowania, co po-
zwala na dostosowanie wykonywanych po∏àczeƒ do 
standardów w instalacji.
Mo˝liwa jest wspó∏praca z zaworami HS i HP.

ITC 100 Termostat zanurzeniowy sterujàcy
ITC 100 pracuje w zakresie temperatur 0-90 °C; ter-
mostat posiada zestyk jednobiegunowy prze∏àczny 
(SPDT).

ITL Termostat zanurzeniowy ograniczajàcy
ITL 100 ustawiony jest fabrycznie na 90 °C z mo˝li-
woÊcià zmiany temperatury do 110 °C. Termostat 
posiada zestyk jednobiegunowy nieprze∏àczny 
(SPST), co pozwala na awaryjne roz∏àczenie obwo-
du po przekroczeniu nastawionej temperatury. Po-
wtórne za∏àczenie obwodu odbywa si´ przez r´cz-
ne skasowanie termostatu.

ITD Termostat zanurzeniowy sterujàco-ogra-
niczajàcy
ITD pozwala jednoczeÊnie na sterowanie i awaryjne
ograniczenie temperatury. Sterowanie odbywa si´ 
w zakresie temperatur 0-90 °C, a ograniczenie 100 °C.

Termostat
kontrolny ITC

Termostat
ograniczajàcy ITL

Termostat
podwójny ITD

Kod zamówieniowy 099-105700 099-105900 099-106200

4 + 1K - 4 + 1K

Funkcja kontrolna (ustawienie termiczne) • •
Funkcja ograniczajàca (ustawienie r´czne) • ••
Podwójna funkcja kontroli i ograniczania •
Zakres temperatury (kontrola) (°C)
Zakres temperatury (ograniczenie) 90-110 °C 100 °C

0-90 0-90

Strefa nieczu∏oÊci prze∏àcznika

Konfiguracja prze∏àcznika SPDT SPST SPDT (kontrola)
SPST (ograniczanie)

Napi´cie znamionowe prze∏àcznika 230 V
Obcià˝alnoÊç styków prze∏àcznika 10 (2,5) A
Maks. temperatura otoczenia (g∏owica)
Maks. temperatura czynnika

65 °C 80 °C

Dostarczamy razem z kieszenià 0,5-calowà
150 °C

BSP(m) x 100mm
• • •

Rozmiar g∏owicy termostatu (mm)
Szer. 55 100
Wys. 110 110
G∏´b. 55,5 56,5 55,5

Arkusz informacyjny ITC, ITL oraz ITD
Termostaty zanurzeniowe
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Monta˝

Wymiary

Pod∏àczenie elektryczne

ITC ITL ITD

Kontrola Ograniczenie

Ograniczenie

Kontrola



03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/2006 73

Arkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe
zawory z si∏ownikami

Zastosowanie

Dane techniczne

Zawory HP i HS z si∏ownikami przeznaczone sà do 
wspó∏pracy z termostatami r´cznymi i progra-
mowalnymi. Mogà byç stosowane w domowych     
i przemys∏owych instalacjach centralnego ogrze-
wania, instalacjach ch∏odniczych oraz ciep∏ej wody 
u˝ytkowej.

Konstrukcja tych zaworów umo˝liwia ciàg∏à prac´ 
w pe∏nym zakresie ciÊnieƒ i temperatur panujàcych 
w powy˝szych instalacjach.

Wykorzystana zosta∏a tradycyjna konstrukcja, któ-
rej wzmocnienie pozwoli∏o na popraw´ efekty-
wnoÊci i niezawodnoÊci. Wy˝sze ni˝ standardowo 
ciÊnienie próbne, ∏o˝yska na szczycie i u podstawy 
Êlizgowego lub ∏opatkowego zawierad∏a, sztywna 
obudowa si∏ownika - to niektóre cechy potwierdza-
jàce wysokà jakoÊç.

Si∏owniki do zaworów HP, HS posiadajà wbudo-
wane prze∏àczniki SPST lub SPDT oraz spr´˝yn´ po-

wrotnà. Pozwala to na poÊrednie sterowanie urzàdzeƒ 
w wyniku bezpoÊredniego sterowania silnika nap´du 
z termostatu lub programatora.
Zawory dostarczane sà w komplecie z nap´dem lub 
oddzielnie.

Po∏àczenie zaworu z instalacjà odbywa si´ przez 
z∏àczki zaciskowe z gwintem metrycznym:
15 mm- gwint wewn´trzny, 22, 28 mm- gwint zew-
n´trzny lub przez gwinty rurowe wewn´trzne 1/2’’, 3/4’’ 
lub 1’’. Po∏àczenie nap´du z instalacjà elektrycznà od-
bywa si´ przez dostarczony przewód d∏. 1 m ze stan-
dardowo oznaczonymi ˝y∏ami.

