Instrukcja monta¿u i obs³ugi

TRZ 12 T/W
7 744 901 072/7 744 901 073

Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie
przestrzeganie niniejszej instrukcji.
Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

Z korzyœci¹ dla ludzi i œrodowiska

RBPL
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listwa zaciskowa
w urz¹dzeniu AC 24 V
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TRZ 12 T/W
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
pracy
Przed pod³¹czeniem nale¿y od³¹czyæ napiêcie
zasilaj¹ce (220 V, 50 Hz) od kot³a lub od regulatora.
Regulator mo¿e byæ pod³¹czony do kot³a tylko
zgodnie ze schematem przy³¹czeniowym.
Regulator mo¿e byæ pod³¹czony tylko do kot³a
ZB/ZWB lub KN..-8P. Nie wolno go pod³¹czaæ do
napiêcia sieciowego.
Po pod³¹czeniu regulatora nale¿y zamontowaæ
os³onê i przykrêciæ j¹ za pomoc¹ œruby
(zabezpieczenie przed dotkniêciem).

2 Zastosowanie
Regulator temperatury w pomieszczeniu
TRZ12T/W wyposa¿ony jest w czasowy w³¹cznik
programu ogrzewania w dzieñ do dwupunktowej
regulacji palników w kot³ach jednostopniowych
oraz do sterowania pompami obiegowymi itp.
Regulator TRZ12T wyposa¿ony jest we w³¹cznik
programu dobowego, a regulator TRZ12W we
w³acznik programu tygodniowego.
Urz¹dzenie grzewcze
ZW 20
KN..-8 P
K...-6
Inny producent

Schemat elektryczny
rys. 5
rys. 6
rys. 7
rys. 7

3 Dane techniczne
Wysokoœæ
Szerokoœæ
G³êbokoœæ
Napiêcie znamionowe
regulatora
Prze³¹cznik czasowy
Pr¹d znamionowy,
styk za³¹czaj¹cy
Zakres regulacji
Wyjœcie regulatora
Dopuszcz. temperatura
otoczenia
Czas podtrzymania
pamiêci
Klasa ochrony/
klasa kontrolna
Min. czas za³¹czania
uzyskany certyfikat VDE

82 mm
165 mm
42 mm
220 V, 50 Hz
24 V DC
3 (1,5) A
O
6...30 C
2-punktowe,
beznapiêciowe
o

0...35 C
50 h
II/II
90 sek.

4 Monta¿
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y od³¹czyæ
napiêcie zasilaj¹ce (220 V, 50 Hz) od kot³a.
4.1 Wskazówki ogólne
Dla prawid³owego dzia³ania regulatora TRZ12T/W
wa¿ny jest dobór miejsca monta¿u. Pomieszczenie, w ktrym ma byæ zamontowany regulator
temperatury, powinno byæ odpowiednie do regulacji
temperatury w ca³ej instalacji grzewczej. Na
zamontowanych w nich grzejnikach nie nale¿y
mocowaæ zaworów termostatycznych.
Lepszym rozwi¹zaniem jest zamontowanie nastawionych wstêpnie zaworów przygrzejnikowych,
aby ograniczyæ do wartoœci obliczeniowych moc
grzejników w pomieszczeniu, w którym zosta³
zainstalowany regulator temperatury TRZ12T/W.
Regulator najlepiej zamontowaæ na œcianie
wewnêtrznej zwracaj¹c uwagê, aby nie
oddzia³ywa³y na niego przeci¹gi i strumienie ciep³a.
Pod regulatorem nale¿y pozostawiæ wolne miejsce
umo¿liwiaj¹ce swobodny dop³yw powietrza przez
otwór wentylacyjny (rys. 2).
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4.2 Monta¿ podstawki regulatora
Przed monta¿em regulatora nale¿y zdj¹æ z
podstawki (b) jego grón¹ czêœæ (i) (rys. 1).
Podstawka (b) regulatora TRZ 12 T/W (rys. 3)
mo¿e byæ montowana za pomoc¹ dwóch œrub (j) na
dostêpnej w handlu podtynkowej puszce
przy³¹czeniowej (k) (∅55 mm) lub za pomoc¹
dwóch ko³ków (6 mm) i œrub (z ³bem soczewkowym
∅3,5 mm) bezpoœrednio na œcianie (rys. 4, w
za³¹czeniu szablon otworów).

