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Prawid³owe dzia³anie zapewnione jest wtedy, kiedy przestrzega siê niniejszej
instrukcji. Prosimy o wrêczenie tej instrukcji klientowi.

Z korzyœci¹ dla ludzi i œrodowiska
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TA 210 E
1. Monta¿ regulatora w kotle
1.1 Otwieranie skrzynki rozdzielczej (rys.14)
- Odkrêciæ os³onê pulpitu sterowniczego;
- Odkrêciæ œruby mocuj¹ce doln¹ pokrywê (s)
pulpitu sterowniczego i zdj¹æ j¹;
- Zdj¹æ pokrêt³a prze³¹cznika g³ównego (f),
regulatora temperatury zasilania (e) oraz, jeœli
takowy jest, regulatora temperatury wody
u¿ytkowej (m). Nale¿y równie¿ zdj¹æ os³onê
zabezpieczaj¹c¹ prze³¹cznika trybu pracy (n)
oraz - jeœli jest - os³onê ograniczenia temperatury minimalnej;
- Wykrêciæ cztery œruby mocuj¹ce górnej pokrywy
(k) pulpitu sterowniczego i otworzyæ skrzynkê
rozdzielcz¹.
2. Monta¿ regulatora (rys. 14)
- Zdj¹æ zas³onê (o) z górnej czêœci skrzynki
rozdzielczej;
- Umocowaæ regulator od ty³u wk³adaj¹c go
ostro¿nie w wyciêcia (p);
- Zabezpieczyæ regulator dokrêcaj¹c œrubê (i);
- Nasun¹æ tabliczkê z opisem do prze³¹czników
(q) od zewnêtrz skrzynki i docisn¹æ tak, aby
zadzia³a³y zaczepy;
- Zamontowaæ górn¹ czêœæ (k) skrzynki rozdzielczej (cztery œruby mocuj¹ce);
- Pod³¹czyæ przewód (r) ³¹cz¹cy wbudowany
regulator i listwê przy³¹czeniow¹ do p³yty g³ównej
urz¹dzenia.
Kabel ³¹cz¹cy miêdzy TA 210 E a wtyczk¹ ST 19
jest ju¿ fabrycznie w³o¿ony i wprowadzony do
skrzynki rozdzielczej. Wtyczka prze³¹cznikowa do
TA 210 E le¿y luzem z lewej strony u do³u skrzynki
rozdzielczej. Wtyczka ST 19 jest ju¿ wetkniêta w
p³ytê prze³¹czeniow¹.
3. Monta¿ czujnika temperatury (rys. 8, 9)
Czujnik temperatury zewnêtrznej AF jest dostarczany wraz z regulatorem i mo¿e byæ montowany natynkowo na œcianie zewnêtrznej.
Proszê zdj¹æ os³onê (g) i przymocowaæ obudowê
czujnika (i) dwoma œrubami (t) do œciany.
Podczas monta¿u nale¿y uwzglêdniæ co nastêpuje:
- Miejsce monta¿u: po stronie pn-wsch do pn-zach
budynku;
- min. 2 metry nad poziomem ziemi;
- Miejsce to nie powinno byæ nara¿one na oddzia³ywanie czynników wp³ywaj¹cych na odczyty
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czujnika, jak np. okna, drzwi, kominki, kominy,
bezpoœrednie promieniowanie s³oneczne itp.;
Wnêki, przybudówki balkonowe i miejsca
zadaszone nie nadaj¹ siê jako miejsca monta¿u;
Jeœli g³ówne pomieszczenia mieszkalne danego
budynku s¹ po³o¿one po jednej stronie œwiata
(np. po stronie pó³nocnej, zachodniej), to równie¿
czujnik stanu pogody mo¿e byæ ustawiony w tym
kierunku;
Wskazówki odnoœnie monta¿u na œcianie
wschodniej: czujnik musi w godzinach rannych
znajdowaæ siê w cieniu (pochodz¹cym np: od
s¹siedniego budynku lub balkonu). Powód:
poranne s³oñce zak³óci proces zwiêkszenia
temperatury domu po zakoñczeniu nocnego
programu oszczêdnoœciowego;
Jeœli g³ówne pomieszczenia mieszkalne
wychodz¹ w dwóch s¹siaduj¹cych kierunkach
geograficznych, to czujnik nale¿y zamontowaæ
po stronie mniej korzystnej z klimatycznego
punktu widzenia.

