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Kopiranje tedenskega programa ogrevalnega kroga
Omejitve (vezava na ostale parametre):
Reset časovnih programov na privzeto stanje
Hidravlika
			
Meni - Pregled hidravlične sheme:
			
Meni - Komunikacija:
			
Meni – Konfiguracija funkcij:
Dodelitev sponke
Sprememba sponke
Sprostitev sponke
Tipska oznaka kotla
Krmiljeni kotel
				Podmeni Kotel – definiranje ostalih funkcij za kotel:
				 Podmeni Hranilnik toplote – pregled definiranih elementov:
				 Podmeni Sanitarna voda TSV (2) – pregled definiranih elementov:
				 Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 1:
				 Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 2:
				 Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 3:
				 Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 4:
				 Podmeni Viri:
				 Podmeni Solarno ogrevanje:
				 Podmeni Splošne funkcije – definicije posameznih funkcij
			
Meni – Test izhoda:
			
Meni – Smer vrtenja servo pogona:
Hidravlična shema
Ključ za določanje številke hidravlične sheme
Pregled priključnih sponk regulatorja ACD 03/04
Primeri hidravličnih shem:
				 Neregulirani kotel s priklopom brez hranilnika toplote
					Hidravlična shema: 11033
				Neregulirani kotel s priklopom s hranilniki toplote
					 Hidravlična shema: 17033
				 Regulirani kotel s priklopom brez hranilnika
					 Hidravlična shema: 33033
				 Regulirani kotel s priklopom brez hranilnika toplote
					 Hidravlična shema: 33833
				 Regulirani kotel priklopom s hranilnikom toplote
					 Hidravlična shema: 37833
				 Regulirani kotel (GSE) s priklopom s hranilnikom toplote
					 Hidravlična shema: 57033
				 Regulirani kotel (GSE) s priklopom s hranilnikom toplote
					 Hidravlična shema: 57833
				 Regulirani kotel (GSE) s priklopom s hranilnikom toplote (zaporedno)
					 Hidravlična shema: 55833
				Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom brez hranilnika (izravnalnika) toplote
					 Hidravlična shema: 23333
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Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom s hranilnikom (izravnalnikom) toplote 158
				 Hidravlična shema: 27833
159
			
Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom brez hranilnika (izravnalnika) toplote 160
				 Hidravlična shema: 23033
161
			
Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom s hranilnikom (izravnalnikom) toplote 162
				 Hidravlična shema: 27833
163
			 Regulirani kombinirani kotel (z adaptacijo za gorilnik) s priklopom brez hranilnika toplote164
				 Hidravlična shema: 63033
165
			 Regulirani kombinirani kotel (z adaptacijo za gorilnik) s priklopom s hranilnikom toplote 166
				 Hidravlična shema: 67833
167
			
Regulirani kombinirani kotel (SP) s priklopom brez hranilnika toplote
168
				 Hidravlična shema: 63003
169
			 Neregulirani kombinirani kotel (SP) s priklopom s hranilnikom (izravnalnikom) toplote 170
				 Hidravlična shema: 16003
171
			
Regulirani kombinirani kotel (SP) s priklopom s hranilnikoma toplote (paralelno)
172
				 Hidravlična shema: 67003
173
			
Regulirani kombiniran kotel (GSP) s priklopom s hranilnikoma toplote (v serijo)
174
				 Hidravlična shema: 77833
175
			
Regulirani kotel s priklopom s hranilnikom toplote in solarnim sistemom
176
				 Hidravlična shema: 37533
177
			
Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom s hranilnikom (izravnalnikom)
			
toplote in solarnim
178
				 Hidravlična shema: 27533
179
			
Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom s hranilnikom
			
(izravnalnikom) toplote in solarnim sistemom
180
				 Hidravlična shema: 27533
181
			
Regulirani kotel s priklopom s hranilnikom toplote in eksternim kotlom
			
brez vgrajene črpalke
182
				 Hidravlična shema: 37233
183
			
Regulirani kotel s priklopom s hranilnikom toplote in toplotno črpalko
184
				 Hidravlična shema: 37003
185
Parametri:
Sistem
186
Kotel
196
Hranilnik toplote
206
TSV
211
Viri
217
Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)
221
Splošne funkcije
232
Solarno ogrevanje
233
Kalibracija senzorjev
240
Dimnikar
241
Alarmi
243
			 Pregled alarmov
244
Geslo
246
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11. MENI INFORMACIJE i
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1. RAZLIČICA PROGRAMSKE OPREME
Ta servisni priročnik je mogoče uporabljati od Različice programa (VERSION PRG)…
AC16D 1.042
Različica programa je prikazana na koncu Informacij pod gumbom i - Sistemske informacije.

2. Uvod 1. Različica programske opreme

ACD03/04

2. UVOD
Elektronski regulator ATMOS ACD 03 in ATMOS ACD 04 z zaslonom na dotik je zasnovan za
udobno krmiljenje toplovodnega sistema ogrevanega objekta. Krmiljenje regulatorja je zaradi zaslona
na dotik zelo preprosto in intuitivno.
Regulator vključuje funkcije za neposredno krmiljenje kotla, kotlovskega krogota, treh ogrevalnih
krogov, tople sanitarne vode TSV, solarnega ogrevanja itd.
Za pravilno delovanje je treba regulator natančno nastaviti v namestitvenem vodiču (glede na izbrano
hidravlično shemo).

www.atmos.eu
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3. OPIS
Osnovna razdelitev regulatorjev ATMOS ACD 03 in ATMOS ACD 04
ATMOS ACD 03

ATMOS ACD 04

3. Opis

1

3

2

2

1 - za pritrditev regulatorja ACD 03 v nadzorno ploščo kotla
2 - zaslon na dotik
3 - odprtine za pritrditev regulatorja ACD 04 v pokrov za naprave kotla

4
4
5
6
7
8
9
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5

6

7

8

9

10

6

- reža za kartico SD
- mehanizem za pritrditev regulatorja ACD 03 v odprtino v nadzorni plošči
- relejni modul ACD 03/04-B (zunanji porabnik)
- konektor FAN za beleženje vrtljajev ventilatorja (posebna funkcija)
- konektor 1, 2, 3 za priključitev krmilnih izhodov (0–10V, GND, PWM - signal krmiljenja črpalke)
- konektorji za priključitev tipal
- konektorji za priključitev zunanjih porabnikov (črpalk, servo pogonov itd.)
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Različici regulatorjev ATMOS ACD 03 in ATMOS ACD 04

ATMOS ACD 03 – regulator za vstavitev v nadzorno ploščo kotla
Regulator ACD 03 se izdeluje v izvedbi, ki je zasnovana za vstavitev v nadzorno ploščo kotla po
odlomu v naprej pripravljene odprtine (tovarniško) za regulator ACD 03 (dimenzije 92 x 138 mm).

3. Opis

Regulatorja ACD 03 in ACD 04 se razlikujeta predvsem po izvedbi namestitvenega ohišja:
Funkcije upravljanja obeh regulatorjev so enake.

Regulator je mogoče vstaviti tudi v posebno ohišje SWS 18, zasnovano za namestitev na steno.

ATMOS ACD 04 – regulator za namestitev v pokrov za naprave kotla
(tovarniško)
Regulator ACD 04 se izdeluje v izvedbi, ki je zasnovana za privitje v pokrov za naprave kotla (4x
M4).
Gre za izvedbo, ki se dobavlja neposredno iz proizvodnje, pri kateri kotel ne vključuje klasičnih krmilnih
elementov, kot so npr. termometer in termostati. Nadzorna plošča kotla je prilagojena samo za pritrditev
regulatorja ACD 04.

www.atmos.eu
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Oba regulatorja sta sestavljena iz dveh delov. Samega regulatorja ATMOS ACD 03A / ACD
04A in relejnega modula ACD 03/04-B. Modul je zasnovan za krmiljenje posameznih porabniških
elementov ogrevalnega sistema, kot so npr. črpalke, servo pogoni ipd.
V zadnjem delu regulatorja se nahajajo konektorji za priključitev tipal (ATMOS ACD 03A / ACD 04)
in porabnikov (ACD 03/04-B).
3. Opis

Relejni modul ACD 03/04-B (zunanji porabnik)
in opis priključnih sponk na zadnji strani
regulatorja

Relejni modul ACD 03/04-B (zunanji porabnik)
in opis priključnih sponk na zadnji strani
regulatorja

Priključitvi tipal in porabnikov je namenjen komplet konektorjev SCS34 (šifra: S0105).
Ob strani regulatorja je reža za kartico SD, ki je namenjena posodobitvam programske opreme in
varnostnemu kopiranju nastavitev.

Komplet konektorjev SCS34 za priključitev
tipal in porabnikov

SL - 12
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4. NAMESTITEV V KOTEL
ATMOS ACD 03

4. Namestitev v kotel

Odlom odprtine in vgraditev regulatorja v nadzorno ploščo pokrova kotla ATMOS.

Odlom odprtine z roko

Odlomljena odprtina (92 x 138 mm)

Prikaz priključitve posameznih konektorjev

Pritrditev (zategnitev) regulatorja k nadzorni
plošči kotla (zategnitev izvedemo z vrtenjem v
smeri urnega kazalca)

www.atmos.eu
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ATMOS ACD 04
Montaža/demontaža regulatorja ACD 04 v/iz pokrov/-a za naprave kotla.
Posebno ohišje za naprave ATMOS za regulator ACD 04 s štirimi vijaki M4

4. Namestitev v kotel

Namestitev regulatorja na štiri vijake M4

Pozor – ne zategujte prekomerno (desni navoj)

Regulator v pokrovu za naprave kotla

Prikaz prelepljenja nalepke pokrova za naprave
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Tipalo temperature kotla WF v tulcu kotla, senzor se doda ostalim kapilaram od termostatov in
termometra originalnega elektromehaničnega regulatorja kotla.
Tipalo je treba namestiti čim dlje (čim globlje) v tulec za natančno zaznavanje temperature!!!

4. Namestitev v kotel

Priporočena namestitev tipal

Tipalo dimnih plinov AGF, priloženo na izpušnem vodu kotla (DCxxS, DCxxSX, DCxxGS, CxxS(T)),
senzor se doda kapilari dimnega termostata od originalnega elektromehaničnega regulatorja kotla.
To tipalo mora biti prekrito z izolacijo!!!

Tipalo dimnih plinov AGF, priloženo na izpušnem vodu kotla s cevno steno (DCxxGSE, DCxxGSX,
DCxxDG), senzor se doda kapilari dimnega termostata od originalnega elektromehaničnega
regulatorja kotla. To tipalo mora biti prekrito z izolacijo!!!

www.atmos.eu
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4. Namestitev v kotel

Temperaturno tipalo PF v zgornjem delu hranilnika toplote ali temperaturno tipalo SF v kombiniranem
grelniku TSV, vstavljeno najgloblje v tulec.
Tipalo PF mora biti vedno vsaj 10 cm pod ustjem (vhodom) cevovoda v hranilnik. Ne priporočamo
namestitve (priložitve) tipala na cevovod zaradi pravilnega delovanja regulatorja!!!

Temperaturno tipalo FPF v spodnjem delu hranilnika toplote, vstavljeno najgloblje v tulec. Tipalo
FPF mora biti vedno vsaj 10 cm nad ustjem (vhodom) cevovoda v hranilnik.
Ne priporočamo namestitve (priložitve) tipala na cevovod zaradi pravilnega delovanja regulatorja!!!

Naležno tipalo za mešalnim ventilom, ki zaznava temperaturo vode v ogrevalnem krogu.

SL - 16
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Itotal max.: 6A (fuse T6.3A)

Icontact max.: 4(4)A
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5. PRIKLJUČITEV
Glede na izbran hidravlični priklop kotla (glej sheme na strani 123) priključimo potrebna tipala k
regulatorju na konektorje št. 1 do št. 34 in porabnike ogrevalnega sistema na konektorje št. 35 do št.
70.

5. Priključitev

Priključne sponke (opis) na zadnji strani regulatorja

sn: 1003

Priključni blok in konektorji

Pogled na regulator s konektorji

Zgornji konektorji za porabnike Spodnji
sn: 1135
konektorji za priključitev tipal

Prikaz priklopa vodnikov

Pozor – konektorji so opremljeni z nožicami za
preprečevanje njihove zamenjave na priključnem bloku
www.atmos.eu
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Pregled priključnih sponk regulatorja ACD 03/04

5. Priključitev

Sponka

Okrajšava

FAN

FAN

Sponka

Okrajšava

1
2
3

10 V
GND
PWM

Sponka

Okrajšava

4
5
6
7
8
9
10

AF
WF
GND
SF
GND
VF1
GND

11
12
13
14
15
16
17
18

VF2
GND
AGF
GND
PF
GND
VI1
GND

19
20
21
22
23
24
25
26

VI2
GND
VI3
GND
VI4
GND
VI5
GND

Sponka

Okrajšava

27
28
29
30

12 V
A
B
GND

31
32
33
34

12 V
A
B
GND

Ime sponke - opis - Posebni VHOD

Log.

Tip tipala, op.

zaznavanje vrtljajev ventilatorja (posebna funkcija)

vhod

--

Ime sponke - opis - Posebni IZHODI

Log.

Tip tipala, op.

0–10 V - reguliranje napetosti temperature eksternega kotla EK

izhod

--

Izhod nadzora PWM za krmiljenje solarne črpalke

izhod

--

Ime sponke - opis - IZHODI

Log.

Tip tipala, op.

zunanje temperaturno tipalo (GND sponka 6 - skupna s tipalom WF)

vhod

NTC20

temperaturno tipalo vode kotla

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo sanitarne vode (TSV)

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo ogrevalnega kroga št. 1

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo ogrevalnega kroga št. 2

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo dimnih plinov (dimni kanal)

vhod

PT 1000 / NTC20

zgornje temperaturno tipalo hranilnika toplote

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI1 za tipalo

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI2 za tipalo

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI3 za tipalo

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI4 za tipalo (ARU5)

vhod

NTC20

izbirni vhod VI5 za tipalo (ARU5)

vhod

NTC20

Ime sponke - opis - Komunikacija

Log.

Tip tipala, op.

--

Priključeno na
krmilno enoto

--

Priključeno na
krmilno enoto

komunikacijska linija ATMOS 485 za sobne enote ARU10/30

komunikacijska linija ATMOS 485 za sobne enote ARU10/30

Temperaturo dimnih plinov in temperaturo solarnega kolektorja merimo vedno s tipalom PT1000

SL - 18
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Okrajšava

36
37
38
39
39
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Ime sponke - opis - IZHODI

Log.

PE
N
VA3 LA
VA4 LB
N

ozemljitev izhoda VA3 in VA4
nevtralni vodnik izhoda VA3
el. faza izhoda VA3 ali ene smeri vrtenja MK3
el. faza izhoda VA4 ali druge smeri vrtenja MK3
nevtralni vodnik izhoda VA4

izhod

40
41
42
43
44
45

MK1 LA
MKl LB
N
MK2 LA
MK2 LB
N

el. faza ene smeri vrtenja servo pogona MK1
el. faza druge smeri vrtenja servo pogona MK1
nevtralni vodnik servo pogona MK1
el. faza ene smeri vrtenja servo pogona MK2
el. faza druge smeri vrtenja servo pogona MK2
nevtralni vodnik servo pogona MK2

46
47
48
49
50

VA2 L
N
PE
PT L
N

Sponka

Okrajšava

51
52

DVI1
DVI2

Sponka

Tip tipala, op.

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

Ime sponke - opis - VHODI

Log.

Tip tipala, op.

digitalni vhod ON/OFF (signal iz analognega sobnega termostata)
digitalni vhod ON/OFF (signal iz analognega sobnega termostata)

vhod
vhod

Okrajšava

Ime sponke - opis - IZHODI

Log.

Tip tipala, op.

53
54
55
56
57
58

MKP1 L
N
PE
MKP2 L
N
PE

el. faza izhoda MKP1
nevtralni vodnik izhoda MKP1
ozemljitev izhoda MKP1
el. faza izhoda MKP2
nevtralni vodnik izhoda MKP2
ozemljitev izhoda MKP2

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

59
60
61
62
63
64

DKP L
N
PE
SLP L
N
PE

el. faza izhoda DKP (L-PUMP)
nevtralni vodnik izhoda DKP
ozemljitev izhoda DKP
el. faza izhoda SLP
nevtralni vodnik izhoda SLP
ozemljitev izhoda SLP

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

Sponka

Okrajšava

Log.

Tip tipala, op.

65
66
67
68

IN L
L
N
PE

vhod
vhod
vhod

Propojeno do ŘJ
Propojeno do ŘJ
Propojeno do ŘJ

Sponka

Okrajšava

Log.

Tip tipala, op.

69
70

VA1
FAN L

izhod
izhod

Propojeno do ŘJ
Propojeno do ŘJ

el. faza izhoda VA2
nevtralni vodnik izhoda VA2
ozemljitev izhoda VA2
el. faza za analogni sobni termostat
nevtralni vodnik za analogni sobni termostat

Ime sponke - opis - VHODI
napajanje kontakta (el. faza) za L-FAN (L-FAN IN)
napajanje regulatorja (REG-L)
nevtralni vodnik za regulator (REG-N)
ozemljitev za regulator (REG-PE)

230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz

Ime sponke - opis - IZHODI
faza izhoda VA1
faza izhoda L-FAN (L-FAN OUT)

230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz

5. Priključitev

ACD03/04

INFO – Priporočamo, da kable tipal in komunikacije napeljete izolirano od vodnikov
230 V in drugih napeljav električnega voda (vsaj 5 cm).

www.atmos.eu
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6. NAMESTITVENI VODIČ (WIZARD)
(prvi zagon regulatorja)
Pred prvim zagonom regulatorja proučite poglavje Hidravlika, da lahko pravilno nastavite
hidravlično shemo glede na vaš dejanski priklop v kotlovnici.
INFO - Vse nastavitve regulatorja je mogoče pozneje po potrebi spremeniti.

Namestitveni vodič

Način
nalaganja in

6. Namestitveni vodič (WIZARD)

zagona

Izbira jezika
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)

Nastavitev
datuma in
časa

Možnost naložitve shranjene nastavitve (varnostne kopije)
s kartice SD Pri sveži namestitvi izberite NE
Pri menjavi regulatorja (za nalaganje varnostne kopije)
izberite DA
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)

SL - 20
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Izberite tip kotla
Z drsenjem po zaslonu na seznamu poiščite svoj kotel.
Info – kotle brez identifikacije najdete na koncu seznama
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)
Vnesite serijsko številko kotla
Info – serijsko številko kotla najdete na tipski tablici
kotla ali na zadnji strani navodil za uporabo
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)

Izberite nivo pooblastila (kdo ste)
Info - Namestitev in prvi zagon vedno izvaja usposobljen
serviser.

6. Namestitveni vodič (WIZARD)

ACD03/04

(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)
Ali želite, da bi regulator ATMOS ACD 03/04 krmilil tudi
sam kotel (ventilator, gorilnik, zračno loputo itd.)?
Če Da, mora biti pri kotlih z ročnim polnjenjem nameščeno
temperaturno tipalo dimnih plinov AGF (temperature dimnega
kanala).
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)

www.atmos.eu
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Vnos hidravlične sheme
INFO - 1. številka hidravlične sheme tip kotla je že definirana v prejšnjih korakih (npr. št.
3 - FAN - krmiljeni kotel z ročnim polnjenjem). Pregled tipov kotlov najdete v tabeli na
strani 23.

2. številka – FUNKCIJA
Definirajte sklop kotlovskega kroga in TSV
0 - brez

(brez funkcije)

1 - DKP

kotlovska črpalka
(kotlovski krog je opremljen le z regulatorjem
krmiljeno kotlovsko črpalko)

6. Namestitveni vodič (WIZARD)

2 - TSV     ogrevanje sanitarne vode
(kotlovski (ogrevalni) krog je opremljen le
z regulatorjem krmiljenim ogrevanjem tople
sanitarne vode (bojlerja))
3 - TSV + DKP ogrevanje sanitarne vode + kotlovska črpalka
(kotlovski (ogrevalni) krog je opremljen z
regulatorjem krmiljenim ogrevanjem tople
sanitarne vode in kotlovsko črpalko)
4 - HRT

hranilnik toplote
(kotlovski krog je opremljen le s hranilnikom
toplote s temperaturnim tipalom (tipali))

5 - HRT + DKP hranilnik toplote + kotlovska črpalka
(kotlovski krog je opremljen s hranilnikom toplote
s temperaturnim tipalom (tipali) in z regulatorjem
krmiljeno kotlovsko črpalko)
6 - HRT + TSV hranilnik toplote + ogrevanje sanitarne vode
(kotlovski (ogrevalni) krog je opremljen s
hranilnikom toplote s temperaturnim tipalom
(tipali) in z regulatorjem krmiljenim ogrevanjem
tople sanitarne vode)
7 - HRT + TSV + DKP hranilnik toplote + ogrevanje
sanitarne vode + kotlovska črpalka
(kotlovski (ogrevalni) krog je opremljen s
hranilnikom toplote s temperaturnim tipalom
(tipali) in z regulatorjem krmiljenim ogrevanjem
tople sanitarne vode in kotlovsko črpalko)
POZOR - Naprave (DKP, TSV, HRT, ki niso definirane, jih regulator ACD 03/04 ne more
krmiliti.
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3. številka – »OGREVALNI« KROG 3
Definirajte funkcije ogrevalnega kroga (izhoda)
0 - brez   (brez funkcije)
1 - DK     direktno (samo črpalka)
(neposredno krmiljenje črpalke z zahtevano
temperaturo vira)
2 - EK     eksterni kotel
(krmiljenje eksternega kotla - nastaviti je mogoče
le en krog - xx2xx ali xxx2x ali xxxx2)
3 - MK    mešalno zvezno
(krmiljenje ogrevalnega kroga na podlagi ogrevalne
krivulje (zunanje temperature) in sobne enote
(sobne temperature)
(NI MOGOČE PRI SEKGSE, SEKGSP)
4 - TSV2 ogrevanje 2. zbiralnika TSV
(okrog (izhod), ki se uporablja za krmiljenje
drugega zbiralnika tople sanitarne vode (TSV))
5 - SOL   solarni krog
(krog (izhod), ki se uporablja za solarno ogrevanje)
6 - KR

mešalno konstantno
(krmiljenje ogrevalnega kroga na konstantno
temperaturo z zahtevano temperaturo vira (kotla))
(NI MOGOČE PRI SEKGSE, SEKGSP)

7 - FR

mešalno fiksno
(krmiljenje ogrevalnega kroga na konstantno
temperaturo brez zahtevane temperature vira (kotel))
(NI MOGOČE PRI SEKGSE, SEKGSP)

6. Namestitveni vodič (WIZARD)

ACD03/04

8 - RLA   mešalno s povratkom v kotel
(ogrevalni krog, definiran za nadzor povratne vode
v kotel (povratna kontrola)

INFO - Kot prvi vedno definiramo »ogrevalni« krog
3 z upoštevanjem variabilne uporabe izhodov kroga
in možnega navzkrižja z ostalimi krogi (izhodi).
Ogrevalni krog je mogoče krmiliti s pomočjo sobnih
enot pri nastavitvi funkcij izhodov na DK, MK, KR,
FR, TSV2.

www.atmos.eu
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4. številka – »OGREVALNI« KROG 2
Definirajte funkcije ogrevalnega kroga (izhoda)
0 - brez (brez funkcije)
1 - DK
direktno (samo črpalka)
		 (neposredno krmiljenje črpalke z zahtevano 		
		
temperaturo vira)
2 - EK
		
		

eksterni kotel (krmiljenje eksternega kotla –
astaviti je mogoče le en krog – xx2xx ali xxx2x
ali xxxx2)

6. Namestitveni vodič (WIZARD)

mešalno zvezno (krmiljenje ogrevalnega 		
3 - MK
		kroga na podlagi ogrevalne krivulje (zunanje		
		temperature) in sobne enote (sobne temperature)
6 - KR
mešalno konstantno (krmiljenje ogreva lnega
		
kroga na konstantna z zahtevano temperaturo
		
vira (kotla))
7 - FR
mešalno fiksno (krmiljenje ogrevalnega kroga
		
na konstantno temperaturo brez zahtevane 		
		
temperature vira (kotel))
8 - RLA
mešalno s povratkom v kotel (ogrevalni krog,
		
definiran za nadzor povratne vode v kotel 		
		
(povratna kontrola)
5. številka – »OGREVALNI« KROG 1
Definirajte funkcije ogrevalnega kroga (izhoda)
0 - brez (brez funkcije)
1 - DK
direktno (samo črpalka) (neposredno krmiljen
		je črpalke z zahtevano temperaturo vira)
2 - EK
eksterni kotel (krmiljenje eksternega kotla –
		nastaviti je mogoče le en krog – xx2xx 		
		ali xxx2x ali xxxx2)
3 - MK
mešalno zvezno (krmiljenje ogrevalnega kroga
		na podlagi ogrevalne krivulje (zunanje tempe
		rature) in sobne enote (sobne temperature)
6 - KR
mešalno konstantno (krmiljenje ogrevalnega
		kroga na konstantno temperaturo z zahtevano
		temperaturo vira (kotla))
7 - FR
mešalno fiksno (krmiljenje ogrevalnega kroga
		na konstantno temperaturo brez zahtevane 		
		temperature vira (kotel))
mešalno s povratkom v kotel (ogrevalni krog, defi
8 - RLA
		niran za nadzor povratne vode v kotel (povratna kon
		trola)
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Ključ za sestavljanje številke hidravlične sheme
Krog 3

KROGI
Krog 2

Krog 1

xXxxx

xxXxx

xxxXx

xxxxX

brez kotla = 0

brez funkcije = 0

brez funkcije = 0

brez funkcije = 0

brez funkcije = 0

NEKRMILJEN = 1

DKP = 1

DK3 = 1

DK2 = 1

DK1 = 1

DKP / HRT / TSV

Xxxxx

Kotel z lastno regulacijo
(regulator ne krmili kotla)

BRE = 2
Samodejni kotel z gorilnikom

FAN = 3
Kotel z ročnim polnjenjem in
sesalnim ventilatorjem

PRESS = 4
Kotel z ročnim polnjenjem in
tlačnim ventilatorjem

FAN + SEKGSE = 5
Kotel z ročnim polnjenjem,
sesalnim ventilatorjem in servo
loputo (GSE)

FAN + BRE = 6
Kombinirani kotel s sesalnim
ventilatorjem in gorilnikom
(Sp/kotli z adaptacijo za
gorilnik)

Ogrevalni krog
Direktni nemešalni

Črpalka kotlovskega kroga

TUV = 2

-

EK = 2

Topla sanitarna voda

MK3 = 3

DKP + TUV = 3

Ogrevalni krog
Mešalni glede na zunanjo
temperaturo (zvezno/servo)
**(NI MOGOČE PRI
SEKGSE, SEKGSP)

Črpalka kotlovskega kroga in
Topla sanitarna voda

AKU = 4

Ogrevalni krog
Mešalni glede na zunanjo
temperaturo (zvezno/servo)

Ogrevanje drugega zbiralnika
tople sanitarne vode (TSV)

DKP + HRT = 5

SOL = 5

Črpalka kotlovskega kroga in
hranilnik toplote

Solarno ogrevanje

KR3 = 6
TSV + HRT = 6

Ogrevalni krog Mešalni
s konstantno (fiksno)
temperaturo in zahtevanim
virom
**(NI MOGOČE PRI
SEKGSE, SEKGSP)

Topla sanitarna voda in
hranilnik toplote

-

* (SAMO xxxx2 ali xxx2x ali xx2xx)

MK2 = 3

TSV2 = 4

Hranilnik toplote

Črpalka kotlovskega kroga,
topla sanitarna voda
in hranilnik toplote

Ogrevalni krog
Direktni nemešalni

Eksterni kotel

FAN + BRE + SEKGSP = 7 DKP + TUV + AKU = 7
Kombinirani kotel s sesalnim
ventilatorjem, gorilnikom in
servo loputo (GSP)

Ogrevalni krog
Direktni nemešalni

Ogrevalni krog
Mešalni s fiksno temperaturo
brez zahtevanega vira
**(NI MOGOČE PRI
SEKGSE, SEKGSP)

Mešana povratna temperatura
v kotel

-

-

-

KR2 = 6

KR1 = 6

FR2 = 7
Ogrevalni krog
Mešalni s fiksno temperaturo
brez zahtevanega vira

RLA3 = 8

Ogrevalni krog
Mešalni glede na zunanjo
temperaturo (zvezno/servo)

-

Ogrevalni krog Mešalni
s konstantno (fiksno)
temperaturo in zahtevanim
virom

FR3 = 7

MK1 = 3

RLA2 = 8
Mešana povratna temperatura
v kotel

Ogrevalni krog Mešalni
s konstantno (fiksno)
temperaturo in zahtevanim
virom

6. Namestitveni vodič (WIZARD)

Tip KOTLA

FR1 = 7
Ogrevalni krog
Mešalni s fiksno temperaturo
brez zahtevanega vira

RLA1 = 8
Mešana povratna temperatura
v kotel

***Lastna definicija = 9 ***Lastna definicija = 9 ***Lastna definicija = 9 ***Lastna definicija = 9 ***Lastna definicija = 9
Tip kotla je definiran glede na izbor v nastavitvenem vodiču (Wizardu) po prvem zagonu regulatorja.
*

Funkcijo EK je mogoče standardno definirati le na enem krogu (izhodu).

** Mešalni krogi MK, KR in FR imajo na 3. krogu v hidravličnem priklopu kotla s servo loputo SEKGSE in SEKGSP zasedene sponke
za črpalko. Funkcije ne podpira številka hidravlične sheme (ni mogoče nastaviti). Prestavitev črpalke MKP3, KRP3 ali FRP3 na drugo
sponko je možna s pomočjo lastne definicije pri ročni nastavitvi.
*** Če pri prvi nastavitvi regulatorja (Wizard) ne moremo definirati številke konkretne funkcije, na zadevni položaj nastavimo
številko 0. Po končanem nastavitvenem vodiču vstopimo v meni Hidravlika in nato v meni Konfiguracija funkcij, kjer ročno nastavimo
(spremenimo) želeno funkcijo za kotel in mešalni (ogrevalni) krog. Če ročno definirana funkcija ne ustreza nobeni funkciji (številki) v
ključu (tabeli) hidravlične sheme, se v številko hidravlične sheme samodejno vpiše številka 9.
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Zaključna potrditev vnesene hidravlične sheme
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)

Pregled vašega vnosa:
6. Namestitveni vodič (WIZARD)

Preverite, popravite in potrditev svoj vnos!
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavite uporabite belo
puščico na ploščici desno)

Shranjevanje nastavitev
Pozor - s shranjevanjem nastavitev zaženete regulator.
(izbiro potrdite z zeleno puščico desno zgoraj)
(za povratek na prejšnjo nastavitev uporabite rdečo
puščico v levem zgornjem kotu)
Osnovni zaslon
Info - po shranitvi se na zaslonu pojavi osnovni zaslon
vaše izbrane hidravlične sheme.
Vse ponovno preverite in izvedite Test releja (test izhodov
– črpalk, mešalnih ventilov, kotla itd.).
Če je vse v redu, lahko zanetite.
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7. GUMBI IN INFORMACIJE NA ZASLONU
Zaslon regulatorja ATMOS ACD 03/04
1

3

2

4

5

6
7

11
8
12

14

10

15

16

17

18

19

20

1
/
- gumb za zagon sesalnega ventilatorja (izklop/preklop vira)
2		- vir (kotel)
3		- signalizira delovanje ventilatorja kotla (vklopljeno = se vrti / izklopljeno = simbol ni prikazan)
4		 - trenutna delovna temperatura kotla (izhodna temperatura vode iz kotla)
5
- temperatura povratne vode v kotel (pri nastavljeni funkciji krmiljenja povratne vode v kotel 				
povratna kontrola)
6
- hranilnik toplote in temperature v hranilniku toplote (dejanski prikaz je povezan s 		
				 številom nameščenih tipal in nastavljenimi funkcijami)
- gumb za nastavitev delovnega načina
7
8
- gumb za nastavite želenih temperatur (ogrevalni krogi, TSV)
- gumb za vstop v meni nastavitev
9
10
i - gumb za vstop v meni Informacije
11
- čas za zagon (ogrevanje) kotla / čas za nakladanje goriva
12		 - prikaz aktualne temperature dimnega kanala (standardno ne gre za temperaturo dimnih plinov,
				 odvisno od postavitve tipala prikazuje referenčno ali realno temperaturo dimnih plinov)
13
- čas izklopa ventilatorja kotla pri končanem gorenju gorilnika (BRE)
14
- prikaz trenutnega stanja kotlovske črpalke (vklopljeno = se vrti / izklopljeno = stoji)
15
- trenutni čas
16 		 - datum in dan v tednu
17
- krmiljenje temperature povratne vode (povratna kontrola ali Laddomat / TV ventil)
18
- simbol aktivne zaščite pred zmrzovanjem
19
- prikaz trenutne zunanje temperature
20
- prikaz časovnega programa za kotel (prikazuje zahtevo za delovanje kotla – ogrevanje)

www.atmos.eu
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Na osnovnem zaslonu se nahajajo najpogosteje uporabljena orodja za hitro izbiro.
- vstop v nastavitve – NAČINI DELOVANJA

- vstop v NASTAVITEV TEMPERATUR ogrevalnih krogov

- vstop v meni NASTAVITVE parametrov

7. Gumbi in informacije na zaslonu

- vstop v meni INFORMACIJE

Na podzaslonih so orodja za navigacijo po meniju.
- povratek na glavni zaslon

- skok na prejšnji zaslon, korak nazaj (en nivo)

- premikanje v meniju v navpični smeri, če ne uporabimo funkcije zaslona na dotik

- premikanje v meniju v vodoravni smeri, če ne uporabimo funkcije zaslona dotik
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Na zaslonih regulatorja se pojavljajo naslednja orodja:
- kretnja potega navzgor kot za odklepanje ohranjevalnika zaslona
- gumb za upravljanje ventilatorja krmiljenega kotla na trda goriva. Pri kombiniranih kotlih
(npr. DCxxSP(L), DCxxGSP(L) pri pridržanju gumba premik na zaslon za izbiro virov
- s klikom na gumb se sprosti (vklopi) ali prepove (izklopi) delovanje (samodejnega vira)
(npr. gorilnika pri kotlih na pelete) in gumb spremeni barvo
- s klikom na gumb potrdimo vneseno vrednost ali se pomaknemo na naslednji zaslon
- s klikom na gumb prekličemo vnos ali se vrnem na prejšnji zaslon

- sprememba časovnega bloka (vstop v časovni blok dne)
- dodajanje novega časovnega bloka
- preklapljanje med posameznimi bloki/dnevi (za nastavitev časovnih programov)
- odstranitev časovnega bloka (za nastavitev časovnih programov)

7. Gumbi in informacije na zaslonu

- kopiranje časovnega programa

- brisanje vnesene znakovne vrednosti (Backspace)
- preklop na zaslon z numerično tipkovnico
- preklop na zaslon za vnašanjem s kretnjo
- preklapljanje velikosti koraka (občutljivost)
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za zagon ventilatorja kotla pri njegovem

Čas za ogrevanje kotla z ročnim polnjenjem je proizvodno standardno nastavljen na
60 minut ( → Parameter P08Kotel). Regulator ostane v načinu ogrevanje, dokler
ne doseže minimalne vrednosti temperature dimnih plinov, definirane v →
Parametru 18Kotel. Če minimalne temperature dimnih plinov ne doseže, kotel (ventilator)
po 60 minutah od začetka ogrevanja obmiruje.

7. Gumbi in informacije na zaslonu

Kotli z ročnim polnjenjem – gumb
za zagon sesalnega ventilatorja FAN za
omejen čas (3 min. ( → Parameter 09Kotel)) pri delovanju kotla in pri polnjenju
goriva ali odstranjevanju pepela – kratki klik.

Kotli z ročnim polnjenjem – gumb
za izklop sesalnega ventilatorja PRESS za
omejen čas (3 min. ( → Parameter 09Kotel)) pri delovanju kotla in pri polnjenju
goriva ali odstranjevanju pepela – kratki klik.
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Samodejni kotli – gumb za zagon in izklop (sprostitev in prepoved delovanja)
samodejnega kotla (gorilnika) BRE – kratki klik

- simbol sveti rdeče (delovanje prepovedano) → kratki klik →
dovoljeno)

- simbol sveti zeleno (delovanje

- simbol sveti zeleno (delovanje dovoljeno) → kratki klik →
prepovedano)

- simbol sveti rdeče (delovanje

Delovanje gorilnika dovoljeno (
gorilnik vklopi.

- simbol sveti zeleno) - v primeru zahteve ogrevalnega sistema se

Delovanje gorilnika prepovedano ( - simbol sveti rdeče) - gorilnik je izklopil upravljavec kola, na
primer pri čiščenju. Po izklopu (prepoved delovanja) med delovanjem vedno sledi faza dogorevanja, ki
lahko traja 15–30 minut glede na nastavitve gorilnika (parameter T5).
INFO – delovanje gorilnika (animacija plamena) je prikazano v primeru vključitve
upravljalne faze gorilnika L2.

7. Gumbi in informacije na zaslonu

Različice prikaza:

INFO – če je gorilnik ročno izklopljen (prepovedan) ( - simbol sveti rdeče) je na gumbu
Informacije i i prikazan Alarm izklopljenega gorilnika in znotraj je prikazana informacija
»BRE blokiran!«.
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Kombinirani kotli z adaptacijo za gorilnik (ročni/samodejni) – gumb za preklop
med netenjem z ročnim in samodejnim polnjenjem (npr. drva/peleti) - dolgo pridržanje
(3 s).

Pri prehodu z ročnega netenja (polnjenja) na samodejno netenje z gorilnikom spremenimo vir s
pridržanjem gumba s simbolom roke za več kot 3 sekunde.
Če kotel ne deluje (ne gori) (temperatura dimnih plinov je nižja od Minimalne temperature dimnih
plinov AGFmin → Parameter P18Kotel), se vir takoj preklopi. Delovanje gorilnika je treba dovoliti
s klikom na simbol po njegovi namestitvi na kotel (gorilnik se vklopi v primeru zahteve ogrevalnega
sistema).
- simbol sveti rdeče (delovanje prepovedano) → kratki klik →

- simbol sveti zeleno (delovanje dovoljeno)

7. Gumbi in informacije na zaslonu

3s

POZOR - Konektor za napajanje gorilnika priključite šele po kompletni namestitvi
gorilnika na kotel.
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Če kotel deluje, ko je temperatura dimnih plinov višja od Minimalne temperature dimnih plinov
AGFmin → Parameter P18Kotel, začne utripati gumb s simbolom roke . To pomeni, da moramo
najprej zaradi varnosti počakati, da kotel dogori. Po prenehanju gorenja (gumb s simbolom roke
ne utripa) izvedemo namestitev gorilnika na kotel in njegov zagon (dovoljenje) s klikom na simbol
(gorilnik se vklopi v primeru zahteve ogrevalnega sistema).
- simbol sveti rdeče (delovanje prepovedano) → kratki klik →

- simbol sveti zeleno (delovanje dovoljeno)

7. Gumbi in informacije na zaslonu

3s

POZOR - Konektor za napajanje gorilnika priključite šele po kompletni namestitvi
gorilnika na kotel.
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Kombinirani kotli z adaptacijo za gorilnik (samodejni/ročni) – gumb za preklop
med netenjem s samodejnim in ročnim polnjenjem (npr. drva/peleti) – daljše pridržanje
(3 s)
Pri prehodu z avtomatskega netenja na ročno netenje (polnjenje) spremenimo vir s
pridržanjem gumba s simbolom za več kot 3 sekunde.
Če kotel (gorilnik BRE) ne deluje (gorilnik na STOP) se vir preklopi takoj in lahko
varno vzamemo gorilnik iz kotla in zanetimo (ročno).

