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Mo¿liwoœæ zaprogramowania temperatur prze³¹czenia trybu pracy 
ZIMA/LATO
Tygodniowy zegar z podtrzymaniem bateryjnym
Parametry zabezpieczone has³em
Mo¿liwoœæ wprowadzenia korekty wskazañ dla ka¿dego czujnika osobno
Reakcja na uszkodzenia maj¹ca za zadanie zapewnienie ci¹g³oœci pracy
Mo¿liwoœæ podgl¹du wszystkich zmierzonych temperatur
Podgl¹d stanu obwodów wyjœciowych (kontrolki na panelu)
Ochrona pomp przed zakleszczeniem latem
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Kocio³:
 – Obs³uga kot³a z jedno- lub dwustopniowym palnikiem,
 – Programowany sposób za³¹czania drugiego stopnia palnika,
 – Programowana temperatura minimalna kot³a,
 – Programowana maksymalna temperatura kot³a,
 – Programowana histereza za³¹czania palnika,
 – Ochrona przed eksplozyjnym za³¹czaniem palnika.

Obieg CO:
 – Proste ustalanie wysokoœci temperatur dzieñ/noc,
 – Programowana charakterystyka pogodowa,
 – Programowana temperatura maksymalna obiegu,
 – Programowany wspó³czynnik korekcji temperatury wewnêtrznej,
 – Programowany sposób pracy si³ownika zaworu mieszaj¹cego,
 – Programowana histereza obiegu grzewczego,
 – Mo¿liwoœæ nie pod³¹czenia czujnika TP (brak korekcji temperatury),
 – Tygodniowy program ogrzewania (5 zakresów dla ka¿dego dnia),
 – Mo¿liwoœæ w³¹czenia jednego z 3 predefiniowanych programów dobowych
  – Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu regulacji STA£EJ przez okreœlon¹ liczbê dni,
 – Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu OCHRONA,
 – Mo¿liwoœæ zaprogramowania dobowego programu u¿ytkownika,
 – Kopiowanie programów producenta do programu u¿ytkownika,
 – Kopiowanie dni programu u¿ytkownika.

Obieg CO2:
 – Mo¿liwoœæ wy³¹czenia toru CO2,
 – Mo¿liwoœæ wy³¹czenia czujnika pomieszczenia TP2,
 – Programowane wartoœci temperatur dzieñ/noc,
 – Programowana charakterystyka pogodowa,
 – Programowana temperatura maksymalna obiegu,
 – Programowany wspó³czynnik korekcji temperatury wewnêtrznej,
 – Programowany sposób pracy si³ownika zaworu mieszaj¹cego,
 – Programowana histereza obiegu,
 – Mo¿liwoœæ niepod³¹czenia czujnika TP2 (brak korekcji temperatury),
 – Tygodniowy program ogrzewania (5 zakresów dla ka¿dego dnia),
 – Mo¿liwoœæ w³¹czenia jednego z 3 predefiniowanych programów dobowych,
 – Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu regulacji STA£EJ przez okreœlon¹ liczbê dni,
 – Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu OCHRONA,
 – Mo¿liwoœæ zaprogramowania dobowego programu u¿ytkownika,
 – Kopiowanie programów producenta do programu u¿ytkownika,
 – Kopiowanie dni programu u¿ytkownika,
 – Mo¿liwoœæ dobowego obni¿enia temperatury CO przy wy³¹czonym czujniku TP2.

Obieg CWU:
 – Mo¿liwoœæ wy³¹czenia toru CWU,
 – Programowania temperatura kot³a przy której mo¿na za³¹czyæ pompê CWU,
 – Programowana histereza temperatury CWU,
 – Mo¿liwoœæ pracy z priorytetem CWU,
 – Program likwidacji flory bakteryjnej,
 – Tygodniowy program przygotowania CWU (5 zakresów dla ka¿dego dnia),
 – Mo¿liwoœæ w³¹czenia programu sta³ego CWU przez okreœlon¹ liczbê dni.

Dane techniczne:
Zasilanie:   230 V ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy (bez urz¹dzeñ wykonawczych):   < 6 VA
Zakres pomiaru temperatur:                  od -40°C do 109°C ± 1°C
Sumaryczna obci¹¿alnoœæ wyjœæ pomp:   4 A / 230 V
Obci¹¿alnoœæ pozosta³ych poszczególnych wyjœæ:   1 A / 230 V
Wymiary (W x S x G):   80 x 170 x 90 mm

Mo¿liwoœci regulatora:


	Strona 1