4. Monta¿ prze³¹cznika czasowego i/lub
zdalnego sterowania (wyposa¿enie dodatkowe) (rys. 3, 4, 5, 6, 7)
Prze³¹cznik czasowy i urz¹dzenie zdalnego sterowania nale¿y montowaæ zgodnie z odpowiedni¹
instrukcj¹ monta¿u.
5. Po³¹czenie elektryczne
W zale¿noœci od tego, jakie urz¹dzenia po³¹czymy
ze sob¹, musimy postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi schematami po³¹czeñ:
Kocio³ grzejny:
TA 210 E + EU 3 T
TA 210 E + EU 2 D
TA 210 E + EU 3 T + TW 2
TA 210 E + EU 2 D + TW 2
TA 210 E + TFQ 2 T/W
TA 210 E + TFP 3
Regulator TA 210 E mo¿e byæ stosowany tylko
wtedy, gdy w kotle wybrano III tryb pracy
pompy. W przypadku innych trybów pracy
pompy na wyœwietlaczu urz¹dzenia grzejnego
uka¿e siê d2.
Kocio³ i regulator s¹ po³¹czone piêcio¿y³owym
kablem (24 V). W kot³ach grzejnych kabel s³u¿¹cy
do po³¹czenia TA 210 E i wtyczki ST 19 jest
fabrycznie zainstalowany i wprowadzony do
skrzynki rozdzielczej. Wtyczka przy³¹czeniowa do
TA 210 E le¿y luzem z lewej strony u do³u skrzynki
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rozdzielczej. Wtyczka ST 19 jest ju¿ wetkniêta w
p³ytê przy³¹czeniow¹.Wazne jest, aby przewody
instalacji grzejnej by³y u³o¿one zgodnie ze
schematem 13 lub 14.
Czujnik temperatury zewnêtrznej (panuj¹cej na
zewn¹trz budynku) nale¿y pod³¹czyæ do regulatora
dwu¿y³owym kablem do zacisków oznaczonych
AF. Do czujnika temperatury zewnêtrznej przewody
przeprowadzone s¹ przez wpust (j) i pod³¹czone do
zacisków (h) (rys. 8).
Termostat bezpieczñstwa
Na zasilaniu ogrzewania pod³ogowego nale¿y
zamontowaæ termostat bezpieczeñstwa, zabezpieczaj¹cy instalacjê przed przegrzaniem. Wskazówki
odnoœnie po³¹czenia elektrycznego czujnika
znajdziecie Pañstwo w instrukcji instalacji danego
urz¹dzenia grzejnego.
Uwaga:
Nale¿y stosowaæ przewody o nastêpuj¹cych
przekrojach:
a) Od regulatora (TA 210 E) do urz¹dzenia
zdalnego sterowania : 2 wzgl. 3 x 1,5 mm2
b) Od regulatora do czujnika zewnêtrznego:
2
do 20m
min. 0,75mm
2
do 30m
min. 1,00mm
2
powy¿ej 30m
1,50mm
Wszystkie instalacje 24V (pr¹d pomiarowy) musz¹
byæ oddzielone od instalacji 230V wzgl. 400V, aby
nie wywo³ywaæ efektów indukcyjnych.
Jeœli nale¿y liczyæ siê z zewnêtrznymi czynnikami
wywo³uj¹cymi efekty indukcyjne, np. linia
wysokiego napiêcia, sieæ trakcyjna, podstacje itp.,
to instalacje pr¹du pomiarowego powinny byæ
ekranowane.
6.Obs³uga regulatora z wbudowanym
prze³¹cznikiem zegarowym EU 3 T (rys. 3)
lub EU 2 D (rys.4), bez zdalnego sterowania
Regulator pracuje sprzê¿ony z wbudowanym
zegarem oraz regulatorem temperatury zasilania
(rys. 1, e)