3s

7. Gumbi in informacije na zaslonu
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Če kotel (gorilnik BRE) deluje (gorilnik v DELOVANJU), začne utripati gumb s simbolom
in gorilnik preide v dogorevanje. Na zaslonu se sproži odštevanje časa, ki je definiran v →
Parametru P24Kotel. Po preteku tega časa (Parameter P24Kotel ≥ Parameter gorilnika T5) je mogoče
varno odstraniti gorilnik iz kotla (gorilnik je dogorel) in zanetiti (ročno).

7. Gumbi in informacije na zaslonu

3s

INFO - tovarniška nastavitev za kotle z adaptacijo za gorilnik = → Parameter P21Kotel
- 2 - BRE + čas (ventilator kotla se izklopi z zamikom glede na nastavljeni čas v →
Parameter P24Kotel)
POZOR - demontaži gorilnika s kotla vedno odklopite konektor za njegovo napajanje.
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Kombinirani kotli DCxxSP(X), DCxxGSP (ročno/ samodejno)
Pri kombiniranih kotlih DCxxSP(X), DCxxGSP, kjer je trajno nameščen gorilnik na
pelete v spodnji (tretji) komori, je mogoče izbrati ročni preklop ali samodejni preklop
delovanja po končanem gorenju drv. To je odvisno od nastavitve → Parameter
P23Kotel.
Ročni preklop (Parameter P23Kotel = 1-ročno) - prehod z ročnega netenja (polnjenja) na samodejno
netenje z gorilnikom izvedeno s pridržanjem gumba s simbolom roke za več kot 3 sekunde.
Če kotel ne deluje (ne gori), ko je temperatura dimnih plinov nižja kot Minimalna temperatura dimnih
plinov AGFmin → Parameter P18Kotel, se vir preklopi takoj, v primeru zahteve ogrevalnega
sistema pa se vklopi gorilnik.

7. Gumbi in informacije na zaslonu

3s
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Če kotel deluje, ko je temperatura dimnih plinov višja kot Minimalna temperatura dimnih plinov
AGFmin → Parameter P18Kotel, začne utripati gumb s simbolom roke, po končanem gorenju pa se
izvede preklop na gorilnik. V primeru zahteve ogrevalnega sistema se vklopi gorilnik (se zažene).

7. Gumbi in informacije na zaslonu

3s
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Samodejni preklop (Parameter P23Kotel = 2-samodejno) - do prehoda z ročnega netenja (polnjenja)
na samodejno netenje z gorilnikom pride vedno po končanem gorenju drv, ko temperatura dimnih
plinov pade pod Minimalno temperaturo dimnih plinov AGFmin → Parameter P18Kotel. Delovanje
gorilnika (takojšnji zagon) je odvisno od zahteve ogrevalnega sistema.

7. Gumbi in informacije na zaslonu

INFO - Če bilo delovanje gorilnika prej prepovedano ( – simbol sveti rdeče), potem
njegovo delovanje ostane prepovedano tudi po preklopu vira.

POZOR - Za zagon gorilnika (BRE) mora biti pritisnjeno končno stikalo na pokrovu kotla
(modri gumb poleg zgornjih vratc).

SL - 38

www.atmos.eu

ACD03/04

Navodila za uporabo - SI
Kombinirani kotli DCxxSP(X), DCxxGSP (samodejno/ročno) - gumb za
preklop med netenjem s samodejnim in ročnim polnjenjem (npr. peleti/drva)
- daljše pridržanje (3 s)

V primeru prehoda z avtomatskega netenja z gorilnikom na ročno netenje (polnjenje)
spremenimo vir s pridržanjem gumba s simbolom za več kot 3 sekunde.

Če kotel (gorilnik BRE) ne deluje (gorilnik na STOP), lahko takoj varno odpremo zgornja vratca
kotla in zanetimo (ročno).

7. Gumbi in informacije na zaslonu

3s
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Če kotel (gorilnik BRE) deluje (gorilnik v OBRATOVANJU), začne utripati gumb s simbolom .
Po končanem gorenju gorilnika in padcu temperature dimnih plinov pod Minimalno temperaturo
dimnih plinov AGFmin, definirano → Parameter P18Kotel, se preklopi vir in prikaže se gumb s
simbolom roke . Nato lahko varno odpremo zgornja vratca kotla in zanetimo (ročno).
3s

7. Gumbi in informacije na zaslonu
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INFO – če je gorilnik ročno izklopljen (prepovedan) ( - simbol sveti rdeče) je na gumbu
Informacije i i prikazan Alarm izklopljenega gorilnika in znotraj je prikazana informacija
»BRE blokiran!«.

INFO – Če pri delovanju gorilnika izvedete njegov izklop (prepoveste delovanje), potem
bo njegovo delovanje ostalo prepovedano tudi po ponovnem prehodu z ročnega netenja
(polnjenja) na samodejno delovanje z gorilnikom.

www.atmos.eu

7. Gumbi in informacije na zaslonu

POZOR – tovarniška nastavitev za kotle DCxxSP(X), DCxxGSP =
→ Parameter P21Kotel - IZK – sesalni ventilator kotla ne deluje pri obratovanju gorilnika.
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8. MENI DELOVNI NAČINI  
Meni Delovni načini je namenjen nastavljanju posameznih funkcij in temperatur za definirane kroge.

Pred nastavitvijo izbranega načina izberite (ogrevalni) krog, za katerega želite posamezni način nastaviti.

8. Meni delovni načini

Krogi brez povezovanja (način Poletje ni aktiven)

Krogi s povezovanjem (način Leto je aktiven)
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Po vstopu v meni delovni načini (ploščica s simbolom
) regulator uporabniku ponudi možnost
nastavitve različnih delovnih načinov pri posameznih ogrevalnih krogih, vključno z ogrevanjem tople
sanitarne vode (TSV).

│ Odsotnost
│ Comfort

│ Obisk
│ Auto
│ Economic │ Standby
8. Meni delovni načini

Počitnice
Poletje

Delovni načini so glede na trajanje razdeljeni na 2 vrsti – trajni/začasni
V trajnem načinu regulator (izbrani krog) vztraja, dokler ga uporabnik ne spremeni.
Trajni načini

│Auto

│ Poletje

│ Comfort

│ Economic │ Standby

│

V začasnem načinu je regulator (izbrani krog) tako dolgo, kot je nastavljeno, nato se samodejno vrne
v prvotni način.
Začasni načini

│Počitnic

│ Odsotnost

│ Obisk

INFO - Pri načinih (Auto │ Poletje │ Comfort
dotiku simbola samodejno nastavi želeni način.

www.atmos.eu
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Osnovni opis delovnih načinov
- pri nastavitvi načina Standby je regulator v stanju, ko so izklopljene vse funkcije
gretja, ogrevanja tople sanitarne vode (TSV), solarne gretja itd. Regulator samo zagotavlja
zaščito pred zmrzovanjem .
- pri nastavitvi načina Economic
ekonomično temperaturo.
- pri nastavitvi načina Comfort
temperaturo.

regulator za izbrani ogrevalni krog trajno ohranja

regulator za izbrani ogrevalni krog trajno ohranja udobno

- pri nastavitvi načina Poletje
regulator zagotavlja le ogrevanje tople sanitarne vode
(TSV). Ogrevalni krogi gretja so izklopljeni (funkcija je na voljo samo, če je nastavljena
vezava Načina kroga TSV na enega od ogrevalnih krogov ( → Hidravlika/Konfiguracija
funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga/Vezava na krmilni krog = Da)

8. Meni delovni načini

- pri nastavitvi načina Auto regulator ohranja v vnaprej definirani temperaturi (Udobna/
Ekonomična) glede na nastavitev časovnih (tedenskih) programov.
lahko izberemo tip tedenskega programa. Izbirate lahko med dvema
Pri načinu Auto
različnima variantama tedenskih programov (enotedenski/tritedenski A - B - C) glede na
predhodne lastne nastavitve.
- pri nastavitvi načina Obisk
regulator začasno ohranja Udobno temperaturo naprej
nastavljenem intervalu.
Zato je pri načinu Obisk
treba nastaviti čas konca načina (ure, minute) in povratka na
prvotno nastavljen način in temperaturo.
- pri nastavitvi načina Odsotnost regulator začasno ohranja Ekonomično temperaturo v
vnaprej nastavljenem intervalu.
Zato je pri načinu Odsotnost treba nastaviti čas konca načina (ure, minute) in povratka v
prvotno nastavljeni način.
- pri nastavitvi načina Počitnice
regulator ostaja v načinu Standby z zaščito pred
zmrzovanjem (če ni nastavljeno drugače – Ekonomični način) v vnaprej nastavljenem
intervalu (v skladu z njegovimi nastavitvami, npr. temperatura proti zmrzovanju).
Zato je pri načinu Počitnice
treba nastaviti konec načina (dni), v katerih bo sobna enota
vztrajala v izbranem načinu.

INFO - Začasne načine uporabljamo najpogosteje kot enkratno spremembo gretja, po kateri
se vse vrne v način Auto
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Standby - trajni delovni način
V načinu je izklopljeno gretje vse izbranih ogrevalnih krogov in gretje TSV.
Delujoča ostane le sobna zaščita pred zmrzovanjem.
( →
Parameter P08Ogrevalni krog = 8,0 °C)
INFO - V informacijah i pri krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena sobna
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznava) in delovni način.

8. Meni delovni načini

Prikaz nastavitve

www.atmos.eu
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Economic – trajni delovni način
pri nastavitvi načina Economic regulator za izbrani ogrevalni krog (vključno z
ogrevanjem TSV) trajno ohranja ekonomično temperaturo .

INFO - V informacijah i pri krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena sobna
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznava) in delovni način.
Prikaz nastavitve

8. Meni delovni načini
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Comfort – trajni delovni način
regulator za izbrani ogrevalni krog (vključno z
pri nastavitvi načina Comfort
ogrevanjem TSV) trajno ohranja udobno temperaturo .
INFO - V informacijah i pri krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena sobna
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznava) in delovni način.

8. Meni delovni načini

Prikaz nastavitve

www.atmos.eu
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Poletje – trajni delovni način
Delovni način Poletje je aktiven samo, če je nastavljena povezava Način ogrevanja
TSV   z enim od ogrevalnih krogov ( → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna
voda TSV/Vezava na krmilni krog = Da).
Nato se ogrevanje TSV krmili v skladu z regulatorjem v delovnem načinu AUTO, za ogrevalne kroge
pa je nastavljena zahteva samo za protizmrzovalno sobno temperaturo →
Parameter P08Ogrevalni krog.
Gre na primer za prehodno obdobje spomladi ali jeseni, ko gretje ni nujno, ogrevati je treba le toplo
sanitarno vodo (TSV).
INFO - V informacijah i pri krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena sobna
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznava) in delovni način.

Prikaz nastavitve

8. Meni delovni načini
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Auto (časovni program) - trajni delovni način
Delovni način deluje kot preklapljanje med udobno (dnevno) in ekonomično (nočno)
temperaturo glede na časovnico nastavljenega časovnega programa.
Pri nastavitvi → Parameter P02Sistem = 2 - teden A, B, C, (tritedenski A - B - C) je
mogoče izbirati med 3 časovnimi programi, ki se lahko uporabijo npr. pri delu na izmene
(jutranja – popoldanska – nočna) ali za praznično obdobje (božič ipd.), čas bolezni ipd. Uporabnik
tako lahko preprosto izbere gretje glede na drugačen časovni potek, ki ga uporablja običajno.
INFO - V informacijah i pri krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena sobna
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznava) in delovni način.

Prikaz nastavitve

8. Meni delovni načini

Auto (časovni program – enotedenski način A

www.atmos.eu
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Prikaz nastavitve
Auto (časovni program) – tritedenski način A - B - C

8. Meni delovni načini
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Obisk – začasni delovni način

Pri nastavitvi načina Obisk regulator začasno ohranja Udobno temperaturo v
vnaprej nastavljenem intervalu.
Zato je pri načinu Obisk treba nastaviti čas konca načina (ure, minute) za povratek na
prvotno nastavljeni način in temperaturo (npr. Auto ).
Razpon nastavitve: trenutni čas plus 0,5 ure (30 min) do 24 ur s pomočjo orodja »Čas«.
INFO - v informacijah i pri grelnem krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznavata), trenutna datum in čas, čas konca
delovnega načina in delovni način.

8. Meni delovni načini

Prikaz nastavitve

www.atmos.eu
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Odsotnost – začasni delovni način
Pri nastavitvi načina Odsotnost regulator začasno ohranja Ekonomično temperaturo
v vnaprej nastavljenem intervalu.
Zato je pri načinu Odsotnost
treba nastaviti čas konca načina (ure, minute), ko se
povrne v prvotno nastavljeni način (npr. Auto ).
Razpon nastavitve: trenutni čas plus 0,5 ure (30 min) do 24 ur s pomočjo orodja »Čas«.
INFO - v informacijah i pri grelnem krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznavajo), trenutna datum in čas, čas konca
delovnega načina in delovni način.
Prikaz nastavitve

8. Meni delovni načini
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Počitnice – začasni delovni način
Delovni način Počitnice

uporabimo, ko dolgo ne bomo uporabljali bivalnih prostorov.

Pri nastavitvi načina Počitnice
regulator ostaja v načinu Standby z zaščito pred
zmrzovanjem (če ni nastavljeno drugače – način Economic) v vnaprej nastavljenem
intervalu (v skladu z njegovimi nastavitvami, npr. temperatura proti zmrzovanju).
Po končanem delovnem načinu Počitnice se regulator samodejno vrne na prejšnji nastavljeni način
(na primer Auto ).
Razpon nastavitve: aktualni datum plus 1 do 250 sledečih koledarskih dni
INFO - v informacijah i pri grelnem krogu je na zaslonu prikazana trenutna in želena
temperatura ali temperatura TSV (če se zaznavata), trenutna datum in čas, čas konca
delovnega načina in delovni način.

8. Meni delovni načini

Prikaz nastavitve
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9. MENI NASTAVITEV TEMPERATUR   
Regulator ACD03/04 krmili posamezne kroge in gretje tople sanitarne vode (TSV) tako, da se
dosežejo želene temperature. Temperature za posamezne kroge nastavimo pod gumbom . Izberemo
ogrevalni krog in nastavimo želeni krog.

4

3

5
1

2

6
9. Meni nastavitev temperatur

4 - trenutna temperatura (izmerjena)
5 - nastavitev s kretnjo/puščicami
6 - preklapljanje občutljivosti (koraka) – 0,1/0,5

1 - želena udobna temperatura ( )
2 - želena ekonomična temperatura ( )
3 - trenutni delovni način

Prikaz pravilnega postopka nastavitve
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10. MENI NASTAVITVE   
Parametri so razdeljeni v posamezne menije in omogočajo nastavitve naslednjih lastnosti:

24

– nastavitev datuma, časa, poletni/zimski čas

Časovni programi

– nastavitev časovnih programov, uporabljenih pri delovnem načinu AUTO

Hidravlika

– nastavitev priključenih naprav (kotel, ogrevalni krog, ogrevanje TSV,
definicija izbirnih vhodov, izhodov ipd.)

Sistem

– nastavitev splošnih parametrov – kje je kotlovnica z regulatorjem postavljena

Kotel

– nastavitve parametrov kotla

Hranilnik toplote

– nastavitve parametrov hranilnika toplote

TSV

– nastavitve parametrov za ogrevanje tople sanitarne vode

Viri

– nastavitve parametrov za upravljanje alternativnega (dodatnega) vira

Ogrevalni krog 1/2/3(4) – nastavitve parametrov za ogrevalne kroge MK
Splošne funkcije

– nastavitve parametrov splošnih funkcij

Solarno ogrevanje

– nastavitve parametrov za solarno ogrevanje

Kalibracija senzorjev – offset posameznih tipal
Dimnikar

– posebna funkcija za prilagajanje in merjenje zgorevalnega vira

Alarm

– izpis (dnevnik) zadnjih alarmov

Geslo

– omogoča vstop v višji nivo pooblastil – serviser/proizvajalec (OEM)
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10. Meni nastavitve

0

Datum - Čas
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Datum, Čas
(Nivo dostopa – uporabnik)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), nato kliknemo na simbol

Nastavitev trenutnega časa

10. Meni nastavitve – Datum, čas

Nastavitev trenutnega datuma
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Nastavitev samodejnega preklopa na poletni čas

Nastavitev kalibracije časa (sekunde/teden)
Funkcija omogoča nastavitev odklona meritve časa (število sekund na teden).
INFO - Regulator deluje z realnim časom, ki pod vplivom okolja lahko zaostaja ali prehiteva.
Z nastavitvijo vrednosti dodatka/odvzema se bo čas redno prilagajal.

www.atmos.eu

10. Meni nastavitve – Datum, čas

Funkcija omogoča samodejni preklop med poletnim in zimskim časom.
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Vir časa
Funkcija je namenjena izbiri vira časa (regulator ACD 03/04 ali sobna enota ARU30), na podlagi
katerega se bodo sinhronizirale ostale priključene naprave.
Kot najboljši vir časa priporočamo, da vedno uporabljate izbrano in združeno sobno enoto ARU30,
pri kateri se čas najmanj izkrivlja (zamuja ali prehiteva) zaradi vpliva temperature okolice.

10. Meni nastavitve – Časovni programi

SL - 58
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Časovni programi za način Auto
(Nivo dostopa – Uporabnik)
Nastavitve izvajamo pod gumbom
programe.

vstop v meni), nato kliknemo na simbol

0

24

za Časovne

Definicija časovnih programov temelji na nastavitvi časa začetka (zagona) in konca (izklopa)
udobnega obdobja posameznega ogrevalnega kroga v danem dnevu tedenskega programa
posameznega ogrevalnega kroga.
V okviru enega dne (24 ur) je mogoče nastaviti 5 obdobij z zahtevo Comfort, kar pomeni, da je
v okviru enega dne mogoče nastaviti 5 parov (začetek + konec) časov. Začetek prvega časovnega
bloka mora biti enak ali večji kot 00:00, začetek drugega in tretjega časovnega bloka mora biti enak
ali večji kot konec prejšnjega bloka. Konec zadnjega časovnega bloka mora biti nastavljen največ
do 23:59 (24:00).
V vsakem bloku je mogoče (glede na nastavitev → Parameter P07Sistem) nastaviti želeno
sobno dnevno temperaturo.
Razmik med bloki pomeni ogrevanje na Ekonomično temperaturo.
INFO - V primeru, da nastavimo odvisnost nekega kroga (več krogov) od drugega kroga,
časovne programe nastavimo le za Krmilni krog.
Odvisni ogrevalni krog (krogi) sprejemajo vse zahteve in načine od Krmilnega kroga ( →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Tip vezave na krog = Odvisni).

10. Meni nastavitve – Časovni programi

Časovni programi se uporabljajo v delovnem načinu Auto , kjer se na podlagi časovnice posameznega
dne preklaplja med Udobno (dnevno) in Ekonomično (nočno) želeno temperaturo v izbranem
prostoru.

Nastavitev povezave s krmilnim krogom:

www.atmos.eu
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Izbira tedenskega programa (teden A/teden A, B, C)

10. Meni nastavitve – Časovni programi

Če je → Parameter P02Sistem nastavljen na: 1 – teden A, je mogoče nastaviti (urejati) le 1 tedenski
(7-dnevni) časovni program.

Če je → Parameter P02Sistem nastavljen na: 2 – teden A, B, C, je mogoče nastaviti (urejati) 3
različne tedenske časovne programe, ki se uporabljajo npr. za delo v izmenah (jutranja - popoldanska nočna), kjer uporabnik vsak teden uporablja drug časovni odsek dneva, ali za obdobje praznikov, kjer
je na primer teden A nastavljen kot standardni običajni teden, teden B pa je nastavljen na celodnevno
ogrevanje na udobno temperaturo ipd.
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Nastavitev časovnih programov

0

24

je mogoče definirati posamezne bloke udobne

10. Meni nastavitve – Časovni programi

Po kliku na prikazani blok ali orodje za urejanje
temperature izbranega dne.

www.atmos.eu
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Pregled tedenskega časovnega programa
Po vstopu v izbrani ogrevalni krog (tedenski program) je prikazan pregled posameznih dni. Pri vsakem
dnevu so prikazani posamezni bloki udobne temperature na časovnici z označeno želeno temperaturo.
Razmik med posameznimi bloki pomeni zahtevek za ogrevanje na ekonomično temperaturo .

10. Meni nastavitve – Časovni programi

Pregled dnevnega časovnega programa
Po kliku na dan je prikazan pregled časovnega programa izbranega dne.
S pomočjo puščic na orodni vrstici ali z vodoravno kretnjo je mogoče premikati zaslon v celi dolžini
dneva in prikazati posamezne bloke.
S pomočjo puščic pri imenu dneva v vrstici stanja se preklapljajo posamezni dnevi v okviru izbranega tedna.
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Dodajanje časovnega bloka:
je mogoče dodati nov blok v izbrani dan, največje število blokov udo

10. Meni nastavitve – Časovni programi

S pomočjo orodja dodaj
temperature je 5.

INFO - če je časovni blok kratek, se nastavljena temperatura in časovni razpon ne prikazujeta.

Odstranitev časovnega bloka:
S pomočjo orodja odstrani

je mogoče izbrani blok odstraniti.

www.atmos.eu
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Različice nastavitve temperature in časa:

10. Meni nastavitve – Časovni programi

klikni na temperaturo

nastavi temperaturo

klikni na čas

nastavi čas

Kopiranje dneva
Po kliku na orodje kopiraj je mogoče prikazani dan skopirati v poljubne ostale dni izbranega
tedna, izbrani dan je poudarjen, pri naslednjem kliku je izbor preklican.

SL - 64

www.atmos.eu

ACD03/04

Navodila za uporabo - SI

Kopiranje tedenskega programa ogrevalnega kroga
V okviru hitrejše definicije je mogoče preprosto skopirati cel časovni program ogrevalnega kroga v
drug ogrevalni krog ali TSV.

10. Meni nastavitve – Časovni programi

INFO - Če ni izbran noben ogrevalni krog, zaslona ni mogoče zapustiti s pomočjo
gumba OK.

www.atmos.eu
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Omejitve (vezava na ostale parametre):

10. Meni nastavitve – Časovni programi

Če je nastavljen

→

Parameter P07Sistem na: Vkl

Vkl = Sobna želena temperatura se nastavi v okviru časovnih programov (izbira je aktivna in
postavka sobne temperature se v izbiri prikazuje). Trenutno nastavljena temperatura pod
(Udobna temperatura) ustvarja le popravek trenutno veljavnega
gumbom Comfort
časovnega bloka, to pomeni, da je udobna temperatura čez dan lahko glede na nastavitve
posameznih blokov drugačna.

Če je nastavljen

→

Parameter P07Sistem na: Izk

Izk = Sobna želena temperatura se ne nastavi v okviru časovnih programov (izbira ni aktivna
in postavka sobne temperature se v izbiri ne prikazuje). Potem se vzdržuje temperatura,
nastavljena pod gumbom Comfort (Udobna temperatura) dnevne temperature, torej je
udobna temperatura enaka v vseh blokih.
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Reset časovnih programov na privzeto stanje

10. Meni nastavitve – Časovni programi

Po potrebi je mogoče prepisati obstoječe nastavitve časovnih programov s prvotnimi tovarniškimi
nastavitvami s pomočjo orodja Reset časovnih programov na privzeto stanje.

www.atmos.eu
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Hidravlika
(Nivo dostopa – Serviser)
10. Meni nastavitve – Hidravlika/Pregled hidravlične sheme

Nastavitve izvajamo pod gumbom
.
Hidravlika

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol

Meni - Pregled hidravlične sheme:
→

Hidravlika/Pregled hidravlične sheme

Namenjen je prikazu celovitega pregleda definiranih parametrov ogrevalnega sistema, ki ga upravlja
regulator. Gre za isti pregled, ki smo ga videli v zadnjem koraku Namestitvenega vodiča (Wizard):
Meni Konfiguracija funkcij je namenjen spremembam (popravkom) definiranih funkcij v
Namestitvenem vodiču.
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Hidravlika/Pregled hidravlične sheme
Tipska oznaka kotla (npr. DC25GS) – gumb omogoča, da s seznama izberete drug kotel.

Krmiljeni kotel – kotel, ki ga krmili regulator (Da/Ne) – gumb omogoča spremembo
funkcije. Na primer pri dodanem temperaturnem tipalu dimnih plinov in zahtevi za
krmiljenje delovanja kotla z regulatorjem.
POZOR - če je Krmiljeni kotel = Da, je treba namestiti temperaturno tipalo dimnih plinov
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel/AGF –
AGF in dodeliti konkretne sponke →
temperatura dimnih plinov kotla

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Pregled hidravlične sheme

→

Navodila za uporabo - SI

Tipska oznaka gorilnika (npr. A25) – gumb (aktivna vrstica) omogoča, da s seznama izberete
drug gorilnik.

www.atmos.eu
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Številka hidravlične sheme – izbrana hidravlična shema – gumb omogoča spremembo
hidravlične sheme (številke).

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Pregled hidravlične sheme

Informacije o nastavitvah (vhodov, izhodov) in želenih tipalih (temperaturah)
Skupina informacij – Kotel s seznamom želenih tipal in izhodov – te funkcije so
preddefinirane v izbranem tipu kotla v Nastavitvenem vodiču (Wizard), druge
funkcije je mogoče po potrebi nastaviti v meniju Konfiguracija funkcij.
Vsako tipalo ali izhod sta navedena kot funkcija. Na primer temperatura dimnih
plinov AGF: če je tipalo priključeno, se vidi vrednost za enostavno kontrolo in
oznako sponke.

Skupina informacij – Kotlovska črpalka
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Skupina informacij – Sanitarna voda

Skupina informacij – Funkcije ogrevalnega kroga 1 / 2 / 3 / 4 (če je aktiviran)

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Pregled hidravlične sheme

Skupina informacij – Hranilnik toplote

Skupina informacij – Temperature

INFO - Spremembe teh funkcij izvajamo pod gumbom (meni) Konfiguracija funkcij

www.atmos.eu
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Meni - Komunikacija:
→

Hidravlika/Komunikacija

(Nivo dostopa – Uporabnik - nič / Serviser - vse)
Meni Komunikacija je namenjen povezavi in nastavitvi posameznih sobnih enot (naprav) z
regulatorjem ACD 30/04.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

Regulator omogoča definiranje (nastavitev) do 5 enot ARUa, ARUb, ARUc, ARUd in ARUe, (Krog
1, 2, 3 in 4 ter TSV).
Osnovni koncept upošteva nastavitve na način ena sobna enota za en ogrevalni krog. Zato je
pri krogu tipa MK in DK po vklopu sobne enote (Da) izbrani sobni enoti samodejno dodeljen
preddefinirani ogrevalni krog (enoti ARUa je dodeljen Krog 1, enoti ARUb je dodeljen krog 2, enoti
ARUc je dodeljen Krog 3 itd.). Hkrati je krogu samodejno dodeljeno tudi tipalo sobne temperature
RSE izbrane enote. Vse ob predpostavki, da še ni bilo dodeljeno drugo tipalo in enota.
Regulator v naslednjih korakih omogoča tudi nastavitev koncepta Sobna enota za več ogrevalnih
krogov ali več sobnih enot za en ogrevalni krog.

Nastavitve izvajamo pod gumbom
Hidravlika in nato Komunikacija.
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Pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote ( →
Hidravlika/Komunikacija/
Sobne enote). Izberemo sobno enoto, ki jo želimo vklopiti in jo aktiviramo z nastavitvijo na Da.

Nato izvedemo združitev sobne enote z regulatorjem ACD03/04.
Le-to je mogoče izvesti na več načinov glede na tip naprave.
Povezava z regulatorja ACD 03/04 z vnosom naslova
in kliknemo na
Na regulatorju ACD 03/04 se vrnemo v meniju korak nazaj s klikom na simbol
(izberemo) aktivirano enoto, na primer ARUa (b, c, d , e).
Kliknemo na gumb Naprava in izberemo konkretni tip sobne enote (naprave), na primer ARU10, kj
jo želimo povezati.

www.atmos.eu

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

INFO - Preddefinirana privzeta nastavitev: za krog 1 – enota ARUa in tipalo RSEa, za krog
2 – enota ARUb in tipalo RSEb, za krog 3 – enota ARUc in tipalo RSEc ...
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Kliknemo na gumb Naslov in v vrstico vnesemo serijsko številko sobne enote (naprave), ki jo najdemo
znotraj sobne enote (naprave), npr. 0009.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

		
Tako se sobna enota (naprava) samodejno poveže z regulatorjem ACD 03/04, kar se na primer na
sobni enoti ARU10 izrazi s spremembo signalizacije LED (prikazom trenutno nastavljenega
delovnega načina).

Povezava z regulatorja ACD03/04 z gumbom za združevanje
INFO - Če še nimamo aktivirane sobne enote, to izvedemo sledeče.
Na regulatorju ACD 03/04 ( →
sobne enote z nastavitvijo na Da.
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Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote) aktiviramo priključene
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

Na regulatorju ACD 03/04 se vrnemo v meniju korak nazaj s klikom na simbol
in kliknemo na
(izberemo) aktivirano enoto, na primer ARUa (b, c, d , e).
Kliknemo na gumb Združevanje in gremo k sobni enoti ali izbrani napravi, ki jo želimo povezati (za
povezavo imamo 300 s (5 minut)).

Na sobni enoti ARU10 pridržimo gumb s simbolom Roke
povezavo (za povezavo imamo 300 s (5 minut)).

za več kot 3 sekunde, kar povzroči

- povezava sobne enote ARU10 z regulatorjem ACD03/04 se potrdi s prižigom vseh 4 LED za
3 sekunde in s spremembo signalizacije LED (prikazom trenutno nastavljenega delovnega
načina).

www.atmos.eu
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Na sobni enoti ARU30 vstopimo v meni → Komunikacija in kliknemo na gumb Združevanje.
S tem se sobna enota samodejno poveže z regulatorjem ACD03/04.

		
10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

		

INFO - Povezavo sobnih enot sme izvajati samo usposobljen serviser, ki je prijavljen v
regulatorju in sobni enoti ARU30 z ustreznim nivojem pooblastila ( → Hidravlika/
Geslo/Pooblastilo)!

- povezava sobne enote ARU30 z regulatorjem ACD03/04 se potrdi s prikazom komunikacije na
zaslonu ali
.
Povezava na regulatorju ACD 03/04 s sobno enoto ARU10 in ARU30 se potrdi z napisom
»Združeno« (s končanim odštevanjem časa pred iztekom).
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Pri sobnih enotah ARU10 in ARU30 obstajajo še drugi načini povezave:
Povezava s sobne enote ARU10 z gumbom za združevanje
Na sobni enoti ARU10 pridržimo gumb s simbolom Roke
regulatorju ACD 03/04, ki ga želimo povezati.

za več kot 3 sekunde in gremo k

INFO - Če še nimamo aktivirane sobne enote, to izvedemo sledeče.
Na regulatorju ACD 03/04 ( →
sobne enote z nastavitvijo na Da.

Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote) aktiviramo priključene

Na regulatorju ACD 03/04 se vrnemo v meniju korak nazaj s klikom na simbol
(izberemo) aktivirano enoto, na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na

Kliknemo na gumb Združevanje. S tem se sobna enota samodejno poveže z regulatorjem ACD03/04.
Pri tem načinu združitve ni dovoljeno sprožiti procesa združevanja na več kot eni enoti.

Povezava s sobne enote ARU30 z gumbom za združevanje
Pred samo povezavo najprej izvedemo prijavo na sobni enoti ARU30 z nivojem pooblastila Serviser
( → Hidravlika/Geslo/Pooblastilo)
Na sobni enoti ARU30 vstopimo v meni → Komunikacija in kliknemo na gumb Združevanje
in gremo k regulatorju ACD 03/04, ki ga želimo povezati.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

S tem sprožimo proces združevanja, ki je na sobni enoti ARU10 prikazan (signaliziran) s postopnim
prižiganjem diod LED od leve proti desni in nazaj do 300 s (5 minut).

INFO - Če še nimamo aktivirane sobne enote, to izvedemo sledeče.
Na regulatorju ACD 03/04 ( →
sobne enote z nastavitvijo na Da.

Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote) aktiviramo priključene

Na regulatorju ACD 03/04 se vrnemo v meniju korak nazaj s klikom na simbol
(izberemo) aktivirano enoto, na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na

Kliknemo na gumb Združevanje (za povezavo imamo 300 s (5 minut)).
Povezava na regulatorju ACD 03/04 s sobno enoto ARU30 se potrdi z napisom »Združeno« (s
končanim odštevanjem časa pred iztekom).
Pri tem načinu združitve ni dovoljeno sprožiti procesa združevanja na več kot eni enoti.
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POZOR – Vsaka naprava (ARU10, ARU30, druge naprave) je malo drugačna, zato
zahteva drug pristop pri povezavi!
INFO - Proces združevanja je mogoče prekiniti na regulatorju ACD 03/04 ( →
Hidravlika/Komunikacija) s ponovnim klikom na gumb Združevanje (odštevanje časa
izgine).

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

POZOR – Če na sobni enoti ARU30 ni prikazana trenutna sobna temperatura, to
pomeni, da danemu ogrevalnemu krogu ni dodeljeno tipalo izbrane sobne enote. Dodelitev
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega
izvedemo v podmeniju →
kroga/RS(E)x – sobna tipala – RSa (b, c) a RSEa (b, c, d, e).
Gumb RSa (b, c) – za sobno enoto (tipalo) ARU5
Gumb RSEa (b, c, d, e) – za sobno enoto (zunanje tipalo sobne temperature) ARU10 in
ARU30.
Posodobitev – gumb je namenjen posodobitvi programa v sobni enoti s pomočjo programa, ki je
shranjen na kartici SD v regulatorju.
Posodobitev izvaja samo Serviser v nujnih primerih (nova verzija SW, napake delovanja itd.).

INFO - Pri sobni enoti ARU10 traja posodobitev 30 s in je na sobni enoti signalizirana s
sočasnim utripanjem 1. in 2. LED diode ali 3. in 4. LED diode.
Pri sobni enoti ARU30 traja posodobitev dlje časa in je odvisna od dolžine vodnikov.

Krmiljeni krog – gumb omogoča izvedbo spremembe privzete nastavitve (dodelitve) izbranega
ogrevalnega kroga k izbrani sobni enoti.
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Preddefinirana privzeta nastavitev:
-

za enoto ARUa je preddefiniran krog 1
za enoto ARUb je preddefiniran krog 2
za enoto ARUc je preddefiniran krog 3
za enoto ARUd je preddefiniran krog 4
za enoto ARUe je preddefiniran krog TSV

POZOR - Za sobno enoto ARU10 (enota brez zaslona) je mogoče pod gumbom Krmiljeni
krog izbrati le en krog, ki ga boste krmilili. Če je zahtevano krmiljenje več krogov z
enoto ARU10, je treba druge kroge nastaviti kot Odvisne od kroga, ki je enoti pravkar
dodeljen. Nastavitev odvisnosti izvajamo v meniju → /Konfiguracija funkcij/Funkcije
ogrevalnega kroga/Tip vezave na krog.
Za sobno enoto ARU30 je mogoče pod gumbom Krmiljeni krog izbrati več krogov, ki
se bodo prikazovali na zaslonu sobne enote in pri katerih lahko spremenimo želene sobne
temperature (Udobna temperatura , Ekonomična temperatura ).

		

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija

INFO - K sobnim enotam je mogoče dodeliti kroge le takrat, ko so definirani kot DK ali
MK.

Hotelski način – gumb onemogoči zaslon sobne enote ARU30 (upravljalne elemente ARU10) tako,
da bi bilo mogoče nastavljene vrednosti samo brati, ne pa spreminjati (uporaba v skupnih prostorih
hotelov, podjetij, šol itd.).

INFO - Če želite ohraniti možnost upravljanja (aktiviranih funkcij) sobne enote ARU30 (za
izbrane uporabnike), izberite namesto funkcije »Hotelski način« funkcijo Geslo uporabnika
(Otroška ključavnica), glej →
Parameter P15Sistem – Uporabniško geslo uporabnika
(Otroška ključavnica).
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Ime sobne enote  –  gumb omogoča lastno poimenovanje sobne enote ARU10 in ARU30. Ime sobne
enote se nato prikazuje v sobni enoti in regulatorju v Informacijah i (Skupina – Zunanja tipala).
Ime sobne enote ARU30 je prikazano tudi pri izbiri vira časa → Datum in čas/Vir časa.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Komunikacija
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Meni – Konfiguracija funkcij:
→

Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Na primer dodajanje temperaturnega tipala dimnih plinov AGF pri kotlu na pelete, kjer
ni standardno zahtevano za delovanje kotla.
→ Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel/AGF – aktivacija merjenja temperature
dimnih plinov
Funkcija AGF – aktivacija merjenja temperature dimnih plinov, preklopite z NE na DA.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Namenjena je sprememba definiranih funkcij v Namestitvenem vodiču ali morebitnim spremembam
nastavitev ogrevalnega sistema, ki ga regulator upravlja (dodajanje tipal, aktivacija krmiljenja črpalk,
aktivacija solarnega ogrevanja itd.).

		

INFO - Za posamezne funkcije regulatorja morajo biti priključena ustrezna tipala. Tipala
priključujemo na proste vhode, idealno po priporočilu proizvajalca (regulatorja).
POZOR - Spremembe izvajamo vedno šele po temeljitem premisleku, da ne povzročimo
kolapsa sistema!

www.atmos.eu
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Na primer odvzem (onemogočenje) krmiljenja črpalke v kotlovskem krogu DKP.
→ Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel/DKP – kotlovska črpalka
Funkcija DKP – kotlovska črpalka, preklopi z DA na NE.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij

		

INFO - Za posamezne funkcije regulatorja morajo biti priključene ustrezne naprave.
Naprave priključujemo na proste izhode, idealno po priporočilu proizvajalca (regulatorja).
POZOR - Spremembe izvajamo vedno šele po temeljitem premisleku, da ne povzročimo
kolapsa sistema!

Dodelitev sponke
POZOR - Pri dodajanju funkcije (na vhodu ali izhodu) je treba funkciji dodeliti
sponko na regulatorju!

INFO - Nedefinirana funkcija (nedodeljena sponka (vhod – tipalo)/(izhod – naprava)) je
prikazana z opozorilnim znakom ! , ki opozarja, da ni funkcionalna.
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Npr.: Dodelitev sponke – vhoda – pri dodajanju novega (informativnega) tipala na
hranilniku toplote.