5 Przy³¹cze elektryczne
Nale¿y zastosowaæ kable elektryczne typu NYM z
uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
Nale¿y pamiêtaæ o nastêpuj¹cych wymiarach:
2
- przy³¹cze do sieci: 1,5 mm
2
- regulator: 1,5 mm
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci elektrycznej nale¿y zdj¹æ os³onê (d). W tym celu poluzowaæ œrubê (c) (rys. 1). Po zakoñczeniu tej czynnoœci os³onê (d) nale¿y zamontowaæ ponownie.
5.1 Pod³¹czenie do ZW20
Regulatory nale¿y pod³¹czaæ za pomoc¹ kabla
trzy¿y³owego zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 5. Instalacje grzewcze zamontowane
w miejscu nara¿onym na dzia³anie silnego mrozu
nale¿y zabezpieczyæ mostkuj¹c zaciski 8 i 9.
5.2 Pod³¹czenie do KN..-8 P
Regulatory nale¿y pod³¹czaæ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 6.
5.3 Pod³¹czenie do urz¹dzeñ innych firm
Regulatory nale¿y pod³¹czaæ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 7.

6 Obs³uga
Legenda do rys. 1, 8 i 9:
a os³ona zegara
e instrukcja obs³ugi
f prze³¹cznik trybu pracy
g pokrêt³o dla trybu pracy normalnej
h pokrêt³o dla trybu pracy obni¿onej
l szybka z tworzywa sztucznego z nadrukowanym wskaŸnikiem
m pokrêt³o prze³¹cznika zegarowego
n wsuwka czerwona lub niebieska
o znacznik czasu
p miejsce na dodatkowe wsuwki
4

6.1 Prze³¹cznik trybu pracy
automatyczne prze³¹czanie pracy normalnej w
dzieñ na pracê obni¿on¹ w nocy w czasie
nastawionym na prze³¹czniku zegarowym
ci¹g³a regulacja temperatury w pomieszczeniu
do wartoœci nastawionej na pokrêtle...... (g) (np.
party)
ci¹g³a regulacja temperatury w pomieszczeniu
do wartoœci zadanej na pokrêtle ... (h) (np.
ferie)
6.2 Pokrêt³o dla trybu pracy normalnej
Wymagana temperatura w pomieszczeniu w trybie
pracy normalnej w dzieñ mo¿e byæ nastawiana w
o
zakresie 6-30 C.
6.3 Pokrêt³o dla trybu pracy obni¿onej
Wymagana temperatura w pomieszczeniu w trybie
pracy obni¿onej w nocy mo¿e byæ nastawiana w
o
zakresie 6-30 C.
6.4 Pokrêt³o
prze³¹cznika zegarowego
Czerwona wsuwka za³¹cza tryb pracy normalnej, a
niebieska obni¿onej. Wsuwki nale¿y wk³adaæ
naprzemiennie czerwona/niebieska.
W celu zaprogramowania prze³¹cznika zegarowego nale¿y zdj¹æ os³onê (a) (rys. 1).
Wskazówkê minutow¹ przekrêciæ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pokrêt³a
prze³¹cznika zegarowego (m) nie mo¿na przekrêciæ.
Rzeczywisty czas zegarowy mo¿na odczytaæ na
podstawie znacznika (o) na pokrêtle prze³¹cznika
zegarowego (m).
Przyk³ad:
rys. 8 wskazuje godz. 2.50 (nie 14.50)
rys. 9 wskazuje pi¹tek (V), godz. 14.50 (nie 2.50)
Programowanie prze³¹cznika zegarowego
- Czerwone wsuwki uruchamiaj¹ pracê normaln¹.
- Niebieskie wsuwki uruchamiaj¹ pracê obni¿on¹.
Wsuwki nale¿y umieszczaæ zawsze naprzemiennie: czerwona/niebieska itd.
Wsuwki (n) w³o¿yæ w pokrêt³o prze³¹cznika zegarowego (m). Niewykorzystane wsuwki przechowywaæ w osobnym przewidzianym do tego miejscu (p).