• NiezawodnoÊç
• Trwa∏oÊç
• ¸atwoÊç monta˝u
• Standardowe z∏àcza hydrauliczne i elektryczne
• SztywnoÊç konstrukcji
• Mo˝liwoÊç stosowania w instalacjach grzewczych 
   i ch∏odniczych

Cecha Opis
Korpus zaworu mosiàdz
Zawierad∏o w´glowane PTFE/mosiàdz powlekany

elestomerem
Maksymalna temperatura wody (°C) 95
Maksymalne ciÊnienie (bar) 10
Dopuszczalna zawartoÊç glikolu (%) 40
Napi´cie zasilania (V) 230
Moc (W) 6
Maksymalny czas otwarcia/zamkni´cia (s) 35/20
Maksymalna temperatura otoczenia (°C) 45

Typ zaworu (komplet) HP15 HP22 HP28 HP28C HP0.75 HP1.0
Numer katalogowy 087N660800 087N660900 087N661100 087N661200 087N660200 087N660400
Typ zaworu HPV15 HPV22 HPV28 HPV28 HPV0.75 HPV1.0
Numer katalogowy 087N659600 087N659700 087N659800 087N659800 087N659400 087N659500
Przy∏àcze 15 mm 22 mm 28 mm 28 mm 3/4" 1"

z∏àczki z∏àczki z∏àczki z∏àczki gwint gwint
zaciskowe zaciskowe zaciskowe zaciskowe wewn´trzny wewn´trzny

Kv(m3/h) 3,3 8,2 15,0 15,0 8,2 15,0
Maksymalne ciÊnienie
ró˝nicowe (bar) 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 0,7

Typ nap´du HPA2 HPA2 HPA2 HPA2C HPA2 HPA2
Numer katalogowy 087N657900 087N657900 087N657900 087N658000 087N657900 087N657900
A (mm) 88,4 90,3 94,5 94,5 88,4 94,5
B (mm) 13,8 17,0 23,4 23,4 19,0 24,0
C (mm) 83,5 110,0 106,2 106,2 76,0 86,0

D (mm) 24,4 27,3 31,5 31,5 25,4 31,5

Zawory dwudrogowe



Arkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si∏ownikami

03.RA.A2.49  ©  Danfoss 01/200674

Dane techniczne c.d.

Wymiary

Zawór i si∏ownik
Zasada dzia∏ania

BRÑZOWY

NIEBIESKI
L

N

A B

AB

BRÑZOWY

NIEBIESKI
L

L
SZARY

A B

AB

Trójdrogowe

BRÑZOWY

A B

AB

Dwudrogowe

A

BRÑZOWY (Bia∏o-bràzowy)

NIEBIESKI

B

L

N

A

BRÑZOWY

NIEBIESKI

B

L

N

L
SZARY

NIEBIESKI

SZARY

N

L

N
L

Typ zaworu (komplet) HS3B15 HS3 HS3B28 HS3B0.75 HS3B1.0
Numer katalogowy 087N665000 087N661300 087N665100 087N664800 087N664900
Typ zaworu HSV3B15 HSV3 HSV3B28 HSV3B0.75 HSV3B1.0
Numer katalogowy 087N662900 087N659900 087N663000 087N662600 087N662800
Przy∏àcze 15 mm 22 mm 28 mm 3/4" 1"

ze z∏àczkami ze z∏àczkami ze z∏àczkami gwint gwint
wewn´trzny wewn´trzny

Kv(m3/h) 3,0 6,8 7,9 6,1 7,9

Maksymalne ciÊnienie 
ró˝nicowe (bar) 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7

Typ nap´du HSA3
Numer katalogowy 087N658700
A (mm) 90,6
B (mm) 54 71,5 50,0 52,0
C (mm) 107,5

56
110 128 100,0 104,0

D (mm) 27,6

Dwudrogowe

Trójdrogowe 86.6 73.4

63.0

63.0

A

A

B

C

D

CH HW

B

D

73.486.6

C
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Schematy pod∏àczeƒ

Wymiarowanie

Niebieski (N)

Szary

Pomaraƒczowy

Bràzowo/Bia∏y

HSA3

Ârodkowy
(standard)

M

Pomaraƒczowy

Bia∏y

Szary

(opcja)

Niebieski (N)
M Bràzowy (L)

Niebieski (N))

Szary

Pomaraƒczowy

(standard)

HPA2 HPA2C

Wykres rozmiaru zaworu

Spadek ciÊnienia na zaworach HS, HP nale˝y od-
czytaç z powy˝szego diagramu w zale˝noÊci od war-
toÊci Kv. Odpowiedni spadek ciÊnienia znajdziemy 
znajàc przep∏yw (m3/h), lub obcià˝enie cieplne (kW).
Diagram dotyczy przypadków, w których ∆t = 11K i 
20K.
W innych przypadkach nale˝y skorzystaç ze wzoru:

                           ∆P =   _

Gdzie:

Q- przep∏yw
Kv – wspó∏czynnik przep∏ywu
∆P – strata ciÊnienia na zaworze.

WartoÊci Kv dla wszystkich zaworów pokazane sà 
na poprzednich stronach.

Q
Kv

( )
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Dane techniczne

Monta˝ na rurociàgu

B

AB

AB

A

BA

-10 °C Min,
45 °C Max

-10 °C Min,
95 °C Max

-10 °C Min,
45 °C Max

-10 °C Min,
95 °C Max

T1

HPVHSV3 + HSA3

PT

16 bar
max

P1

P1

P2

T1

PT

P2

P2

10 bar
max

16 bar
max

10 bar
max

∆Pv=P1-P2

∆Pv=P1-P2←
←←

←

←

← ←

←←

←←

←

←
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Monta˝ nap´du

Obs∏uga

AB

B

B

A

A

B A

AB

B
A

AB

AB

B
A

B
A

Automatyczna

R´czna

←
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