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Dane techniczne:                                                                               
Zasilanie:                                                                                                  
Pobór mocy (bez urz¹dzeñ wykonawczych):                                               < 2 VA    
Zakres pomiaru temperatur:                                                                       -40°C do 109°C ± 1°C     
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ si³ownika:                                                                   1 A / 230 V        
Wymiary (W x S x G):                                                                                89 × 67 × 65 mm                  

230 V ± 10%, 50 Hz

UMS-4PS

Nowoczesna innowacyjna konstrukcja.

£atwoœæ obs³ugi — wszystkie funkcje s¹ ³atwo dostêpne na p³ycie czo³owej modu³u i pozwalaj¹ na prost¹ i intuicyjn¹ obs³ugê. Dzia³anie 
urz¹dzeñ pod³¹czonych do regulatora jest uwidocznione poprzez œwiecenie odpowiednich kontrolek.
Bogate mo¿liwoœci programowania parametrów — obs³uga zosta³a podzielona na podstawowe funkcje w menu u¿ytkownika i 
rozbudowane mo¿liwoœci programowania parametrów w menu serwisowym.
£atwoœæ monta¿u — konstrukcja modu³u umo¿liwia zamontowanie na standardowej szynie DIN.
Mo¿liwoœæ sterowaniem obni¿eniem nocnym temperatury CO — modu³ umo¿liwia wspó³pracê z dowolnym zegarem lub 
termostatem pokojowym posiadaj¹cym wyjœcie stykowe. Pozwala to na sterowanie czasowe obni¿eniem charakterystyki pogodowej CO o 
zaprogramowan¹ wartoœæ. Przy zastosowaniu termostatu pokojowego mo¿liwa jest kontrola temperatury pokojowej.
Mo¿liwoœæ w³¹czenia priorytetu CWU — modu³ posiada wejœcie, którego zwarcie spowoduje zamkniêcie zaworu mieszaj¹cego w czasie 
pracy pompy CWU w celu pracy uk³adu z priorytetem CWU.
Mo¿liwoœæ obs³ugi wêz³a cieplnego — modu³ mo¿e pracowaæ samodzielnie jako sterowanie zaworem mieszaj¹cym obiegu CO.
NOWOŒÆ! Mo¿liwoœæ dobowej analizy œredniej temperatury zewnêtrznej — funkcja ta przydatna jest przy sterowaniu ogrzewaniem 
du¿ych obiektów, posiadaj¹cych du¿¹ bezw³adnoœæ ciepln¹.
Obs³uga ogrzewania pod³ogowego — modu³ posiada mo¿liwoœæ ograniczenia maksymalnej temperatury wody na wyjœciu zaworu 
mieszaj¹cego do uk³adów ogrzewania pod³ogowego.
Mo¿liwoœæ obs³ugi wielu obiegów CO — konstrukcja modu³u umo¿liwia równoleg³e ³¹czenie wielu modu³ów steruj¹cymi obiegami CO.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy z modu³em sterowania pompami UMS-1 — modu³ umo¿liwia wspó³pracê z modu³em UMS-1 przez co uk³ad 
sterowania kot³em mo¿e byæ znacznie uproszczony.
Wysoka jakoœæ wykonania — konstrukcja modu³u wykonana z elementów renomowanych firm œwiatowych oraz technika automatycznego 
monta¿u zwiêksza niezawodnoœæ.
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Modu³ UMS-4PS jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym 
do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO w instalacjach 
posiadaj¹cych bufor lub sta³e Ÿród³o zasilania np. w wêz³ach cieplnych. 
Modu³ posiada wyjœcie przeznaczone do sterowania pomp¹ CO, wejœcie 
obni¿enia temperatury wody instalacyjnej, a tak¿e wejœcie wy³¹czaj¹ce 
ogrzewanie. Zastosowane rozwi¹zania techniczne umo¿liwiaj¹ 
pod³¹czenie równoleg³e dowolnej liczby modu³ów pogodowych -  oznacza 
to, ¿e do jednego Ÿród³a ciep³a mo¿na pod³¹czyæ wiele niezale¿nych  
obiegów centralnego ogrzewania.
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