		

Npr.: Dodelitev sponke – izhoda – pri dodajanju električnega ogrevanja hranilnika
toplote EHP.
Po pritisku na izbrani izhod, na primer gumb EHP - električno ogrevanje HRT,
izberemo prosto sponko VA1, na katero je priključena želena naprava, in potrdimo.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Po pritisku na izbrani vhod, na primer gumb PF3 - 3. HRT, izberemo prosto sponko
VI3, na katero je priključeno želeno tipalo, in potrdimo.

		

www.atmos.eu
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Prikaz
Priporočena dodelitev sponke je prikazana z zeleno barvo.
Proste sponke so prikazane z belo barvo.
Zasedene ali neuporabne sponke so prikazane s sivo barvo.
Proste, a neprimerne sponke so prikazane z rumeno barvo (uporaba za druge funkcije).

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Sprememba sponke
Izberite tipalo, ki ga želite premakniti na novo sponko.
Izberite novo sponko, potrdite in tipalo je prestavljeno na novo mesto. To funkcijo
uporabimo na primer pri napačni postavitvi (priklopu) tipala na priključnem bloku.

		

POZOR - če prestavimo tipalo ali izhod na drug položaj (sponko), se prvotna hidravlična
shema ne bo več ujemala in številka hidravlične sheme se lahko samodejno spremeni.
Če ponovno nastavite prvotno številko hidravlične sheme, so tipala ali izhodi znova
predefinirani (vrnjeni) na prvotne sponke.
Spremembe zato izvajajte zelo previdno!
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Sprostitev sponke

		

INFO - Nedefinirana funkcija (nedodeljena sponka (vhod – tipalo)/(izhod – naprava)) je
prikazana z opozorilnim znakom ! , ki opozarja, da ni funkcionalna.

www.atmos.eu

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij

in
Izberemo sponko, ki jo želimo odstraniti. Kliknemo na prost pravokotnik pod simbolom
potrdimo .
Funkcijo najpogosteje uporabljamo v primeru polno zasedenih sponk, ko sponke ni mogoče prestaviti
na drugo.
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Tipska oznaka kotla

- namenjena je kot informacija, npr. DC25GS – gumb ni aktiven.
INFO - nastavitve izvajamo v meniju
oznaka kotla.
10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij
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→

Hidravlika/Pregled hidravlične sheme/Tipska

Krmiljeni kotel – (Da/Ne) – gumb ni aktiven (samo informacija).

INFO - Spremembo funkcije izvajamo samo v meniju
hidravlične sheme/Krmiljeni kotel
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

FAN – sesalni ventilator kotla – funkcija izhaja iz tipa kotla, nastavljenega v Namestitvenem
vodiču (Wizard). Standardno gre za sesalni ventilator kotla, ki sesa dimne pline iz kotla.
Pri nekaterih kotlih pa se uporablja tudi tlačni ventilator PRESS (npr. ATMOS DC100,
DC70S), glej naslednje funkcije.
Ventilator se upravlja z gumbom
(roka) na zaslonu regulatorja. V hladnem stanju kotla
zaženemo ventilator za ogrevanje s pritiskom na gumb s simbolom (roka).
Čas za ogrevanje kotla z ročnim polnjenjem je proizvodno standardno nastavljen na maks.
60 minut (Parameter P08Kotel). Regulator ostane v načinu ogrevanje, dokler ne doseže
minimalne temperature dimnih plinov, definirane v Parametru P18Kotel. Če minimalne
temperature dimnih plinov ne doseže, kotel (ventilator) obmiruje.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel

Podmeni Kotel – definiranje ostalih funkcij za kotel:

Pri delovanju kotla je ventilator krmiljen samodejno glede na temperaturo vode (tipalo WF),
nastavljeno v meniju Kotel. Ko je dosežena temperature, podana s Parametrom P02Kotel,
se ventilator izklopi, pri padcu temperature vode kotla za razliko, podano s Parametrom
P06Kotel, pa se ponovno vklopi.
Po končanem gorenju kotla (določeno s temperaturo dimnih plinov – nižja od Parametra
P18Kotel) se ventilator (črpalka kotlovskega kroga – glede na nastavitev Parametra P17Kotel)
ustavi.
INFO - Sesalni ventilator kotla vedno pred odpiranjem vratc (npr. pri polnjenju)
zaženemo z gumbom (roka) za tako dolgo, kot je določeno s Parametrom 09Kotel.
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PRESS – tlačni ventilator kotla

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel

Ventilator se upravlja z gumbom (roka) na zaslonu regulatorja. V hladnem stanju kotla
zaženemo ventilator za ogrevanje s pritiskom na gumb s simbolom (roka).
Čas za ogrevanje kotla z ročnim polnjenjem je proizvodno standardno nastavljen na maks.
60 minut (Parameter P08Kotel). Regulator ostane v načinu ogrevanje, dokler ne doseže
minimalne temperature dimnih plinov, definirane v Parametru P18Kotel. Če minimalne
temperature dimnih plinov ne doseže, kotel (ventilator) obmiruje.
Pri delovanju kotla je ventilator krmiljen samodejno glede na temperaturo vode (tipalo WF),
nastavljeno v meniju Kotel. Ko je dosežena temperature, podana s Parametrom P02Kotel,
se ventilator izklopi, pri padcu temperature vode kotla za razliko, podano s Parametrom
P06Kotel, pa se ponovno vklopi.
Po končanem gorenju kotla (temperatura dimnih plinov nižja od Parametra P18Kotel) se
ventilator (črpalka kotlovskega kroga – glede na nastavitev Parametra P17Kotel) ustavi.
INFO - Tlačni ventilator kotla vedno pred odpiranjem vratc (npr. pri polnjenju)
izklopimo z gumbom (roka) za tako dolgo, kot je določeno s parametre P09Kotel.

BRE – samodejni kotel z gorilnikom (na pelete/kurilno olje). Kotel deluje v samodejnem načinu
po definirani logiki (temperatura vode kotla WF, hranilnik toplote PF in FPF ob zahteve
ogrevalnega sistema). Kotel je mogoče izklopiti z gumbom na zaslonu regulatorja npr.
zaradi čiščenja.
Pri samodejnih kotlih s funkcijo BRE je mogoče aktivirani druge funkcije:
- BRS – krmiljenje (izklop/vklop) kotla z eksternim regulatorjem, prehodom GSM,
senzorjem tlaka ogrevalnega sistema, alarmom CO itd., prek sponke enega od prostih
vhodov (razen DVI1 ali DVI2)
- BRSH – enaka funkcija kot pri BRS z uporabo sponk DVI1 ali DVI2 (napetostni vhod
230 V)
INFO - Logika krmiljenja gorilnika na podlagi tipal v hranilniku toplote PF (zgornje) in
FPF (spodnje) je enaka kot pri gorilnikih na pelete ATMOS s krmiljenjem na podlagi tipala
TV (zgornje) in TS (spodnje). Temperatura se ne nastavlja, ampak se samodejno odčita na
zahtevo ogrevalnega sistema. Nastaviti je mogoče le Minimalno želeno temperaturo, ki je
definirana s Parametrom P18Hranilnik toplote.
		
SEKGS – servo loputa Belimo na dovodu zgorevalnega zraka v kotel DCxxGSE, DCxxGSP se
krmili s temperaturo dimnih plinov AGF
BREO – izhod vklopljenega kotla (230 V) – npr. števec obratovalnih ur kotla, spremljanje
delovanja krmiljenega kotla, signal za dobavo goriva (eksterni podajalnik pelet) itd.
Ob izpolnitvi pogojev za delovanje gorilnika je izhod vključen.
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BTN – zunanji gumb – nizka napetost (npr. VI1) – funkcija pri postavitvi regulatorja ACD03
na steno omogoča upravljanje ventilatorja kotla (FAN, PRESS) ali gorilnika (BRE).
BTNH

PT-L
N
DVI1
DVI2

VI1
GND

Spremembo stanja (vklop/izklop) izvajamo s pridržanjem gumba za več kot 1 sekundo.
Pri kotlu z gorilnikom (tip 2 - BRE) s pritiskom na zunanji gumb prikličemo isto funkcijo kot s
pritiskom na gumb (simbol) roke regulatorja ACD03/04. Prepovemo ali dovolimo delovanje
gorilnika (BRE).
Pri kotlu z ventilatorjem (tip 3, 4, 5 - FAN ali PRESS) s pritiskom na zunanji gumb prikličemo
isto funkcijo kot s pritiskom na gumb (simbol) roke regulatorja ACD03/04, samo vklopimo
ali izklopimo ventilator kotla glede na logiko funkcije kotla.
POZOR - Pri kombiniranih kotlih (DCxxSP(X), CxxSP, DCxxGSP - tip 6, 7) funkcija
gumba BTN (BTNH) deluje le v načinu kotla z ročnim polnjenjem goriva (kot tip 3, 5).
Gumb BTN (BTNH) nima nobene povezave z gorilnikom kotla, (dolg pritisk na gumb
prikliče le sekundarno funkcijo na zaslonu regulatorja). Izklop gorilnika je treba vedno
izvesti na zaslonu regulatorja ACD03.

BTNH – zunanji gumb – 230 V/ 50 Hz (DVI1, DVI2) – funkcija pri postavitvi regulatorja
ACD03 na steno omogoča upravljanje ventilatorja kotla (FAN, PRESS) ali gorilnika (BRE).

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel

BTN

BTNH

PT-L
N
DVI1
DVI2

Spremembo stanja (vklop/izklop) izvajamo s pridržanjem gumba za več kot 1 sekundo.
Pri kotlu z gorilnikom (tip 2 - BRE) s pritiskom na zunanji gumb prikličemo isto funkcijo kot s
pritiskom na gumb (simbol) roke regulatorja ACD03/04. Prepovemo ali dovolimo delovanje
gorilnika (BRE).
Pri kotlu z ventilatorjem (tip 3, 4, 5 - FAN ali PRESS) s pritiskom na zunanji gumb prikličemo
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isto funkcijo kot s pritiskom na gumb (simbol) roke regulatorja ACD03/04, le vklopimo ali
izklopimo ventilator kotla glede na logiko funkcije kotla.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel

POZOR - Pri kombiniranih kotlih (DCxxSP(X), CxxSP, DCxxGSP - tip 6, 7) funkcija
gumba BTN (BTNH) deluje le v načinu kotla z ročnim polnjenjem goriva (kot tip 3, 5).
Gumb BTN (BTNH) nima nobene povezave z gorilnikom kotla (dolg pritisk na gumb
prikliče le sekundarno funkcijo na zaslonu regulatorja). Izklop gorilnika je treba vedno
izvesti na zaslonu regulatorja ACD03.

PAV – obratovalni izhod kotla – izhod (230 V) vklopljenega kotla – npr. števec obratovalnih
ur kotla (v načinu delovanje), izhod za alarm ob izpadu kotla itd.
Izhod je vključen ob izpolnitvi pogojev delovanja ventilatorja kotla in pri doseženi delovni
temperaturi kotla.

DKP – črpalka kotlovskega kroga – črpalka je krmiljena v skladu z nastavitvami (Parameter P17Kotel)
- glede na temperaturo vode kotla WF
- glede na temperaturo dimnih plinov AGF
- glede na funkcijo gorilnika BRE
- glede na temperaturo v zgornjem delu hranilnika toplote (PF)
Pri funkciji DKP je mogoče aktivirani druge funkcije:
PLP – conski ventil – v kotlovski krog je mogoče dodati funkcijo (ventil), ki loči kotlovski
krog od hranilnika toplote pri izklopljeni črpalki kotla in nedoseženi minimalni delovni
temperaturi kotla. Gre za zaščito pred neželeno ohladitvijo hranilnika toplote prek
kotla. (funkcije ne uporabljajte s funkcijo krmiljenja povratne vode v kotel –RLA)
ARU30
(31-34)

ARU10
(31-34)
ARU5
(VIx)

22,5 °c

VF2 (11)

Max. 50 °C

VF1 (9)

Tip izhod PLP - NO – conski ventil brez električnega toka odprt
VI1 (17)
(KVLF)

AF
(4)

Max. 60°C

SF (7)

Tip izhod PLP - NC – conski ventil brez električnega toka zaprt
VI2 (19)
(KSPF)

ATMOS

SLP (62) MKP1 (53) MKP2 (56)

VA3 (37)

ACD

(SOLP)

M

M

MK1 (40,41) MK2 (43,44)

2 - 6 bar
10 - 15 °C
PF (15)

WF (5)
AGF (13)

PLP

FAN L (70)

DKP
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INFO - Zaradi merjenja visokih temperatur je treba uporabiti primerno tipalo z zadostnim
temperaturnim razponom in tipalo postaviti na primerno mesto, da se ne bi poškodovalo.
POZOR - če pri kotlu z ročnim polnjenjem ni priključeno temperaturno tipalo dimnih
plinov AGF, regulator ne more krmiliti delovanja ventilatorja (funkcija kotla). Kotel mora
biti nastavljen in priključen kot »Nekrmiljen«. Nastavitev izvedemo le v meniju →
Hidravlika/Pregled hidravlične sheme/Krmiljeni kotel = Da/Ne
Glede na postavitev tipala se na zaslonu regulatorja prikazuje referenčna (na dimnem
kanalu) ali realna (v tulcu v izpušnem vodu) temperatura dimnih plinov.

Nedefinirana funkcija (nedodeljena sponka) je prikazana z opozorilnim znakom.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Kotel

AGF – aktivacija merjenja temperature dimnih plinov (tipalo AGF/ PT1000) – zasnovano
za nekrmiljene kotle (hidravlična shema 1xxxx) in kotle z gorilnikom (na pelete) BRE (hidr.
shema 2xxxx), ki za svoje delovanje ne zahtevajo merjenja temperature dimnih plinov
(tipalo AGF pri teh kotlih ni samodejno definirano).

INFO - v primeru dodajanja nove funkcije na vhod ali izhod je treba vedno funkciji dodeliti
ustrezno sponko (definirati postavitev).
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Hranilnik toplote

Podmeni Hranilnik toplote – pregled definiranih elementov:

Tipalo PF – zgornje tipalo hranilnika toplote (tipalo NTC 20 kΩ) – temperatura, potrebna
za krmiljenje delovanja celega ogrevalnega sistema. Temperatura bistveno vpliva na
vklop/izklop črpalke v kotlovskem krogu, črpalke za TSV in ogrevalnih krogov (glej meni
Hranilnik toplote).

Tipalo FPF – spodnje tipalo hranilnika toplote (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo se aktivira in
uporablja za kotle z gorilnikom na pelete (s funkcijo BRE). Funkcija krmiljenja kotla
(gorilnika – izklop/vklop) na podlagi dveh tipal PF (zgornje) in FPF (spodnje) na hranilniku
toplote. Temperatura se ne nastavlja, ampak se samodejno odčita na zahtevo ogrevalnega
sistema. Nastaviti je mogoče le Minimalno želeno temperaturo, ki je definirana s →
Parametrom P14Hranilnik toplote.
ARU30
(31-34)

VF2 (11)

Max. 60 °C

SF (7)

AF (4)

Max. 50°C

VF1 (9)

ATMOS

M

ACD

PF

FPF
M

V podmeniju Hranilnik toplote je mogoče definirati druge funkcije:
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ARU10
ARU5
(31-34)

22,5 °c
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M

- Izhod EHP – električno ogrevanje hranilnika toplote je namenjeno vklopu/izklopu
električne grelne patrone znotraj hranilnika toplote ali toplotne črpalke za primer,
ko kotel iz nekega razloga ne obratuje. Hranilnik se ogreje na temperaturo glede na
trenutne zahteve ogrevalnih krogov (na podlagi temperature na tipalu PF).
Vklop električnega ogrevanja ali toplotne črpalke je mogoče časovno zakasniti
( → Parameter P11Viri). Električno ogrevanje (grelna spirala, toplotna črpalka) je
izklopljeno, če je črpalka DKP vklopljena (v kotlu se greje).
ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2

Max. 50°C

VF1

ARU30

SF

Max 60 °C

22,5 °c

VF1

SLP

MKP1

MKP2

ATMOS

AF

MKP1

SLP

AF

M

ATMOS

ACD

MK1

Max. 60 °C

2 - 6 bar
10 – 15 °C

M

MK1

MK2

ACD

SFINT

2 - 6 bar
10 - 15 °C

WF

PF
WF

PF
FAN L

PF2

EHP
AGF

INFO1

FAN L

PF2

AGF

PF3

PF3

DKP

Servo SEKGS
VF3

DKP

M RLA3O

Laddmat 22

RLA3C

EHP

TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

- Izhod HPE – hidravlično zmanjšanje hranilnika toplote – če na hranilniku toplote
ni dosežena želena temperatura, definirana s tipalom PF, se njegov volumen s pomočjo
tripotnega ventila zmanjša za hitrejše segrevanje kotla in zgornjega dela hranilnika
toplote na želeno temperaturo.
Funkcijo je mogoče uporabiti tudi kot poenostavljeno električno ogrevanje hranilnika
toplote (preklop el. patrone v hranilniku) brez povezave z ostalimi napravami v krogu.
ARU30
(31-34)

ARU10
(31-34)
ARU5
(VIx)

22,5 °c

VF2 (11)

Max. 50 °C

VF1 (9)

VI1 (17)
(KVLF)

AF
(4)

Max. 60°C

SF (7)

VI2 (19)
(KSPF)

ATMOS

SLP (62) MKP1 (53) MKP2 (56)

ACD

M

M

PF
AGF (13)

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Hranilnik toplote
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FAN L (70)
B

HPE

M

A
AB

- Tipali PF2 in PF3 (tipalo NTC 20 kΩ) - dodatni tipali hranilnika toplote sta
namenjeni boljšemu pregledu poteka polnjenja ali praznjenja hranilnika toplote.
Vrednosti so prikazane na osnovnem zaslonu na hranilniku toplote in v Informacijah i .
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Hranilnik toplote
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INFO - primer prikaza položajev posameznih tipal (PF, PF1, PF2, FPF) na prvem zaslonu.
Prikazana vrednost je odvisna od fizične postavitve tipala na hranilniku toplote.
Spodnje tipalo FPF je prikazano samo pri kotlih z gorilnikom na pelete s funkcijo BRE.
ARU30
(31-34)

ARU10
ARU5
(31-34)

22,5 °c

VF2 (11)

Max. 60 °C

SF (7)

AF (4)

Max. 50°C

VF1 (9)

ATMOS

M

ACD

M

PF
PF1
PF2
FPF
M

POZOR - v primeru dodajanja novega tipala v hranilnik toplote je treba funkciji dodeliti
ustrezno sponko (postavitev), kamor je funkcija priključena.
Nepriključena funkcija (nedodeljena sponka) ne bo delovala in bo prikazana z opozorilnim
znakom ! .

www.atmos.eu
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Podmeni Sanitarna voda TSV (2) – pregled definiranih elementov:
Regulator lahko upravlja dva rezervoarja za ogrevanje TSV (TSV in TSV2). Vse funkcije in načini
krmiljenja so za oba rezervoarja TSV enaki.

Omogočenje ali onemogočenje krmiljenja ogrevanja tople sanitarne vode (TS) nastavljamo v
podmeniju
Sanitarna voda TSV/TSV – rezervoar = Da/Ne
Sanitarna voda TSV2/TSV2 – rezervoar = Da/Ne
Tip vezave na krog – omogoča nastavitev tipa povezave kroga TSV z enim ogrevalnim krogom.
Nastavitev funkcije je možna (vidna) šele po njenem omogočenju v podmeniju Sanitarna voda
TSV (2)/Vezava na krmilni krog = Da

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda TSV

→

Navodila za uporabo - SI

POZOR - Krog TSV ne more nikoli biti krmilen za ogrevalne kroge MK in DK. Zahteva
za ogrevanje tople sanitarne vode TSV je v praksi povsem drugačna od zahtev za
ogrevalne kroge.

Tipalo SF – tipalo rezervoarja TSV (tipalo NTC 20 kΩ) – temperatura, ki je potrebna za
krmiljenje ogrevanja rezervoarja tople sanitarne vode (TSV). Namestitev tipala na sredi ali
v zgornji polovici rezervoarja tople sanitarne vode (grelnik TSV).

Tipalo SF2 – tipalo 2. (drugega) rezervoarja TSV (tipalo NTC 20 kΩ) – temperatura, ki je
potrebna za krmiljenje ogrevanja rezervoarja tople sanitarne vode (TSV). Namestitev tipala
na sredi ali v zgornji polovici rezervoarja tople sanitarne vode (grelnik TSV).

www.atmos.eu
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ARU30

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda TSV

(31-34)
SLP (SLP2) – polnilna črpalka za ogrevanje
rezervoarja TSV – funkcija se krmili s parametri v
meniju TSV (sponka SLP)
22,5 °c

SF

Max. 60 °C

SLP

M

PF (15)
(TV)

1

2

S klikom na podmeni Sanitarna voda TSV – je mogoče definirati druge funkcije:

VI3 (21)

(FPF / TS)

Vezava na krmilni krog – aktivacija povezave kroga – Da/Ne
- gumb omogoča vklop ali izklop funkcije povezave z enim ogrevalnim krogom, ki omogoča
njuno skupno upravljanje. Vklop povezave s krmilnim krogom = Da.
Nato izvedemo korak nazaj s klikom na simbol
in nastavimo – Tip vezave na krog.
INFO - Glede na preprostost upravljanja priporočamo, da vedno povežete ogrevanje tople
sanitarne vode TSV z ogrevalnim krogom, ki je najbolj v uporabi.
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TSV (TSV2) – rezervoar – aktivacija ogrevanja TSV - Da/Ne
- gumb omogoča vklop ali izklop funkcije, definirane v hidravličnih shemi.
POZOR - Z omogočenjem ali onemogočenjem ogrevanja tople sanitarne vode se lahko
številka hidravlične sheme spremeni.
Metoda merjenja temperature TSV – nastavitev načina zaznavanja in upravljanja
ogrevanja tople sanitarne vode (TSV).
Različice zaznavanja in upravljanja:
1 - tipalo NTC 20 kΩ – beleži trenutno temperaturo
2 - kontakt (termostat) – odpira/zapira kontakt (npr. kapilarni termostat)

SFINT – temperaturno tipalo potopljenega rezervoarja TSV (tipalo NTC 20 kΩ) – potopljeni
rezervoar (potopljeni bojler) je rezervoar TSV znotraj zgornjega dela hranilnika toplote.
Temperatura TSV ustreza temperaturi v zgornjem delu hranilnika toplote (SFNT).
max. 60 °C

M

M

SFINT
PF

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda TSV
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- ALV – preklop potopljenega rezervoarja TSV v hranilniku toplote – ventil
preklaplja med polnjenjem celega volumna hranilnika toplote ali polnjenjem le dela
pod plavajočim rezervoarjem. Pri praznjenju hranilnika toplote zagotavlja zaščito pred
ohladitvijo potopljenega rezervoarja TSV.
max. 60 °C

M

M

ALV
AB

M A

B

SFINT

PF

www.atmos.eu
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda TSV
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ZKP (ZKP2) – cirkulacijska črpalka – v distribuciji sanitarne vode (TSV) zagotavlja
kroženje vroče vode do zadnjega odjemnega mesta (vodovodne baterije). Za nastavitev glej
meni TSV.

max. 60 °C
VTA 322 / 35 – 60 °C

ZKP

SF

- ZRF (ZRF2) – temperaturno tipalo povratne vode iz kroga TSV – tipalo »izklaplja«
tek cirkulacijske črpalke, če se temperatura povratne vode iz kroga TSV (tipala ZRF)
približa temperaturni razliki, ki ni večja od vrednosti Parametra P20TSV (npr. 5 K).

max. 60 °C
VTA 322 / 35 – 60 °C

SF

ZKP

ZRF

ESLP (ESLP2) – električno ogrevanje TSV – z vklopom funkcije se sproži ogrevanje
TSV s pomočjo električne grelne spirale v rezervoarju TSV.
Do električnega ogrevanja TSV pride le v primeru, da ni nobene energije v kotlu (določeno s
Parametrom P14Kotel – priklop brez hranilnika) ali hranilniku toplote (določeno s Parametrom
P01Hranilnik toplote – priklop s hranilnikom toplote).

www.atmos.eu

SFB (SFB2) – dodatno (drugo) tipalo rezervoarja za ogrevanje TSV (tipalo NTC 20 kΩ)
–tipalo izboljšuje logiko polnjenja rezervoarja TSV.
Funkcija je primerna predvsem za večji rezervoar TSV. Regulator vzdržuje želeno (enako)
temperaturo TSV v rezervoarju na nivoju tipala SF in SFB (SF2 in SFB2).

SLP

SFB

+P11 TUV

SF

SFR (SFR2) – tipalo povratne vode iz toplotnega izmenjevalnika rezervoarja za
ogrevanje TSV (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo omejuje polnjenje TSV (tek črpalke SLP) v
primeru, da prihaja do iztekanja prevroče vode iz toplotnega izmenjevalnika pri ogrevanju
rezervoarja TSV.

SLP
SF

SFR

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda TSV
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ANF(H)5 – preklopni kontakt – omogoča preprosto upravljanje ogrevalnega kroga v načinu
ON/OFF.
ANFHa (b) – preklopni kontakt (za sponki - DVI1, DVI2) – omogoča preprosto
upravljanje ogrevalnega kroga s klasičnim sobnim termostatom (230 V/50 Hz) v
načinu ON (npr. Comfort ) / OFF (izklopljeno).
ANFa (b, c ,d, e) – preklopni kontakt (za sponke - VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) – omogoča
preprosto upravljanje ogrevalnega kroga s katerokoli napravo (z brezpotencialnim
termostatom) v načinu ON - vključene sponke (npr. Comfort ) / OFF - rizključene
sponke (izklopljeno).

www.atmos.eu
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1

MDM(H)5 – daljinski preklop načinov z modemom – omogoča preprosto upravljanje
ogrevalnega kroga v načinu ON/OFF režimu.
MDMHa (b) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 2. logika stanja
za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje naprave (230 V), ki
spreminja stanje na izbranem vhodu (DVI1, DVI2):
Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
P08Ogrevalni krog, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
MDMa (b, c ,d, e) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 4. logika
stanja (brezpotencialna) za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo
zunanje naprave, ki spreminja stanje na izbranem vhodu (sponke VI1, VI2, VI3, VI4,
VI5):

Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
Ogrevalni krog
P08
, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
Vhod  –  upor  2,2kΩ  (2200  Ohmov)  =  stanje  Comfort – stanje, ko je vsiljen
delovni način Comfort, kar pomeni obratovanje na Udobno sobno temperaturo.
Vhod   –   upor   3kΩ   (3000   Ohmov)   =   stanje   Economic – stanje, ko je
vsiljen delovni način Economic, kar pomeni obratovanje na ekonomično sobno
temperaturo.
INFO - Če je z modemom vsiljen način Economic , Comfort ali STBY , je ploščica
kroga v izboru načina neaktivna, to pomeni, da se načina kroga ne da spremeniti, če je način
izbranega kroga spremenjen na sobni enoti ARU10 ali ARU30, ta izbira ni sprejeta.
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 1:

INFO - prikaz definiranih elementov je odvisen od tipa izbranega kroga.

Tip vezave na krog – namenjen je nastavitvi tipa povezave (funkcij povezave) ogrevalnega
kroga z drugim (krmilnim) krogom, ki omogoča njuno skupno upravljanje.
Upravljanje lahko deluje v dveh različnih variantah:
Način – podrejeni krog od krmilnega kroga prevzema samo delovni Način, nastavljene
temperature za Comfort in Economic , časovni programi itd. so neodvisni.
Odvisni – podrejeni krog od krmilnega kroga prevzema vse zahteve (načine, temperature,
časovne programe itd.).
INFO - Pri nastavitvi vedno izberemo varianto skupnega upravljanja in krmilni krog.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda TSV

→
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Nastavitev funkcije Tip vezave na krog je možna (je vidna) šele, ko je vklopljena v podmeniju
→ Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1/ Vezava na krmilni krog = Da.

VF1- krog 1 – tipalo ogrevalnega kroga 1 (tip MK, FR, KR, RLA) – namenjeno je zaznavanju
temperature vode (medija), ki teče v mešalni (ogrevalni) krog. Temperatura VF1 je odločilna
za upravljanje servo pogona mešalnega kroga 1 (MK1O in MK1C).
Zahtevano je naležno (SF20) tipalo tip NTC 20 kΩ.
www.atmos.eu
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Po dodelitvi sponke se prikazuje temperatura ustreznega tipala.
Priključitev sobne enote (tipala) ARU5 k regulatorju ACD 03/04
ATMOS

ARU5

RSa

M

PE

MKP1

ACD

GND

ATMOS

ACD 03/04
VIxx

AF (4)

ARU5
GND

VF1

RS

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1

RSa (b, c, d) – sobna temperatura – gumb je namenjen dodelitvi sponke priključene sobne
enote (tipala) ARU5 izbranemu ogrevalnemu krogu.
Pred samo dodelitvijo sponke mora biti sobna enota priključena in dodeljena izbranemu
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga
ogrevalnemu krogu →
1/RS(E)1 – sobna tipala.

MK1C
MK1O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

INFO - Priključitev sobne enote (tipala) ARU5 vedno izvedemo z oklopljenim (dvožilnim)
vodnikom na enega od variabilnih vhodov.
A

DKP (59)

B

Dodelitev sponke tipala (ARU5) - RSa (b, c, d)

RSEa (b, c, d, e) – sobna temperatura – tip sobnega tipala in njegova trenutna temperatura
(samo informacija) pri sobnih enotah ARU10 in AR30.
INFO - sobna temperatura RSEa (b, c, d, e) je vidna šele po aktivaciji sobne enote ARU10
Hidravlika/Komunikacija/
in ARU30 in njeni dodelitvi ogrevalnemu krogu (meni →
ARUa (b, c, d, e)/Krmiljeni krog).

SL - 102

www.atmos.eu

MKP1 – črpalka mešalnega (ogrevalnega) kroga 1 (razen kroga RLA).

MK1O – servo pogon mešalnega (ogrevalnega) kroga 1 – faza odprtega servo pogona
mešalnega (ogrevalnega) kroga 1 (razen tipa DK).

MK1C – servo pogon mešalnega (ogrevalnega) kroga 1 – faza zaprtega servo pogona
mešalnega (ogrevalnega) kroga 1 (razen tipa DK).

POZOR - Za pravilno delovanje kroga morajo biti tipalu (VF1), črpalki (MKP1) in servo
pogonu tripotnega ventila (MK1O in MK1C) dodeljene ustrezne sponke. Neomogočena
funkcija (nedodeljena sponka) je v meniju prikazana z opozorilnim znakom ! .

ATMOS

ARU5

VF1

AF (4)

ATMOS

MKP1
ACD

M

MK1C
MK1O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

INFO - poA potrebi je mogoče enostavno obrniti smer vrtenja servo pogona brez fizičnega
spreminjanja električne napeljave servo pogona (sponk). Obračanje izvedemo v →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/ Smer vrtenja servo pogona. Več v meniju – Smer vrtenja
B
servo pogona.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1
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DKP (59)

V podmeniju Funkcije ogrevalnega kroga 1 je mogoče definirati druge funkcije:

www.atmos.eu
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1

Vezava na krmilni krog - aktivacija povezave kroga – Da/Ne
- gumb omogoča vklop ali izklop funkcije vezave ogrevalnega kroga na drug ogrevalni krog,
ki omogoča njuno skupno upravljanje. Vklop vezave na krmilni krog izvedete z njegovim
vklopom – Da.
Za nastavitev tipa vezave izvedemo korak nazaj s klikom na simbol
vezave na krog.

in nastavimo – Tip

RL1 – tipalo povratne vode iz ogrevalnega kroga 1 (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo zagotavlja
izključitev ogrevalnega kroga (črpalke) pri mali temperaturni razliki med izhodom in
povratnim vodom iz ogrevalnega sistema (npr. 2 K) ( →
Parameter P17Ogrevalni krog).
ARU30
(31-34)
22,5 °c

Max. 60 °C

ATMOS

RL1

ACD

A25

M

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

PF (15)

1

2

RS(E)1 – sobna tipala – funkcija je namenjena spremembi dodelitve tipal sobnih enot ARU10
in ARU30 (RSEa (b, c, d, e)) za ogrevalni krog 1 ali za aktivacijo (dodelitev) sobne enote
(tipala) ARU5 - RSa (b, c, d) za ogrevalni krog 1.
DKP (59)

FPF
(VI3 - 21)

Ime tipala RSa (b, c, d) – omogoča lastno poimenovanje sobne enote (tipala)
ARU5 po njegovi aktivaciji.
Ime sobne enote (tipala) se nato prikazuje v regulatorju v Informacijah i (Skupina –
Sobne temperature).
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Prikaz aktivacije (dodelitve) sobne enote (tipala) ARU5 - RSa (b, c, d)

		

Prikaz dodelitve tipal za zaznavanje temperature pri sobni enoti ARU10 in ARU30 za
ogrevalni krog 1

		

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1
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V primeru, da izberemo več tipal (več sobnih enot za en ogrevalni krog), bo regulator
delal z njihovo povprečno vrednostjo (TRSEa + TRSEb / 2).
POZOR - Privzeta nastavitev pri uporabi sobne enote ARU10 in ARU30 za krog 1 je
enota ARUa in tipalo RSEa.

www.atmos.eu
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22,5 °c

RSEa

ARU30
(ARU10)

VF1

Datové sběrnice

PE

GND

A
B

+12 V

31 32 33 34

+12 V

+12 V

Datové sběrnice
GND
GND

M

Datové sběrnice

A
B

MKP1

ACD

ACD 03/04

ARU30

B
B
A
A

ARU10

ATMOS

+12 V

AF (4)

GND

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 1

Priključitev sobne enote ARU10 ali ARU30 k regulatorju ACD 03/04

MK1C
MK1O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

A

INFO - Priključitev izvajamo z oklopljenim vodnikom (oklopljen štirižilni kabel (dve
parici) J-Y(ST)Y 2x2x0,8) na komunikacijsko linijo (12 V, A, B, GND (31–34)).
DKP (59)

B

ANF(H)1 – preklopni kontakt – omogoča preprosto upravljanje ogrevalnega kroga v
načinu ON/OFF.
ANFHa (b) – preklopni kontakt (za sponki – DVI1, DVI2) – omogoča preprosto
upravljanje ogrevalnega kroga s klasičnim sobnim termostatom (230 V/50 Hz) v
načinu ON (npr. Comfort ) / OFF (izklopljeno).
ANFa (b, c ,d, e) – preklopni kontakt (za sponke – VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) – omogoča
preprosto upravljanje ogrevalnega kroga s katerokoli napravo (z brezpotencialnim
termostatom) v načinu ON - vključene sponke (npr. Comfort ) / OFF – izključene
sponke (izklopljeno).

MDM(H)1 – daljinski preklop načinov z modemom – omogoča preprosto upravljanje
ogrevalnega kroga v načinu ON/OFF režimu.
MDMHa (b) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 2. logika stanja
za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje naprave (230 		
V), ki spreminja stanje na izbranem vhodu (DVI1, DVI2):
Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
Parameter
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Ogrevalni krog
P08
, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
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MDMa (b, c ,d, e) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 4. logika stanja
(brezpotencialna) za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje
naprave, ki spreminja stanje na izbranem vhodu (sponke VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

		
Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
Ogrevalni krog
P08
, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
Vhod  –  upor  2,2kΩ (2200 Ohmov) = stanje Comfort – stanje, ko je vsiljen
delovni način Comfort, kar pomeni obratovanje na Udobno sobno temperaturo.
Vhod – upor   3kΩ   (3000 Ohmov) = stanje Economic – stanje, ko je
vsiljen delovni način Economic, kar pomeni obratovanje na ekonomično sobno
temperaturo.
INFO - Če je z modemom vsiljen način Economic , Comfort ali STBY , je ploščica
kroga v izboru načina neaktivna, to pomeni, da se načina kroga ne da spremeniti, če je način
izbranega kroga spremenjen na sobni enoti ARU10 ali ARU30, ta izbira ni sprejeta.
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→
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 2:

INFO - prikaz definiranih elementov je odvisen od tipa izbranega kroga.

Tip vezave na krog – namenjen je nastavitvi tipa povezave (funkcij povezave) ogrevalnega
kroga z drugim (krmilnim) krogom, ki omogoča njuno skupno upravljanje.
Upravljanje lahko deluje v dveh različnih variantah:
Način – podrejeni krog od krmilnega kroga prevzema samo delovni Način, nastavljene
temperature za Comfort in Economic , časovni programi itd. so neodvisni.
Odvisni – podrejeni krog od krmilnega kroga prevzema vse zahteve (načine, temperature,
časovne programe itd.).
INFO - Pri nastavitvi vedno izberemo varianto skupnega upravljanja in krmilni krog.

Nastavitev funkcije Tip vezave na krog je možna (je vidna) šele, ko je vklopljena v podmeniju →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2/ Vezava na krmilni krog = Da.

VF2- krog 2 – tipalo ogrevalnega kroga 2 (tip MK, FR, KR, RLA) – namenjeno je zaznavanju
temperature vode (medija), ki teče v mešalni (ogrevalni) krog. Temperatura VF2 je odločilna
za upravljanje servo pogona mešalnega kroga 2 (MK2O in MK2C).
Zahtevano je naležno (SF20) tipalo tip NTC 20 kΩ.
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RSb (a, c, d) – sobna temperatura – gumb je namenjen dodelitvi sponke priključene sobne
enote (tipala) ARU5 izbranemu ogrevalnemu krogu.
Pred samo dodelitvijo sponke mora biti sobna enota priključena in dodeljena izbranemu
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga
ogrevalnemu krogu →
2/RS(E)2 – sobna tipala.
Po dodelitvi sponke se prikazuje temperatura ustreznega tipala.
Priključitev sobne enote (tipala) ARU5 k regulatorju ACD 03/04
ATMOS

ARU5

RSb

PE

M

GND

MKP2

ACD

ACD 03/04
VIxx

ATMOS

RS

AF (4)

ARU5
GND

VF2

MK2C
MK2O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

A

INFO - Priključitev sobne enote (tipala) ARU5 vedno izvedemo z oklopljenim (dvožilnim)
vodnikom na enega od variabilnih vhodov.
DKP (59)

B

Dodelitev sponke tipala (ARU5) - RSb (a, c, d)

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

RSEb (a, c, d, e)   – sobna temperatura – tip sobnega tipala in njegova trenutna temperatura
(samo informacija) pri sobnih enotah ARU10 in AR30.
INFO - Trenutna sobna temperatura RSEb (a, c, d, e) je vidna šele po aktivaciji sobne
Hidravlika/
enote ARU10 in ARU30 in njeni dodelitvi ogrevalnemu krogu (meni →
Komunikacija/ARUb (a, c, d, e)/Krmiljeni krog).
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2

MKP2 – črpalka mešalnega (ogrevalnega) kroga 2 (razen kroga RLA).

MK2O – servo pogon mešalnega (ogrevalnega) kroga 2 – faza odprtega servo pogona
mešalnega (ogrevalnega) kroga 2 (razen tipa DK).

MK2C – servo pogon mešalnega (ogrevalnega) kroga 2 – faza zaprtega servo pogona
mešalnega (ogrevalnega) kroga 2 (razen tipa DK).