-

Automatyczne wy³¹czanie ogrzewania
(rys. 1, a)
To pokrêt³o pozwala na ustawienie temperatury
o
zewnêtrznej (15 ... 25 C), przy której ogrzewanie
(palnik i pompa obiegowa) bêdzie automatycznie
w³¹czane wzgl. wy³¹czane. To urz¹dzenie zwalnia
nas w okresie przejœciowym z koniecznoœci
rêcznego przestawiania prze³¹cznika g³ównego (f)

miêdzy ustawieniem letnim (pozycja I) a zimowym
(pozycja II).
Przyk³ad:
W po³o¿eniu 20 ogrzewanie jest wy³¹czane przy
temperaturze na zewn¹trz budynku powy¿ej + 20oC
o
a przy temperaturze poni¿ej +19 C ponownie
w³¹czane - automatycznie. Temperaturê, przy jakiej
nastêpuje prze³¹czanie, u¿ytkownik nastawia sam.
W po³o¿eniu ∞ funkcja ta jest wy³¹czana i
ogrzewanie mo¿e byæ w³¹czone przy ka¿dej
temperaturze panuj¹cej na zewn¹trz budynku, np.
nawet w samym œrodku lata przy monta¿u
instalacji.
Prze³¹cznik trybu pracy (rys.1, b)
Macie Pañstwo do wyboru 5 ró¿nych trybów pracy.
Oto one:
$ Wy³¹czenie z funkcj¹ ochrony przed mrozem
Jeœli temperatura zewnêtrzna podniesie siê
powy¿ej +4oC, pompa i palnik wy³¹cz¹ siê.
Jeœli temperatura spadnie poni¿ej +3oC, to zostaje
w³¹czona pompa a temperatura zasilania zostanie
ustawiona na poziomie temperatury minimalnej.
Dla kot³ów wisz¹cych (patrz rozdz. 1.0) wynosi ona
10oC. W przypadku kot³ów stoj¹cych (por. rozdz.
1.0) - patrz odpowiednia instrukcja monta¿u
danego urz¹dzenia.
Nasza rada:
Ten tryb proszê wybraæ w lecie oraz w zimie
podczas urlopu, kiedy temperatura mo¿e siê
znacznie obni¿yæ (ale proszê pamiêtaæ np. o
hodowanych roœlinach, pozostawionych w domu
zwierzêtach...)

/ Punkt wyjœciowy (rys. 1, c)
Punkt wyjœciowy krzywej grzania wyznacza
temperaturê zasilania osi¹gan¹ przy temperaturze
zewnêtrznej wynosz¹cej +20oC (rys. 2, pkt. c).
Mo¿na go ustawiæ w granicach od 10 do 60oC.
Nasza rada:
Proszê ustawiæ mo¿liwie jak najmniejsz¹ wartoœæ
(np. 20), o ile pozwalaj¹ na to obliczenia instalacji
grzejnej (ogrzewanie niskotemperaturowe).
Jeœli pomimo ca³kowitego otworzenia zaworów
termostatycznych temperatura pomieszczenia jest
zbyt niska, proszê ustawiæ wartoœæ wy¿sz¹ (np. 30)
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. Obni¿anie temperatury w nocy (d)

W tym trybie temperatura zasilania jest obni¿ana o
wartoœæ ustawion¹ pokrêt³em (d), tzn. krzywa
ogrzewania zostaje w nocy obni¿ona, mo¿e ona
o
wynosiæ od 0 do - 40 C.

