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1 Wskazówki dotycz¹ce bez-
pieczeñstwa pracy

2 Zastosowanie

3 Dane techniczne

4 Monta¿

Regulator TA 211 E jest montowany bezpoœrednio
w termie gazowej zgodnie ze schematem
pod³¹czeniowym. Do regulatora nie nale¿y
pod³¹czaæ napiêcia 220 V.

Regulator TA 211 E mo¿e wspó³pracowaæ tylko z
termami gazowymi marki Junkers z automatyk¹
Bosch Heatronic.

Przed monta¿em regulatora do termy gazowej
nale¿y od³¹czyæ napiêcie (220 V, 50 Hz).

Pogodowy regulator temperatury zasilania TA 211
E przeznaczony jest do monta¿u w skrzynce
sterowniczej Bosch Heatronic termy gazowej marki
Junkers.

Zakres dostawy (rys. 2) regulatora TA 211 E
obejmuje czujnik temperatury zewnêtrznej z
elementami do jego monta¿u. Regulator
pod³¹czany jest w skrzynce sterowniczej termy
gazowej.

W przewodzie zasilaj¹cym systemu ogrzewania
pod³owego nale¿y zamontowaæ dodatkowo
mechaniczny ogranicznik temperatury zasilania
zgodnie z danymi producenta.
Regulator TA 211 jest dostarczany bez zegara
steruj¹cego (wyposa¿enie dodatkowe).
Alternatywnie mo¿na zastosowaæ zdalny sterownik
z zegarem steruj¹cym (patrz poni¿sza tabela).

Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce kombinacje urz¹dzeñ:

Regulator TA 211 E powinien
wspó³pracowaæ z zegarem steruj¹cym.

Przed monta¿em regulatora nale¿y od³¹czyæ
napiêcie (220 V, 50 Hz) od termy gazowej.

Czujnik temperatury zewnêtrznej AF przeznaczony
jest do monta¿u natynkowego na œcianie
zewnêtrznej.
Nale¿y przy tym uwzglêdniæ nastêpuj¹ce czynniki:

pó³nocno-wschodnia lub pó³nocno-zachodnia
œciana budynku
min. 2 m nad poziomem gruntu
na czujnik nie powinny oddzia³ywaæ okna,
drzwi, wyci¹gi wentylacyjne lub promienie
s³oneczne itp. (rys. 5)
czujnik temperatury zewnêtrznej nie powinien
byæ montowany we wnêkach, bezpoœrednio
pod rynn¹ dachow¹ lub balkonem (rys. 5)
czujnik temperatury zewnêtrznej mo¿na
zamontowaæ po tej samej stronie budynku, co
wszystkie pomieszczenia mieszkalne

w wypadku monta¿u czujnika temperatury
zewnêtrznej na œcianie wschodniej nale¿y
zwracaæ uwagê, aby na czujnik nie pada³y
promienie porannego s³oñca (np. w cieniu
s¹siedniego budynku lub balkonu)

2.1 Zakres dostawy

2.2 Wyposa¿enie dodatkowe

3.1 Wartoœci pomiarowe czujnika tem-
peratury zewnêtrznej AF

4.1 Monta¿ czujnika temperatury ze-
wnetrznej (rys. 3 i 5)

Wskazówka:
Wskazówki:
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"

"
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Zakres regulacji temperatury
zasilania
Zakres pomiarowy czujnika
temperatury zewnêtrznej
Dopuszczalna temperatura
otoczenia dla czujnika
temperatury zewnêtrznej
Klasa ochrony

10 ... +88 C

-20 ... +30 C

-30 ... +50 C
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TA 211 E

Kombinacja Schemat elektr.