POZOR - Za pravilno delovanje kroga morajo biti tipalu (VF2), črpalki (MKP2) in servo
pogonu tripotnega ventila (MK2O in MK2C) dodeljene ustrezne sponke.
Neomogočena funkcija (nedodeljena sponka) je v meniju prikazana z opozorilnim znakom ! .

ATMOS

ARU5

VF2

AF (4)

ATMOS

MKP2
ACD

M

MK2C
MK2O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

INFO - poA potrebi je mogoče enostavno obrniti smer vrtenja servo pogona brez fizičnega
spreminjanja električne napeljave servo pogona (sponk). Obračanje izvedemo v →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/ Smer vrtenja servo pogona. Več v meniju – Smer vrtenja
B
servo pogona.
DKP (59)

V podmeniju Funkcije ogrevalnega kroga 2 je mogoče definirati druge funkcije:

SL - 110

www.atmos.eu

Vezava na krmilni krog - aktivacija povezave kroga – Da/Ne
- gumb omogoča vklop ali izklop funkcije vezave ogrevalnega kroga na drug ogrevalni krog,
ki omogoča njuno skupno upravljanje. Vklop vezave na krmilni krog izvedete z njegovim
vklopom – Da.
Za nastavitev tipa vezave izvedemo korak nazaj s klikom na simbol
vezave na krog.

in nastavimo – Tip

RL2 – tipalo povratne vode iz ogrevalnega kroga 2 (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo zagotavlja
izključitev ogrevalnega kroga (črpalke) pri mali temperaturni razliki med izhodom in
povratnim vodom iz ogrevalnega sistema (npr. 2 K) ( →
Parameter P17Ogrevalni krog).
ARU30
(31-34)
22,5 °c

Max. 60 °C
ATMOS

RL2

ACD

M

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

PF (15)

1

A25

2

FPF
(VI3 - 21)

RS(E)2 – sobna tipala – funkcija je namenjena spremembi dodelitve tipal sobnih enot ARU10
in ARU30 (RSEb (a, c, d, e)) za ogrevalni krog 2 ali za aktivacijo (dodelitev) sobne enote
(tipala) ARU5 - RSb (a, c, d) za ogrevalni krog 2.
DKP (59)

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2
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Ime tipala RSb (a, c, d) – omogoča lastno poimenovanje sobne enote (tipala) ARU5 po
njegovi aktivaciji.
Ime sobne enote (tipala) se nato prikazuje v regulatorju v Informacijah i (Skupina – Sobne
temperature).
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2

Prikaz aktivacije (dodelitve) sobne enote (tipala) ARU5 - RSb (a, c, d)

		

Prikaz dodelitve tipal za zaznavanje temperature pri sobni enoti ARU10 in ARU30 za
ogrevalni krog 2

		

INFO - V primeru, da izberemo več tipal (več sobnih enot za en ogrevalni krog), bo
regulator delal z njihovo povprečno vrednostjo (TRSEa + TRSEb / 2).
POZOR - Privzeta nastavitev pri uporabi sobne enote ARU10 in ARU30 za
krog 2 je enota ARUb in tipalo RSEb.
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Priključitev sobne enote ARU10 ali ARU30 k regulatorju ACD 03/04

RSEb

22,5 °c

ARU30
(ARU10)

VF2

ACD 03/04

ARU30

Datové sběrnice

PE

GND

A
B

+12 V

31 32 33 34

+12 V

+12 V

Datové sběrnice
GND
GND

A
B

M

+12 V

MKP2

ACD

Datové sběrnice

B
B
A
A

ARU10

ATMOS

GND

AF (4)

MK2C
MK2O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

A

INFO - Priključitev izvajamo z oklopljenim vodnikom (oklopljen štirižilni kabel (dve
parici) J-Y(ST)Y 2x2x0,8) na komunikacijsko linijo (12 V, A, B, GND (31–34)).
DKP (59)

B

ANF(H)2 – preklopni kontakt – omogoča preprosto upravljanje ogrevalnega kroga v
načinu ON/OFF.
ANFHa (b) – preklopni kontakt (za sponki – DVI1, DVI2) – omogoča preprosto
upravljanje ogrevalnega kroga s klasičnim sobnim termostatom (230 V/50 Hz) v
načinu ON (npr. Comfort ) / OFF (izklopljeno).
ANFa (b, c ,d, e) – preklopni kontakt (za sponke – VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) – omogoča
preprosto upravljanje ogrevalnega kroga s katerokoli napravo (z brezpotencialnim
termostatom) v načinu ON - vključene sponke (npr. Comfort ) / OFF - izključene
sponke (izklopljeno).

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2
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MDM(H)2 – daljinski preklop načinov z modemom – omogoča preprosto upravljanje
ogrevalnega kroga v načinu ON/OFF režimu.
MDMHa (b) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 2. logika stanja
za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje naprave (230 V), ki
spreminja stanje na izbranem vhodu (DVI1, DVI2):
Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
Ogrevalni krog
P08
, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 2

MDMa (b, c , d, e) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 4. logika
stanja (brezpotencialna) za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje
naprave, ki spreminja stanje na izbranem vhodu (sponke VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

		

SL - 114

Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
P08Ogrevalni krog, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
Vhod – upor 2,2kΩ (2200 Ohmov) = stanje Comfort – stanje, ko je vsiljen
delovni način Comfort, kar pomeni obratovanje na Udobno sobno temperaturo.
Vhod – upor  3kΩ (3000 Ohmov) = stanje Economic – stanje, ko je vsiljen
delovni način Economic, kar pomeni obratovanje na ekonomično sobno temperaturo.
INFO - Če je z modemom vsiljen način Economic , Comfort ali STBY , je ploščica
kroga v izboru načina neaktivna, to pomeni, da se načina kroga ne da spremeniti, če je način
izbranega kroga spremenjen na sobni enoti ARU10 ali ARU30, ta izbira ni sprejeta.

www.atmos.eu

→

Navodila za uporabo - SI

Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 3:

INFO - prikaz definiranih elementov je odvisen od tipa izbranega kroga.

Tip vezave na krog – namenjen je nastavitvi tipa povezave (funkcij povezave) ogrevalnega
kroga z drugim (krmilnim) krogom, ki omogoča njuno skupno upravljanje.
Upravljanje lahko deluje v dveh različnih variantah:
Način – podrejeni krog od krmilnega kroga prevzema samo delovni Način, nastavljene
temperature za Comfort in Economic , časovni programi itd. so neodvisni.
Odvisni – podrejeni krog od krmilnega kroga prevzema vse zahteve (načine, temperature,
časovne programe itd.).
INFO - Pri nastavitvi vedno izberemo varianto skupnega upravljanja in krmilni krog.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3
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Nastavitev funkcije Tip vezave na krog je možna (je vidna) šele, ko je vklopljena v podmeniju →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3/ Vezava na krmilni krog = Da.

VF3- krog 3 – tipalo ogrevalnega kroga 3 (tip MK, FR, KR, RLA) – namenjeno je zaznavanju
temperature vode (medija), ki teče v mešalni (ogrevalni) krog. Temperatura VF3 je odločilna
za upravljanje servo pogona mešalnega kroga 3 (MK3O in MK3C).
Zahtevano je naležno (SF20) tipalo tip NTC 20 kΩ.
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Po dodelitvi sponke se prikazuje temperatura ustreznega tipala.
Priključitev sobne enote (tipala) ARU5 k regulatorju ACD 03/04
ATMOS

ARU5

RSc

M

PE

MKP3

ACD

GND

ATMOS

ACD 03/04
VIxx

AF (4)

ARU5
GND

VF3

RS

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3

RSc (a, b, d) – sobna temperatura – gumb je namenjen dodelitvi sponke priključene sobne
enote (tipala) ARU5 izbranemu ogrevalnemu krogu.
Pred samo dodelitvijo sponke mora biti sobna enota priključena in dodeljena izbranemu
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga
ogrevalnemu krogu →
3/RS(E)3 – sobna tipala.

MK3C
MK3O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

INFO - Priključitev sobne enote (tipala) ARU5 vedno izvedemo z oklopljenim (dvožilnim)
vodnikom na enega od variabilnih vhodov.
A

DKP (59)

B

Dodelitev sponke tipala (ARU5) - RSc (a, b, d)

RSEa (b, c, d, e) – sobna temperatura – tip sobnega tipala in njegova trenutna temperatura
(samo informacija) pri sobnih enotah ARU10 in AR30.
INFO - Trenutna sobna temperatura RSEa (b, c, d, e) je vidna šele po aktivaciji sobne
Hidravlika/
enote ARU10 in ARU30 in njeni dodelitvi ogrevalnemu krogu (meni →
Komunikacija/ARUa (b, c, d, e)/Krmiljeni krog).
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MKP3 – črpalka mešalnega (ogrevalnega) kroga 3 (razen kroga RLA).

MK3O – servo pogon mešalnega (ogrevalnega) kroga 3 – faza odprtega servo pogona
mešalnega (ogrevalnega) kroga 3 (razen tipa DK).

MK3C – servo pogon mešalnega (ogrevalnega) kroga 3 – faza zaprtega servo pogona
mešalnega (ogrevalnega) kroga 3 (razen tipa DK).

POZOR - Za pravilno delovanje kroga morajo biti tipalu (VF3), črpalki (MKP3) in servo
pogonu tripotnega ventila (MK3O in MK3C) dodeljene ustrezne sponke.
Neomogočena funkcija (nedodeljena sponka) je v meniju prikazana z opozorilnim znakom ! .

ATMOS

ARU5

VF3

AF (4)

ATMOS

MKP3
ACD

M

MK3C
MK3O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

INFO - poA potrebi je mogoče enostavno obrniti smer vrtenja servo pogona brez fizičnega
spreminjanja električne napeljave servo pogona (sponk). Obračanje izvedemo v →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Smer vrtenja servo pogona. Več v meniju – Smer vrtenja
B
servo pogona.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3
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DKP (59)

V podmeniju Funkcije ogrevalnega kroga 3 je mogoče definirati druge funkcije:
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3

Vezava na krmilni krog - aktivacija povezave kroga – Da/Ne
- gumb omogoča vklop ali izklop funkcije vezave ogrevalnega kroga na drug ogrevalni krog,
ki omogoča njuno skupno upravljanje. Vklop vezave na krmilni krog izvedete z njegovim
vklopom – Da.
Za nastavitev tipa vezave izvedemo korak nazaj s klikom na simbol
vezave na krog.

in nastavimo – Tip

RL3 – tipalo povratne vode iz ogrevalnega kroga 3 (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo zagotavlja
izključitev ogrevalnega kroga (črpalke) pri mali temperaturni razliki med izhodom in
povratnim vodom iz ogrevalnega sistema (npr. 2 K) ( →
Parameter P17Ogrevalni krog).
ARU30
(31-34)
22,5 °c

Max. 60 °C

ATMOS

RL3

ACD

A25

M

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

PF (15)

1

2

FPF
(VI3 - 21)

RS(E)3 – sobna tipala – funkcija je namenjena spremembi dodelitve tipal sobnih enot ARU10
in ARU30 (RSEa (b, c, d, e)) za ogrevalni krog 3 ali za aktivacijo (dodelitev) sobne enote
(tipala) ARU5 - RSa (b, c, d) za ogrevalni krog 3.
DKP (59)

Název čidla RSc (a, b, d) - omogoča lastno poimenovanje sobne enote (tipala)
ARU5 po njegovi aktivaciji.
Ime sobne enote (tipala) se nato prikazuje v regulatorju v Informacijah i (Skupina - Sobne
temperature).
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Prikaz aktivacije (dodelitve) sobne enote (tipala) ARU5 - RSc (a, b, d)

		

Prikaz dodelitve tipal za zaznavanje temperature pri sobni enoti ARU10 in ARU30 za
ogrevalni krog 3

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3

ACD03/04

		

INFO - V primeru, da izberemo več tipal (več sobnih enot za en ogrevalni krog), bo
regulator delal z njihovo povprečno vrednostjo (TRSEa + TRSEc / 2).
POZOR - Privzeta nastavitev pri uporabi sobne enote ARU10 in ARU30 za
krog 3 je enota ARUc in tipalo RSEc.
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RSEc

22,5 °c

ARU30
(ARU10)

VF3

Datové sběrnice

PE

GND

A
B

+12 V

31 32 33 34

+12 V

+12 V

M

ACD 03/04

ARU30

Datové sběrnice
GND
GND

ACD

Datové sběrnice

A
B

MKP3

B
B
A
A

ARU10

ATMOS

+12 V

AF (4)

GND

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega kroga 3

Priključitev sobne enote ARU10 ali ARU30 k regulatorju ACD 03/04

MK3C
MK3O

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF (5)

A

INFO - Priključitev izvajamo z oklopljenim vodnikom (oklopljen štirižilni kabel (dve
parici) J-Y(ST)Y 2x2x0,8) na komunikacijsko linijo (12 V, A, B, GND (31–34)).
DKP (59)

B

ANF(H)3 – preklopni kontakt – omogoča preprosto upravljanje ogrevalnega kroga v
načinu ON/OFF.
ANFHa (b) – preklopni kontakt (za sponki – DVI1, DVI2) – omogoča preprosto
upravljanje ogrevalnega kroga s klasičnim sobnim termostatom (230 V/50 Hz) v
načinu ON (npr. Comfort ) / OFF (izklopljeno).
ANFa (b, c ,d, e) – preklopni kontakt (za sponke – VI1, VI2, VI3, VI4, VI5) – omogoča
preprosto upravljanje ogrevalnega kroga s katerokoli napravo (z brezpotencialnim
termostatom) v načinu ON - vključene sponke (npr. Comfort ) / OFF - rizključene
sponke (izklopljeno).

MDM(H)3 – daljinski preklop načinov z modemom – omogoča preprosto upravljanje
ogrevalnega kroga v načinu ON/OFF režimu.
MDMHa (b) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 2. logika stanja
za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje naprave (230 V), ki
spreminja stanje na izbranem vhodu (DVI1, DVI2):
Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
Ogrevalni krog
P08
, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
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MDMa (b, c, d, e) – daljinski preklop delovnih načinov z modemom – 4. logika
stanja (brezpotencialna) za preklapljanje delovnih načinov na daljavo s pomočjo zunanje
naprave, ki spreminja stanje na izbranem vhodu (sponke VI1, VI2, VI3, VI4, VI5):

		
Vhod odprt = stanje AUTO – stanje, ko je mogoče ročno preklapljati delovne
načine ali pustiti teči regulator po časovnih programih.
Vhod kratkostičen = stanje STBY – stanje, ko je vsiljen delovni način STBY,
ko ogrevalni krog greje na sobno temperaturo, ki jo določa →
Parameter
Ogrevalni krog
P08
, krog za ogrevanje TSV pa na konstantno temperaturo = 5 °C.
Vhod – upor 2,2kΩ (2200 Ohmov) = stanje Comfort – stanje, ko je vsiljen
delovni način Comfort, kar pomeni obratovanje na Udobno sobno temperaturo.
Vhod – upor 3kΩ  (3000 Ohmov) = stanje Economic   – stanje, ko je vsiljen
delovni način Economic, kar pomeni obratovanje na ekonomično sobno temperaturo.
INFO - Če je z modemom vsiljen način Economic , Comfort ali STBY , je ploščica
kroga v izboru načina neaktivna, to pomeni, da se načina kroga ne da spremeniti, če je način
izbranega kroga spremenjen na sobni enoti ARU10 ali ARU30, ta izbira ni sprejeta.
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Hidravlika/Konfiguracija funkcij

Podmeni Funkcije ogrevalnega kroga 4:
Regulator omogoča ustvarjanje 4. ogrevalnega kroga iz prostih vhodov in izhodov v regulatorju.
V primeru, da ni prosto zadostno število vhodov in izhodov, regulator sam javi:
»Funkcije ni mogoče dodati, preverite proste sponke IO!«
Krog je mogoče aktivirati v meniju →
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije ogrevalnega
kroga 4/Funkcija kroga 4, z dodelitvijo njegove funkcije.

			

Izbrati je mogoče med možnostmi:
- bez funkcije
- DK .... direktno (samo črpalka)
- MK ... mešalno zvezno (krmiljenje glede na zunanjo (in sobno) temperaturo)
- KR .... mešalno konstantno (z zahtevano temperaturo vira (kotel))
- FR ..... mešalno fiksno (brez zahtevanega vira (kotel))
- RLA .. mešalno s povratkom v kotel (povratna kontrola)
Po izbrani pravi (možni) funkciji se vrnite korak nazaj in definirajte (dodelite) sponke za nove funkcije.
Nedodeljene sponke za izbrane funkcije so prikazane z opozorilnim znakom

!

.

INFO - Vse ostale funkcije kroga so enake kot pri prejšnjih ogrevalnih krogih 1, 2, 3.
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Regulator v podmeniju Viri omogoča definiranje enega eksternega kotla (če ni bil definiran že pri
namestitvi regulatorja (Wizard).
Eksterni kotel je mogoče definirati (aktivirati) le v primeru prostih vhodov in izhodov.
V podmeniju Viri regulator nudi tri variante oznake eksternega kotla EK1, EK2 in EK3. Izberite eno.
Za boljšo poznejšo orientacijo izberite oznako eksternega kotla na podlagi prostega (nezasedenega)
ogrevalnega kroga (npr. EK1).

Aktivirajte eksterni kotel EKx – Da

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri

Podmeni Viri:

			

Aktivirajte črpalko eksternega kotla EKPx (če jo boste krmilili z regulatorjem ACD 03/04) – Da
Vrnite se korak nazaj in definirajte (dodelite) sponke za nove funkcije (na primer temperaturno tipalo
eksternega kotla EKF1, izhod krmiljenja eksternega kotla EK1 in izhod za črpalko eksternega kotla EKP1)
INFO - Nedodeljene sponke za izbrane funkcije so prikazane z opozorilnim znakom

www.atmos.eu
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EKF1 / EKF2 / EKF3 – temperaturno tipalo eksternega kotla – (tipalo NTC 20 kΩ) –
temperaturno tipalo za krmiljenje delovanja (eksternega (pomožnega) kotla na podlagi
parametrov, nastavljenih v meniju → Viri in zahtev ogrevalnega sistema. Številka na
koncu pomeni številko izbranega (prostega) kroga eksternega kotla.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri

EK1 / EK2 / EK3 – izhod za eksterni kotel – namenjen je vklapljanju/izklapljanju eksternega
(pomožnega) kotla (plinski, električni ipd.) na podlagi parametrov v meniju → Viri
(izhod 230 V/50 Hz) na podlagi zahteve ogrevalnega sistema. Številka na koncu pomeni
številko izbranega (prostega) kroga eksternega kotla.

Za podmeni Viri je mogoče definirati druge funkcije:
- EKP1 / EKP2 / EKP3 – črpalka eksternega kotla – krmili se na podlagi parametrov
v meniju → Viri. Številka na koncu pomeni številko izbranega (prostega) kroga
eksternega kotla.

		
		

		
- EKS1 / EKS2 / EKS3 – preklopni ventil – gre za varianto priklopa s tripotnim
ventilom, ki omogoča preklapljanje dovoda vode v ogrevalni sistem (na razdelilnik) iz
eksternega kotla EK (EKS = Vkl) ali iz glavnega kotla oziroma hranilnika toplote
(EKS = Izk).
Ventil EKS se preklopi v položaj za odvod energije iz eksternega kotla EK (EKS =
Vkl) v trenutku, ko črpalka kotla DKP ne deluje (priklop brez hranilnika toplote) ali
ko je hranilnik toplote izpraznjen na minimalno temperaturo (temperatura na tipalu
PF<Parameter P01Hranilnik toplote).
INFO - Način priključitve eksternega kotla EK, črpalke EKP in preklopnega ventila EKS je
Parameter P28Ogrevalni krog.
definirano v →
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Variante priklopa eksternega kotla EK na ogrevalni sistem:
Prikaz namestitve eksternega kotla (EK), priključenega v ogrevalni krog

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri

ARU10
ARU5

VF2

M

EKS
AF

MKP2

ATMOS

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF

EKF
EK
DKP

ARU10
ARU5

VF2

M

EKS
AF

ATMOS

MKP2

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF
WF

EKF
EK
DKP

Zahtevo za delovanje eksternega kotla EK bo izdajal ogrevalni krog, v katerega je eksterni
kotel EK nameščen. Dovoljenje (vklapljanje) kroga (1, 2, 3, 4) deluje po standardni logiki,
torej na podlagi temperature kotla WF (priklop brez hranilnika toplote) ali temperature
hranilnika toplote (rezervoarja) PF (priklop s hranilnikom toplote).
Pri delovanju eksternega kotla EK je pri ogrevalnem krogu črpalka izklopljena, tripotni ventil
pa zaprt. Pretok grelnega medija v krogu zagotavlja le črpalka eksternega kotla EK.
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Prikaz namestitve eksternega kotla (EK), priključenega pred ogrevalne kroge (razdelilnik)
10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje

ARU30

ARU10
ARU5

22,5 °c

VF2
Max. 50°C

VF1

AF

ATMOS

MKP1

MKP2

ACD

M

M

MK1
2 - 6 bar
10 – 15 °C

M

MK2

EKS

WF

EKF
EK
DKP

ARU30

ARU10
ARU5

22,5 °c

VF2
Max. 50°C

VF1

AF

ATMOS

MKP1

MKP2

ACD

M

M

MK1
2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
PF

MK2

EKS

WF

EKF

DKP

EK

Zahtevo za delovanje eksternega kroga EK bo izdajal vsak od ogrevalnih krogov (1, 2, 3, 4).
Dovoljenje (vklop) krogov deluje po standardni logiki, torej na podlagi temperature kotla
WF (priklop brez hranilnika toplote) ali temperature hranilnika toplote (rezervoarja) PF
(priklop s hranilnikom toplote) in ob izpolnitvi pogoja → Parameter P04Viri (dosežena
minimalna temperatura EKstart).

INFO - Način priključitve eksternega kotla EK, črpalke EKP in preklopnega ventila EKS je
definiran v →
Parameter P28Ogrevalni krog.
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Regulator omogoča krmiljenje solarnega ogrevanja v odvisnosti od temperature solarnega kolektorja
in temperature v solarnem rezervoarju (grelniku TSV/hranilniku toplote).
Če solarno ogrevanje ni bilo definirano pri namestitvi regulatorja (Wizard), je mogoče funkcijo
definirati in aktivirati v primeru prostih vhodov in izhodov na regulatorju.

Hidravlika/Konfiguracija funkcij/
Za aktivacijo solarnega ogrevanja kliknite na gumb →
Solarno ogrevanje, nato na gumb KVLF/KSPF/SOLP – solarno ogrevanje in aktivirajte funkcijo
z nastavitvijo na DA.
KVLF – tipalo solarnega kolektorja (tipalo PT1000) – tipalo energije vira
KSPF – tipalo solarnega rezervoarja (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo shranjene energije

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri

Podmeni Solarno ogrevanje:

SOLP – črpalka solarnega ogrevanja – če ima kolektor dobitek in rezervoar ni napolnjen, se
črpalka vklopi
Poleg osnovnih funkcij solarnega kolektorja je mogoče aktivirati še razširjene funkcije (v primeru
prostih vhodov in izhodov).
Za podmeni Solar je mogoče definirati druge funkcije:
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10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Splošne funkcije

- KLV/KVLF2 – preklop solarnih kolektorjev – zasnovan je za namestitev solarnih
kolektorjev z različnim dobitkom v odvisnosti od gibanja sonca (dopoldne/popoldne,
namestitev na vzhodni/zahodni del strehe). Stikalo oceni in aktivira solarni kolektor z
največjim dobitkom.
- KRLF – rna povratna temperatura – tipalo povratne temperature iz solarnega
rezervoarja (tipalo NTC 20 kΩ) – tipalo se uporablja za natančnejši izračun solarnega
dobitka – za parametre glej meni → SOLAR
- SLV/SLVF – preklop solarnih rezervoarjev – zasnovan je za preklapljanje med 2
solarnima rezervoarjema (npr. bivalentnim rezervoarjem TSV in hranilnikom toplote,
ali 2 rezervoarjema TSV ipd.). Rezervoar s tipalom SLVF se polni prioritetno.
- SZV – ventil solarnih izgub – funkcija je zasnovana za primer pregretja solarnega
kroga za odpiranje ventila in odvajanje presežne energije (sproščanje tlaka).

Osnovna funkcija

Razširitev za KLV/KVLF2

KLVF

KVLF

KVLF2

KLV

M

SOLP

SOLP

KSPF

KSPF

1 - KVLF + KSPF + SOLP

2 - KVLF + KSPF + SOLP + KLV/KVLF2

Razširitev za SLV/SLVF

Razširitev za KLV/KVLF2 + SLV/SLVF
KVLF

KVLF

KVLF2

SLVF
KLV

SLV M

M

SOLP

SOLP

KSPF

SLVF

KSPF
M

SLV

3 - KVLF + KSPF + SOLP + SLV/SLVF
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Regulator omogoča aktivacijo in uporabo dodatnih funkcij (v primeru prostih vhodov in izhodov).
Njihovo aktivacijo izvedete z nastavitvijo funkcije na Da.
SME – zunanji alarm (vhod) – priključuje se na breznapetostne vhode (razen DVI1, DVI2) –
če je vhod sklenjen (kratki stik), se sproži alarm.
Funkcijo je mogoče uporabiti kot vhod, priključen na hišni alarm ali alarm CO. Alarm se
signalizira na zaslonu regulatorja ACD03/04 in na sobnih enotah ARU30 v Informacijah i .

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje

Podmeni Splošne funkcije – definicije posameznih funkcij

SMEH – zunanji alarm (vhod) – priključuje se na napetostna vhoda DVI1, DVI2 – če je vhod
sklenjen (pod napetostjo), se sproži alarm.
Funkcijo je mogoče uporabiti na primer za prikaz informacij o alarmih iz gorilnika na pelete
ATMOS A25, A45 in A85 iz rezervnih izhodov R (R2, R5, R6).
ELH – izhod poletnega načina – v trenutku prehoda na letni način je izhod trajno sklenjen.
Funkcijo je mogoče uporabiti na primer za vklop električnega grelnika za ogrevanje TSV.
PP – izhod zahteve iz ogrevalnih krogov – v trenutku zahteve za ogrevanje ogrevalnih krogov
je izhod sklenjen.
Izhod je po preklicu zahteve izklopljen z zamikom, glej meni → Splošne funkcije
Parameter P01Splošne funkcije.
Funkcijo je mogoče uporabiti za odprtje dovoda pomožne energije za ogrevanje objekta (na
primer daljinsko ogrevanje).
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SMA – izhod za alarm – v trenutku sprožitve kateregakoli alarma je izhod sklenjen.
Funkcijo je mogoče uporabiti za pošiljanje informacije o napaki prek prehoda GSM.
10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Splošne funkcije

ZUP – izhod zahteve iz ogrevalnih krogov in TSV – v trenutku zahteve za gretje ogrevalnih
krogov in gretje TSV je izhod sklenjen.
Funkcijo je mogoče uporabiti za odprtje dovoda pomožne energije za ogrevanje objekta (na
primer daljinsko ogrevanje). Po preklicu zahteve pride do izklopa z zamikom, določenim
→ Splošne funkcije Parameter P01Splošne funkcije.
TIMER 1, 2, 3 ali 4 – izhod udobnega načina – Funkcija je izhod časa ogrevanja na udobno
temperaturo načina AUTO, OBISK ali COMFORT, to pomeni, da je dodeljeni izhod
sklenjen vedno, ko je aktiven Udobni način .
Funkcija nima nobene povezave z ogrevalnim sistemom, uporabiti jo je mogoče na primer za
vklapljanje električnega gretja v kopalnici, bazenske tehnologije, ogrevanje dovoza, prižiganje
razsvetljave itd. Funkcija ne ustvarja nobene zahteve za vir toplote. Nastavitev delovnega načina
je enaka kot pri ogrevalnem krogu – izbira v oknu delovnega načina, definicija, kopiranje v
podmeni → Časovni programi itd.
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Regulator omogoča dodajanje drugega zunanjega tipala (AF2) za boljše krmiljenje ogrevalnih krogov
in dodajanje drugih informativnih tipal (INFO1 do INFO5).
Njihovo aktivacijo izvedete z nastavitvijo funkcije na DA.

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Temperaturna tipala

Skupina Temperaturna tipala – definicija dodatnih tipal

AF – tipalo zunanje temperature – osnovna temperatura (informacija) za krmiljenje ogrevalnih
krogov. Samodejno je definirano pri definiranju funkcije ogrevalnih krogov z zveznim
krmiljenjem (zahtevano tipalo NTC 20 kΩ). Za tipalo zunanje temperature so priporočeni
vhodi AF, VI4 in VI5.
AF2 – dodatno zunanje tipalo – drugo tipalo zunanje temperature (na drugi strani hiše).
Omogoča delovanje s povprečno zunanjo temperaturo, izračunano iz vrednosti AF in AF2.
INFO1 do INFO5 – informativna temperatura – informativna tipala 1 do 5 lahko uporabimo
za zaznavanje informativnih temperatur, ki ne vplivajo na nobeno funkcijo.
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Možnost poimenovanja INFOrmativne temperature (tipala), ki se nato prikaže v Informacijah i .
10. Meni nastavitve – Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Temperaturna tipala
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Meni – Test izhoda:
Hydraulika/Test výstupu

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Test izhoda

→

Test izhodov je namenjen kontroli in preverjanju pravilnega priklopa priključenih naprav. Samo
testiranje izvedemo z vklopom posameznih izhodov in z vizualno kontrolo njihovega delovanja (tek,
pravilno vrtenje itd.).

POZOR - Testa izhodov nikoli ne izvajajte med obratovanjem naprav (po ogretju
kotla). Obstaja nevarnost pregretja kotla.
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Meni – Smer vrtenja servo pogona:
→

Hidravlika/Smer vrtenja servo pogona

10. Meni nastavitve – Hidravlika/Smer vrtenja servo pogona

Funkcija smer vrtenja servo pogona je namenjena spremembi smeri vrtenja servo pogona izbranega
kroga tako, da v primeru napačnega priklopa ne bi bilo treba preklapljati servo pogona (brez fizičnega
spreminjanja električne napeljave servo pogona (sponk)).
Samo spremembo smeri vrtenja izvedemo z izbiro ogrevalnega kroga MK1, MK2, MK3 ali MK4 in
potrditvijo same spremembe smeri vrtenja (Da).
POZOR - po vsaki spremembi smeri vrtenja izvedite kontrolo delovanja s pomočjo
funkcije → Hidravlika/Test izhodov.
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Hidravlična shema

Hidravlično shemo ustvarimo glede na zahteve ogrevalnega sistema. Spremembo številke hidravlične
Hidravlika/Pregled hidravlične sheme/
sheme parametrov regulatorja izvedemo v meniju →
Številka hidravlične sheme.
Hidravlična shema je definirana s 5-mestnim številom v razponu 00000 do 99999, pri čemer
posamezen položaj označuje funkcijo posameznih elementov ogrevalnega sistema, vhodov in izhodov.
Kompleksnejše funkcije in posebne konfiguracije funkcij je treba definirati ločeno v meniju
Hidravlika/Konfiguracija funkcij.

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Nivo dostopa parametra – Serviser

→

Številka hidravlične sheme
X

X

X

X

X

						

Krog 1
					
Krog 2
Krog 3
Tip priklopa (oprema)
Tip kotla
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Ključ za določanje številke hidravlične sheme
Krog 3

KROGI
Krog 2

Krog 1

xXxxx

xxXxx

xxxXx

xxxxX

brez kotla = 0

brez funkcije = 0

brez funkcije = 0

brez funkcije = 0

brez funkcije = 0

NEKRMILJEN = 1

DKP = 1

DK3 = 1

DK2 = 1

DK1 = 1

Tip KOTLA

DKP / HRT / TSV

Xxxxx

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Kotel z lastno regulacijo
(regulator ne krmili kotla)

BRE = 2
Samodejni kotel z gorilnikom

FAN = 3
Kotel z ročnim polnjenjem in
sesalnim ventilatorjem

PRESS = 4
Kotel z ročnim polnjenjem in
tlačnim ventilatorjem

FAN + SEKGSE = 5

Kotel z ročnim polnjenjem,
sesalnim ventilatorjem in servo
loputo (GSE)

FAN + BRE = 6
Kombinirani kotel s sesalnim
ventilatorjem in gorilnikom
(Sp/kotli z adaptacijo za
gorilnik)

Ogrevalni krog
Direktni nemešalni

Črpalka kotlovskega kroga

TSV = 2

***Lastna definicija = 9

EK = 2

Topla sanitarna voda

Ogrevalni krog
Mešalni glede na zunanjo
temperaturo (zvezno/servo)
**(NI MOGOČE PRI
SEKGSE, SEKGSP)

Črpalka kotlovskega kroga in
Topla sanitarna voda

AKU = 4

Ogrevanje drugega zbiralnika
tople sanitarne vode (TSV)

DKP + HRT = 5

SOL = 5

Črpalka kotlovskega kroga in
hranilnik toplote

Solarni grelec

KR3 = 6

TSV + HRT = 6

Ogrevalni krog Mešalni
s konstantno (fiksno)
temperaturo in zahtevanim
virom
**(NI MOGOČE PRI
SEKGSE, SEKGSP)

Topla sanitarna voda in
hranilnik toplote

***Lastna definicija = 9

Ogrevalni krog
Mešalni glede na zunanjo
temperaturo (zvezno/servo)

TSV2 = 4

Hranilnik toplote

-

* (SAMO xxxx2 ali xxx2x ali xx2xx)

MK2 = 3

MK3 = 3

DKP + TSV = 3

Črpalka kotlovskega kroga,
topla sanitarna voda
in hranilnik toplote

Ogrevalni krog
Direktni nemešalni

Eksterni kotel

FAN + BRE + SEKGSP = 7 DKP + TSV + HRT = 7
Kombinirani kotel s sesalnim
ventilatorjem, gorilnikom in
servo loputo (GSP)

Ogrevalni krog
Direktni nemešalni

Ogrevalni krog
Mešalni s fiksno temperaturo
brez zahtevanega vira
**(NI MOGOČE PRI
SEKGSE, SEKGSP)

-

-

-

KR2 = 6

KR1 = 6

FR2 = 7
Ogrevalni krog
Mešalni s fiksno temperaturo
brez zahtevanega vira

RLA3 = 8

Ogrevalni krog
Mešalni glede na zunanjo
temperaturo (zvezno/servo)

-

Ogrevalni krog Mešalni
s konstantno (fiksno)
temperaturo in zahtevanim
virom

FR3 = 7

MK1 = 3

RLA2 = 8

Ogrevalni krog Mešalni
s konstantno (fiksno)
temperaturo in zahtevanim
virom

FR1 = 7
Ogrevalni krog
Mešalni s fiksno temperaturo
brez zahtevanega vira

RLA1 = 8

Mešana povratna temperatura
v kotel

Mešana povratna temperatura
v kotel

Mešana povratna temperatura
v kotel

***Lastna definicija = 9

***Lastna definicija = 9

***Lastna definicija = 9

Tip kotla je definiran glede na izbor v nastavitvenem vodiču (Wizardu) po prvem zagonu regulatorja.
*

Funkcijo EK je mogoče standardno definirati le na enem krogu (izhodu).

** Mešalni krogi MK, KR in FR imajo na 3. krogu v hidravličnem priklopu kotla s servo loputo SEKGSE in SEKGSP zasedene sponke
za črpalko. Funkcije ne podpira številka hidravlične sheme (ni mogoče nastaviti). Prestavitev črpalke MKP3, KRP3 ali FRP3 na drugo
sponko je možna s pomočjo lastne definicije pri ročni nastavitvi.
*** Če pri prvi nastavitvi regulatorja (Wizard) ne moremo definirati številke konkretne funkcije, na zadevni položaj nastavimo številko
0. Po končanem nastavitvenem vodiču vstopimo v meni Hidravlika in nato v meni Konfiguracija funkcij, kjer ročno nastavimo
(spremenimo) želeno funkcijo za kotel in mešalni (ogrevalni) krog. Če ročno definirana funkcija ne ustreza nobeni funkciji (številki) v
ključu (tabeli) hidravlične sheme, se v številko hidravlične sheme samodejno vpiše številka 9.
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INFO - Pri sestavljanju hidravlične sheme je treba paziti tudi na delovanje osnovnih
elementov ogrevalnega sistema, ki jih tvori hidravlična shema.
Če je hidravlična shema ustvarjena nesmiselno, morda nekateri izhodi ne bodo aktivni in se
ne bodo nikoli vklopili, npr.:

- če ni definiran noben vir toplote za ogrevalne kroge (kotel - WF, hranilnik toplote - PF ali
eksterni kotel - EK), ogrevalni krogi ne bodo delovali, ker ne poznajo potrebne temperature
vira WF, PF ali EK.
- če niso pravilno definirani ogrevalni krogi z zahtevanim virom toplote (TSV, DK, MK, KR)
v hidravličnih shemah s krmiljenim samodejnim kotlom s funkcijo BRE (gorilnik) ali EK
(eksterni kotel), potem se izhod kotla ne bo nikoli vklopil, ker ni ustvarjena nobena zahteva za
obratovanje.
- če je definiran ogrevalni krog brez zahteve FR (mešalno konstantno) in ogrevanje tople sanitarne
vode TSV v hidravličnih shemah s samodejnim kotlom BRE (gorilnik) ali EK (eksterni kotel)
brez hranilnika toplote, bo ogrevalni krog, nastavljen na funkcijo FR (mešalno konstantno),
obratoval samo v času ogrevanja TSV, na primer številka hidravlične sheme: 22007, 22077,
22087, 22078, 22777, 22778, 22787, 22877, 23007, 23077, 23087, 23078, 23777, 23778, 23787
ali 23877.
- če ni definiran ogrevalni krog z vezavo na zunanjo temperaturo (DK (direktno) ali MK (mešalno)),
tipalo zunanje temperature AF ne bo definirano samodejno. Po potrebi ga je mogoče definirati
ročno s pomočjo ročne konfiguracije, toda samo za informativne namene.
POZOR - Funkcija RLA (npr. xx8xx) – mešanje povratne vode (temperature) v kotel ne
vključuje krmiljenja črpalke v kotlovskem krogu (funkcija samo odpira in zapira mešalni
ventil glede na temperaturno tipalo VF). Zato priporočamo, da funkcijo RLA definirate kot
funkcijo ogrevalnega kroga 3, ker je črpalka v kotlovskem krogu DKP definirana skupaj z
virom toplote – kotel npr. x18xx, x38xx, x58xx a x78xx.

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

- če ni definiran kotel, tj. hidravlična shema v obliki 0xxxx, potem se črpalka kotla DKP nikoli
ne bo vklopila (temperatura kotla WF ni znana).

INFO - Vhodi in izhodi so zasedeni glede na posamezne funkcije. Pri njihovi izbiri
upoštevajte naša barvno poudarjena priporočila:

			

Priporočena dodelitev sponke je prikazana z zeleno barvo.
Proste sponke so prikazane z belo barvo.
Zasedene ali neuporabne sponke so prikazane s sivo barvo.
Proste, a neprimerne sponke so prikazane z rumeno barvo (uporaba za druge funkcije).

www.atmos.eu
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Pregled priključnih sponk regulatorja ACD 03/04

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Sponka

Okrajšava

FAN

FAN

Sponka

Okrajšava

1
2
3

10 V
GND
PWM

Sponka

Okrajšava

4
5
6
7
8
9
10

AF
WF
GND
SF
GND
VF1
GND

11
12
13
14
15
16
17
18

VF2
GND
AGF
GND
PF
GND
VI1
GND

19
20
21
22
23
24
25
26

VI2
GND
VI3
GND
VI4
GND
VI5
GND

Sponka

Okrajšava

27
28
29
30

12V
A
B
GND

31
32
33
34

12V
A
B
GND

Ime sponke - opis - Posebni VHOD

Log.