Nasza rada:
Proszê ustawiæ tak¹ wartoœæ, przy której uzyskacie
Pañstwo oczekiwane obni¿enie temperatury.
Uwaga:
o
Obni¿enie temperatury zasilania o 5 C daje
o
obni¿enie temperatury pomieszczenia o ok. 1 C.
TA 210 E z wbudowanym prze³¹cznikiem
zegarowym EU 3 T lub EU 2 D oraz zdalnym
sterownikiem TW 2 (rys. 3, 4, 5)
Zdalne sterowanie TW 2 jest tylko wtedy aktywne,
jeœli prze³¹cznik trybu pracy (b) w TA 210 E jest w
jednym z po³o¿eñ pracy sterowanej zegarem. W
zale¿noœci od wybranego po³o¿enia otrzymacie
Pañstwo pracê w trybie oszczêdnoœciowym lub
normalnym ze sch³odzeniem. Punkt wyjœciowy (c)
oraz obni¿enie temperatury w nocy (d) w TA 210 E
nale¿y ustawiç zgodnie z opisem w punktach
„Punkt wyjœciowy” i „Obni¿enie temperatury w
nocy”.
Uwaga:
Ustawienie prze³¹cznika trybu pracy w TW 2 na
ksiê¿yc oznacza wybór ci¹g³ego obni¿enia
o
temperatury o 25 C. Wartoœæ obni¿enia
temperatury ustawiona prze³¹cznikiem (d) w TA
210 E nie jest w tym przypadku uwzglêdniana.
Nasza rada:
o
Jeœli obni¿enie temperatury o 25 C podczas
d³u¿szej nieobecnoœci mia³oby okazaæ siê zbyt
du¿e lub zbyt ma³e, to prze³¹cznik trybu pracy (b)
mo¿na przejœciowo ustawiæ na ksiê¿yc i
prze³¹cznikiem (d) wybraæ dowoln¹ wartoœæ.
Dok³adny opis dostêpnych funkcji urz¹dzenia do
zdalnego sterowania TW 2 znajdziecie Pañstwo w
osobnej instrukcji.
TA 210 E ze zdalnym sterowaniem TFQ 2 (rys. 6)
lub TFP 3 (rys. 7) bez wbudowanego
prze³¹cznika zegarowego EU 3 T, EU 2 D)
Urz¹dzenia do zdalnego sterowania jest
uaktywnione tylko wtedy, gdy prze³¹cznik trybu
pracy (b) w TA 210 E jest ustawiony w jednej z
pozycji pracy sterowanej zegarem. Tryb pracy (tryb
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oszczêdnoœciowy lub normalny) ustawiany jest
prze³¹cznikiem trybu pracy w urz¹dzeniu zdalnego
sterowania.
Uwaga:
Wartoœæ, o któr¹ obni¿ona zostanie temperatura
zasilania, ustawiana jest wy³¹cznie prze³¹cznikiem
z ksiê¿ycem w TFQ 2 / TFP 3.
Szczegó³owy opis funkcji dostêpnych w urz¹dzeniu
zdalnego sterowania dla TFQ 2 T, TFQ 2 W, TFP 3 patrz osobna instrukcja.
Ogólne wskazówki
Kot³y, które mog¹ pracowaæ w po³¹czeniu z
regulatorem TA 210 E dysponuj¹ funkcj¹
automatycznego ograniczenia do maksimum 6
w³¹czeñ na godzinê. W skrzynce rozdzielczej
urz¹dzenia grzejnego wbudowane jest równie¿
zabezpieczenie przed mrozem utrzymuj¹ce
temperaturê zasilania powy¿ej +10oC. W kot³ach
przy temperaturze miêdzy 10oC a ustawion¹
temperatur¹ minimaln¹ w³¹czany jest tzw. uk³ad
logiczny pompy zintegrowany w skrzynce
rozdzielczej.

& Utrzymanie temperatury obni¿onej.

Temperatura zasilania bêdzie stale obni¿ona o
wartoœæ ustawion¹ prze³¹cznikiem (d).

Nasza rada:
Ten tryb proszê wybraæ w zimie podczas urlopu,
jeœli nie chcecie Pañstwo, aby temperatura
pomieszczeñ spad³a za bardzo.

$ %

Automatyczne w³¹czanie trybu
oszczêdnoœciowego.
Automatyczna zmiana miêdzy faz¹ wy³¹czenia i
prac¹ normaln¹ w godzinach nastawionych na
prze³¹czniku zegarowym (rys. 3 lub 4).

Nasza rada:
Ten tryb proponujemy wybieraæ wtedy, jeœli
Pañstwa budynek ma dobra izolacjê ciepln¹, która
zapobiegnie szybkiemu wych³odzeniu budynku.
Przy wyborze tej opcji (np. w nocy) palnik i pompa
s¹ wy³¹czone do temperatury na zewn¹trz budynku
wynosz¹cej ok. +3oC.

& % Automatyczny tryb pracy.

Automatyczna zmiana miêdzy faz¹ utrzymywania

TA 210 E
obni¿onej temperatury a normalnym trybem pracy
w godzinach nastawionych na prze³¹czniku
zegarowym (rys. 3 lub 4).
Nasza rada:
Ten tryb pracy proszê wybraæ wtedy, jeœli izolacja
cieplna Pañstwa budynku nie jest najlepsza i
wymaga (np. noc¹) ogrzewania w ograniczonym
stopniu, co ma zapobiec zbyt silnemu
wych³odzeniu pomieszczeñ. W fazie utrzymywania
mniejszej temperatury instalacja grzejna pozostaje
w³¹czona niezale¿nie od temperatury panuj¹cej na
zewn¹trz budynku, pracuje równie¿ pompa.