TA 211 E + EU 3 T rys.8
TA 211 E + EU 2 D rys.8
TA 211 E + EU 3 T + TW 2 rys.9
TA 211 E + EU 2 D + TW 2 rys.9
TA 211 E + TFQ 2 T rys.10
TA 211 E + TFQ 2 W rys.10
TA 211 E + TFP 3 rys.10

o oC V C V
-20 2392 2,64 4 984 1,65
-16 2088 2,49 8 842 1,49
-12 1811 2,33 12 720 1,34
-8 1562 2,16 16 616 1,20
-4 1342 1,99 20 528 1,07
0 1149 1,82 24 454 0,95

Ω ΩVF VF
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Powód:

Po pod³¹czeniu regulatora TA 211 E uk³ad
elektroniczny termy gazowej wykorzystuje
automatycznie ci¹g³¹ pracê pomp (tryb III),
nawet je¿eli nastawa fabryczna nie zosta³a
zmieniona.

Legenda do rys. 6 do 10:

5.2.1 Zegar steruj¹cy

5.2.2 Zdalne sterowanie

Poranne s³oñce wp³ywa niekorzystnie na
ogrzewanie budynku po nocnym obni¿eniu
temperatury.

je¿eli pomieszczenia mieszkalne znajduj¹ siê z
dwóch s¹siednich stron budynku, czujnik
temperatury zewnêtrznej nale¿y umieœciæ po
stronie, po której panuj¹ gorsze warunki
klimatyczne
czujnik temperatury zewnêtrznej najlepiej
zamontowaæ w po³owie (pionowo) wysokoœci
ogrzewanej powierzchni (H/2 na rys. 5)

Przed monta¿em czujnika nale¿y zdj¹æ os³onê (AF
i AF ), a nastêpnie za pomoc¹ dwóch œrub
przymocowaæ obudowê czujnika (AF ) do œciany
zewnêtrznej (rys. 3).

zdj¹æ os³onê (l) (rys. 11)
odkrêciæ œrubê (g) (rys. 12)
przesun¹æ do przodu os³onê (h)
wyj¹æ os³onê (l) (rys. 13)
regulator TA 211 E wsun¹æ od do³u do oporu w
prowadnicê (rys. 14)
wtyczkê (k) w³o¿yæ w odpowiednie gniazdo (rys.
15)

Zegar steruj¹cy, zdalne sterowanie i czujnik nale¿y
zamontowaæ zgodnie z za³¹czonymi wskazówka-
mi.

Sposób pod³aczenia regulatora opisany zosta³ w
rozdz. 4.2.
Nale¿y stosowaæ kable o nastêpuj¹cych prze-
krojach:

kabel do po³¹czenia czujnika temperatury
zewnêtrznej do regulatora TA 211 E:
d³ugoœæ do 20 m 0,75 do 1,5 mm
d³ugoœæ do 30 m 1,00 do 1,5 mm
d³ugoœæ powy¿ej 30 m 1,5 mm
kabel do pod³¹czenia zdalnego sterowania do
regulatora TA 211 E:
1,5 mm

Do pod³¹czenia czujnika temperatury zewnêtrznej i
zdalnego sterowania nale¿y zastosowaæ kabel
elektryczny typu H 05 VV przy uwzglêdnieniu
obowi¹zuj¹cych przepisów.

Wszystkie przewody 24 V (pr¹d pomiarowy) nale¿y
uk³adaæ w pewnej odleg³oœci od przewodów
wysokonapiêciowych (220 V lub 400 V), aby
zapobiec oddzia³ywaniom pola elektromagne-
tycznego (minimalny odstêp 100 mm).
Je¿eli mo¿e wyst¹piæ oddzia³ywanie pola

elektromagnetycznego, np. kabli energetycznych,
stacji transformatorowych, radioodbiorników i tele-
wizorów, amatorskich stacji radiotelegraficznych,
kuchenek mikrofalowych itp., przewody
przewodz¹ce sygna³y pomiarowe powinny byæ
ekranowane.

Rys. 6 i 7 przedstawiaj¹ schematy regulatora TA
211 E w systemie ogrzewania radiatorowego i
pod³ogowego.

W zale¿noœci od wyposa¿enia dodatkowego
nale¿y stosowaæ siê do odpowiednich schematów
elektrycznych (rys. 8 do 10).