Tip tipala, op.

zaznavanje vrtljajev ventilatorja (posebna funkcija)

vhod

--

Ime sponke - opis - Posebni IZHODI

Log.

Tip tipala, op.

0–10 V - reguliranje napetosti temperature eksternega kotla EK

izhod

--

Izhod nadzora PWM za krmiljenje solarne črpalke

izhod

--

Ime sponke - opis - VHODI

Log.

Tip tipala, op.

zunanje temperaturno tipalo (GND sponka 6 - skupna s tipalom WF)

vhod

NTC20

temperaturno tipalo vode kotla

vhod

NTC20 / PT1000
Tip

temperaturno tipalo sanitarne vode (TSV)

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo ogrevalnega kroga št. 1

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo ogrevalnega kroga št. 2

vhod

NTC20 / PT1000

temperaturno tipalo dimnih plinov (dimni kanal)

vhod

PT1000 / NTC20

zgornje temperaturno tipalo hranilnika toplote

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI1 za tipalo

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI2 za tipalo

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI3 za tipalo

vhod

NTC20 / PT1000

izbirni vhod VI4 za tipalo (ARU5)

vhod

NTC20

izbirni vhod VI5 za tipalo (ARU5)

vhod

NTC20

Ime sponke - opis - Komunikacija

Log.

Tip tipala, op.

komunikacijska linija ATMOS 485 za sobne enote ARU10/30

--

Priključeno na
krmilno enoto

komunikacijska linija ATMOS 485 za sobne enote ARU10/30

--

Priključeno na
krmilno enoto

tipala, op

INFO - Temperaturo dimnih plinov in temperaturo solarnega kolektorja merimo vedno s tipalom PT1000.
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Okrajšava

35
36
37
38
39

Navodila za uporabo - SI

Ime sponke - opis - IZHODI

Log.

PE
N
VA3 LA
VA4 LB
N

ozemljitev izhoda VA3 in VA4
nevtralni vodnik izhoda VA3
el. faza izhoda VA3 ali ene smeri vrtenja MK3
el. faza izhoda VA4 ali druge smeri vrtenja MK3
nevtralni vodnik izhoda VA4

izhod

40
41
42
43
44
45

MK1 LA
MKl LB
N
MK2 LA
MK2 LB
N

el. faza ene smeri vrtenja servo pogona MK1
el. faza druge smeri vrtenja servo pogona MK1
nevtralni vodnik servo pogona MK1
el. faza ene smeri vrtenja servo pogona MK2
el. faza druge smeri vrtenja servo pogona MK2
nevtralni vodnik servo pogona MK2

46
47
48
49
50

VA2 L
N
PE
PT L
N

Sponka

Okrajšava

51
52

DVI1
DVI2

Sponka

Tip tipala, op.

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

Ime sponke - opis - VHODI

Log.

Tip tipala, op.

digitalni vhod ON/OFF (signal iz analognega sobnega termostata)
digitalni vhod ON/OFF (signal iz analognega sobnega termostata)

vhod
vhod

Okrajšava

Ime sponke - opis - IZHODI

Log.

Tip tipala, op.

53
54
55
56
57
58

MKP1 L
N
PE
MKP2 L
N
PE

el. faza izhoda MKP1
nevtralni vodnik izhoda MKP1
ozemljitev izhoda MKP1
el. faza izhoda MKP2
nevtralni vodnik izhoda MKP2
ozemljitev izhoda MKP2

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

59
60
61
62
63
64

DKP L
N
PE
SLP L
N
PE

el. faza izhoda DKP (L-PUMP)
nevtralni vodnik izhoda DKP
ozemljitev izhoda DKP
el. faza izhoda SLP
nevtralni vodnik izhoda SLP
ozemljitev izhoda SLP

izhod

230 V / 50 Hz

izhod

230 V / 50 Hz

Sponka

Okrajšava

Ime sponke - opis - VHODI

Log.

Tip tipala, op.

65
66
67
68

IN L
L
N
PE

napajanje ventilatorja (el. faze) za FAN L (L-FAN IN) 230 V / 50 Hz
napajanje regulatorja (REG-L)
230 V / 50 Hz
nevtralni vodnik za regulator (REG-N)
ozemljitev za regulator (REG-PE)

vhod
vhod
vhod

Priključeno na krmilno enoto
Priključeno na krmilno enoto
Priključeno na krmilno enoto

Sponka

Okrajšava

Ime sponke - opis - IZHODI

Log.

Tip tipala, op.

69
70

VA1
FAN L

izhod
izhod

Priključeno na krmilno enoto
Priključeno na krmilno enoto

el. faza izhoda VA2
nevtralni vodnik izhoda VA2
ozemljitev izhoda VA2
el. faza za analogni sobni termostat
nevtralni vodnik za analogni sobni termostat

faza izhoda VA1
faza izhoda FAN L (L-FAN OUT)

230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

p.

ACD03/04

INFO - Priporočamo, da kable tipal in komunikacije napeljete izolirano od vodnikov
230 V in drugih napeljav električnega voda (vsaj 5 cm).
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Primeri hidravličnih shem:

Neregulirani kotel s priklopom brez hranilnika toplote

Primer 1 – Hidravlična shema: 11033
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

1xxxx (nekrmiljeni kotel) + x1xxx (DKP) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

ARU30

ARU10
ARU5

22,5 °c

VF2
Max. 50°C

VF1

AF

ATMOS

MKP1

MKP2

ACD

M
MK1

2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
MK2

WF

A

DKP

B

Kotel brez krmiljenja regulatorja (kotel ima lastni regulator).
Regulator ACD 03/04 upravlja črpalko kotlovskega kroga (DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil)
in dva ogrevalna kroga (MK1, MK2).
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Hidravlična shema: 11033

Hidravlična shema: 11033

1xxxx (nekrmiljeni kotel)

x1xxx (DKP)

xx0xx (brez)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC18S - uplinjevalni kotel (nekrmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: NE

Topla sanitarna voda: NE

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

56 - 58

43

44

4, 6

5-6

9 - 10

11 - 12

MK1 LA

MK1 LB

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Servo krog 1 - MK1O

Servo krog 1 - MK1C

Črpalka krog 2 - MKP2

Servo krog 2 - MK2O

Servo krog 2 - MK2C

-

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

-

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

-

-

-

-

-

* Sobna enota ARU5

*

12V / A / B / GND

12V / A / B / GND

VA2
-

FAN L

VA1
-

-

IN L
-

IN L + L
**

Sponka

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

-

27 - 30

41

MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

23 - 24

40

SLP

53 - 55

Komunikacija

VHODI

Krog 3

-

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

66 (67, 68)

TSV

/

Položaj

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 1

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT 100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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Neregulirani kotel s priklopom s hranilniki toplote

Primer 2 – Hidravlična shema: 17033
1xxxx (nekrmiljeni kotel) + x7xxx (DKP+TUV+AKU) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
Max. 60 °C

SF

Max. 50°C

VF1

SLP

MKP1

MKP2

ATMOS

AF

M
MK1

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF

WF

A
DKP

B

Kotel brez krmiljenja regulatorja (kotel ima lastni regulator).
Regulator ACD 03/04 upravlja črpalko kotlovskega kroga (DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil),
polnjenje in praznjenje hranilnikov toplote, dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik)
za ogrevanje TSV (SLP).
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Hidravlična shema: 17033
Primer 2
1xxxx (nekrmiljeni kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx0xx (není)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC32GS - uplinjevalni kotel (nekrmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: DA

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

12V / A / B / GND
-

27 - 30
12V / A / B / GND

AGF
-

VI5

VF2
Temperatura krog 2 - VF2

*

VF1
Temperatura krog 1 - VF1

23 - 24

SF
Temperatura TSV - SF

VI4

11 - 12

WF
Temperatura kotla - WF

VI3

9 - 10

AF
Zunanja temperatura - AF

* Sobna enota ARU5

7-8

VA4 LB
-

-

5-6

VA3 LA
-

VI2

4, 6

MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

-

44

MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

17 - 18

43

MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

VI1

41

56 - 58

MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

-

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

15 - 16

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF PF

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Komunikacija

VHODI

Črpalka kotla - DKP

VA1

VA2
-

-

FAN L
-

IN L
-

IN L + L
**

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

TSV

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Hidravlična shema: 17033

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR - Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
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Regulirani kotel s priklopom brez hranilnika

Primer 3 – Hidravlična shema: 33033
3xxxx (krmiljeni kotel) + x3xxx (DKP+TSV) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

Max. 60°C

SF

AF

VF2
Max. 50°C

VF1

ATMOS

SLP

MKP1

MKP2

ACD

M
MK1

2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
MK2

WF

FAN L
AGF

A
DKP

B

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih
plinov (tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS), črpalko kotlovskega kroga
(DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik)
za ogrevanje TSV (SLP).
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Hidravlična shema:

33033
Primer 3

3xxxx (krmiljeni kotel)

x3xxx (DKP+TSV)

xx0xx (není)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC20GS - uplinjevalni kotel (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: NE

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Komunikacija

56 - 58

43

44

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Črpalka krog 2 - MKP2

Servo krog 2 - MK2O

Servo krog 2 - MK2C

-

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

Temperatura dimnih plinov - AGF

-

-

-

-

* Sobna enota ARU5

*

27 - 30

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

12V / A / B / GND

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

12V / A / B / GND

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

-

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

23 - 24

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

VA1

FAN L

70

TSV

-

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Hidravlična shema: 33033

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).

www.atmos.eu

SL - 145

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel s priklopom brez hranilnika toplote

Primer 4 - Hidravlična shema: 33833
3xxxx (krmiljeni kotel) + x3xxx (DKP+TSV) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2

Max. 60°C

Max. 50°C

SF

AF

VF1

ATMOS

SLP

MKP1

MKP2

ACD

M
MK1

2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
MK2

WF

FAN L
AGF

VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS), črpalko kotlovskega kroga
(DKP), temperaturo povratne vode v kotel, dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik)
za ogrevanje TSV (SLP).

SL - 146
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Hidravlična shema:

33833
Primer 4

3xxxx (krmiljeni kotel)

x3xxx (DKP+TSV)

xx8xx (RLA3)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3

Kotel: DC15GS - uplinjevalni kotel (krmiljen)
Hranilnik toplote: NE

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Komunikacija

44

38

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Servo krog 2 - MK2C

Servo - povratna kontrola - RLA3O

Servo - povratna kontrola - RLA3C

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

Temperatura dimnih plinov - AGF

-

Temperatura povratne vode v kotel - VF3

-

-

* Sobna enota ARU5

*

27 - 30

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

12V / A / B / GND

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

12V / A / B / GND

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

-

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

23 - 24

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

17 - 18

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

VA1

FAN L

70

TSV

-

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Hidravlična shema: 33833

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za izpušne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00). Za ostale senzorje
uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).

www.atmos.eu
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel priklopom s hranilnikom toplote

Primer 5 - Hidravlična shema: 37833
3xxxx (krmiljeni kotel) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
Max. 60 °C

Max. 50°C

SF

VF1

SLP

MKP1

MKP2

ATMOS

AF

M
MK1

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF
WF

PF2
FAN L

EHP

EHP

AGF
PF3

VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS), črpalko kotlovskega kroga
(DKP), temperaturo povratne vode v kotel, dva ogrevalna kroga (MK1, MK2), polnjenje in praznjenje
hranilnikov toplote in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).
INFO - Tipali PF2 in PF3 sta namenjeni samo kot informacija o temperaturi v hranilniku
toplote.
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53 - 55
40
41
56 - 58
43
44
38
4, 6
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14

MKP1
MK1 LA
MK1 LB
MKP2
MK2 LA
MK2 LB
VA3 LA
VA4 LB
AF
WF
SF
VF1
VF2

Črpalka krog 1 - MKP1
Servo krog 1 - MK1O
Servo krog 1 - MK1C
Črpalka krog 2 - MKP2
Servo krog 2 - MK2O
Servo krog 2 - MK2C
Servo - povratna kontrola - RLA3O
Servo - povratna kontrola - RLA3C
Zunanja temperatura - AF
Temperatura kotla - WF
Temperatura TSV - SF
Temperatura krog 1 - VF1
Temperatura krog 2 - VF2

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

www.atmos.eu

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3

VHODI
Komunikacija

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

27 - 30

Krog 3

12V / A / B / GND

Zunanje ogrevanje: DA (električno ogrevanje EHP)

12V / A / B / GND

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

-

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Sobna enota ARU10/30

Hranilnik toplote: DA (2x 1000 l)

VI5

Krog 2

xxx3x (MK2)

*

Hidravlična shema:

23 - 24

Krog 1

21 - 22

TSV

19 - 20

IZHODI

17 - 18

Kotel

xx8xx (RLA3)

15 - 16

Kotel: DC30GD - uplinjevalni kotel (krmiljen)
x7xxx (DKP+TSV+HRT)

Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF2 VI2
Informativna temperatura - hranilnik toplote - VI3
PF3
* Sobna enota ARU5
VI4

62 - 64

SLP

Črpalka TSV - SLP

3xxxx (krmiljeni kotel)

37

59 - 61

69

70

DKP

VA2

VA1

FAN L

65

Črpalka kotla - DKP

-

Električno ogrevanje hranilnika toplote - EHP

Ventilator kotla - FAN

IN L

65 + 66

IN L + L

** Spojka
Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj
L (N, PE)

Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04
Hidravlična shema: 37833

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

ACD03/04

Navodila za uporabo - SI

37833
Primer 5

xxxx3 (MK1)

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla

Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za izpušne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).

POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).

SL - 149

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel (GSE) s priklopom s hranilnikom toplote

Primer 6 - Hidravlična shema: 57033
5xxxx (krmiljeni kotel) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
Max. 60 °C

SF

Max. 50°C

VF1

SLP

MKP1

MKP2

ATMOS

AF

M
MK1

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF

WF

FAN L

AGF

A
DKP

Servo SEKGS

B

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS+ servo loputa GSE - SEKGS),
črpalko kotlovskega kroga (DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1,
MK2), polnjenje in praznjenje hranilnikov toplote in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).

SL - 150
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Hidravlična shema:

57033
Primer 6

5xxxx (krmiljeni kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx0xx (brez)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC25GSE - uplinjevalni kotel (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: DA

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Komunikacija

27 - 30
12V / A / B / GND

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF

12V / A / B / GND

VF2
Temperatura krog 2 - VF2

-

VF1
Temperatura krog 1 - VF1

VI5

SF
Temperatura TSV - SF

*

11 - 12

13 - 14

WF
Temperatura kotla - WF

23 - 24

9 - 10

AF
Zunanja temperatura - AF

VI4

7-8

VA4 LB
-

* Sobna enota ARU5

4, 6

5-6

VA3 LA
-

VI3

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

VI2

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

-

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

-

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

VI1

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

-

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF PF

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

15 - 16

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
Servo loputa GSE - SEKGS

VA1

FAN L

70

46 - 47

TSV

-

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Hidravlična shema: 57033

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR - Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).

www.atmos.eu
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel (GSE) s priklopom s hranilnikom toplote

Primer 7 - Hidravlična shema: 57833
5xxxx (krmiljeni kotel) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
Max. 60 °C

SF

Max. 50°C

VF1

SLP

MKP1

MKP2

ATMOS

AF

M
MK1

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF
WF

PF2
FAN L

AGF
PF3

Servo SEKGS
VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS+ servo loputa GSE - SEKGS),
črpalko kotlovskega kroga (DKP), temperaturo povratne vode v kotel (RLA), dva ogrevalna kroga
(MK1, MK2), polnjenje in praznjenje hranilnikov toplote in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV
(SLP).
INFO - Tipali PF2 in PF3 sta namenjeni samo kot informacija o temperaturi v hranilniku
toplote.
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56 - 58
43
44
38
4, 6
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24

MKP2
MK2 LA
MK2 LB
VA3 LA
VA4 LB
AF
WF
SF
VF1
VF2

Servo krog 2 - MK2C
Servo - povratna kontrola - RLA3O
Servo - povratna kontrola - RLA3C
Zunanja temperatura - AF
Temperatura kotla - WF
Temperatura TSV - SF
Temperatura krog 1 - VF1
Temperatura krog 2 - VF2

Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF2 VI2
Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF3 VI3
VI5

Servo krog 2 - MK2O

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

VI4

Črpalka krog 2 - MKP2

* Sobna enota ARU5
*

TSV

Krog 1
Krog 2
Krog 3

www.atmos.eu

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3
Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

VHODI
Komunikacija

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

27 - 30

Kotel

15 - 16

IZHODI

xxx3x (MK2)

12V / A / B / GND

41

MK1 LB

Servo krog 1 - MK1C

Hranilnik toplote: DA
xx8xx (RLA3)

12V / A / B / GND

40

MK1 LA

Servo krog 1 - MK1O

Kotel: DC40GSE - uplinjevalni kotel (krmiljen)
x7xxx (DKP+TSV+HRT)

-

53 - 55

MKP1

Črpalka krog 1 - MKP1

Hidravlična shema:

Sobna enota ARU10/30

62 - 64

SLP

Črpalka TSV - SLP

5xxxx (krmiljeni kotel)

37

59 - 61

46 - 47

70

DKP

VA2

VA1

FAN L

65

Črpalka kotla - DKP

Servo loputa GSE - SEKGS

-

Ventilator kotla - FAN

IN L

65 + 66

IN L + L

** Spojka
Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj
L (N, PE)

Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04
Hidravlična shema: 57833

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

ACD03/04

Navodila za uporabo - SI

57833
Primer 7

xxxx3 (MK1)

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla

Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00). Za ostale senzorje
uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).

POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba
električno odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej
elektro shemo kotla).

SL - 153

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel (GSE) s priklopom s hranilnikom toplote
(zaporedno)

Primer 8 - Hidravlična shema: 55833
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

5xxxx (krmičjeni kotel) + x5xxx (DKP+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
Max. 50°C

VF1

SLP

MKP1

MKP2

ATMOS

AF

M
MK1

ACD

Max. 60 °C

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
SFINT
WF

PF
FAN L

EHP
AGF
PF2

PF3

Servo SEKGS
VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS+ servo loputa GSE - SEKGS),
črpalko kotlovskega kroga (DKP), temperaturo povratne vode v kotel (RLA), dva ogrevalna kroga
(MK1, MK2), polnjenje in praznjenje hranilnikov toplote, priklopljenih v serijo.
INFO - Topla sanitarna voda TSV je rešena s potopljenim pretočnim ogrevanjem v hranilniku
toplote s tipalom SFINT (vse zahteve za TSV so ohranjene, razen potrebe po polnilni črpalki
SLP.
Tipali PF2 in PF3 sta namenjeni samo kot informacija o temperaturi v hranilniku toplote.
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44
38
4, 6
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24

MK2 LA
MK2 LB
VA3 LA
VA4 LB
AF
WF

VF2

Servo - povratna kontrola - RLA3C
Zunanja temperatura - AF
Temperatura kotla - WF
Temperatura krog 1 - VF1
Temperatura krog 2 - VF2

Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF2 VI2
Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF3 VI3
VI5

Servo - povratna kontrola - RLA3O

Temperatura dimnih plinov - AGF
AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

VI4

Servo krog 2 - MK2C

Temperatura potopljenega rezervoarja TSV - SFINT SF
VF1

Servo krog 2 - MK2O

* Sobna enota ARU5
*

Krog 2
Krog 3

www.atmos.eu

xxx3x (MK2)
xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3

Hranilnik toplote: DA (3x 800 l - priklop v serijo)
Topla sanitarna voda: DA (SFINT) (pretočni izmenjevalnik/potopljeni rezervoar)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Zunanje ogrevanje: DA (električno ogrevanje EHP)

VHODI
Komunikacija

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

27 - 30

IZHODI

15 - 16

Krog 1

37

TSV

xx8xx (RLA3)

12V / A / B / GND

43

MKP2

Črpalka krog 2 - MKP2

Kotel: DC30GSE - uplinjevalni kotel (krmiljen)
x5xxx (DKP+HRT)

12V / A / B / GND

56 - 58

MK1 LB

Servo krog 1 - MK1C

5xxxx (krmiljeni kotel)

-

41

MK1 LA

Servo krog 1 - MK1O

Hidravlična shema:

Sobna enota ARU10/30

40

MKP1

Črpalka krog 1 - MKP1

Kotel

53 - 55

SLP

-

59 - 61

46 - 47

69

70

DKP

VA2

VA1

FAN L

65

Črpalka kotla - DKP

Servo loputa GSE - SEKGS

Električno ogrevanje hranilnika toplote - EHP

Ventilator kotla - FAN

IN L

65 + 66

IN L + L

** Spojka
Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj
L (N, PE)

Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04
Hidravlična shema: 55833

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

ACD03/04

Navodila za uporabo - SI

55833
Primer 8

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla

Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20)

POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).

SL - 155

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom brez hranilnika
(izravnalnika) toplote

Primer 9 - Hidravlična shema: 23333

22,5 °c

ARU30

Max. 60 °C

SF

ARU5

ARU10

VF3

VF2

Max. 50 °C

VF1

ATMOS

AF

ACD

SLP

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

2xxxx (BRE - kotel z gorilnikom) + x3xxx (DKP+TSV) + xx3xx (MK3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

MKP1

M
MK1

R

MKP2

M
MK2

MKP3

M
MK3

WF

Tsv
Tk

A
A25

DKP

B

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi temperature kotla (tipalo
WF).
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu (DKP) (Laddomat/
termoregulacijski ventil), tri ogrevalne kroge (MK1, MK2, MK3) (mešalno zvezno) in rezervoar
(grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).
Delovanje ventilatorja kotla se krmili z gorilnika na pelete ATMOS A25.
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Hidravlična shema:

23333

Hidravlična shema: 23333

2xxxx (samodejni kotel)

x3xxx (DKP+TSV)

xx3xx (MK3)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: D15PX - samodejni kotel na pelete (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: NE

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 3 mešalna zvezna (MK)

38

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Servo krog 3 - MK3O

Servo krog 3 - MK3C

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

-

-

Temperatura krog 3 - VF3

-

-

* Sobna enota ARU5

*

ARU10

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

12V / A / B / GND

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

*** Sobna enota ARU30

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

27 - 30

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

23 - 24

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

17 - 18

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

12V / A / B / GND

Komunikacija

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
Črpalka krog 3 - MKP3

FAN L

VA1
Gorilnik - BRE

-

IN L
-

IN L + L
-

46 - 48

TSV

69

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 9

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
*** Sobni enoti ARU10 in ARU30 vedno priklapljamo v serijo (zaporedno) z regulatorjem ACD
03/04 (komunikacija)
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu

SL - 157

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom s hranilnikom
(izravnalnikom) toplote

Primer 10 - Hidravlična shema: 27833

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2

Max. 60 °C

SF

Max. 50°C

VF1

ATMOS

AF

SLP

MKP1

MKP2

ACD

M

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

2xxxx (BRE - kotel z gorilnikom) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

R

MK1

M
MK2

WF
PF

Tsv
Tk

FPF

A25
VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi dveh tipal na hranilniku
(izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu (DKP), temperaturo
povratne vode v kotel (RLA), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik) za ogrevanje
TSV (SLP).
Delovanje ventilatorja kotla se krmili z gorilnika na pelete ATMOS A25.
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Hidravlična shema:

27833

Hidravlična shema: 27833

2xxxx (samodejni kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx8xx (RLA3)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: črpalka kotl. kroga DKP + krmiljen povratek v kotel RLA na krogu 3

Kotel: D25PX - samodejni kotel na pelete (krmiljen)

Hranilnik toplote: DA (izravnalnik toplote s prostornino 500 l)

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Komunikacija

38

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

15 - 16

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

Servo - povratna kontrola - RLA3O

Servo - povratna kontrola - RLA3C

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

-

Temperatura na hranilniku toplote - spodnja - FPF

* Sobna enota ARU5

*

27 - 30

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

12V / A / B / GND

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

12V / A / B / GND

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

-

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

23 - 24

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

17 - 18

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

21 - 22

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

VA2
-

FAN L

VA1
Gorilnik - BRE

-

IN L
-

IN L + L
-

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

TSV

69

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 10

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom brez hranilnika
(izravnalnika) toplote

Primer 11 - Hidravlična shema: 23033

22,5 °c

ARU30

ARU5
VF2

Max. 60 °C

SF

Max. 50 °C

VF1

ATMOS

AF
SLP

MKP1

MKP2

ACD

M

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

2xxxx (BRE - kotel z gorilnikom) + x3xxx (DKP+TSV) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

MK1

M
MK2

WF

A

DKP

B

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi temperature kotla (tipalo
WF).
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu (DKP) (Laddomat/
termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV
(SLP).

SL - 160
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Hidravlična shema:

23033

Hidravlična shema: 23033

2xxxx (samodejni kotel)

x3xxx (DKP+TSV)

xx0xx (brez)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: D21P - samodejni kotel na pelete (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: NE

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Komunikacija

VHODI

40

41

56 - 58

43

44

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

MK1 LA

MK1 LB

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Servo krog 1 - MK1O

Servo krog 1 - MK1C

Črpalka krog 2 - MKP2

Servo krog 2 - MK2O

Servo krog 2 - MK2C

-

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

-

-

-

-

-

* Sobna enota ARU5

*

12V / A / B / GND

12V / A / B / GND
-

27 - 30

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

23 - 24

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

VA2
-

FAN L

VA1
Gorilnik - BRE

-

IN L
-

IN L + L
**

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

TSV

69

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 11

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu

SL - 161

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom s hranilnikom
(izravnalnikom) toplote

Primer 12 - Hidravlična shema: 27833

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
Max. 60 °C

SF

Max. 50°C

VF1

SLP

ATMOS

MKP1

MKP2

AF

M

ACD

MK1

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

2xxxx (BRE - kotel z gorilnikom) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C

PF
WF

R

FPF
VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi dveh tipal na hranilniku
(izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu (DKP), temperaturo
povratne vode v kotel (RLA), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik) za ogrevanje
TSV (SLP).
Delovanje ventilatorja kotla se krmili skupaj z gorilnikom na pelete BRE.

SL - 162
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Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Hidravlična shema:

27833

Hidravlična shema: 27833

2xxxx (samodejni kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx8xx (RLA3)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: črpalka kotl. kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3

Kotel: D20P - samodejni kotel na pelete (krmiljen)

Hranilnik toplote: DA (izravnalnik toplote s prostornino 500 l)

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)
Komunikacija

7-8

9 - 10

11 - 12

15 - 16

AF

WF

SF

VF1

VF2

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

VI2
Temperatura na hranilniku toplote - spodnja - VI3
FPF
VI4
* Sobna enota ARU5

27 - 30

4, 6

5-6

VA4 LB
Servo - povratna kontrola - RLA3C

12V / A / B / GND

38

VA3 LA
Servo - povratna kontrola - RLA3O

12V / A / B / GND

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

-

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

VI5

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

*

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

23 - 24

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

17 - 18

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

21 - 22

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

VA2
-

FAN L

VA1
Gorilnik - BRE

-

IN L
-

IN L + L
**

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

TSV

69

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 12

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kombinirani kotel (z adaptacijo za gorilnik) s priklopom brez hranilnika toplote

Primer 13 - Hidravlična shema: 63033

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2

Max. 60°C

SF

AF

Max. 50°C

VF1

ATMOS

SLP

MKP1

MKP2

ACD

M
BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

6xxxx (FAN + BRE - kombi) + x3xxx (DKP + TSV) + xx0xx (-) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

MK1

2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
MK2

WF

A25

FAN L
AGF

A
DKP

B

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi temperature kotla (tipalo
WF).
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Po odstranitvi gorilnika omogoča tudi preklop na delovanje z ročnim
polnjenjem na podlagi standardnih funkcij kotla. Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu
(DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar (grelnik)
za ogrevanje TSV (SLP).
Delovanje ventilatorja kotla (FAN) se vedno krmili z regulatorja ACD 03/04.
SL - 164
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ACD03/04

Hidravlična shema: 63033

Hidravlična shema: 63033

6xxxx (kombi kotel)

x3xxx (DKP+TSV)

xx0xx (není)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC18S z adaptacijo za gorilnik - kombinirani kotel s sesalnim ventilatorjem in gorilnikom (krmiljen)
Hranilnik toplote: NE

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Komunikacija

56 - 58

43

44

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Črpalka krog 2 - MKP2

Servo krog 2 - MK2O

Servo krog 2 - MK2C

-

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

Temperatura dimnih plinov - AGF

-

-

-

-

* Sobna enota ARU5

*

27 - 30

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

12V / A / B / GND

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

12V / A / B / GND

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

-

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

23 - 24

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

70

69
VA1

FAN L

TSV

Gorilnik - BRE

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 13

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kombinirani kotel (z adaptacijo za gorilnik) s priklopom s hranilnikom toplote

Příklad 14 - Hydraulické schéma: 67833
6xxxx (FAN +BRE - kombi) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
SF Max. 60°C

Max. 50°C

VF1

SLP

AF

MKP1

MKP2

ATMOS

M
MK1

M
MK2

ACD

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

ARU30

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF
WF

A25

FAN L
AGF

FPF

VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi dveh tipal na hranilniku
(izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Po odstranitvi gorilnika omogoča tudi preklop na delovanje z ročnim
polnjenjem na podlagi standardnih funkcij kotla. Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu
(DKP), temperaturo povratne vode v kotel (RLA), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar
(grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).
Delovanje ventilatorja kotla (FAN) se vedno krmili z regulatorja ACD 03/04.
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ACD03/04

Hidravlična shema: 67833

Hidravlična shema: 67833

6xxxx (kombi kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx8xx (RLA3)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC25S z gorilnikom - kombinirani kotel s sesalnim ventilatorjem in gorilnikom (krmiljen)
Hranilnik toplote: DA

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3
Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Komunikacija

9 - 10

11 - 12

13 - 14

WF

SF

VF1

VF2

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

27 - 30

7-8

AF
Zunanja temperatura - AF

12V / A / B / GND

4, 6

5-6

VA4 LB
Servo - povratna kontrola - RLA3C

12V / A / B / GND

38

VA3 LA
Servo - povratna kontrola - RLA3O

-

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

VI5

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

*

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

23 - 24

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

21 - 22

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

VI2
Temperatura na hranilniku toplote - spodnja - VI3
FPF
VI4
* Sobna enota ARU5

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

17 - 18

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

70

69
VA1

FAN L

TSV

Gorilnik - BRE

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

15 - 16

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 14

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba
električno odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej
elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kombinirani kotel (SP) s priklopom brez
hranilnika toplote

Primer 15 - Hidravlična shema: 63003

ARU30
22,5 °c

VF1
Max. 60 °C

SF

ATMOS

AF

SLP

MKP1

ACD

FAN L

M

2 - 6 bar
10 – 15 °C

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

6xxxx (FAN +BRE - kombi) + x3xxx (DKP+TSV) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)

MK1

WF

R3, R4
(servo)
AGF

(TSV)

A25

DKP

Kombinirani kotel z ročnim (drva) in samodejnim (gorilnik na pelete) polnjenjem s krmiljenjem
regulatorja na osnovi temperature kotla (WF) in temperature dimnih plinov (AGF).
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Samodejni vklop gorilnika na pelete po dogorenju drv (na podlagi tipala
WF in AGF). Preklapljanje virov – les/peleti. Nadalje upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu
(DKP) en ogrevalni krog (MK1) in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).
INFO – Kotli tipa DCxxSP(X) in DCxxGSP so tovarniško opremljeni z nameščenima tipaloma
AGF (Tsv) in WF (Tk), ki ju lahko uporabimo (priključimo) na regulator ACD 03/04.
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ACD03/04

Hidravlična shema: 63003

Hidravlična shema: 63033

6xxxx (kombi kotel)

x3xxx (DKP+TSV)

xx0xx (brez)

xxx0x (brez)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC18SP - kombinirani kotel s sesalnim ventilatorjem in gorilnikom - les/peleti (krmiljen)
Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)
Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Komunikacija

40

41

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

MK1 LA

MK1 LB

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Servo krog 1 - MK1O

Servo krog 1 - MK1C

-

-

-

-

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

-

Temperatura dimnih plinov - AGF

-

-

-

-

*

*

12V / A / B / GND

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

13 - 14

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

27 - 30

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

70

69
VA1

FAN L

TSV

Gorilnik - BRE

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

12V / A / B / GND

IZHODI

-

Ogrevalni krogi: 1 mešalno zvezno (MK)

Sobna enota ARU10/30

Hranilnik toplote: NE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 15

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba
električno odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej
elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Neregulirani kombinirani kotel (SP) s priklopom s
hranilnikom (izravnalnikom) toplote

Primer 16 - Hidravlična shema: 16003
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

1xxxx (krmiljeni kotel) + x6xxx (TSV + HRT) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)
ARU5
VF1

SF
ATMOS

AF

SLP

MKP1

ACD

2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
MK1

WF
Tk

PF
65–75°C(R2)

Tv

Tsv

A
Ts

A25

B

Kombinirani kotel z ročnim (drva) in samodejnim (gorilnik na pelete) polnjenjem brez krmiljenja z
regulatorjem.
Regulator ACD 03 upravlja samo delovanje ogrevalnega sistema (na podlagi temperature hranilnika
(tipalo PF)), in sicer en ogrevalni krog (MK1) in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP). Regulator
ATMOS ACD 03 je nameščeno na steno v ohišju ATMOS SWS 18.
Delovanje ventilatorja kotla, črpalke v kotlovskem krogu, delovanje na podlagi dveh temperatur (tipal)
na izravnalniku toplote (TV in TS) ter druge funkcije kotla, vključno s samodejnim vklopom gorilnika
po dogorenju drv, krmili gorilnik na pelete ATMOS A25.
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ACD03/04

Hidravlična shema: 16003

Hidravlična shema: 16003

1xxxx (nekrmiljeni kotel)

x6xxx (TSV+HRT)

xx0xx (brez)

xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: -

Kotel: DC18SP - kombinirani kotel s sesalnim ventilatorjem in gorilnikom - les/peleti (nekrmiljen)
Hranilnik toplote: DA (izravnalnik toplote s prostornino 750 l)

xxx0x (brez)

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 1 mešalno zvezno (MK)
Komunikacija

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

-

-

-

-

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

-

VI2

VI3

VI4

VI5

-

-

* Sobna enota ARU5

*

12V / A / B / GND

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

12V / A / B / GND

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

-

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

15 - 16

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

23 - 24

VHODI

Krog 3

DKP

Krog 2

-

VA2
-

FAN L

VA1
-

-

IN L
-

IN L + L
**

Krog 1

AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
VI1

TUV

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

-

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 16

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).

www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kombinirani kotel (SP) s priklopom s hranilnikoma
toplote (paralelno)

Primer 17 - Hidravlična shema: 67003

ARU30
22,5 °c

VF1
SF

Max. 60 °C
ATMOS

AF

SLP

MKP1

ACD

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

6xxxx (FAN + BRE - kombi) + x7xxx (DKP + TSV + HRT) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)

M

2 - 6 bar
10 – 15 °C

MK1

FAN L
WF

PF

R3, R4
(servo)

FPF

1

2

AGF

(TSV)

A25

DKP

Kombinirani kotel z ročnim (drva) in samodejnim (gorilnik na pelete) polnjenjem s krmiljenjem
regulatorja na osnovi dveh tipal na prvem hranilniku (izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Samodejni vklop gorilnika na pelete po dogorenju drv (na podlagi tipala
WF in AGF). Preklapljanje virov – les/peleti. Nadalje upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu
(DKP) en ogrevalni krog (MK1) in rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).
Pri tem priklopu je treba pri ogrevanju z gorilnikom na pelete zapreti ventil za drugi hranilnik toplote,
da ne bi prišlo do polnjenja obeh hranilnikov istočasno, oziroma tipalo FPF namestimo na sredino
hranilnika toplote (gorilnik ogreva oba hranilnika do 1/2).
INFO - Kotli tipa DCxxSP(X) in DCxxGSP so tovarniško opremljeni z nameščenima
tipaloma AGF (Tsv) in WF (Tk), ki ju lahko uporabimo (priključimo) na regulator ACD
03/04.
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ACD03/04

Hidravlična shema: 67003

Hidravlična shema: 67003

6xxxx (kombi kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx0xx (brez)

xxx0x (brez)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC25SP - kombinirani kotel s sesalnim ventilatorjem in gorilnikom - les/peleti (krmiljen)
Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)
Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Komunikacija

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

-

27 - 30

VA3 LA
-

12V / A / B / GND

9 - 10

MK2 LB
-

12V / A / B / GND

7-8

MK2 LA
-

-

4, 6

5-6

MKP2
-

VI5

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

*

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

21 - 22

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

13 - 14

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

VI2
Temperatura na hranilniku toplote - spodnja - VI3
FPF
VI4
*

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

70

69
VA1

FAN L

TSV

Gorilnik - BRE

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

15 - 16

Ogrevalni krogi: 1 mešalno zvezno (MK)

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
VI1

Hranilnik toplote: DA (2x 1000 l)

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 17

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba
električno odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej
elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kombiniran kotel (GSP) s priklopom s
hranilnikoma toplote (v serijo)

Primer 18 - Hidravlična shema: 77833
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

7xxxx (FAN +BRE+SEKGSP - kombi) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx8xx (RLA3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5

VF2
SF Max. 60°C

Max. 50°C

VF1

ATMOS

AF

ACD

SLP
2 - 6 bar
10 – 15 °C

MKP1

M

FAN L

MK1

MKP2

M
MK2

WF

PF

Servo
SEKGS

1

2

AGF

(TSV)

FPF

PF2

A25
VF3

DKP

M RLA3O
RLA3C

Kombinirani kotel z ročnim (drva) in samodejnim (gorilnik na pelete) polnjenjem s krmiljenjem
regulatorja na osnovi dveh tipal na prvem hranilniku (izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Samodejni vklop gorilnika na pelete po dogorenju drv (na podlagi tipala
WF in AGF). Preklapljanje virov – les/peleti. Nadalje upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu
(DKP), temperaturo povratne vode v kotel (RLA), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2) in rezervoar
(grelnik) za ogrevanje TSV (SLP).
Pri tem priklopu gorilnik na pelete polni samo prvi hranilnik toplote.
INFO – Kotli tipa DCxxSP(X) in DCxxGSP so tovarniško opremljeni z nameščenima
tipaloma AGF (Tsv) in WF (Tk), ki ju lahko uporabimo (priključimo) na regulator ACD
03/04.
Tipalo PF2 je namenjeno samo kot informacija o temperaturi v hranilniku toplote.
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ACD03/04

Hidravlična shema: 77833

Hidravlična shema: 77833

7xxxx (kombi kotel - SEKGSP) x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx8xx (RLA3)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC30GSP - kombinirani kotel s sesalnim ventilatorjem in gorilnikom - les/peleti (krmiljen)
Hranilnik toplote: DA (2x 1000 l)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP + krmiljen povratni tok v kotel RLA na krogu 3
Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Komunikacija