% Ci¹g³a praca w trybie normalnym.

Temperatura zasilania nie jest obni¿ana.
Nasza rada:
Proponujemy wybór tego trybu pracy w dniach, o
których wiecie Pañstwo, ¿e wyj¹tkowo po³o¿ycie
siê spaæ póŸniej (np. z powodu przyjêcia). Godzina
wy³¹czenia / obni¿enia temperatury ustawiona na
prze³¹czniku zegarowym (rys. 3 lub 4) jest w takim
wypadku ignorowana przez automat.
Ustawienie krzywej grzania (rys. 2)
Krzywa grzania wskazuje, jaka temperatura
zasilania jest potrzebna przy danej temperaturze
panuj¹cej na dworzu, aby ogrzaæ pomieszczenia w
wystarczaj¹cym stopniu. Krzywa grzania jest lini¹
prost¹ ³¹cz¹c¹ nastawion¹ wartoœæ maksymalnej

temperatury zasilania (e) oraz punktu wyjœciowego
(c).
Ustawienie maksymalnej temperatury
zasilania.
Regulator s³u¿¹cy wybieraniu temperatury
zasilania (rys. 1, e) umo¿liwia nastawienie
maksymalnej temperatury zasilania od 35 do 88oC.
W poni¿szej tabeli podano, jakie wartoœci zadane
temperatury odpowiadaj¹ wartoœciom od 1 do 7 na
skali regulatora.
Wartoœæ na 1 2 3 4 5 6 7
skali
Temp oC
35 40 50 60 70 80 88
Maksymalna temperatura zadana osi¹gana jest
przy temperaturze -15oC panuj¹cej na zewn¹trz
budynku (rys. 2, pkt. e). Wymagana przy -15oC
temperatura grzejników (temperatura zasilania)
wynika z danych obliczeniowych instalacji grzejnej.
Jeœli nie dysponujemy takimi danymi, to musimy
dojœæ do nich metod¹ prób i b³êdów.
Nasza rada:
Jeœli przy bardzo niskiej temperaturze panuj¹cej na
zewn¹trz i ca³kowicie otwartych zaworach
termostatycznych w pomieszczeniach jest zbyt
zimno, proszê nastawiæ wartoœæ wy¿sz¹ o 1/2
jednostki skali. Jeœli przy bardzo niskich
temperaturach na zewn¹trz jest zbyt ciep³o, proszê
wybraæ wartoœæ ni¿sz¹ o 1/2 jednostki skali
(rys. 1, e).

Wartoœci pomiarowe
Temperatura zasilania VF
o

C

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Ω
14772
11981
9786
8047
6653
5523
4608
3856
3243
2744
2332
1990
1740
1464
1262

Temperatura zewnêtrznych
czujników AF
o

C

Ω

-20
-16
-12
-8
-4
0
4
8
12
16
20
24

2392
2088
1811
1562
1342
1149
984
842
720
616
528
454

7

TA 210 E
9

CERASTAR
EU 3 T
EU 2 D

TA 210 E
1 3 4 AF

3
od 4

TA...E

AF

B1

7
8
9

B1

789

5

10

7
8
9

3

CERASTAR
EU 3 T
EU 2 D

TW2
TA 210 E

3 4

1 3 4 AF
3
od 4

TA...E

789

AF
5

11

3

CERASTAR
TFQ 2 T/W
TFP 3

TA 210 E

1 3 4

1 3 4 AF
7
8
9

3

TA...E

AF
5

8

789

3

B1

TA 210 E
12

AF

FB
ZR 18/24 - 3 KE

P1

EU 3 T
(EU 2 D)

TA 210 E

B1

230V
50Hz

E

RK

13

AF

FB
ZR 18/24 - 3 KE

B2
P1

EU 3 T
(EU 2 D)

TA 210 E

B1

230V
50Hz

E

RK

RK

9

TA 210 E
14

k
l
u
f

E

..
TA

m
e
n
o
p

q
r
s

Obiaœnienie do rys. 9-13
B1
B2
FB
AF
RK
E

10

- regulator temperatury zasobnika
- termostat bezpieczeñstwa - ogrz. pod³ogowe
- urz¹dzenie zdalnego sterowania
- czujnik temperatury zewnêtrznej
- zawór zwrotny
- zawór odpowietrzaj¹cy
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ul. Poleczki 3
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