P pompa obiegowa
SF czujnik temperatury w zasobniku (NTC)
B mechaniczny ogranicznik temperatury zasilania
(tylko w ogrzewaniu pod³ogowym)
AF czujnik temperatury zewnêtrznej
WS zasobnik c.w.u. (patrz tabela wy¿ej)
RK klapa zwrotna
E zawór odpowietrzaj¹cy

zdj¹æ pokrywê (AFc i AFb) (rys. 3)
przeci¹gn¹æ kabel przez zacisk kablowy (AFd) i
pod³¹czyæ do obu zacisków (AFe)
dokrêciæ zacisk kablowy (AFd), co zabezpieczy
kabel przed wyrwaniem i zamoczeniem
pod³¹czyæ czujnik temperatury zewnêtrznej
w termie gazowej czujnik temperatury
zewnêtrznej AF pod³¹czyæ za pomoc¹ zacisków
kablowych
w regulatorze TA 211 E kabel pod³¹czyæ do
zacisków “A” i “F” (rys. 8 do 10)

zegar steruj¹cy pod³aczyæ na p³ycie g³ównej
termy do wtyczki ST 5 (rys. 8 i 9).

zdalne sterowanie TW 2 pod³¹czyæ w regulatorze
TA 211 E do zacisków 3 i 4 (rys. 9).
zdalne sterowanie TFQ 2T, TFQ 2W lub TFP 3
pod³¹czyæ do zacisków 1, 3 i 4 (rys. 10)
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4.2 Monta¿ regulatora (rys. 11 i 15)

4.3 Monta¿ wyposa¿enia dodatkowego

5.1 Pod³¹czenie elektryczne czujnika
temperatury zewnêtrznej (AF)

5.2 Pod³aczenie elektryczne wyposa¿e-
nia dodatkowego (rys. 8 do 10)

5 Pod³¹czenia elektryczne
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5.2.3 Mechaniczny ogranicznik temperatury
zasilania

Przyk³ad:

7.2.1 Praca obni¿ona za³¹czona na
sta³e

d

Wy³¹czenie ogrzewania
z funkc j¹ ochrony
przeciwmrozowej

Uwaga:

d

Ci¹g³a praca obni¿ona

d

7.2.2 Automatyczne prze³¹czanie
trybu pracy

d

Tryb pracy oszczêdnej

"

"

"

W przewodzie zasilaj¹cym obwód ogrzewania
pod³ogowego nale¿y zamontowaæ dodatkowo
mechaniczny ogranicznik temperatury zasilania.
Elektryczne pod³¹czenie ogranicznika nale¿y
wykonaæ zgodnie z instrukcj¹ monta¿u termy
gazowej.

za³o¿yæ os³onê (h) i przykrêciæ œrubê (g) (rys. 12)
w³o¿yæ zaœlepkê (rys. 11)

Uruchomienie termy gazowej powoduje w³¹czenie
regulatora TA 211 E.

Za pomoc¹ tego pokrêt³a mo¿na ustawiæ
temperaturê zewnêtrzn¹ (15 do 25 C), przy której
ogrzewanie (palnik i pompa obiegowa) zostanie
automatycznie w³¹czone lub wy³¹czone.

W po³o¿eniu “20" ogrzewanie wy³¹czy
siê automatycznie przy temperaturze zewnêtrznej
+20 C, a przy temperaturze poni¿ej +19 C w³¹czy
siê ponownie.

Wartoœæ nastawy zale¿y od u¿ytkownika instalacji.
W po³o¿eniu 4funkcja ta nie dzia³a i umo¿liwia
uruchomien ie ogrzewan ia przy ka¿de j
temperaturze zewnêtrznej, np. w œrodku lata.

Za pomoc¹ tego prze³¹cznika mo¿na wybraæ 3
ró¿ne tryby pracy:

Poprzez ustawienie pokrêt³a w po³o¿eniu dla
obni¿enia temperatury w nocy ( ) mo¿liwe s¹
nastêpuj¹ce sposoby regulacji:

Przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej 4 C
zostaje wy³¹czona terma gazowa i pompa
obiegowa. Przy temperaturze zewnêtrznej poni¿ej

+3 C terma gazowa pracuje do osi¹gniêcia
temperatury minimalnej. Pracuje tak¿e pompa
obiegowa.