11 - 12

13 - 14

SF

VF1

VF2

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Temperatura povratne vode v kotel - VF3
VI1

27 - 30

9 - 10

WF
Temperatura kotla - WF

12V / A / B / GND

7-8

AF
Zunanja temperatura - AF

12V / A / B / GND

4, 6

5-6

VA4 LB
Servo - povratna kontrola - RLA3C

-

38

VA3 LA
Servo - povratna kontrola - RLA3O

VI5

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

*

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

23 - 24

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

21 - 22

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

19 - 20

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF2 VI2
Temperatura na hranilniku toplote - spodnja - VI3
FPF
* Sobna enota ARU5
VI4

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

17 - 18

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

46 - 47
VA2
Servo loputa GSE - SEKGS

70

69
VA1

FAN L

TSV

Gorilnik - BRE

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

15 - 16

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 18

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba
električno odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej
elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kotel s priklopom s hranilnikom toplote in
solarnim sistemom

Primer 19 - Hidravlična shema: 37533
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

3xxxx (řízený kotel) + x7xxx (DKP + TSV + HRT) + xx5xx (SOL) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)
ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5
VF2
Max. 50 °C

VF1
KVLF

Max. 60°C

KSPF

ATMOS

AF

SF

SLP

MKP1

MKP2

M

M

SOLP

ACD

MK1

MK2

2 - 6 bar
10 - 15 °C
PF

WF

FAN L
AGF

A

DKP

B

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS), črpalko kotlovskega
kroga (DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2), polnjenje in
praznjenje hranilnika (izravnalnika) toplote, rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP) in solarni
sistem (SOLP).
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ACD03/04

Hidravlična shema: 37533

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: DC30SX - uplinjevalni kotel (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: DA

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

Solarno ogrevanje: DA (v rezervoar TSV)

IZHODI

Komunikacija

41

56 - 58

43

44

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

17 - 18

19 - 20

MK1 LB

MKP2

MK2 LA

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

VI4

VI5

Črpalka krog 2 - MKP2

Servo krog 2 - MK2O

Servo krog 2 - MK2C

Črpalka solarnega ogrevanja - SOLP

-

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF
Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF
PF
Tipalo solarnega kolektorja - KVLF
VI1

VI2

Servo krog 1 - MK1C

Tipalo rezervoarja TSV za sol. ogrevanje - KSPF

* Sobna enota ARU5

*

27 - 30

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

23 - 24

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

15 - 16

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

VA2
-

VA1

FAN L

70

TSV

-

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

12V / A / B / GND

xx5xx (SOL)

12V / A / B / GND

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

-

3xxxx (krmiljeni kotel)

Sobna enota ARU10/30

Hidravlična shema: 37533

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 19

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom
s hranilnikom (izravnalnikom) toplote in solarnim

Primer 20 - Hidravlična shema: 27533

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5
VF2
Max. 60 °C

SF

Max. 50 °C

VF1

KVLF

SLP

ATMOS

MKP1

MKP2

AF

M

SOLP

ACD

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

2xxxx (BRE - kotel z gorilnikom) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx5xx (SOL) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

MK1

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C

PF
WF

R
FPF

A
KSPF

DKP

B

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi dveh tipal na hranilniku
(izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu (DKP) (Laddomat/
termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2), rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV
(SLP) in solarni sistem (SOLP)..
Delovanje ventilatorja kotla se krmili skupaj z gorilnikom na pelete BRE.
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ACD03/04

Hidravlična shema: 27533

Primer 20
xxxx3 (MK1)

Kotel: D50P - samodejni kotel na pelete (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: DA (1000 l)

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

Solarno ogrevanje: DA (v hranilnik toplote)

IZHODI

27 - 30
VI5

AGF
-

*

VF2
Temperatura krog 2 - VF2

23 - 24

VF1
Temperatura krog 1 - VF1

VI4

SF
Temperatura TSV - SF

* Sobna enota ARU5

11 - 12

WF
Temperatura kotla - WF

21 - 22

9 - 10

AF
Zunanja temperatura - AF

19 - 20

7-8

VA4 LB
-

VI2

4, 6

5-6

VA3 LA
Črpalka solarnega ogrevanja - SOLP

Temperatura na hranilniku toplote - spodnja - FPF VI3

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

Tipalo rezervoarja TSV za sol. ogrevanje - KSPF

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

17 - 18

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

VI1

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

Tipalo solarnega kolektorja - KVLF

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

15 - 16

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF PF

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

37

Komunikacija

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

VA2
-

VA1

FAN L

Gorilnik - BRE

IN L

IN L + L
**

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

TSV

69

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

xxx3x (MK2)

12V / A / B / GND

xx5xx (SOL)

12V / A / B / GND

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

-

2xxxx (samodejni kotel)

Sobna enota ARU10/30

Hidravlična shema: 27533

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba
električno odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej
elektro shemo kotla).
www.atmos.eu

SL - 179

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Regulirani kotel z gorilnikom s priklopom
s hranilnikom (izravnalnikom) toplote in solarnim sistemom

Primer 21 - Hidravlična shema: 27533

ARU30

ARU10

22,5 °c

ARU5
VF2
Max. 50 °C

VF1
Max. 60 °C

KVLF

SLVF

ATMOS

AF
SLV

SF

SLP

MKP1

MKP2

M

ACD

SOLP

M
MK1

M
MK2

BRE

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

2xxxx (BRE - kotel z gorilnikom) + x7xxx (DKP+TSV+HRT) + xx5xx (SOL) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

PF
WF

FPF

A
KSPF
DKP

B

Samodejni kotel na pelete s krmiljenjem regulatorja, ki se upravlja na osnovi dveh tipal na hranilniku
(izravnalniku) toplote PF in FPF.
Regulator ACD 03/04 omogoča vklop in izklop delovanja gorilnika (BRE) glede na potrebe upravljavca
(na primer pri čiščenju kotla). Upravlja delovanje črpalke v kotlovskem krogu (DKP) (Laddomat/
termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2), rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV
(SLP) in solarni sistem (SOLP+solarni preklop med HRT in TSV (KSPF in SLV/SLVF)).
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ACD03/04

Hidravlična shema: 27533

Hidravlična shema: 27533

2xxxx (samodejni kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx5xx (SOL)

xxx3x (MK2)

xxxx3 (MK1)

Kotel: D14P - samodejni kotel na pelete (krmiljen)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: DA

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

Solarno ogrevanje: DA (preklapljanje med rezervoarjem TSV in hran. toplote)

44

38

4, 6

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

17 - 18

19 - 20

21 - 22

23 - 24

MK2 LB

VA3 LA

VA4 LB

AF

WF

SF

VF1

VF2

AGF

PF

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

Servo krog 2 - MK2C

Črpalka solarnega ogrevanja - SOLP

Solarni preklop - SLV

Zunanja temperatura - AF

Temperatura kotla - WF

Temperatura TSV - SF

Temperatura krog 1 - VF1

Temperatura krog 2 - VF2

-

Temperatura na hranilniku toplote – zg. - PF

Tipalo solarnega kolektorja - KVLF

Tipalo rezervoarja TSV za sol. ogr. - SLVF

Temperatura na hranilniku toplote – sp. - FPF

* Tipalo rezervo. za sol. ogr. - AKU - KSPF

*

27 - 30

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

ARU10

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

12V / A / B / GND

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

12V / A / B / GND

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

15 - 16

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

37

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

*** Sobna enota ARU30

Komunikacija

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

VA2
-

FAN L

VA1
Gorilnik - BRE

-

IN L
-

IN L + L
**

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

TSV

69

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Funkcija

Regulator ACD 03/04

Kotel

Sobna enota ARU10

IZHODI

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 21

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
*** Sobni enoti ARU10 in ARU30 vedno priklapljamo v serijo (zaporedno) z regulatorjem ACD
03/04 (komunikacija)
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
www.atmos.eu
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ACD03/04

Regulirani kotel s priklopom s hranilnikom toplote in
eksternim kotlom brez vgrajene črpalke

Primer 22 - Hidravlična shema: 37233
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

3xxxx (krmiljeni kotel) + x7xxx (DKP + TSV + HRT) + xx2xx (EK3) + xxx3x (MK2) + xxxx3 (MK1)

ARU30

ARU10
ARU5

22,5 °c

VF2
Max. 50°C

SF

AF

Max 60 °C

VF1

ATMOS

SLP

MKP1

MKP2

ACD

M
MK1

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF
WF

EKS

EKP

EKF

FAN L
AGF

EK

DKP

TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS), črpalko kotlovskega
kroga (DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil), dva ogrevalna kroga (MK1, MK2), polnjenje in
praznjenje hranilnika toplote, rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP) in delovanje eksternega
kotla EK z upravljanjem črpalke eksternega kotla EKP in s preklopnim ventilom EKS.
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Hidravlična shema: 37233

Hidravlična shema: 37033

3xxxx (krmiljeni kotel)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx2xx (EK3)

Hranilnik toplote: DA

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Eksterni kotel: DA - eksterni kotel EK + EKP + EKS (električni kotel, plinski kotel)

12V / A / B / GND

27 - 30
12V / A / B / GND

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF

-

VF2
Temperatura krog 2 - VF2

VI5

VF1
Temperatura krog 1 - VF1

*

SF
Temperatura TSV - SF

23 - 24

11 - 12

13 - 14

WF
Temperatura kotla - WF

VI4

9 - 10

AF
Zunanja temperatura - AF

* Sobna enota ARU5

7-8

VA4 LB
-

VI3

4, 6

5-6

VA3 LA
Eksterni kotel - EK

VI2

44
MK2 LB
Servo krog 2 - MK2C

-

43
MK2 LA
Servo krog 2 - MK2O

-

56 - 58
MKP2
Črpalka krog 2 - MKP2

17 - 18

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

VI1

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

Tipalo eksternega kotla - EKF

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

15 - 16

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

37

Komunikacija

VHODI

Okruh 3

59 - 61

Okruh 2

DKP

Okruh 1

Črpalka kotla - DKP

46 - 48
VA2
Preklopni ventil - EKS

70

69
VA1

FAN L

TUV

Črpalka eksternega kotla - EKP

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF PF

Ogrevalni krogi: 2 mešalna zvezna (MK)

Funkcija

xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Kotel: DC18S - uplinjevalni kotel (krmiljen)

Regulator ACD 03/04

xxx3x (MK2)

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 22

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
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Regulirani kotel s priklopom s hranilnikom toplote in toplotno
črpalko

Primer 23 - Hidravlična shema: 37003
10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

3xxxx (krmiljeni kotel) + x7xxx (DKP + TSV + HRT) + xx0xx (-) + xxx0x (-) + xxxx3 (MK1)
ARU30

SF

Max 60 °C

VF1

SLP

AF

22,5 °c

MKP1

MK1

ATMOS

ACD

2 - 6 bar
10 - 15 °C

PF
WF

PF2
INFO1

FAN L
AGF

PF3
DKP

Laddmat 22

EHP

TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Kotel s krmiljenjem regulatorja na osnovi temperature kotla (tipalo WF) in temperature dimnih plinov
(tipalo AGF).
Regulator ACD 03/04 upravlja delovanje kotla (ventilator - FAN/PRESS), črpalko kotlovskega
kroga (DKP) (Laddomat/termoregulacijski ventil), en ogrevalni krog (MK1), polnjenje in praznjenje
hranilnikov toplote, rezervoar (grelnik) za ogrevanje TSV (SLP) in delovanje toplotne črpalke,
priključene kot električno ogrevanje hranilnika toplote (EHP).
INFO – Toplotna črpalka je priključena kot EHP (električno ogrevanje hranilnika toplote).
Temperatura INFO1 je namenjena samo kot informacija o temperaturi izstopne vode iz
toplotne črpalke. Ne vpliva na njeno delovanje.
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Hidravlična shema: 37003

Hidravlična shema: 37033

3xxxx (krmiljeni kotel)

Kotel: DC18GD - uplinjevalni kotel (krmiljen)

x7xxx (DKP+TSV+HRT)

xx0xx (brez)

Topla sanitarna voda: DA (npr. standardni rezervoar 160 l)
Zunanje ogrevanje: DA - toplotna črpalka (električno ogrevanje EHP)
Komunikacija

27 - 30

AGF
Temperatura dimnih plinov - AGF

12V / A / B / GND

VF2
Temperatura krog 2 - VF2

12V / A / B / GND

VF1
Temperatura krog 1 - VF1

-

SF
Temperatura TSV - SF

VI5

WF
Temperatura kotla - WF

*

AF
Zunanja temperatura - AF

VI4

VA4 LB
-

*

11 - 12

13 - 14

VA3 LA
-

21 - 22

9 - 10

MK2 LB
-

19 - 20

7-8

MK2 LA
-

Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF3 VI3

4, 6

5-6

MKP2
-

Informativna temperatura - hranilnik toplote - PF2 VI2

41
MK1 LB
Servo krog 1 - MK1C

17 - 18

40
MK1 LA
Servo krog 1 - MK1O

VI1

53 - 55
MKP1
Črpalka krog 1 - MKP1

Informativna temperatura - INFO1

62 - 64
SLP
Črpalka TSV - SLP

15 - 16

VHODI

Krog 3

59 - 61

Krog 2

DKP

Krog 1

Črpalka kotla - DKP

-

70

69
VA1

FAN L

TSV

Električno ogrevanje hranilnika toplote - EHP

Ventilator kotla - FAN

65
IN L

65 + 66
IN L + L
** Spojka

Napajanje ventilatorja - FAN L

66 (67, 68)

Sponka           /           Položaj

L (N, PE)
Napajanje regulatorja - L (N, PE)

Kotel

Sobna enota ARU10/30

IZHODI

Temperatura na hranilniku toplote - zgornja - PF PF

Ogrevalni krogi: 1 mešalno zvezno (MK)

Funkcija

xxxx3 (MK1)

Kotlovski krog: črpalka kotlovskega kroga DKP (črpalka na Laddomatu)

Hranilnik toplote: DA

Regulator ACD 03/04

xxx0x (brez)

10. Meni nastavitve – Hidravlika – Hidravlična shema

Primer 23

L-PUMP

L-M3

L2-OUT

L-FAN OUT

L-FAN IN

REG-L (N, PE)

Kotel

Oznake vodnikov v kotlih ATMOS in njihove priključitve na sponke regulatorja

* Sponki VI4 in VI5 sta najprimernejši za povezavo sobne enote ARU5
** Sponko namestimo samo v primeru manjkajočega vodnika L-FAN IN na električnem snopu kotla
Vodnika N in PE vedno priključimo na najbližji prosti sponki N in PE
Za dimne pline in solarni sistem uporabite tipalo tipa PT1000 (AGF3, VFF00).
Za ostale senzorje uporabite tipala tipa PT100 (KTF20, SF20, AF20).
POZOR – Pri priklopu regulatorja ACD03 na nadzorno ploščo kotla ATMOS je treba električno
odklopiti nekatere elemente (termostate) in priklopiti proste vodnike (glej elektro shemo kotla).
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Sistem
(Nivo dostopa – Uporabnik - P01, P02, P04, P05, P07, P11, P14, P15, P20, P21, P28
/ Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Sistem

.

Meni Sistem se uporablja za nastavitve splošnih parametrov celega ogrevalnega sistema.

10. Meni nastavitve – Sistem

Parametri:
• Parameter P01Sistem – Jezik

Parameter je namenjen nastavitvi jezika regulatorja.

INFO – Regulator ACD03/04 se prodaja v dveh različicah (DE – za nemško govoreče
države) in (CZ/EN – ostale države (brez nemščine)).
Dodatna aktivacija nemškega jezika je možna samo z doplačilom pri trgovskem zastopniku
za izbrano državo.
Nastavitev jezika na sobni enoti ARU30 vedno izvajamo ločeno (neodvisno od ACD 03/04).
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• Parameter P02Sistem – Dovoljenje za načrtovanje tedenskih programov

Parameter je namenjen nastavitvi možnosti uporabe časovnih programov v načinu en teden (A) ali
od enega do treh tednov (A, B, C). Nastavitev na 1 teden (A) se uporablja tam, kjer želimo, da so
tedni brez izjeme enaki (enotedenski program). Nastavitev A, B, C se uporablja tam, kjer želimo
nastaviti tri (3) različne programe, na primer pri 3-izmenskem obratovanju (jutranja / popoldanska
/ nočna), ali če želimo razločiti delovni teden / praznični ali počitniški teden / bolezen ipd. Pri
izbiri A, B, C se nato pri programiranju časovnih programov vedno pojavi možnost programa A,
B ali C (glej meni Časovni programi ), kjer si uporabnik izbere želeni tedenski program.
24

INFO – Pri nastavitvi (aktivaciji) načina Auto regulator vedno vpraša, kateri tedenski
program želi uporabnik (velja za nastavitev →
Parameter P02Sistem na A, B, C).
Nastavitev in kontrolo časovnih programov izvajamo v podmeniju Časovni programi
pod gumbom .
0

24

• Parameter P04Sistem – Temperatura prehoda v poletni način

Če povprečna zunanja temperatura preseže vrednost tega parametra, pride do konca ogrevanja in
prehoda na poletni način. Pri padcu pod nastavljeno vrednost minus 1 K se ogrevanje ponovno
vklopi.
INFO – Povprečna temperatura se izračuna glede na vrsto stavbe: težka – 24 ur / srednja
– 8 ur / lahka – 2 uri.
Z izklopom in vklopom regulatorja se povprečna temperatura ponastavi (takojšnja sprememba).

10. Meni nastavitve – Sistem

0

Privzeta nastavitev: 20 °C
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• Parameter P05Sistem – Temperatura zaščite pred zmrzovanjem

Če povprečna zunanja temperatura pade pod nastavljeno vrednost, se aktivira zaščita pred
zmrzovanjem. Črpalke definiranih ogrevalnih krogov (razen TSV) se ne izklopijo niti pri prehodu
v način Economic ali pri prekoračitvi želene sobne temperature ( →
Parameter P09Ogrevalni krog).
Ogrevalni krogi pošljejo zahtevo na vir energije.
Zaščita pred zmrzovanjem se uporabi pri ogrevalnih sistemih, kjer lahko pride do zamrznitve cevi
(na primer rekreacijski objekti, grelni kanali ipd.). Če nevarnost zamrznitve cevi ne obstaja, lahko
zaščito pred zmrzovanjem izklopimo, česar pa ne priporočamo.
Zaščita pred zmrzovanjem lahko poteka pri trajnem ali cikličnem obratovanju ogrevalnih krogov
(črpalk), glej meni Sistem → - Parameter P06Sistem.

Privzeta nastavitev: -5 °C

10. Meni nastavitve – Sistem

• Parameter P07Sistem – Dovoljenje za temperaturo udobnega obdobja časovnega programa

V primeru nastavitve → Parameter P07Sistem na Vkl (privzeta nastavitev) lahko v okviru
časovnega programa enega dne (24 ur) nastavimo do 5 udobnih obdobij (Comfort ) z lastno
želeno sobno temperaturo.
nastavljena drugačna temperatura, velja izbrana
INFO – Če je v načinu Comfort
nastavitev temperature le v izbranem obdobju časovnega programa. Temperature
posameznih obdobij se nastavljajo v meniju →
Časovni programi.
0
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V primeru nastavitve Parameter P07Sistem na Izk imajo vsa časovna obdobja za udobno temperaturo
isto vrednost, ki ustreza udobni temperaturi nastavljeni pod gumbom .
(čas med posameznimi udobnimi obdobji) ustreza
Zahteva za ekonomično temperaturo
temperaturi, nastavljeni pod gumbom .

Vrednost parametra (temperatura) se samodejno uporabi v trenutku poškodbe zunanjega tipala AF
ali njegovega izklopa.

• Parameter P09Sistem – Podnebno območje

Parameter povprečne najnižje zunanje (izračunane) temperature, ki jo je mogoče na mestu
namestitve regulatorja pričakovati. V praksi se ta vrednost uporabi kot osnova za predlog
ogrevalnega sistema in izračun zmogljivosti ogrevalnega vira. Parameter definira vrh ogrevalne
krivulje.
Privzeta nastavitev: -12 °C

10. Meni nastavitve – Sistem

• Parameter P08Sistem – Fiksna zunanja temperatura

• Parameter P10Sistem – Tip zgradbe

Na ohranjanje temperaturnega ugodja v objektu vpliva hitrost sprememb sobne temperature v
odvisnosti od zunanje temperature. Na to vplivajo lastnosti gradbenega materiala stavbe. Zato je
za izračun trenutnih temperaturnih potreb uporabljena povprečna zunanja temperatura.

Optimalno povprečje zunanje temperature je podano z vrsto stavbe:
1- lahka – zgradba z nizko toplotno vztrajnostjo, kjer prihaja do hitrih sprememb sobne tempera
ture, npr. lesena zgradba.
Obdobje za izračun povprečne zunanje temperature – 2 uri.
2 - srednja – standardna zidana stavba z običajno izolacijo.
Obdobje za izračun povprečne zunanje temperature – 8 ur.
3 - težka – zidana ali kamnita stavba z visoko vztrajnostjo.
Obdobje za izračun povprečne zunanje temperature – 24 ur.
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• Parameter P11Sistem – Čas samodejnega izhoda iz menija

Parameter določa čas, po preteku katerega se regulator vrne na osnovni zaslon in vklopi se
ohranjevalnik zaslona.
Hkrati se regulator vrne na nivo pristojnosti uporabnik.

• Parameter P12Sistem – Zaščita pred blokado

V okviru podaljšanja življenjske dobe mešalnih ventilov in črpalk je pomembna funkcija zaščite
pred njihovo blokado. Mešalni ventili in črpalke se vedno za kratko vklopijo, če niso obratovali
več kot 24 ur.
Črpalka za vklopi za 5 minut.
Mešalni ventil – en cikel 0 do MAX.
POZOR - V poletnih mesecih nikoli ne izklapljajte kotla (regulatorja) z glavnim stikalom,
da črpalke in mešalni (preklopni) ventili ne bi postali togi.

10. Meni nastavitve – Sistem

• Parameter P13Sistem – Prikaz logičnih alarmov

Regulator dela z 2 vrstama alarmov: sistemski in logični.
Sistemski alarm je npr. odklopljeno ali poškodovano tipalo, nedodeljena sponka programiranega
izhoda itd. Ti alarmi so vedno prikazani.

Logični alarm nastane ob neizpolnitvi katerega od pogojev (logike) npr., če ni dosežena želena
temperatura za mešalnim ventilom v 1 uri ali če ni dosežena temperatura TSV po več kot 3 urah,
glej pregled alarmov.
Vsi alarmi so prikazani v zgodovini alarmov (meni Alarmi) → po datumu in času pojava za
njihovo poznejše iskanje in pregled.
INFO - Prikaza logičnih alarmov ne priporočamo pri ogrevalnih sistemih s kotlom z ročnim
polnjenjem.

• Parameter P14Sistem – Informacije – zadnja lokacija

Parameter omogoča nastavitev, da se uporabnik ali tehnik po vstopu v meni Informacije i vrne na
zadnje prikazano postavko (Vkl) oziroma da se prikažejo vse postavke od začetka (Izk) od prve
postavke.
Privzeta nastavitev: Izk
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• Parameter P15Sistem – Uporabniško geslo uporabnika (Otroška ključavnica)

Parameter stranki omogoča, da zaklene regulator pred neželenimi spremembami kateregakoli
parametra (Otroška ključavnica).
Če uporabnik zaklene regulator, se lahko le-ta uporablja samo za pridobivanje potrebnih
Informacij i .
Z vnosom številčne kode v Parameter P15Sistem nastavimo želeno geslo uporabnika.
Aktiviranje gesla se izvede po preteku časa, ki se določi v → - Parametru P11Sistem (po vklopu
ohranjevalnika zaslona) ali takoj po izklopu in vklopu glavnega stikala kotla (regulatorja) ACD
03/04.
Za kakršnokoli spremembo nastavitev bo zahtevan vnos gesla.

• Parameter P16Sistem – Servisno geslo

Parameter je namenjen proizvajalcu za nastavitev posebnega (nestandardnega) gesla za serviserja.
INFO - Parameter lahko spremeni in je viden samo po prijavi na nivoju OEM in proizvajalec.

• Parameter P17Sistem – Geslo tehnika OEM

Parameter je namenjen proizvajalcu za nastavitev posebnega (nestandardnega) gesla za posebne
stranke.

10. Meni nastavitve – Sistem

INFO – Če pozabite geslo, lahko geslo (Otroško ključavnico) spremeni ali izklopi samo
serviser.
Z nastavitvijo Parametra P15Sistem na vrednost 0 (00, 000, 0000 = 0) je geslo uporabnika
(Otroška ključavnica) neaktivno.

INFO - Parameter lahko spremeni in je viden samo po prijavi na nivoju proizvajalec.

• Parameter P18Sistem – Predlagana sobna temperatura

Predlagana sobna temperatura je parameter, ki je potreben kot osnova za pravilno predlaganje
(izračun) ogrevalnega sistema za upoštevanje želene temperature ogrevalnih krogov.
Vrednost mora izhajati iz projekta ogrevalnega sistema.
Privzeta nastavitev: 20 °C
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• Parameter P20Sistem – Nastavitev svetlosti zaslona

V tem parametru je mogoče nastaviti intenzivnost svetlosti zaslona.
INFO - Sprememba svetlosti se uveljavi šele po potrditvi spremembe.

• Parameter P21Sistem – Nastavitev svetlosti zaslona - ohranjevalnik

V tem parametru je mogoče nastaviti intenzivnost svetlosti zaslona pri ohranjevalniku zaslona.
INFO – Sprememba svetlosti se uveljavi šele po potrditvi spremembe.

10. Meni nastavitve – Sistem

• Parameter P25Sistem – Zaščita pred zmrzovanjem – tek

Parameter je namenjen nastavitvi časa teka črpalk (vseh definiranih ogrevalnih krogov) v primeru
vklopa zaščite pred zmrzovanjem (na zaslonu je prikazana snežinka ) definirane v →
Parameter P05Sistem (npr. pri -5 °C).
Gre za funkcijo, ki pri načinih Počitnice
- Odsotnost - Economic - Standby - Auto
(varčevanje) ščiti posamezne ogrevalne kroge (cevovode) pred zmrzovanjem. Pri teku (črpalk) se
vsak krog ogreva na zahtevano temperaturo.
Privzeta nastavitev: Izk
Varianti nastavitve:
Izk – črpalke definiranih ogrevalnih krogov so trajno izklopljene
Vkl – črpalke definiranih ogrevalnih krogov delujejo nastavljeno časovno obdobje
(priporočena privzeta nastavitev 20 minut)
INFO – Po preteku nastavljenega časa je vsak definiran krog izklopljen za čas stanja,
definiran v → Parameter P26Sistem.
V primeru nastavitve Parametra P25Sistem = Vkl in Parametra P26Sistem = Izk črpalke definiranih
ogrevalnih krogov trajno obratujejo.
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• Parameter P26Sistem – Zaščita pred zmrzovanjem – mirovanje

Parameter je namenjen nastavitvi časa stanja črpalk (vseh definiranih ogrevalnih krogov) v
primeru vklopa zaščite pred zmrzovanjem (na zaslonu je prikazana snežinka ) definirane v →
Parameter P05Sistem (npr. pri -5 °C).
Gre za funkcijo, ki je povezana s parametrom Parameter P25Sistem.
Privzeta nastavitev: Izk
Varianti nastavitve:
Izk – črpalke definiranih ogrevalnih krogov so trajno vklopljene
(Parameter P25Sistem = Vkl)

INFO – V primeru nastavitve Parametra P25Sistem = Vkl in Parametra P26Sistem = Vkl bodo
črpalke vseh definiranih ogrevalnih krogov delovale v ciklih (tek/stanje).
Po preteku nastavljenega časa se vsak definirani krog vklopi v skladu s časom teka v
→ Parameter P25Sistem.
POZOR - Čas stanja ogrevalnih krogov ne sme biti predolg, da ne bi moglo priti do
zamrznitve vode v ceveh, kot tudi ne prekratek, da ne bi bila presežena sobna temperatura.

• Parameter P28Sistem – Privzete vrednosti parametrov

Po potrditvi bodo vrednosti nekaterih parametrov v regulatorju nastavljene na tovarniške (privzete)
vrednosti.

10. Meni nastavitve – Sistem

Vkl – črpalke definiranih ogrevalnih krogov stojijo v skladu z nastavljenim časom
(priporočena privzeta nastavitev 60 minut) (Parameter P25Sistem = Vkl)

In sicer: časovni programi – privzeta nastavitev – Po–Pe 05:00–09:00, 14:00–22:00
					
So–Ne 07:00–10:00, 15:00–22:00
želeni temperaturi – privzeta nastavitev - ( ekonomična 19 °C / udobna 23 °C)

POZOR - Z nastavitvijo privzetih vrednosti (s potrditvijo Da) parametrov pri pooblastilu
serviser se ponastavijo vsi alarmi.
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• Parameter P29Sistem – Tovarniška nastavitev regulatorja (reset)

Po potrditvi se obnovijo tovarniške nastavitve, vključno z zagonom Namestitvenega vodiča
(WIZARD) za osnovno definiranje kotla in številke hidravlične sheme.

• Parameter P30Sistem – Varnostno kopiranje / obnovitev

10. Meni nastavitve – Sistem

Parameter je namenjen varnostnemu kopiranju ali obnovitvi zadnje shranjenih nastavitev regulatorja
ACD 03/04 iz varnostne kopije.
Podatki se naložijo ali varnostno kopirajo na kartico SD, vstavljeno v regulator ACD 03/04. Za njeno
menjavo ali vstavitev je treba vzeti regulator iz nadzorne plošče kotla (ohišja na steni ATMOS SWS 18).

POZOR – Priporočilo – serviser po končani namestitvi izvede varnostno kopiranje
trenutnih nastavitev na kartico SD!
INFO – Če varnostna kopija ni izvedena ročno, se ustvari samodejno po 7 dneh.
V primeru, da ni mogoče ustvariti samodejne varnostne kopije (kartica SD ni vstavljena, na
kartici SD ni prostora, kartica SD je poškodovana itd.), se sproži alarm:
Varnostna kopija ni ustvarjena! – Kartica SD ni vstavljena!
Varnostna kopija ni ustvarjena! – Napaka na kartici SD!
Varnostna kopija ni ustvarjena! – Napaka programa (XX)!
Alarm je prikazan v meniju Informacije i (rumeno sporočilo). Alarm je mogoče izbrisati s pomočjo
»križca« . Alarm je mogoče poiskati v zgodovini alarmov ( → ).
V primeru prikaza alarma s številko napake podrobne informacije najdete v informacijski tabeli.
INFO – Z obnovitvijo nastavitev prikličemo (naložimo) zadnjo shranjeno različico
(varnostne kopije (BACKUP)) na kartici SD.
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• Parameter P31Sistem – Posodobitev programa

Parameter je namenjen namestitvi nove verzije programske opreme s kartice SD (Install) ali
obnovitvi obstoječe (poškodovane) programske opreme v regulatorju ACD 03/04 s pomnilnika
(Recovery).

INFO – Pred samim zagonom posodobitve mora biti kartica SD vstavljena v regulator ACD
03/04 in v glavnem direktoriju mora biti ustvarjena mapa z imenom FW, v kateri je lahko
samo ena datoteka s strojno programsko opremo. Ta datoteka se bo samodejno naložila po
pritisku na gumb »Install«.
Gumb »Recovery« je namenjen obnovitvi programa v primeru suma, da je prišlo do njegove
poškodbe. S tem se ne namesti nov program (software), ampak se le obnovi obstoječa verzija
(kartice SD ni treba imeti vstavljene v regulator).

10. Meni nastavitve – Sistem

S potrditvijo možnosti Da vstopimo na zaslon z možnostmi.

POZOR - Kartico SD lahko odstranite šele po izklopu regulatorja.
Za izhod iz zaslona (povratek na prvi zaslon) uporabite gumb Go.
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Kotel
(Nivo dostopa – Uporabnik - P37, P38 / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Kotel

.

Meni Kotel je namenjen nastavitvam parametrov, ki so povezani s kotlom (glavnim virom).

10. Meni nastavitve – Kotel

Parametri:
• Parameter P02Kotel – Minimalna delovna temperatura kotla KTmin

Parameter je namenjen nastavitvi minimalne delovne temperature kotla, ki jo zaznava tipalo WF.
Dejanska temperatura kotla je lahko višja glede na najvišjo zahtevo ogrevalnega sistema.
Privzeta nastavitev: 85 °C
Priporočeni nastavitvi:
Kotli brez hranilnika toplote: 80 °C
Kotli s hranilnikom toplote: 90 °C
INFO - Pri prekoračitvi zahtevane (izračunane) temperature se kotel (ventilator/gorilnik), ki
ga krmili regulator, izklopi, pri padcu temperature vode kotla za razliko iz → Parametra
P06Kotel se kotel (ventilator/gorilnik) ponovno vklopi. Velja za vire toplote tipa 2 do 7.
POZOR - Tipalo WF vedno namestite v tulec na telesu kotla.
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• Parameter P03Kotel – Maksimalna delovna temperatura kotla KTmax

Parameter je namenjen nastavitvi maksimalne delovne temperature kotla, ki jo zaznava tipalo WF.
Če je maksimalna delovna temperatura kotla prekoračena, se aktivira zaščita kotla proti pregretju
( → Parameter P16Kotel Prisilne izgube kotla – Vkl).

Pri priklopu brez hranilnika toplote kotel izvaja dodatno hlajenje kotla z odvajanjem presežne
energije v ogrevalne kroge in rezervoar TSV.
Pri priklopu s hranilnikom toplote se energija odvaja v hranilnik toplote do dosežene Maksimalne
delovne temperature hranilnika toplote PFmax, določene s → Parametrom P02Hranilnik toplote. Po
prekoračitvi temperature kotla PFmax se presežna energija odvaja v ogrevalne kroge in rezervoar
TSV.
Privzeta nastavitev: 95 °C
Priporočeni nastavitvi:

INFO – Pri zahtevi za ogrevanje na višjo temperaturo je treba misliti na nastavitev
varnostnega termostata kotla in temperaturo za odpiranje ventila hladilne zanke.

• Parameter P04Kotel – Vklopna temperatura kotlovske črpalke DKP

Parameter je namenjen nastavitvi temperaturi, pri kateri se vklopi črpalka DKP v kotlovskem
krogu.
Privzeta nastavitev v hidravličnih shemah s hranilnikom toplote: 30 °C
Privzeta nastavitev v hidravličnih shemah brez hranilnika toplote: 70 °C

10. Meni nastavitve – Kotel

Kotli brez hranilnika toplote – 95 °C
Kotli s hranilnikom toplote – 95 °C

POZOR - Pogoj za pravilno delovanje kotlovskega kroga je priklop kotla z napravo za
zaščito kotla proti nizkotemperaturni koroziji (Laddomat, termoregulacijski ventil, krmiljen
povratni tok (RLA)).
INFO - Pri priklopu kotla s krmiljenim povratnim tokom RLA preklopna temperatura
kotlovske črpalke DKP ne sme biti višja od nastavljene temperature povratne vode v kotel
→
Parameter P11Ogrevalni krogi.

• Parameter P05Kotel – Izklopna diferenca DKP

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference črpalke DKP v kotlovskem krogu.
Privzeta nastavitev: 2 K
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• Parameter P06Kotel – Vklopna diferenca FAN, PRESS, BRE

Parameter je namenjen nastavitvi vklopne diference sesalnega (tlačnega) ventilatorja kotla in
gorilnika na pelete.
Privzeta nastavitev: 3 K
INFO - kotla (ventilatorja/gorilnika) torej poteka v razponu temperatur – izračunana želena
temperatura minus vklopna diferenca → Parameter P06Kotel (vklop) do izračunana
želena temperatura kotla → Parameter P02Kotel (izklop).

• Parameter P07Kotel – Priporočena temperatura dimnih plinov FAN, PRESS

Parameter omogoča nastavitev maksimalne priporočene temperature dimnih plinov z upoštevanjem
zagotovljene učinkovitosti kotla. Če je dejanska temperatura dimnih plinov višja od nastavljene
vrednosti dlje kot 60 minut, se sproži logični Alarm, ki uporabnika opozori na potrebno čiščenje
izmenjevalnika kotla.

10. Meni nastavitve – Kotel

Privzeta nastavitev: Izk
INFO – Logični Alarm (prijava) ne vpliva na nobeno funkcijo regulatorja ACD03/04, gre
samo za informacijo. Alarm se samodejno prekliče pri padcu temperature dimnih plinov.

• Parameter P08Kotel – Čas razgorevanja FAN

Parameter je namenjen kotlom z ročnim polnjenjem (z ventilatorjem) za nastavitev maksimalnega
časa, ki je potreben za razgorevanje po naložitvi v kotel, ki se sproži s klikom na gumb (roka).
Če po preteku časa za razgorevanje, določenega s → Parametrom P08Kotel, ni dosežena
minimalna temperatura dimnih plinov AGFmin, določena s → Parametrom P18Kotel, se kotel
(ventilator) izklopi.
V primeru dosežene minimalne delovne temperature dimnih plinov AGFmin, določene s →
Parametrom P18Kotel, regulator preide v normalno delovanje.

Privzeta nastavitev: 60 min
INFO -V primeru, da odstranjujemo pepel ali čistimo kotel v hladnem stanju, se po preteku
nastavljenega časa ventilator izklopi. Če želimo ventilator izklopiti prej, to izvedemo s
ponovnim klikom na gumb (roka).
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• Parameter P09Kotel – Čas prezračevanja FAN, PRESS

Parameter je namenjen nastavitvi časa prezračevanja, torej časa, ki je potreben za vklop sesalnega
ventilatorja kotla (FAN) (izklop tlačnega ventilatorja - PRESS) pri polnjenju goriva, odstranjevanju
pepela ali čiščenju kotla.
Sprožitev časa prezračevanja, če je ventilator izklopljen (FAN) in vklopljen (PRESS), izvedemo s
klikom na gumb (roka).

Privzeta nastavitev: 3,0 min

INFO - Po preteku nastavljenega časa se regulator vrne v prvotno stanje.

Parameter je namenjen kotlom z ročnim polnjenjem za nastavitev maksimalne temperature dimnih
plinov kot zaščita tipala dimnih plinov oziroma nekaterih delov kotla pred poškodbami.
Privzeta nastavitev: 400 °C
INFO - Pri prekoračitvi maksimalne temperature dimnih plinov je izhod FAN (PRESS)
izklopljen.