TRZ 12 T/W
6.4.1 Prze³¹cznik zegarowy dla programu
dobowego regulatora TRZ12T (rys. 8)
Najmniejsza przerwa miêdzy za³¹czeniami wynosi
ok. 20 min., tzn. najkrótsza odleg³oœæ miêdzy
wsuwk¹ pracy normalnej i obni¿onej wynosi ok. 20
min.
Odleg³oœæ miêdzy dwiema s¹siednimi wsuwkami
wynosi ok. 5 min, tzn. punkt za³¹czania mo¿e byæ
wyznaczony z dok³adnoœci¹ do ok. 5 min.
6.4.2 Prze³¹cznik zegarowy dla programu
dobowego regulatora TRZ12W (rys. 9)
Najmniejsza przerwa miêdzy za³¹czeniami wynosi
ok. 2 godz., tzn. najkrótsza odleg³oœæ miêdzy
wsuwk¹ pracy normalnej i obni¿onej wynosi ok. 2
godz.
Odleg³oœæ miêdzy dwiema s¹siednimi wsuwkami
wynosi ok. 30 min, tzn. punkt za³¹czania mo¿e byæ
wyznaczony z dok³adnoœci¹ do ok. 30 min.

7 Wskazówki ogólne

... i wskazówki dotycz¹ce oszczêdzania energii:
Obni¿enie temperatury w pomieszczeniu w dzieñ i
w nocy prowadzi do du¿ych oszczêdnoœci energii.
Obni¿enie temperatury w pomieszczeniu o 1 K (oC)
daje o prawie 5% ni¿sze zu¿ycie energii.
Nie nale¿y jednak obni¿aæ temperatury poni¿ej
+15oC, poniewa¿ do mocnego ogrzania wych³odzonych œcian potrzeba wiêcej energii, ni¿ przy sta³ym
zapotrzebowaniu na ciep³o.
Przy dobrej izolacji cieplnej budynku temperatura w
pomieszczeniu nie spadnie prawdopodobnie do

wartoœci zredukowanej. Mimo to wy³¹czenie
ogrzewania gwarantuje mniejsze zu¿ycie energii.
W tym przypadku mo¿na tak¿e ustawiæ punkt
za³¹czania trybu pracy obni¿onej.
Nie pozostawiaæ uchylonych okien, poniewa¿
ciep³o wydostaje siê z pomieszczenia.
Zamiast tego przewietrzyæ gruntownie pomieszczenie (otworzyæ okna na ca³¹ szerokoœæ).
Podczas wietrzenia regulator temperatury ustawiæ
na ni¿sz¹ wartoœæ.
Pomieszczenie (wzorcowe), w którym ma byæ
zamontowany regulator, okreœla temperaturê w
pozosta³ych pomieszczeniach.
Temperatura w pomieszczeniu wzorcowym jest
wartoœci¹ zadan¹ dla ca³ej instalacji c.o.
Z tego powodu zamontowane w pomieszczeniu
wzorcowym termostatyczne zawory przygrzejnikowe nale¿y ca³kowicie otworzyæ. W przeciwnym
wypadku zawory bêd¹ zmniejszaæ iloœæ dop³ywaj¹cego ciep³a, chocia¿ regulator bêdzie sygnalizowa³ coraz wiêksze na nie zapotrzebowanie.
Je¿eli w s¹siednich pomieszczeniach temperatura
ma byæ ni¿sza lub ma byæ ca³kowicie wy³¹czony
grzejnik, termostatyczne zawory przygrzejnikowe
nale¿y ustawiæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi podan¹
przez producenta zaworów.
Poniewa¿ pomieszczenie wzorcowe, w którym ma
byæ zamontowany regulator temperatury, mo¿e byæ
ogrzewane innymi Ÿród³ami ciep³a (np. promieniowanie s³oneczne, piec kaflowy itd.), co
spowoduje niedogrzanie pozosta³ych pomieszczeñ
(grzejniki bêd¹ zimne).

8 Zak³ócenia i postêpowanie
Objaw

Przyczyna

Postêpowanie

nastawiona temperatura w
pomieszczeniu nie zosta³a
osi¹gniêta

termostat kot³a ustawiony na zbyt
nisk¹ temperaturê lub zawory
termostatyczne zamontowane w
pomieszczeniu, w którym znajduje
siê regulator

termostat kot³a nastawiæ na wy¿sz¹
temperaturê lub zawory
termostatyczne ca³kowicie otworzyæ
lub wymontowaæ

nastawiona temperatura w
pomieszczeniu zosta³a
przekroczona

niew³aœciwe miejsce monta¿u
regulatora, np. na œcianie
zewnêtrznej, w pobli¿u okna itd.

wybraæ lepsze miejsce monta¿u

zbyt du¿e wahania temperatury w
pomieszczeniu

chwilowy wp³yw innych Ÿróde³ ciep³a
na regulator, np. promieniowanie
s³oneczne, oœwietlenie, telewizor lub
kominek itd.

wybraæ lepsze miejsce monta¿u
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