Nale¿y pamiêtaæ, aby podczas dzia³ania
funkcji ochrony przeciwmrozowej regulator
temperatury zasilania znajdowa³ siê przynajmniej w
po³o¿eniu “1".
Taki tryb pracy nale¿y wybraæ latem lub podczas
ferii, gdy temperatura w pomieszczeniu mo¿e
znacznie siê obni¿yæ (uwaga: na roœliny pokojowe i
zwierzêta domowe).

Zadany na programatorze tryb pracy normalnej nie
dzia³a. W razie potrzeby prze³¹czyæ na
automatyczny tryb pracy .

Nastawa pracy obni¿onej oraz wartoœci zadanej dla
obni¿enia temperatury w nocy ( ) w zakresie od 0
do -40 daje nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:

Temperatura zasilania obni¿ana jest stale do
wartoœci ustawionej na pokrêtle ( ). W tym trybie
pracy ogrzewanie jest realizowane do temperatury
obni¿onej, pompa obiegowa pracuje.
Taki tryb pracy nale¿y wybraæ na czas ferii, gdy
temperatura w pomieszczeniu nie powinna zbyt
mocno siê obni¿yæ.
Zadany na programatorze tryb pracy normalnej nie
dzia³a. W razie potrzeby prze³¹czyæ na
automatyczny tryb pracy .
Podczas pracy obni¿onej instalacja c.o.
regulowana jest do obni¿onej wartoœci temperatury
przy ka¿dej temperaturze zewnêtrznej, pompa
pracuje.

Prze³¹czanie pracy normalnej na obni¿on¹ zgodnie
z programem czasowym.
Poprzez ustawienie pokrêt³a w po³o¿eniu dla
obni¿enia temperatury w nocy ( ) mo¿liwe s¹
nastêpuj¹ce sposoby regulacji:

Automatyczne prze³¹czanie pracy normalnej na
funkcjê ochrony przeciwmrozowej zgodnie z
programem czasowym.

5.3 Pod³¹czenie skrzynki sterowniczej

7.1 W a r t o œ æ g r a n i c z n a
temperatury dla funkcji
automatycznego wy³¹czenia
ogrzewania (a)

7.2 Prze³¹cznik trybu pracy (b)

6 Uruchomienie regulatora

7 Obs³uga regulatora
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Podczas aktywnej funkcji ochrony przeciw-
mrozowej (np. noc¹) palnik i pompa s¹ wy³¹czone
przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej +3 C.

Nale¿y zwracaæ uwagê, aby przy
w³¹czonej funkcji ochrony przeciwmrozowej
regulator temperatury zasilania zamontowany w
termie znajdowa³ siê przynajmniej w po³o¿eniu “1".

Ten oszczêdny tryb pracy nale¿y wybraæ przy
dobrej izolacji cieplnej budynku zapobiegaj¹cej
szybkiemu wych³odzeniu pomieszczeñ.

Automatyczne prze³¹czanie pracy normalnej na
obni¿on¹ zgodnie z programem czasowym.

Ten tryb pracy nale¿y wybraæ przy s³abej izolacji
cieplnej budynku, co wymaga za³¹czenia trybu
pracy obni¿onej (np. noc¹), aby zapobiec
nadmiernemu wych³odzeniu pomieszczeñ. W
trybie pracy obni¿onej ogrzewanie regulowane jest
do temperatury obni¿onej przy ka¿dej
temperaturze zewnêtrznej, pompa pracuje.

Temperatura zasilania nie ulega obni¿eniu.

Taki tryb pracy nale¿y wybraæ wtedy, gdy
u¿ytkownik póŸniej idzie spaæ (np. po przyjêciu).
Spowodu je to pomin iêc ie zadane j na
programatorze funkcji obni¿enia temperatury w
nocy lub wy³¹czenia ogrzewania. Nale¿y pamiêtaæ
o przestawieniu programatora w po³o¿enie .