10. Meni nastavitve – Kotel

• Parameter P10Kotel – Maksimalna temperatura dimnih plinov za FAN

• Parameter P11Kotel – Temperatura dimnih plinov za servo loputo SEKGS

Parameter je namenjen nastavitvi mejne temperature dimnih plinov, pri kateri pride pri izbranih
modelih kotlov (opremljenih z zračno loputo s servo pogonom DCxxGSE, DCxxGSP) do
krmiljenega priprtja dotoka zgorevalnega zraka v kotel.
Privzeta nastavitev: 180 °C

INFO - Gre za funkcijo za ohranitev visoke učinkovitosti kotla v različnih načinih delovanja.
POZOR - Pri modelih kotlov DCxxGSE je izhod pri prekoračitvi temperature dimnih 		
plinov vklopljen.
- Pri modelih kotlov DCxxGSP je izhod pri prekoračitvi temperature dimnih 		
plinov izklopljen.
www.atmos.eu

SL - 199

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

• Parameter P12Kotel – Izklopna diferenca servo lopute SEKGS

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference funkcije servo lopute, gre za izklopno
diferenco za omejitev dotoka zgorevalnega zraka pri izbranih kotlih (DCxxGSE, DCxxGSP) na
podlagi → Parametra P11Kotel.
Pri padcu temperature dimnih plinov za izklopno diferenco se ponovno povsem odpre servo loputa
SEKGS.
Privzeta nastavitev: 10 K

• Parameter P13Kotel – Priporočena temperatura dimnih plinov za BRE

Parameter pri samodejnih kotlih z gorilnikom (na pelete) omogoča nastavitev mejne temperature
dimnih plinov. V primeru prekoračitve mejne temperature dimnih plinov, ki traja več kot 1 uro,
se sproži logični alarm, ki upravljavca opozori na potrebno čiščenje izmenjevalnika kotla ali
spremembo nastavitve gorilnika kotla. Kotel ostaja v obratovanju.
Privzeta nastavitev: Izk

10. Meni nastavitve – Kotel

INFO - Logični Alarm (prijava) ne vpliva na nobeno funkcijo regulatorja ACD03/04, gre
samo za informacijo. Alarm se samodejno prekliče pri padcu temperature dimnih plinov.

• Parameter P14Kotel – Sprostitev ogrevalnih krogov

Parameter je namenjen nastavitvi temperature, pri kateri se sprosti (zažene) delovanje krogov
(MK1, MK2, MK3, (MK4), TSV) pri priklopu kotla brez hranilnika toplote.
Privzeta nastavitev: 75 °C
POZOR - Temperatura, določena s → Parametrom P14Kotel, mora biti vedno nastavljena
na višjo vrednost od vklopne temperature črpalke DKP v kotlovskem krogu, ki je določena
s → Parametrom P04Kotel.

• Parameter P15Kotel – Izklopna diferenca sprostitve

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference krogov (MK1, MK2, MK3, (MK4), TSV) pri
priklopu kotla brez hranilnika toplote (izklopna diferenca za Parameter P14Kotel).
Privzeta nastavitev: 2 K
INFO - Pri padcu temperature kotla WF ( → Parameter P14Kotel) za določeno izklopno
diferenco je delovanje krogov prepovedano.
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• Parameter P16Kotel – Prisilne izgube kotla

Parameter je namenjen vklopu funkcije zaščite kotla proti pregretju pri prekoračitvi Maksimalne
(kritične) temperature kotla Ktmax, določene s → Parametrom P03Kotel .
Privzeta nastavitev: Vkl
INFO – Pri prekoračitvi temperature kotla KTmax se presežna energija odvaja v ogrevalne
kroge, hranilnike toplote in rezervoar TSV (Mejne vrednosti: ogrevalni krog →
Parameter P13Ogrevalni krog, → Parameter P02Hranilnik toplote, TSV → Parameter P06TSV).

• Parameter P17Kotel – Krmiljenje DKP

Parameter je namenjen nastavitvi načina krmiljenja črpalke DKP v kotlovskem krogu. Vklapljanje
in izklapljanje črpalke DKP na podlagi izbranih tipal (temperatur WF/AGF) in funkcij (BRE).

- za kotel z ročnim polnjenjem in kombinirane kotle (DCxxSP, DCxxGSP): 2 - na podlagi WF in AGF
- za samodejni kotel na pelete: 1 - na podlagi WF
- za krmiljeni kotel: 1 - na podlagi WF
Variante nastavitve:
1 – na podlagi WF - krmiljenje (vklapljanje) črpalke v kotlovskem krogu na podlagi
temperature kotla WF. Definirano s → Parametrom P04Kotel.
2 – na podlagi WF in temperature dimnih plinov AGF - krmiljenje (vklapljanje) črpalke v
kotlovskem krogu na podlagi temperature kotla WF in temperature dimnih plinov
AGF.
Črpalka v kotlovskem krogu je vklopljena, če je dosežena temperatura kotla →
Parameter P04Kotel in minimalna temperatura dimnih plinov → Parameter P18Kotel.

10. Meni nastavitve – Kotel

Privzeta nastavitev:

INFO - Krmiljenje na podlagi WF in AGF se priporoča za vse kotla z ročnim polnjenjem in
kombinirane kotle na drva in pelete (DCxxSP(X), DCxxGSP).
3 – na podlagi WF in BRE - krmiljenje (vklapljanje) črpalke v kotlovskem krogu na podlagi
temperature kotla WF in upravljalne »faze gorilnika L2« – izhod BRE.
Črpalka v kotlovskem krogu je vklopljena, če je dosežena temperatura kotla →
Parameter P04Kotel in vklopljena upravljalna »faza gorilnika L2« – izhod BRE.
Po izklopu »faze gorilnika L2« – izhod BRE je črpalka DKP izklopljena z zamikom
npr. 10 minut ( → Parameter P19Kotel).
INFO - Krmiljenje na podlagi WF in BRE se priporoča za vse kotle na pelete.
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• Parameter P18Kotel – Minimalna temperatura dimnih plinov AGFmin

Parameter je namenjen nastavitvi minimalne temperature dimnih AGFmin, ki s svojo vrednostjo
pri kotlih z ročnim polnjenjem in kombiniranih kotlih na drva in pelete (DCxxSP(X), DCxxGSP)
definira prehod kotla iz razgorevanja v normalno delovanje in iz normalnega delovanja v
dogorevanje.
Če med razgorevanjem, določenim s → Parametrom P08Kotel , ni dosežena želena minimalna
temperatura dimnih plinov, se kotel izklopi (izključi iz obratovanja).
Če med delovanjem temperatura dimnih plinov pade pod nastavljeno vrednost (dogorevanje
goriva), se kotel izklopi (izključi iz obratovanja).
Privzeta nastavitev: 80 °C
INFO - Na osnovi tega parametra (izpolnitev pogoja) se krmili delovanje ventilatorja kotla
(FAN, PRESS) in črpalka kotlovskega kroga DKP ( → Parameter P17Kotel = 2).

• Parameter P19Kotel - Zaključni tek DKP pri dogorevanju BRE
10. Meni nastavitve – Kotel

Parameter je namenjen nastavitvi časa zaključnega teka črpalke v kotlovskem krogu DKP pri
samodejnih kotlih z gorilnikom BRE pri nastavitvi → Parameter P17Kotel = 3 – na podlagi WF
in BRE. Gre za varianto krmiljenja črpalke v kotlovskem krogu DKP v odvisnosti od temperature
vode WF in logike gorilnika.
Privzeta nastavitev: 10 min
INFO - uporabljamo predvsem pri napravah (kotlih), ki imajo veliko vztrajnost, da ne bi
prišlo do njihovega pregretja (odprtje varnostnega termostata).

• Parameter P20Kotel - Zaščita kotla po DKP

Parameter deluje kot varovalka proti neželenemu obratovanju ogrevalnih krogov za ogrevanje
TSV pri priklopu brez hranilnika toplote.
Varianti nastavitve:
Vkl – vsi ogrevani krogi (črpalke) stojijo, če ne deluje črpalka v kotlovskem krogu DKP.
Priklop brez hranilnika toplote ali z izravnalnikom toplote.
Izk – vsi ogrevani krogi (črpalke) obratujejo ne glede na delovanje črpalke v kotlovskem
krogu DKP.
Priklop s hranilnikom toplote.
Privzeta nastavitev: na podlagi hidravlične sheme
INFO – Funkcije (logike), povezane s Parametrom P20Kotel, delujejo enako tudi v primeru
da črpalka v kotlovskem krogu DKP ni definirana.
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• Parameter P21Kotel - Delovanje FAN pri kombiniranih kotlih

Parameter je namenjen nastavitvi delovanja sesalnega ventilatorja kotla pri kombiniranih kotlih
skupaj z gorilnikom na pelete BRE.
Variante nastavitve:
Izk – sesalni ventilator kotla ne deluje pri obratovanju gorilnika – gre npr. za privzeto
nastavitev pri kotlih ATMOS serije DCxxSP(X), DCxxSP(X)L, DCxxGSP ali
DCxxGSPL
1 - BRE – delovanje ventilatorja kopira delovanje izhoda BRE
2 - BRE + čas – enaka funkcija kot (1 - BRE), vendar se ventilator kotla izklopi z zamikom
po → Parametru P24Kotel. Privzeta nastavitev za kotel z adaptacijo za gorilnik
DCxxS(X), CxxS(T), ACxxS, KCxxS

4 - AGF – ventilator kotla deluje le pri gorečem kotlu (temperatura dimnih plinov višja od
AGFmin po → Parametru P18Kotel). Funkcija torej nima nič skupnega z izhodom
BRE.
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - Parameter je mogoče nastaviti samo pri tipu kotla 6 ali 7.

• Parameter P22Kotel – Poletno ogrevanje TSV s kotlom

10. Meni nastavitve – Kotel

3 - BRE + AGF – enaka funkcija kot (1 - BRE), vendar se ventilator kotla izklopi šele po
padcu temperature dimnih plinov pod AGFmin po → Parametru P18Kotel

Parameter je namenjen sprostitvi ogrevanja TSV v poletnem času s samodejnim kotlom.
Varianti nastavitve:
Vkl – pri postavljeni zahtevi za ogrevanje rezervoarja TSV v poletnem času se delovanje
samodejnega kotla sprosti
Izk – ogrevanje rezervoarja TSV v poletnem času s samodejnim kotlom je prepovedano.
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - Parameter je mogoče nastaviti samo pri tipu kotla 2, 6 in 7.
POZOR - Pri poletnem ogrevanju TSV s kotlom pri kombiniranih kotlih DCxxSP(X) in
DCxxGSP mora biti na zaslonu regulatorja izbran način z gorilnikom na pelete BRE (gumb
roka).
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• Parameter P23Kotel – Preklapljanje med viri

Parameter je namenjen nastavitvi načina preklopa vira z ročnega nalaganja (polnjenja) na
samodejno nalaganje z gorilnikom pri kotlih DCxxSP(X), DCxxGSP, CxxSP.
Varianti nastavitve:
1 - ročno – prehod z ročnega netenja (polnjenja) na samodejno netenje z gorilnikom
sprožimo s pridržanjem gumba s simbolom roke za več kot 3 sekunde.
2 - samodejno – do prehoda z ročnega nalaganja (polnjenja) na samodejno nalaganje
z gorilnikom pride vedno samodejno po končanem gorenju drv, ko
temperatura dimnih plinov pade pod Minimalna temperatura dimnih plinov
AGFmin → Parameter P18Kotel.

Privzeta nastavitev: 1 – ročno
INFO - Delovanje gorilnika (takojšnji zagon) je odvisno od zahteve ogrevalnega sistema.

10. Meni nastavitve – Kotel

• Parameter P24Kotel - Zakasnitev izklopa FAN

Parameter je namenjen nastavitvi zakasnitve (zaključnega teka) sesalnega ventilatorja kotla FAN
po izklopu gorilnika BRE.
Čas zaključnega teka ventilatorja kotla nastavimo najmanj tako dolgo, kot je nastavljen za
posamezni gorilnik BRE (A25, A45, A85) – Parameter T5.
Privzeta nastavitev: 20 min

INFO - Parameter P24Kotel je prikazan samo pri aktiviranju dotične funkcije
P21Kotel = 2 - BRE + čas.

→ Parameter

• Parameter P25Kotel - Prikaz AGF

Parameter omogoča Izklop ali Vklop prikaza temperature tipala dimnega kanala (dimnih plinov)
AGF na prvem zaslonu.
Privzeta nastavitev: Vkl
INFO - Pri kotlih z ročnim polnjenjem ne gre za dejansko temperaturo dimnih plinov,
ampak za informacijo o stanju kotla (temperatura dimnega kanala). Pri kotlih s samodejnim
netenjem (polnjenjem) z gorilnikom (na pelete) se prikazuje temperatura dimnih plinov na
podlagi dejansko nameščenega tipala dimnih plinov AGF na kotlu ali izpušnem vodu.
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• Parameter P26Kotel - Reset delovnih ur DKP

Parameter omogoča brisanje (ponastavitev) števca delovnih ur črpalke kotla DKP.
INFO - Števec delovnih ur se prikazuje v Informacijah i v skupini Kotlovska črpalka DKP/
Delovne ure DKP.
Delovne ure kotlovske črpalke DKP ustrezajo realno pretečenim delovnim uram kotla (čas
obratovanja).

• Parameter P27Kotel - Reset delovnih ur BRE

Parameter omogoča brisanje (ponastavitev) števca delovnih ur gorilnika BRE.

10. Meni nastavitve – Kotel

INFO - Števec delovnih ur BRE se prikazuje v Informacijah i v skupini Kotel/Delovne ure
BRE.
Delovne ure BRE ustrezajo realno pretečenim delovnim uram gorilnika.

• Parameter P37Kotel - Ime kotla

Parameter omogoča lastno poimenovanje kotla in spremembo serijske številko kotla.

• Parameter P38Kotel - Ime gorilnika

Parameter omogoča lastno poimenovanje gorilnika in spremembo serijske številko gorilnika.
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Hranilnik toplote
(Nivo dostopa – Uporabnik - nič / Serviser - vse)
Nastavitev izvajamo pod gumbom
toplote .

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Hranilnik

Meni Hranilnik toplote je namenjen nastavitvi parametrov, povezanih z delovanjem in možno uporabo
hranilnika (izravnalnika) toplote.

10. Meni nastavitev – Hranilnik toplote

Parametri:
• Parameter P01Hranilnik toplote – Minimalna temperatura PFmin

Parameter je namenjen nastavitvi temperature hranilnika toplote (rezervoarja), ki jo meri tipalo
PF, pri kateri pride do prepovedi (izklopa) ogrevalnih krogov in kroga za ogrevanje TSV pri
izčrpanju vse uporabne energije.
POZOR - Funkcija je aktivna, če je → Parameter P10Hranilnik toplote = 1 - hranilnik
in je Vklopljena zaščita hranilnika toplote (rezervoarja) pri izpraznitvi → Parameter
P08Hranilnik toplote = Vkl.
Delovanje krogov je ponovno sproščeno (vklopljeno) pri dvigu temperature v hranilniku
toplote (rezervoarju) za vrednost, določeno v → Parameter P04Hranilnik toplote.
INFO - Gre za zaščito hranilnika toplote (rezervoarja) proti popolni (neuporabni) izpraznitvi
(ohladitvi).
Privzeta nastavitev: 40 °C
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• Parameter P02Hranilnik toplote – Maksimalna temperatura PFmax

Parameter je namenjen nastavitvi Maksimalne temperature (zahteve) / kritične temperature
hranilnika toplote (rezervoarja), ki jo meri tipalo PF.
Pri prekoračitvi temperature PFmax, vklopljenem → Parametru P05Hranilnik toplote/Prisilne izgube
= Vkl, se presežna energija iz rezervoarja odvaja v ogrevalne kroge in krog za ogrevanje TSV.
Privzeta nastavitev: 110 °C

• Parameter P03Hranilnik toplote – Povečanje zahteve delovanja

Parameter je namenjen nastavitvi zvišanja temperature v hranilniku toplote (rezervoarju) za
določeno vrednost nad izračunano zahtevo ogrevalnih krogov in kroga za ogrevanje TSV.

INFO - Gre za ustvarjanje povečane zahteve (temperature) na vir toplote (kotel).

• Parameter P04Hranilnik toplote – Vklopna diferenca PFmin

Parameter je namenjen nastavitvi vklopne diference za zagon ogrevalnih krogov in kroga za
ogrevanje rezervoarja TSV.
Privzeta nastavitev: 2 K
INFO - Pri dvigu temperature v hranilniku toplote (rezervoarju), ki jo meri tipalo PF, nad
temperaturo PFmin ( → Parameter P01Hranilnik toplote) za nastavljeno vklopno diferenco se
sprostijo (zaženejo) ogrevalni krogi in krog za ogrevanje TSV.

10. Meni nastavitev – Hranilnik toplote

Privzeta nastavitev: 5 K

• Parameter P05Hranilnik toplote – Prisilne izgube

Parameter je namenjen Vklopu funkcije zaščite hranilnika toplote (rezervoarja) proti pregretju
(proti visoki temperaturi).
Varianti nastavitve:
Vkl – pri temperaturi hranilnika toplote (rezervoarja), merjeni s tipalom PF, ki je višja od
PFmax ( → Parameter P02Hranilnik toplote), se presežna energija odvaja v ogrevalne
kroge in krog za ogrevanje TSV, in sicer v ogrevalne kroge z delovanjem na
maksimalno temperaturo (glej →
Parameter P13Ogrevalni krog) in polnjenjem TSV
na maks. temperaturo (glej → Parameter P06TSV).
Izk – funkcija je izklopljena (ne glede na temperaturo v hranilniku toplote (rezervoarju)).

Privzeta nastavitev: Vkl
www.atmos.eu
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• Parameter P08Hranilnik toplote – Zaščita hranilnika pri praznjenju

Parameter je namenjen vklopu zaščite hranilnika toplote (rezervoarja) pred popolno izpraznitvijo
(ohladitvijo) pod temperaturo PFmin ( → Parameter P01Hranilnik toplote).

Varianti nastavitve:
Vkl – funkcija je vklopljena
Izk – funkcija je izklopljena (krogi bodo obratovali ne glede na temperaturo v hranilniku
toplote (rezervoarju)).

Privzeta nastavitev: Vkl

10. Meni nastavitev – Hranilnik toplote

• Parameter P09Hranilnik toplote – Zaščita hranilnika pri polnjenju

Parameter je namenjen vklopu zaščite hranilnika toplote (rezervoarja) pred neželenim ohlajanjem
prek kotla (zaščita proti polnjenju s hladnejšo vodo) s črpalko v kotlovskem krogu DKP.
Varianti nastavitve:
Vkl – funkcija je vklopljena – črpalka v kotlovskem krogu DKP obratuje (je sproščena) le v
primeru, da je temperatura kotla WF za razliko ( → Parameter P16Hranilnik toplote) višja
od temperature v hranilniku toplote (rezervoarju) PF.
Hkrati velja, da je črpalka v kotlovskem krogu DKP izklopljena (prepovedana) v
primeru, da je temperatura kotla WF za razliko ( → Parameter P15Hranilnik toplote) nižja
od temperature v hranilniku toplote (rezervoarju) PF.
Izk – funkcija je izklopljena
Privzeta nastavitev: Vkl

• Parameter P10Hranilnik toplote – Delovni način hranilnika

Parameter je namenjen razlikovanju delovanja hranilnika toplote (rezervoarja) glede na njegovo
velikost (prostornino):

		 Veliki rezervoar (min. 55 l / na instaliran kW kotla) = hranilnik toplote
Mali rezervoar (500–1000 l, npr. 25 l/na instaliran kW kotla) = izravnalnik toplote
Privzeta nastavitev: glede na izbrano hidravlično shemo
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Varianti nastavitve:
1 - hranilnik – vsi krogi se krmilijo (vklopijo) glede na temperaturo hranilnika toplote
(rezervoarja) PF.
Hranilnik toplote (rezervoar) se polni (ogreva) z virom toplote (kotlom).

ARU30
(31-34)

ARU10
(31-34)
ARU5
(VIx)

22,5 °c

VF2 (11)
Max. 60 °C

Max. 50°C

SF (28)

VF1 (9)

TUVP MKP1 (53)
(SLP - 62)

ATMOS

AF
(26)

M

MKP2 (56)

M

MK1 (40,41) MK2 (43,44)

ACD

PF (15)

WF (5)

FAN L (70)

AGF
(13)

A
DKP (59)

B

2 - izravnalnik – vsi krogi se krmilijo (vklopijo) glede na temperaturo izravnalnika toplote
(rezervoarja) PFmin ( → Parameter P01Hranilnik toplote) ali temperaturo kotla WF (
→ Parameter P14Kotel), glede na to, kateri pogoj je izpolnjen kot prvi. Rezervoar se
uporablja za izravnavanje moči kotla.
POZOR -

→ Parameter P20Kotel = Izk (fiksno)
→ Parameter P08Hranilnik toplote = Izk (fiksno)

ARU30
(31-34)

10. Meni nastavitev – Hranilnik toplote

2 - 6 bar
10 – 15 °C

ARU10
(31-34)
ARU5
(VIx)

22,5 °c

VF2 (11)
SF (7)

Max. 50°C

Max. 60°C

VF1 (9)

TUVP MKP1 (53)
(SLP - 62)

AF
(4)

MKP2 (56)

ATMOS

M

M

MK1 (40,41) MK2 (43,44)
ACD

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF (15)
WF (5)

FAN L (70)
AGF
(13)

VF3
(VI1 - 17)

DKP
(59)

M RLA3O

(VA3 LA - 37)
RLA3C
(VA4 LB - 38)
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• Parameter P14Hranilnik toplote – Minimalna vrednost zahteve hranilnika

Parameter je namenjen nastavitvi minimalne temperature na hranilniku, ki jo mora kotel doseči,
da se izklopi gorilnik (na pelete) BRE ali grelna spirala v hranilniku (električno ogrevanje) EHP.
Pri uporabi enega tipala PF ali pri uporabi dveh tipal PF (zgornjega) in FPF (spodnjega) mora biti
po zagonu vira toplote (kotla) dosežena želena temperatura na vseh tipalih na hranilniku.
Privzeta nastavitev: 70 °C

• Parameter P15Hranilnik toplote – Izklopna diferenca DKP zaščite pri polnjenju

10. Meni nastavitev – Hranilnik toplote

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference črpalke v kotlovskem krogu DKP pri priklopu
s hranilnikom toplote ( → Parameter P10Hranilnik toplote = 1 - hranilnik).
Črpalka DKP se bo izklopila, če bo temperatura kotla WF za izklopno diferenco nižja od
temperature v hranilniku toplote PF (WF<PF+diferenca).
Privzeta nastavitev: -3 K

• Parameter P16Hranilnik toplote – Vklopna diferenca DKP zaščite pri polnjenju

Parameter je namenjen nastavitvi vklopne diference črpalke v kotlovskem krogu DKP priklopu s
hranilnikom toplote ( → Parameter P10Hranilnik toplote = 1 - hranilnik).
Črpalka DKP se bo vklopila (zagnala), če bo temperatura kotla WF za vklopno diferenco višja od
temperature v hranilniku toplote PF (WF≥PF+diferenca).
Privzeta nastavitev: 0 K
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TSV
(Nivo dostopa – Uporabnik - Parameter P37 / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol TSV

.

10. Meni nastavitve – TSV

Meni TSV je namenjen nastavitvi parametrov ogrevanja Tople Sanitarne Vode.

Parametri:
• Parameter P02TSV – Antilegionelna zaščita

Parameter omogoča vklop zaščite TSV proti tvorjenju bakterij (legionele). Vklop izvedemo z izbiro
dneva v tednu, ko se mora zvišati temperatura v rezervoarju TSV na temperaturo, nastavljeno v
→ Parametru P04TSV. Konkretni čas v izbranem dnevu nastavimo v Parametru P03TSV. Če
regulator ACD03/04 krmili tudi delovanje cirkulacijske črpalke na distribuciji TSV, se zažene tudi
črpalka.
Privzeta nastavitev: Izklopljeno

• Parameter P03TSV – Antilegionelna zaščita – čas

Parameter je namenjen nastavitvi časa vklopa funkcije zaščite proti legioneli na izbrani dan.

INFO - Priporočamo izbiro časa, ko jo poraba tople sanitarne vode (TSV) največja.
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• Parameter P04TSV – Antilegionelna zaščita – temperatura

Parameter je namenjen nastavitvi temperature za segretje rezervoarja TSV kot zaščite proti
legioneli (bakterijam).
Privzeta nastavitev: 65 °C

• Parameter P06TSV – Maksimalna temperatura TSV

Parameter je namenjen nastavitvi maksimalne želene temperature TSV.
Privzeta nastavitev: 65 °C

• Parameter P07TSV – Način ogrevanja TSV

Parameter je namenjen nastavitvi logike ogrevanja TSV in z njim povezanih funkcij.
Privzeta nastavitev: 1 - vzporedno

10. Meni nastavitve – TSV

Variante nastavitve:
1 - vzporedno – standardni način ogrevanja rezervoarja TSV, ki poteka sočasno z delovanjem
ostalih ogrevalnih krogov.
2 - prioritetno – ogrevanje rezervoarja TSV ima prednost pred delovanjem ostalih ogrevalnih
krogov. Dokler ni dosežena želena temperatura TSV, so ostali ogrevalni krogi izklopljeni.
INFO - Funkcija ni primerna za kotle na trda goriva s priključenim hranilnikom toplote.
3 - pretočna temperatura – ogrevanje rezervoarja TSV ima prednost v primeru, da je želena
temperatura ogrevalne vode za ogrevalne kroge nižja od želene temperature TSV za vrednost
5 K + Parameter P17TSV.
Ogrevanje rezervoarja TSV v vzporednem načinu (TSV + ogrevalni krog) v primeru, da je
želena temperatura ogrevalne vode za ogrevalne kroge višja od želene temperature TSV za
vrednost 10 K + Parameter P17TSV.
4 - zunanja temperatura – ogrevanje rezervoarja TSV je pri zunanji temperaturi, ki je višja od
temperature zaščite pred zmrzovanjem, krmiljeno kot v prioritetnem načinu. Če je zaščita
pred zmrzovanjem aktivna se ogrevanje rezervoarja TSV krmili kot v vzporednem načinu.
5 - pomožno ogrevanje – ogrevanje rezervoarja TSV se krmili izmenično s prioritetnim in
vzporednim načinom v 20-minutnih ciklih, dokler v rezervoarju ni dosežena želena temperatura
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6 - preklopni ventil – ogrevanje rezervoarja TSV je izvedeno s pomočjo tripotnega preklopnega
ventila (SLP = Vkl), rezervoar pa se hidravlično polni s pomočjo črpalke v kotlovskem
krogu. Med polnjenjem TSV so ogrevalni krogi povsem izklopljeni. Po končanem polnjenju
(ogrevanju) TSV se tripotni ventil preklopi nazaj v način ogrevanja (SLP = Izk) in ogrevalni
krogi so spet sproščeni (vklopljeni).
Gre za funkcijo, ki je namenjena predvsem kotlom brez hranilnika toplote, v hidravličnih shemah
s hranilniki toplote ni na voljo.
INFO - V tem načinu je zaščita rezervoarja Parameter P08TSV = Izklopljena.

22,5 °c

ARU30
(31-34)

Max. 60 °C

SF (7)

Max. 50 °C

VF1 (9)

ATMOS

AF (4)

ACD

MKP1 (53)

MKP2 (56)

M

WF (5)

M

SLP (62)
Par. 7TUV = 6
A

DKP (59)

B

7 - zunanje polnjenje – ogrevanje rezervoarja TSV ne krmili regulator ACD03/04. Temperatura
rezervoarja TSV se samo spremlja in prikazuje v Informacijah i . Delovni način je povezan samo
s cirkulacijsko črpalko, če je definirana.

10. Meni nastavitve – TSV

MK1 (40, 41)

2 - 6 bar
10 – 15 °C

8 - samo ESLP – ogrevanje rezervoarja TSV ni izvedeno iz vira toplote (kotla), ampak samo z
grelno spiralo (vložkom), nameščeno neposredno v rezervoar TSV (grelnik), ki jo upravlja izhod
ESLP, definirano v podmeniju → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda/ESLP –
električno ogrevanje.
POZOR - Vrednost je mogoče definirati samo, če je definirano električno ogrevanje ESLP.
INFO - Če nastavljena vrednost TSV ni dosežena po 4 urah, se na zaslonu pojavi
ALARM tudi v primeru izklopljenih logičnih alarmov.
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• Parameter P08TSV – Zaščita rezervoarja pri polnjenju

Parameter je namenjen aktivaciji funkcije zaščite rezervoarja TSV proti neželenemu ohlajanju
v primeru, da vir toplote (kotel) oz. hranilnik toplote temperature nima višje od temperature
rezervoarja TSV.
Privzeta nastavitev: Vkl
Izklop in vklop polnilne črpalke TSV je definiran z diferencama v
Parameter P17TSV.

→

Parameter P16TSV in

• Parameter P09TSV – Zvišanje zahteve za vir

Parameter je namenjen zvišanju temperature vira (kotla) za razliko, ki zagotavlja zadostno
temperaturo za ogrevanje TSV (ustvari zahtevo za temperaturo vira).
Privzeta nastavitev: 5 K

• Parameter P10TSV – Diferenca ogrevanja TSV
10. Meni nastavitve – TSV

Parameter je namenjen nastavitvi razlike, za katero mora pasti temperatura vode v rezervoarju
TSV (SF), da bi se obnovilo ogrevanje (vklop črpalke SLP) za ogrevanje rezervoarja TSV.
Privzeta nastavitev: 5 K

• Parameter P11TSV – Podaljšanje časa polnjenja SLP (zaključni tek)

Parameter je namenjen podaljšanju časa ogrevanja (zaključnega teka črpalke) rezervoarja za
ogrevanje TSV.
Privzeta nastavitev: 5 min
INFO - funkcija je aktivna tudi za način ogrevanja ESLP (električno ogrevanje TSV),
SFINT (tipalo temperature potopljenega rezervoarja TSV) ipd.

• Parameter P12TSV – Dodelitev delovnega načina ZKP (cirkulacijska črpalka)

Parameter je namenjen povezavi teka cirkulacijske črpalke in teka izbranega ogrevalnega kroga
A .
(vseh krogov) A
Cirkulacijska črpalka deluje le v primeru obratovanja izbranega (izbranih) ogrevalnega kroga na
Udobno temperaturo .
Privzeta nastavitev: nedodeljeno
INFO - pred samo dodelitvijo (povezavo) cirkulacijske črpalke z delovnim načinom je treba
Hidravlika/
definirati (dodeliti) sponke za cirkulacijsko črpalko ZKP v podmeniju →
Konfiguracija funkcij/Sanitarna voda/ZKP – cirkulacijska črpalka TSV
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• Parameter P13TSV – Delovanje ZKP

Parameter je namenjen nastavitvi časa cikličnega delovanja cirkulacijske črpalke tako, da črpalka
ne bi delovala trajno in po nepotrebnem ohlajala rezervoarja za ogrevanje TSV. Čas cikla mora
biti tako dolg, da črpalka lahko potisne vodni steber do zadnjega porabnika (vodovodne baterije).
Privzeta nastavitev: 15 min

• Parameter P14TSV – Premor ZKP

Parameter je namenjen nastavitvi časa cikličnega mirovanja cirkulacijske črpalke tako, da črpalka
ne bi delovala trajno in po nepotrebnem ohlajala rezervoarja za ogrevanje TSV. Čas mirovanja
cirkulacijske črpalke mora biti samo toliko dolg, da se sanitarna voda v ceveh ne shladi preveč.
Privzeta nastavitev: 15 min

Parameter omogoča nastavitev minimalne diference med trenutno temperaturo v rezervoarju TSV
in temperaturo izhodne (povratne) vode, ki teče iz izmenjevalnika rezervoarja TSV. Funkcija
omogoča izklop polnilne črpalke SLP v primeru male razlike med obema temperaturama, da
tako ne bi prihajalo do odvečnega kroženja vode med virom toplote (kotlom, hranilnikom toplote)
in rezervoarjem TSV (nizka učinkovitost).
Pogoj za delovanje funkcije je definiranje (dodelitev sponk) tipala SFR.
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - Funkcija je onemogočena v primeru aktivnih prisilnih izgub hranilnika toplote.

10. Meni nastavitve – TSV

• Parameter P15TSV – Diferenca med SF in SFR

• Parameter P16TSV – Izklopna diferenca SLP

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference polnilne črpalke SLP pri padcu temperature
vira (kotel, hranilnik toplote, EK) pod trenutno temperaturo rezervoarja TSV za definirano
vrednost.
Privzeta nastavitev: 2 K
INFO - Parameter je na voljo samo v primeru nastavitve
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• Parameter P17TSV – Vklopna diferenca SLP

Parameter je namenjen nastavitvi vklopne diference polnilne črpalke SLP pri dvigu povprečne
temperature vira (kotel, hranilnik toplote, EK) nad temperaturo rezervoarja TSV za definirano
vrednost.
Privzeta nastavitev: 5 K
INFO - Parameter je na voljo samo v primeru nastavitve

→

Parameter P08TSV = Vkl.

• Parameter P18TSV – Način ESLP

Parameter omogoča nastavitev funkcije samodejnega vklopa električne grelne spirale v rezervoarju
TSV (grelniku) v primeru, da vir toplote (kotel, hranilnik toplote, EK) ne more zagotoviti ogrevanja
vode v rezervoarju TSV na želeno temperaturo (nizka temperatura PF, WF, EKF).
Privzeta nastavitev: 1 - celo leto
Variante nastavitve:

10. Meni nastavitve – TSV

1 - celo leto – električno ogrevanje je sproščeno neprekinjeno ne glede na zunanjo temperaturo
2 - v zimskem času – električno ogrevanje rezervoarja TSV (grelnika) je sproščeno le v
primeru, da je povprečna zunanja temperatura nižja od temperature, določene
v → Parameter P04Sistem (Temperatura prehoda na poletni način)
3 - v poletnem času – električno ogrevanje rezervoarja TSV (grelnika) je sproščeno le v
primeru, da je povprečna zunanja temperatura višja od temperature, določene
v → Parameter P04Sistem (Temperatura prehoda na poletni način)

• Parameter P19TSV – Podaljšani čas polnjenja ESLP

Parameter omogoča podaljšanje delovanja električnega ogrevanja rezervoarja TSV za določen
čas. Gre za zaključni tek grelnega telesa.
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - Funkcija je namenjena rezervoarjem TSV z grelnim telesom v spodnjem delu in
tipalom SF, ki je nameščeno v zgornjem delu.

• Parameter P37TSV – Ime kroga TSV

Parameter omogoča poimenovanje kroga za ogrevanje TSV po lastni izbiri.
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Viri
(Nivo dostopa – Uporabnik - P37 / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Viri

.

10. Meni nastavitve – Viri

Meni Viri je namenjen nastavitvi parametrov, povezanih z dodatnimi viri energije. Prikazan je
po aktivaciji funkcije eksternega kotla v meniju Hidravlika → → ppodmeni Konfiguracija
funkcij/Viri/EKx – eksterni kotel ali po aktivaciji električnega ogrevanja hranilnika toplote v meniju
Hidravlika → → podmeni Hranilnik toplote/EHP – el. ogrevanje hranilnika toplote.

Parametri:
• Parameter P04Viri – Privzeta temperatura EKstart

Parameter je namenjen nastavitvi vklopne temperature črpalke eksternega kotla EKP in temperature
za sprostitev delovanja ogrevalnih krogov in kroga za ogrevanje TSV.
Privzeta nastavitev: 40 °C
INFO - Parametri P04Viri, P05Viri, P06Viri, P07Viri, P08Viri in P16Viri so vidni samo po
aktivaciji funkcije eksternega kotla EKx.
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• Parameter P05Viri – Minimalna temperatura EKmin

Parameter je namenjen nastavitvi minimalne delovne temperature eksternega kotla (vklopne
temperature EK). Dejanska temperatura EK sicer ustreza zahtevam ogrevalnih krogov in kroga za
ogrevanje TSV.
Privzeta nastavitev: 80 °C
INFO - Parametri P04Viri, P05Viri, P06Viri, P07Viri, P08Viri in P16Viri so vidni samo po
aktivaciji funkcije eksternega kotla EKx ( → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri).

• Parameter P06Viri – Izklopna diferenca EK dif

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference eksternega kotla EK (izklop EK = Ekmin
(želena temperatura EK) + EKdif). Dejanska temperatura EK ustreza zahtevam ogrevalnih krogov
in kroga za ogrevanje TSV.
Privzeta nastavitev: 3 K

10. Meni nastavitve – Viri

INFO - Parametri P04Viri, P05Viri, P06Viri, P07Viri, P08Viri in P16Viri so vidni samo po
aktivaciji funkcije eksternega kotla EKx ( → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri).

• Parameter P07Viri – Maksimalna temperatura EKmax

Parameter je namenjen nastavitvi maksimalne delovne temperature eksternega kotla EK. Hkrati
gre za temperaturo, pri kateri se aktivira funkcija, določena s → Parametrom P16Viri – Prisilne
izgube EK.
Privzeta nastavitev: 95 °C
INFO - Parametri P04Viri, P05Viri, P06Viri, P07Viri, P08Viri in P16Viri so vidni samo po
aktivaciji funkcije eksternega kotla EKx ( → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri).

• Parameter P08Viri – Poletno ogrevanje TSV s pomočjo EK

Parameter je namenjen vklopu (sprostitvi) ogrevanja rezervoarja TSV z eksternim kotlom EK v
poletnem načinu.
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - Parametri P04Viri, P05Viri, P06Viri, P07Viri, P08Viri in P16Viri so vidni samo po
aktivaciji funkcije eksternega kotla EKx ( → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Viri).
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• Parameter P09Viri – Udobno delovanje EHP

Parameter je namenjen nastavitvi načina delovanja ogrevalnih krogov pri električnem ogrevanju
hranilnika toplote EHP.
Privzeta nastavitev: Vkl
Varianti nastavitve:
Vkl – električno ogrevanje EHP (grelna spirala) hranilnika toplote je polnovreden vir energije
kot katerikoli kotel.
Krogi delujejo na osnovi zahteve posameznih krogov.

INFO - Parametri P09Viri, P10Viri in P11Viri so vidni samo po aktivaciji funkcije električnega
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Hranilnik
ogrevanja hranilnika toplote EHP ( →
toplote).

• Parameter P10Viri – Poletno ogrevanje TSV s pomočjo EHP

Parameter je namenjen nastavitvi načina delovanja električnega ogrevanja hranilnika toplote EHP
pri poletnem ogrevanju TSV.
Privzeta nastavitev: Izk

10. Meni nastavitve – Viri

Izk – električno ogrevanje EHP (grelna spirala) hranilnika toplote trajno deluje kot zaščita pred
Parametrom P08Ogrevalni krog in → Parametrom
zmrzovanjem, definirana s →
Hranilnik toplote
P14
. Krogi delujejo le v načinu Economic .

Varianti nastavitve:
Vkl – v primeru zahteve za ogrevanje TSV v poletnem času se vklopi električno ogrevanje
EHP (grelna spirala) v hranilniku toplote.
Izk – v primeru zahteve za ogrevanje TSV v poletnem času se ne vklopi električno ogrevanje
EHP (grelna spirala) v hranilniku toplote.
INFO - Parametri P09Viri, P10Viri in P11Viri so vidni samo po aktivaciji funkcije električnega
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Hranilnik
ogrevanja hranilnika toplote EHP ( →
toplote).
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• Parameter P11Viri – Zakasnjeni zagon EHP

Parameter omogoča zakasnitev vklopa električnega ogrevanja hranilnika toplote v primeru
zahteve ogrevalnih krogov ali krog za ogrevanje TSV za določen čas (na primer za potrebni čas
za naložitev kotla).
Privzeta nastavitev: 60 min
INFO - Parametri P09Viri, P10Viri in P11Viri so vidni samo po aktivaciji funkcije električnega
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Hranilnik
ogrevanja hranilnika toplote EHP ( →
toplote).