Krzywa grzania wyznacza temperaturê zasilania
termy gazowej w zale¿noœci od temperatury
zewnêtrznej. Prawid³owo ustawiona krzywa
grzania gwarantuje utrzymanie sta³ej temperatury
w pomieszczeniu przy ka¿dej temperaturze
zewnêtrznej.

Krzyw¹ grzania (rys. 4) dla regulatora TA 211 E
wyznacza punkt pocz¹tkowy (c) i maksymalna
temperatura zasilania ( ).

Punkt pocz¹tkowy krzywej grzania stanowi
temperatura zasilania (temperatura grzejnika) w C
przy temperaturze zewnêtrznej +20 C. Zakres
nastawy wynosi od 10 do 60 C.

Punkt pocz¹tkowy krzywej grzania przedstawiony
na rys. 4 wynosi 25 C. Tak¹ wartoœæ nale¿y
traktowaæ jako nastawê podstawow¹.
Je¿eli jest to mo¿liwe, nale¿y wybraæ ni¿sz¹
wartoœæ nastawy (np. 20). Je¿eli temperatura w
pomieszczeniu jest zbyt niska

, nale¿y
wybraæ wy¿sz¹ wartoœæ nastawy (np. 30).

Na regulatorze temperatury zasilania ( ) w termie
gazowej mo¿na ustawiæ maksymaln¹ wartoœæ
temperatury w zakresie 35 do 88 C lub 45 do 84 C.

Nastawiona w ten sposób maksymalna wartoœæ
zadana temperatury zasilania osi¹gana jest przy
temperaturze zewnêtrznej -15 C (rys. 4, pkt. e).

W poni¿szej tabeli podane zosta³o, jakie wartoœci
zadanej temperatury zasilania odpowiadaj¹ cyfrom
od 1 do 7 na regulatorze.

Regulator temperatury zasilania ( )
jest jednoczeœnie w³¹cznikiem trybu pracy letniej
( ). Dlatego œrednia wartoœæ
zadana temperatury zasilania (rys. 4, pkt. e) odnosi
siê do ogrzewania w czasie zimy.

Wymagana przy temperaturze zewnêtrznej -15 C
temperatura grzejników (temperatura zasilania)
wynika z parametrów obliczeniowych instalacji
ogrzewania.
Przy braku takich danych nale¿y pos³u¿yæ siê
wartoœciami doœwiadczalnymi.

o

o

o

o

o

o o

o

o

Uwaga:

Praca automatyczna

7.2.3 Ci¹g³a praca normalna

(r)

e

7.3.1 Nastawa punktu pocz¹tko-
wego krzywej grzania (c)

mimo ca³kowicie
otwartych zaworów termostatycznych

7.3.2 N a s t a w a m a k s y m a l n e j
temperatury zasilania (e)

e

Wskazówka: e

do oporu w lewo

'

,

7.3 Adaptacja krzywej grzania
%

+ -10
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-40
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Po³o¿enie
Œrednia wartoœæ
zadana
temperatury.
zasilania w Co
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Heatronic
dla ZE...
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Je¿eli przy bardzo niskiej temperaturze
zewnêtrznej i ca³kowicie otwartych zaworach
termostatycznych temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt niska, nale¿y wybraæ wartoœæ o 1/2
podzia³ki wy¿sz¹ (rys. 4, pkt. e). Je¿eli natomiast
przy bardzo niskiej temperaturze zewnêtrznej i
ca³kowicie otwartych zaworach termostatycznych
temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka,
nale¿y wybraæ wartoœæ o 1/2 podzia³ki ni¿sz¹ (rys.
4, pkt e).

W po³o¿eniu (ochrona przeciwmrozowa) terma
gazowa wy³¹czona jest do czasu, gdy temperatura
zewnêtrzna utrzymuje siê powy¿ej +4 C. Palnik i
pompa s¹ w tym czasie wy³¹czone (patrz rozdz.
7.2).

Funkcja obni¿enia temperatury w godzinach
nocnych okreœla, o ile K ( C) nale¿y przesun¹æ w
dó³ krzyw¹ grzania w zakresie od 0 do -40 K ( C)
(rys. 4).

Nale¿y nastawiæ tak¹ wartoœæ, która gwarantuje
wymagane obni¿enie temperatury w pomieszcze-
niu.

Obni¿enie temperatury zasilania o 5
K ( C) powoduje obni¿enie temperatury w
pomieszczeniu o ok. 1 K ( C).

Zdalne sterowanie TW 2 dzia³a tylko wtedy, gdy
prze³¹cznik trybu pracy ( ) w regulatorze TA 211 E
znajduje siê w po³o¿eniu . W takim przypadku
prze³¹cznik mo¿e byæ ustawiany za pomoc¹
zdalnego sterowania.

Punkt pocz¹tkowy krzywej grzania dla trybu pracy
normalnej i obni¿enia temperatury w godzinach
nocnych zgodnie z opisem w rozdz. 7.3.

Je¿eli podczas nieobecnoœci u¿ytkownika w domu
obni¿ona wartoœæ temperatury 25 K ( C) jest zbyt

wysoka lub zbyt niska, prze³¹cznik trybu pracy ( ) w
regulatorze TA 211 E mo¿na ustawiæ chwilowo w
po³o¿eniu i za pomoc¹ pokrêt³a ( ) wybraæ
dowoln¹ wartoœæ.
Szczegó³owy opis funkcji znajduje siê w instrukcji
obs³ugi zdalnego sterowania TW 2.

Zdalne sterowanie dzia³a tylko wtedy, gdy
prze³¹cznik trybu pracy ( ) w regulatorze TA 211 E
znajduje siê w po³o¿eniu . Tryb pracy mo¿na
ustawiæ wy³¹cznie za pomoc¹ zdalnego
sterowania.

Wielkoœæ obni¿enia temperatury
zasilania mo¿na ustawiæ wy³acznie za pomoc¹
zdalnego sterowania TFQ2/TFP3.

Szczegó³owy opis funkcji za³¹czony do zdalnego
sterowania.

Regulator TA 211 E dostarczany jest bez zegara
steruj¹cego.
Obs³uga zegara steruj¹cego opisana zosta³a w
odpowiedniej instrukcji obs³ugi.

Termy gazowe wspó³pracuj¹ce z regulatorem TA
211 E wyposa¿one s¹ w nowoczesny uk³ad
automatycznej regulacji, który w trybie sterowania
dwupunktowego palnika ogranicza czêstotliwoœæ
za³¹czania.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w instrukcji
monta¿u termy gazowej.
W skrzynce sterowniczej termy gazowej
wbudowany jest uk³ad ochrony przeciwmrozowej
utrzymuj¹cy temperaturê zasilania na poziomie
+10 C.

Uszkodzenie regulatora lub jego nieprawid³owe
pod³¹czenie sygnalizowane s¹ pojawieniem siê na
wyœwietlaczu termy gazowej kodu b³êdu. Na
regulatorze mo¿na odczytaæ nastêpuj¹ce kody
b³êdów:

“AC” uszkodzenie styku lub uszkodzenie w
regulatorze
“CC” uszkodzenie styku lub uszkodzenie
czujnika temperatury zewnêtrznej

7.3.3 Obni¿enie temperatury w
godzinach nocnych (d)

Wskazówka:

b

Ustawienie prze³¹cznika trybu pracy w zdalnym
sterowaniu TW 2 w po³o¿eniu powoduje
zadanie sta³ej wartoœci obni¿enia o 25 K ( C) .
Funkcja obni¿enia nastawiona na regulatorze
TA 211 E w tym wypadku nie dzia³a.

b

d

b

Wskazówka:
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7.4 Regulator TA 211 E z zegarem
steruj¹cym i zdalnym sterowaniem
TW 2 (wyposa¿enie dodatkowe)

7.5 Regulator TA 211 E ze zdalnym
sterowaniem TFQ 2 lub TFP 3
(wyposa¿enie dodatkowe)

o

8 Programowanie zegara steruj¹-
cego (wyposa¿enie dodatkowe)

9 Wskazówki ogólne

10 Uszkodzenia
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