• Parameter P16Viri – Prisilne izgube EK

Parameter je namenjen vklopu funkcije zaščite eksternega kotla EK proti visoki temperaturi, ki
bi lahko povzročila njegove poškodbe. Mejna temperatura EK je določena s → Parametrom
P07Viri. Presežna energija se odvaja v ogrevalne kroge glede na maksimalno dovoljeno temperaturo,
določeno s →
Parametrom P13Ogrevalni krog.

Privzeta nastavitev: Vkl
10. Meni nastavitve – Viri

INFO - Funkcija nima smisla pri vključitvi eksternega kotla EK v ogrevalni krog.

• Parameter P37Viri – Ime vira

Parameter omogoča lastno poimenovanje eksternega kotla EK (vira).
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Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)
(Nivo dostopa – Uporabnik - P01, P02, P25, P26, P37 / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom
krog
.

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Ogrevalni

Parametri:
• Parameter P01Ogrevalni krog – Delovanje črpalke v ekonomičnem načinu

Parameter omogoča nastavitev tipa delovanja črpalke izbranega ogrevalnega kroga v načinu
Economic (ogrevanje na Ekonomično temperaturo).

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

Meni Ogrevalni krog je namenjen nastavitvi parametrov vsakega aktivnega ogrevalnega kroga
(direktno, nemešalno, mešalno s povratnim vodom v kotel).

ECO – ekonomični tek črpalke – črpalka izbranega kroga vedno obratuje, če ni bila dosežena
želena sobna temperatura. Ko je dosežena, se črpalka izklopi.
Črpalka se ponovno vklopi pri padcu sobne temperature za 0,5 K.
Pri instalacijah brez sobnega tipala (sobne enote) črpalka teče na podlagi načina zaščite pred
zmrzovanjem, glej meni Sistem → Parameter P06Sistem.
OFF – črpalka je v načinu Economic povsem izklopljena
ON – črpalka trajno teče
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• Parameter P02Ogrevalni krog – Ogrevalna krivulja (Temperaturni eksponent)

Parameter omogoča nastavitev ogrevalne krivulje (temperaturnega eksponenta) glede na tip
ogrevalnega sistema in značilnosti zgradbe.
Eksponent ogrevalne krivulje izraža ukrivljenost krivulje in je podan s tipom ogrevalnega sistema
(talno gretje, radiatorji, konvektorji).
Priporočene nastavitve:
1,0 … 1,3 - talno ogrevanje – ogrevalni sistem z nizkimi temperaturami, z visoko vztrajnostjo
in počasno rastjo sobne temperature

2,0 … 3,0 - konvektorsko ogrevanje z umetnim vlekom zraka – ogrevalni sistem z visokimi
temperaturami in nizko vztrajnostjo sistema
INFO - Na pravilni izračun pretočne temperature v ogrevalni krog vpliva projektiranje
ogrevalnega sistema in toplotne izgube objekta.

Razmerje med pretočno temperaturo kroga in zunanjo temperaturo na podlagi ogrevalne krivulje in želene
eksponent 1, sobna temperatura 20 °C

eksponent 1.5, sobna temperatura 20.5 °C

eksponent 2.5, sobna temperatura 21,5 °C

eksponent 3.0, sobna temperatura 22 °C

eksponent 2.0, sobna temperatura 21 °C

90,0
80,0

°C

Pretočna temperatura kroga (setpoint VF) SWF (°C)

85,0

30

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

1,3 … 2,0 - radiatorsko ogrevanje – ogrevalni sistem s srednjimi temperaturami in srednjo
vztrajnostjo sistema

75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
10

25,0

°C

20,0
15,0
20

15

10

Sobna temperatura

5
0
-5
Zunanja temperatura AFpovprečje (°C)

-10

-15

INFO - Zahteva za višjo sobno temperaturo krivuljo pomika diagonalno navzgor.
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• Parameter P07Ogrevalni krog – Omejitev ogrevanja (poletni izklop)

Parameter omogoča samodejni izklop ogrevalnega kroga v primeru, da se želena (izračunana)
temperatura vode, ki teče v ogrevalni krog, približa sobni temperaturi na razliko, določeno s tem
parametrom.
Funkcija se uporablja v instalacijah brez zunanjega tipala ali kot zaščita proti pregretju objekta pri
nizkih toplotnih izgubah.

• Parameter P08Ogrevalni krog – Zaščita pred zmrzovanjem – sobna temperatura

Parameter omogoča nastavitev želene sobne temperature v delovnem načinu Počitnice
Standby zaradi cvetja, pohištva, hišne opreme ipd.

ali

Privzeta nastavitev: 8 °C

• Parameter P09Ogrevalni krog – Funkcija sobnega termostata

Parameter omogoča izklop ogrevalnega kroga pri preseženi želeni sobni temperaturi za vrednost,
določeno s tem parametrom.
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - V primeru aktivne zaščite pred zmrzovanjem (višja prioriteta) se ogrevalni krog
nikoli ne izklopi.

• Parameter P11Ogrevalni krog – Konstantna pretočna temperatura

Parameter omogoča nastavitev konstantne temperature vode mešalnega kroga za tipe krogov
RLA, FR in KR.

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

Privzeta nastavitev: Izk

Privzeta nastavitev: 78 °C

• Parameter P12Ogrevalni krog – Minimalna pretočna temperatura

Parameter omogoča nastavitev minimalne temperature vode, ki teče v ogrevalni krog pri krmiljenju
na podlagi ogrevalne krivulje (mešalni krog tip MK).
Funkcija vpliva na morebitno pregretje prostora v ekonomičnih načinih.
Privzeta nastavitev: 15 °C
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• Parameter P13Ogrevalni krog – Maksimalna pretočna temperatura

Parameter omogoča nastavitev maksimalne temperature vode, ki teče v ogrevalni krog pri
krmiljenju na podlagi ogrevalne krivulje (mešalni krog tip MK).
Privzeta nastavitev: 70 °C
Priporočene nastavitve:
talno ogrevanje: 30–40 °C
radiatorsko ogrevanje: 70 - 80 °C
konvektorsko ogrevanje z umetnim vlekom zraka: 80 - 90 °C

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

INFO - V primeru talnega ogrevanja funkcija ščiti tla (talno podlago) pred poškodbami.

• Parameter P14Ogrevalni krog – Povišanje temperature vira

Parameter je namenjen nastavitvi razlike temperature, za katero mora biti vir energije (kotel)
toplejši v primerjavi z želeno temperaturo vode, ki teče v ogrevalni krog.
Privzeta nastavitev: 4 K

• Parameter P15Ogrevalni krog – Zakasnitev izklopa kroga

Parameter je namenjen zakasnitvi izklopa ogrevalnega kroga (po spremembi delovnega načina,
izklopu ogrevalnega kroga itd.).
Gre za zaščito kotla (vira) iz vidika njegove vztrajnosti.
Priporočeni nastavitvi:
0 min - priklop kotla s hranilnikom toplote
15 min - priklop kotla brez hranilnika toplote
Privzeta nastavitev: 0 min
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• Parameter P16Ogrevalni krog – Kritična temperatura kroga

Parameter omogoča nastavitev kritične temperature vode, ki teče v ogrevalni krog. Ščiti ogrevalne
kroge in njihovo opremo pred poškodbami zaradi visoke temperature.
INFO - Funkcija je namenjena za mešalne kroge s tipalom VF.
Zaradi optimalnega spremljanja temperature VF in prekoračitve kritične temperature
ogrevalnega kroga se črpalka ogrevalnega kroga vklopi vsakih 5 minut za 30 sekund.
Privzeta nastavitev: 95 °C
Priporočene nastavitve:
radiatorsko ogrevanje: 95 °C
konvektorsko ogrevanje z umetnim vlekom zraka: 95 °C

• Parameter P18Ogrevalni krog – P-cona

Parameter je namenjen nastavitvi proporcionalne komponente reguliranja mešalnih krogov tip:
MK, KR, FR in RLA.
Spremembo vrednosti je dobro izvajati po malih korakih, pri čemer je treba upoštevati regulirano
vrednost, uporabljen mešalni ventil, hitrost uporabljenega servo pogona itd.
Privzeta nastavitev: krog tip MK, FR, KR – 3,0 %/K
krog tip RLA – 4,0 %/K
INFO - P-cona = »ojačevalnik krmilnega odklona«
(nizka vrednost = mali regulacijski koraki / visoka vrednost = veliki regulacijski koraki)

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

talno ogrevanje: 45 °C

• Parameter P19Ogrevalni krog – Frekvenca odčitavanja

Parameter je namenjen nastavitvi frekvence odčitavanja (shranjevanja) temperature in števila
korakov servo pogona za mešalne kroge tipa MK, KR, FR in RLA.
Privzeta nastavitev: 20 sek
INFO - Kratek interval odčitavanja izboljša natančnost regulatorja, toda zaradi pogostega
vklapljanja krajša življenjsko dobo regulatorja (releja) in servo pogona.
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• Parameter P20Ogrevalni krog – I-cona

Parameter je namenjen nastavitvi integracijske komponente reguliranja mešalnih krogov tip: MK,
KR, FR in RLA.
Privzeta nastavitev: krog tip MK, FR, KR – 160 s
     
   krog tip RLA – 240 s
INFO - -cona = integracijski čas za doseganje želene vrednosti
(zelo kratek čas = nihanje regulatorja / zelo dolg čas = poznejše doseganje zahteve)

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

• Parameter P21Ogrevalni krog – Hitrost servo pogona

Parameter določa hitrost servo pogona (čas zasuka iz ene krajne lege v drugo pod kotom 90°).
Parameter je prikazan samo za mešalne kroge tipa MK, KR, FR in RLA.
Privzeta nastavitev: 120 sek
POZOR - Sem vedno vnašajte dejansko hitrost servo pogona glede na njegovo nazivno vrednost.

• Parameter P24Ogrevalni krog – D-cona

Parameter je namenjen nastavitvi derivacijske komponente reguliranja mešalnih krogov tip MK,
KR, FR RLA.
Tukaj velja, da manjša kot je vrednost, manjši bo vpliv na kakovost reguliranja, previsoka vrednost
lahko povzroči nihanje regulatorja.

Privzeta nastavitev: krog tip MK, FR, KR – 4,0 s
		
   krog tip RLA – 15,0 s
INFO - D-cona = zavora reakcije na spremembo
(prekratek čas = počasna reakcija na spremembo / predolg čas = hitra reakcija na spremembo)
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• Parameter P25Ogrevalni krog – Delovanje v počitniškem načinu

Parameter je namenjen nastavitvi tipa delovanja pri načinu Počitnice
MK, DK.

pri mešalnih krogih tipa

Privzeta nastavitev: STBY
Varianti nastavitve:

STBY – delovanje kot v načinu Standby – ogrevanje na protizmrzovalno sobno temperaturo
na podlagi →
Parametra P08Ogrevalni krog

• Parameter P26Ogrevalni krog – Dinamična zaščita pretočne temperature

Parameter je namenjen aktivaciji posebne funkcije, ki zagotavlja, da je temperatura vode, ki teče
v mešalni krog, vedno za 4 K nižja od temperature kotla (vira) (WF), hranilnika toplote (PF) ali
eksternega kotla (EKF).
Funkcija je aktivna za mešalne kroge tip: MK, KR, FR in RLA.
Privzeta nastavitev: 2 - na podlagi WF, PF, EKF
Varianti nastavitve:
1 – izklopljeno
2 – na podlagi WF, PF, EKF

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

ECO – delovanje kot v načinu Economic – ogrevanje na ekonomično temperaturo

INFO - gre za zaščito proti odvečnemu mešanju kotla (vira) in hranilnika toplote) (proti
razvrednotenju energije).
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• Parameter P28Ogrevalni krog – Priključitev EK

Parameter je namenjen določitvi postavitve eksternega kotla EK glede na hidravlično shemo (tip
priklopa).
Privzeta nastavitev: Izk
Varianti nastavitve:
Vkl – eksterni kotel EK je vključen v ogrevalni krog
Prikaz namestitve eksternega kotla (EK) v krogu

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

ARU10
ARU5

VF2

M

EKS
AF

MKP2

ATMOS

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C

WF

EKF
EK
DKP

ARU10
ARU5

VF2

M

EKS
AF

ATMOS

MKP2

ACD

M
MK2

2 - 6 bar
10 – 15 °C
PF
WF

EKF
EK
DKP

Zahtevo za delovanje eksternega kotla EK bo izdajal ogrevalni krog, v katerega je eksterni
kotel EK nameščen. Dovoljenje (vklapljanje) kroga (1, 2, 3, 4) deluje po standardni logiki,
torej na podlagi temperature kotla WF (priklop brez hranilnika toplote) ali temperature
hranilnika toplote (rezervoarja) PF (priklop s hranilnikom toplote).
Pri delovanju eksternega kotla EK je pri ogrevalnem krogu črpalka izklopljena, tripotni ventil
pa zaprt. Pretok grelnega medija v krogu zagotavlja le črpalka eksternega kotla EK.
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Izk – eksterni kotel EK pred ogrevalnim krogom (razdelilnikom)
Prikaz namestitve eksternega kotla (EK) pred kroge (razdelilnik)
ARU30

ARU10
ARU5

22,5 °c

VF2
Max. 50°C

VF1

AF

ATMOS

MKP1

MKP2

ACD

M

M

MK1
2 - 6 bar
10 – 15 °C

M

MK2

EKS

WF

EK
DKP

ARU30

ARU10
ARU5

22,5 °c

VF2
Max. 50°C

VF1

AF

ATMOS

MKP1

MKP2

ACD

M

M

MK1
2 - 6 bar
10 – 15 °C

M
PF

MK2

EKS

WF

EKF

DKP

EK

Zahtevo za delovanje eksternega kroga EK bo izdajal vsak od ogrevalnih krogov (1, 2,
3, 4). Dovoljenje (vklop) krogov deluje po standardni logiki, torej na podlagi temperature
kotla WF (priklop brez hranilnika toplote) ali temperature hranilnika toplote (rezervoarja)
PF (priklop s hranilnikom toplote) in ob izpolnitvi pogoja → Parameter P04Viri (dosežena
minimalna temperatura EKstart).
INFO - Parameter je viden po aktivaciji eksternega Vira v meniju Hidravlika
podmeni Konfiguracija funkcij/Viri/EK1 (2, 3) - eksterni kotel = Da.
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10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

EKF

→
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• Parameter P30Ogrevalni krog – Sobna regulacija PI
Parameter omogoča vklop učinkovitejši (Proporcionalno Integracijski) način reguliranja
sobne temperature pri krogih tip: MK in DK.
V primeru (Vkl) se izračun pretočne temperature dinamično spreminja glede na potek in
trend sobne temperature.
Privzeta nastavitev: Vkl

• Parameter P31Ogrevalni krog – Sobna regulacija P-cona
10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

Parameter je namenjen nastavitvi konkretnih vrednosti proporcionalnega dela sobne regulacije,
določene v →
Parameter P30Ogrevalni krog.
Funkcija je aktivna za kroge tip MK in DK.
Privzeta nastavitev: 15 %/K
INFO - P-cona = »ojačevalnik regulacijskega odklona« Pri regulaciji sobne temperature
je treba upoštevati dejstvo, da ima sobna temperatura veliko večjo vztrajnost in počasnejši
odziv kot pri regulaciji tripotnega ventila.

• Parameter P32Ogrevalni krog – Sobna regulacija I-cona

Parameter je namenjen nastavitvi konkretnih vrednosti integracijskega dela sobne regulacije,
definirane v →
Parameter P30Ogrevalni krog.
Funkcija je aktivna za kroge tip MK in DK.
Privzeta nastavitev: 60 min
INFO - I-cona = interval odčitavanja za hitrejše doseganje želene temperature.
(prekratek čas = nihanje končnih vrednosti / predolg čas = počasno doseganje želene
temperature)

• Parameter P34Ogrevalni krog – Predlagana temperaturna razlika ogrevalnega kroga

Parameter je namenjen nastavitvi predlagane temperaturne razlike ogrevalnega kroga za optimalni
izračun temperature vode, ki teče v ogrevalni krog.
Namenjen je za ogrevalne kroge tip: MK in DK.
Vrednosti nastavite na podlagi projekta (izračuna) ogrevalnega sistema (velikost in tip radiatorjev).
Privzeta nastavitev: 10 K
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• Parameter P35Ogrevalni krog – Predlagana temperatura ogrevalne vode

Parameter je namenjen nastavitvi predlagane temperature vode izbranega ogrevalnega kroga na
podlagi projekta (načrta) ogrevalnega sistema (velikost in tip radiatorjev / izmenjevalnikov) –
izbrane temperaturne razlike na primer 60/40.
Namenjen je za ogrevalne kroge tip: MK in DK.
Privzeta nastavitev: 60 °C
Priporočene nastavitve (primeri nastavitev):

radiatorsko ogrevanje: 50–80 °C
konvektorsko ogrevanje: 80–90 °C
INFO - Predlagana temperatura bistveno vpliva na pregrevanje ali nedogrevanje objekta.
Če ni uporabljena nobena sobna enota, ne prihaja do samodejnih popravkov temperature
ogrevalne vode.

• Parameter P37Ogrevalni krog – Ime ogrevalnega kroga

Parameter je namenjen poimenovanju ogrevalnega kroga po želji uporabnika.

www.atmos.eu

10. Meni nastavitve – Ogrevalni krog 1 / 2 / 3 / (4)

talno ogrevanje: 35–40 °C
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Splošne funkcije
(Nivo dostopa – Uporabnik - nič / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom
funkcije
.

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Splošne

Meni Splošne funkcije je namenjen nastavitvi posebnih parametrov.
INFO - je aktiven po aktivacije ene od splošnih funkcij v meniju Hidravlika
podmeni Konfiguracija funkcij/Splošne funkcije

→

→

10. Meni nastavitve – Splošne funkcije

Parametri:
• Parameter P01Splošne funkcije – Zakasnitev izklopa PP, ZUP

Parameter je namenjen nastavitvi zakasnitve izklopa za Splošne funkcije PP (izhod zahteve
krogov) in ZUP (izhod zahteve krogov in TSV).
Privzeta nastavitev: 3 min
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Solarno ogrevanje
(Nivo dostopa – Uporabnik - P10 / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom
.
ogrevanje

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Solarno

Parametri:
• Parameter P01Solarno ogrevanje – Vklopna diferenca

Parameter je namenjen nastavitvi vklopne diference (zagona) solarne črpalke SOLP v primeru, da
je temperatura KVLF (KVLF2) na solarnem kolektorju za vklopno diferenco višja od temperature
KSPF (SLVF) v solarnem rezervoarju.

10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje

Meni Solarno ogrevanje je aktiven po aktivaciji funkcije v meniju Hidravlika → → ppodmeni
Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje, kjer se definirajo trije osnovni elementi – KVLF (tipalo
solarnega kolektorja), KSPF (tipalo solarnega rezervoarja) in SOLP (črpalka solarnega kroga).

Privzeta nastavitev: 10 K
KLVF

SOLP

KSPF
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• Parameter P02Solarno ogrevanje – Izklopna diferenca

Parameter je namenjen nastavitvi izklopne diference (izklapljanja) solarne črpalke SOLP v
primeru, da je temperatura KVLF (KVLF2) na solarnem kolektorju za izklopno diferenco nižja
od temperature KSPF (SLVF) v solarnem rezervoarju.
Privzeta nastavitev: 5 K

• Parameter P03Solarno ogrevanje – Minimalni čas delovanja črpalke SOLP

Parameter je namenjen nastavitvi minimalnega časa delovanja solarne črpalke SOLP tako, da bi
bilo mogoče odvesti vso uporabno energijo iz solarnega kolektorja v solarni rezervoar glede na
dolžino cevi.
Privzeta nastavitev: 3 min

10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje

• Parameter P04Solarno ogrevanje – Temperatura vklopa SZV

Parameter je namenjen upravljanju ventila prisiljenih solarnih izgub SZV, ki se odpre pri
prekoračitvi nastavljene temperature na KVLF (KVLF2).
Privzeta nastavitev: Izk
KLVF

SOLP

KSPF

SZV

INFO - Parameter je viden po aktivaciji v meniju Hidravlika →
Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje/SZV – ventil sol. izgub = da.

→ podmeni

• Parameter P05Solarno ogrevanje – Želena temperatura solarnega rezervoarja KSPF

Parameter je namenjen nastavitvi želene temperature solarnega rezervoarja KSPF. Pri doseženi
želeni temperaturi se solarna črpalka SOLP izklopi.
Pri padcu temperature v solarnem rezervoarju za več kot 5 K pod nastavljeno temperaturo se
ogrevanje solarnega rezervoarja obnovi (črpalka SOLP se vklopi).
Privzeta nastavitev: 60 °C
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• Parameter P06Solarno ogrevanje – Delovni način solarnega kroga

Parameter je namenjen nastavitvi tipa delovnega načina solarnega kroga glede na vir toplote, torej
samodejni kotel (na pelete) BRE, eksterni kotel EK in pri ogrevanju rezervoarja TSV glede na
električno ogrevanje.
Privzeta nastavitev: 1 – vzporedno
Variante nastavitve:
1 – vzporedno – solarni krog deluje v normalnem načinu sočasno (paralelno) z virom toplote
(samodejni kotel - BRE, EK, električno ogrevanje).
ATMOS

KVLF
ACD

SLVF
SLV M
BRE

SOLP

FPF

DKP

KSPF

INFO - Ta nastavitev se najpogosteje uporablja takrat, ko se solarno ogrevanje izkorišča kot
dodatni vir toplote.
2 – prioritetno – solarni krog prednostno ogreva hranilnik toplote ali rezervoar za ogrevanje
TSV. Viri toplote (samodejni kotel - BRE, EK, električno ogrevanje) so
izklopljeni (prepovedani) ali pa je njihov zagon odložen (blokiran) s →
Parametrom P07Solarno ogrevanje. Po preteku časa izé → Parametra P07Solarno
ogrevanje
deluje sistem kot v načinu 1 – vzporedno.
INFO - Ta nastavitev se uporablja pri namestitvi dovolj velikih solarnih sistemov, ki brez
težav z energijo zalagajo hranilnik toplote in rezervoar TSV.

10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje

PF

WF

3 – prioritetno TSV – solarni krog prednostno ogreva rezervoar za ogrevanje TSV. Viri
toplote (samodejni kotel - BRE, EK, električno ogrevanje) so izklopljeni
(prepovedani) ali pa je njihov zagon odložen (blokiran) s → Parametrom
P07Solarno ogrevanje.
Parametra P07Solarno ogrevanje deluje sistem kot v
Po preteku časa iz →
načinu 1 – vzporedno.
4 – prioritetno PF – solarni krog prednostno ogreva hranilnik toplote. Viri toplote (samodejni
kotel - BRE, EK, električno ogrevanje) so izklopljeni (prepovedani) ali pa je
njihov zagon odložen (blokiran) s → Parametrom P07Solarno ogrevanje.
Parametra P07Solarno ogrevanje deluje sistem kot v
Po preteku časa iz →
načinu 1 – vzporedno.
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• Parameter P07Solarno ogrevanje – Blokada samodejnega kotla

Parameter je namenjen nastavitvi časa odložitve (blokade) zagona samodejnega kotla, eksternega
kotla ali električnega ogrevanja TSV od trenutka zagona solarnega sistema v prioritetnih načinih
(2, 3, 4), določenih s → Parametrom P06Solarno ogrevanje.

Privzeta nastavitev: Izk

INFO - V Informacijah i je pri aktivni blokadi prikazano stanje »BRE blokirano!«.

• Parameter P08Solarno ogrevanje – Preklapljanje načina vzporedno/prioritetno
10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje

Parameter je namenjen nastavitvi preklopne diference iz prioritetnega v vzporedni način takrat, ko
temperatura v ustreznem solarnem rezervoarju pade za več od nastavljene vrednosti pod želeno
vrednost (SET-POINT pri rezervoarju) zaradi nezadostnega solarnega dobitka. Prioritetni način je
ponovno aktiviran takoj, ko se temperatura v rezervoarju dvigne nad trenutno želeno temperaturo.
Vir toplote (BRE, EK, električno ogrevanje) se zažene samo v primeru, da nastane večja
temperaturna razlika v solarnem rezervoarju zaradi nezadostnega dobitka iz solarnih kolektorjev.
Privzeta nastavitev: Izk

INFO - Parameter je na voljo v primeru nastavitve
vrednosti 1, 3 ali 4.

→

Parametra P06Solarno ogrevanje na

• Parameter P09Solarno ogrevanje – Bilanca solarnega dobitka

Parameter omogoča izvajanje izračuna solarnih dobitkov iz solarnega kolektorja na osnovi
temperature solarnega kolektorja KVLF (KVLF2) in solarnega rezervoarja KSPF (SLVF).
Za natančnejši izračun je priporočena priključitev tipala povratne temperature iz solarnega
izmenjevalnika (KRLF).
Privzeta nastavitev: Izk
INFO - Po nastavitvi parametra na Vkl je v Informacijah i prikazan trenutni in skupni
dobitek iz solarnega kroga.
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• Parameter P10Solarno ogrevanje – RESET solarnega dobitka (ponastavitev)
Parameter je namenjen ponastavitvi solarnih dobitkov za določeno obdobje.
INFO - Ponastavitev izvedete s potrditvijo ukaza Da.

• Parameter P11Solarno ogrevanje – Vrednost pretoka solarnega kroga

Parameter je namenjen nastavitvi pretoka solarnega kroga, ki je potreben za izračun solarnega
dobitka ( → Parameter P09Solarno ogrevanje).

• Parameter P12Solarno ogrevanje – Gostota medija

Parameter je namenjen definiranju gostote tekočine v solarnem krogu (na podlagi podatkov
proizvajalca), ki je potrebna za pravilen izračun solarnega dobitka ( → Parameter P09Solarno ogrevanje).
Privzeta nastavitev: 1.05 kg/l

• Parameter P13Solarno ogrevanje – Toplotna kapaciteta medija

Parameter je namenjen definiranju toplotne kapacitete tekočine v solarnem krogu (na podlagi
podatkov proizvajalca), ki je potrebna za pravilen izračun solarnega dobitka ( → Parameter
P09Solarno ogrevanje).

Privzeta nastavitev: 3.6 kJ/kgK

10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje

Výrobní nastavení: 0,1 l/min

• Parameter P14Solarno ogrevanje – Izklopna temperatura sol. kolektorja

Parameter je namenjen aktivaciji zaščite solarnega kroga (izklop črpalke SOLP) pri visoki
temperaturi medija solarnega kolektorja.
Privzeta nastavitev: Izk
POZOR - Pri vklopu te zaščite nastavite maksimalno varno temperaturo solarnega kolektorja.
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• Parameter P15Solarno ogrevanje – Preklopno obdobje SLV

Parameter je namenjen nastavitvi intervala (časa) kontrole izpolnitve pogojev za napolnitev
rezervoarja (za ogrevanje TSV) s tipalom SLVF, definiranih v → Parameter P16Solarno ogrevanje.
Po doseženi želeni temperaturi na rezervoarju (za ogrevanje TSV) s tipalom SLVF se ventil SLV
preklopi na hranilnik toplote (rezervoar) s tipalom KSPF.
Odštevanje časa se vklopi po napolnitvi rezervoarja (za ogrevanje TSV) s tipalom SLVF in po
preklopu ventila SLV. Po preteku preklopnega obdobja (časa) se preveri stanje napolnjenosti
rezervoarja (za ogrevanje TSV) s tipalom SLVF. Če rezervoar (za ogrevanje TSV) ne dosega
želene temperature, definirane v → Parameter P16Solarno ogrevanje, se ventil SLV preklopi nazaj na
rezervoar (za ogrevanje TSV) s tipalom SLVF.
Privzeta nastavitev: 10 min

KVLF
SLVF
SLV M
SOLP

KRLF

10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje

PF

FPF

KSPF

INFO - Parameter je viden, če je definiran preklopni ventil SLV ( →
Hidravlika/
Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje/SLV/SLVF – preklapljanje sol. rezervoarja = Da).
Rezervoar (za ogrevanje TSV) s tipalom SLVF se polni prednostno.

• Parameter P16Solarno ogrevanje – Žel. temperatura sol. rezervoarja SLVF

Parameter je namenjen nastavitvi želene temperature vode v rezervoarju (za ogrevanje TSV) s
tipalom SLVF.
Parameter določa temperaturo, pri kateri se preklopni ventil SLV po napolnitvi rezervoarja (za
ogrevanje TSV) s tipalom SLVF na želeno temperaturo preklopi na hranilnik toplote (rezervoar)
s tipalom KSPF.
Interval (obdobje) kontrole doseganja želene temperature je določen v → Parameter P15Solarno
ogrevanje
.
Privzeta nastavitev: 60 °C
Hidravlika/
INFO - Parameter je viden, če je definiran preklopni ventil SLV ( →
Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje/SLV/SLVF – preklapljanje sol. rezervoarja = Da).
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• Parameter P17Solarno ogrevanje – Preklopno obdobje KLV

Parameter je namenjen nastavitvi intervala (časa) kontrole temperature solarnih kolektorjev in
posledičnega preklopa ventila KLV za odjem energije iz toplejšega solarnega kolektorja (KVLF
ali KVLF2).
Do kontrole (primerjave) temperatur solarnih kolektorjev v nastavljenem časovnem intervalu
(obdobju) prihaja neprekinjeno.
Privzeta nastavitev: 10 min
KVLF

KVLF2

KLV

M

SOLP

INFO - Parameter je viden, če je definiran preklopni ventil KLV ( →
Hidravlika/
Konfiguracija funkcij/Solarno ogrevanje/KLV/ KVLF2 – preklapljanje sol. rezervoarja =
Da).
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10. Meni nastavitve – Solarno ogrevanje
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SL - 239

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Kalibracija senzorjev
(Nivo dostopa – Uporabnik - nič / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom
senzorje
.

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Kalibracija

Meni Kalibracija senzorjev je namenjena kalibraciji (korekciji) priključenih tipal na posameznih
vhodih. Odčitavane vrednosti tipal (vhodi) je mogoče korigirati v razponu ± 20 K z natančnostjo 0,5 K.

10. Meni nastavitve – Kalibracija senzorjev

INFO - je mogoče izvesti na vhodih: • AF, • WF, • SF, • VF1, • VF2, • AGF, • VI1, • VI2,
• VI3, • VI4, • VI5
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Dimnikar
(Nivo dostopa – Uporabnik - nič / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Dimnikar

.

Meni (funkcija) Dimnikar je namenjena serviserjem in dimnikarjem. Funkcijo aktiviramo pri
prilagoditvah kotla in pooblaščenih meritvah kakovosti zgorevanja.
Po njenem vklopu se kotel ne izklaplja pri doseženi želeni temperaturi, ampak vedno dela do
maksimalnih delovnih temperatur. Presežna energija se odvaja v hranilnike toplote, rezervoar TSV in
ogrevalni sistem ne glede na zahteve objekta.
S funkcijo Dimnikar je mogoče aktivirati vedno le enega od izbranih virov:

Pri kombiniranih kotlih DCxxSP(X), DCxxGSP in kotlih z adaptacijo za gorilnik na pelete (ročno/
preklopiti regulator s
samodejno obratovanje) moramo pred zagonom funkcije Dimnikar
pridržanjem simbolov
/ za 3 sekunde na želeno gorivo (vir).

10. Meni nastavitve – Dimnikar

Kotel – ročni (FAN, PRESS) (ročno polnjenje)
Gorilnik – samodejni (BRE)
Eksterni kotel (EK1, EK2, EK3)

Vklop funkcije Dimnikar izvedemo s pritiskom na gumb Start. Funkcija se samodejno zažene
za 60:00 minut. Podaljšanje časa funkcije Dimnikar izvedemo s pritiskom na gumb Čas +15:00. Vsak
pritisk na gumb Čas +15:00 podaljša čas vklopa funkcije za 15 minut, a največ za skupni čas 60 minut.
Med merjenjem je prikazan tip vira, njegova temperatura (xx °C) in odštevanje časa do samodejnega
konca funkcije Dimnikar.

www.atmos.eu

SL - 241

Navodila za uporabo - SI
Izbira vira in zagon funkcije Dimnikar (Start):

Podaljšanje časa funkcije Dimnikar (Čas +15:00):
10. Meni nastavitve – Dimnikar

Funkcijo Dimnikar je mogoče tudi kadarkoli zaključiti z gumbom Stop.
Končanje (Stop) funkcije Dimnikar:
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Alarmi
(Nivo dostopa – Uporabnik - vse / Serviser - vse)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Alarmi

.

• Vrste ALARMOV:
Logični – alarmi, ki se sprožijo na osnovi neizpolnjene funkcije
Sistemski – alarmi, ki jih povzroči napaka na priključenih napravah ali regulatorju.
Alarmi tipal – vrednosti senzorja izven merilnega razpona. Prekinitev ali kratki stik
senzorja (vodnika).

10. Meni nastavitve – Alarmi

Meni Alarmi je namenjen prikazu zadnjih 20 obvestil o napaki:
logičnih (npr. nedosežena temperatura TSV, prekoračena priporočena temperatura dimnih plinov itd.),
sistemskih (napaka tipala itd.).
Alarmi se prikažejo z datumom in časom v zaporedju, pri katerem se najnovejši prikaže kot prvi
(zgoraj).

Alarmi komunikacije
Alarmi regulatorja
Alarmi omrežne naprave

• Brisanje vseh alarmov

Brisanje vseh alarmov izvedemo s potrditvijo ukaza Da. Brisanje je mogoče izvesti samo na
nivoju serviser OEM ali proizvajalec.

www.atmos.eu

SL - 243

Navodila za uporabo - SI

ACD03/04

Pregled alarmov
Kratica funkcije

Opis

AF

Zunanja temperatura

AF2

Zunanja temperatura št. 2

WF

AGF

WF2

SF

SFB

10. Meni nastavitve – Alarmi

SFINT

Temperatura vode kotla

Temperatura dimnih plinov kotla

Temperatura eksternega kotla EK

Temperatura rezervoarja TSV

Temperatura rezervoarja TSV št. 2
Temperatura potopljenega
rezervoarja TSV

SFR

Povratna temperatura iz rezervoarja TSV

SME

Splošni alarm

RL1

RL2

RL3

Povratna temperatura Mix-1

Povratna temperatura Mix-2

Povratna temperatura Mix-3

RLF

Posredna povratna kontrola

INFO

Informativna temperatura

KVLF

Temperatura solarnega kolektorja

KVLF2

KSPF

Temperatura solarnega kolektorja

Temperatura solarnega rezervoarja

Razlog alarma

Številka

prekinitev

010

kratki stik

011

prekinitev

020

kratki stik

021

prekinitev

030

kratki stik

031

prekoračitev KTMax

033

nedoseganje KTMin

034

prekinitev

040

kratki stik

041

prekoračitev AGFMax

042

prekinitev

050

kratki stik

051

prekoračitev AGFMax

052

prekinitev

060

kratki stik

061

nedoseganje zahteve TSV

063

prekinitev

070

kratki stik

071

prekinitev

080

kratki stik

081

nedoseganje zahteve TSV

083

prekinitev

090

kratki stik

091

aktiven

100

prekinitev

110

kratki stik

111

prekoračitev KTMax

112

prekinitev

120

kratki stik

121

prekoračitev KTMax

122

prekinitev

130

kratki stik

131

prekoračitev KTMax

132

prekinitev

140

kratki stik

141

prekinitev

150

kratki stik

151

prekinitev

160

kratki stik

161

prekoračitev KVLFMax

162

prekinitev

170

kratki stik

171

prekoračitev KVLF2Max

172

prekinitev

180

kratki stik

181

* številke alarmov so samo dodatna informacija
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Tip alarma

Opomba

sistemski

Ogrevanje po AF=P08Sistem, oz. AF2

sistemski

Ogrevanje po AF

sistemski

FAN = OFF, BRE = OFF, DKP = ON
WF > P03Kotel > 10 min

logični

sistemski
logični
sistemski

PF = nedefinirano in Á = aktiven in WF
< P14Kotel > 3 ure
FAN = OFF, BRE = OFF, DKP = ON
po 30 min
EK = OFF, EKP = ON

logični
sistemski

SLP = OFF

logični

po 240 min

sistemski

Ogrevanje po SF

sistemski
logični

po 240 min

sistemski
sistemski
sistemski

MKP1 = OFF, servo pogon MK1 = ZAV

logični
sistemski

MKP2 = OFF, servo pogon MK2 = ZAV

logični
sistemski

MKP3 = OFF, servopohon MK3 = ZAV

logični
sistemski

RLP = OFF

sistemski
sistemski

SOL = OFF

logični
sistemski

SOL = OFF

logični
sistemski

SOL = OFF

Navodila za uporabo - SI

KRLF

Povratna temperatura solarnega
kroga

prekinitev

190

kratki stik

191

SLVF

Temperatura solarnega rezervoarja
št. 1

prekinitev

200

kratki stik

201

prekinitev

210

kratki stik

211

nedoseganje zahteve
TSV

213

prekinitev

220

kratki stik

221

prekinitev

230

kratki stik

231

prekinitev

240

kratki stik

241

prekinitev

250

kratki stik

251

prekoračitev VF1Max

252

logični

nedoseganje zahteve VF1

253

logični

prekinitev

260

kratki stik

261

prekoračitev VF2Max

262

logični

nedoseganje zahteve VF2

263

logični

prekinitev

270

kratki stik

271

prekoračitev VF3Max

272

logični

nedoseganje zahteve VF3

273

logični

prekinitev

280

kratki stik

281

PF

Zgornja temperatura hra. toplote

PF2

2. temperatura hra. toplote

PF3

3. temperatura hra. toplote

FPF

Spodnja temperatura hra. toplote

VF1

VF2

VF3

RSNEMix

RSMix1

RSMix2

RSMix3

Pretočna temperatura Mix-1

Pretočna temperatura Mix-2

Pretočna temperatura Mix-3

Sobna temperatura kroga NEMix

Sobna temperatura kroga Mix1

Sobna temperatura kroga Mix2

Sobna temperatura kroga Mix3

UHF

Temperatura hladilnika

BRSP

Blokada gorilnika

ANF
MODEM

290

kratki stik

291

nedoseganje zahteve RS

293

prekinitev

300

kratki stik

301

nedoseganje zahteve RS

303

prekinitev

310

kratki stik

311

nedoseganje zahteve RS

313

prekinitev

320

kratki stik

321

cikel < 1 sek

SOL = OFF

sistemski

PF = P1Hranilnik

logični

Če Á = aktiven
in PF < P01Hranilnik toplote > 3 ure

sistemski
sistemski
sistemski
sistemski

sistemski

sistemski

sistemski
logični
sistemski
logični
sistemski
logični
sistemski

BRE po PF

MKP1 = OFF, servo pogon MK1 = ZAV

MKP2 = OFF, servo pogon MK2 = ZAV

MKP3 = OFF, servo pogon MK3 = ZAV

Ogrevanje brez sobnega popravka
po 180 min
Ogrevanje brez sobnega popravka
po 180 min
Ogrevanje brez sobnega popravka
po 180 min
Ogrevanje brez sobnega popravka

logični

po 180 min

sistemski

UHK = OFF

330

sistemski

BRSP = log 0

Vklopni kontakt

cikel < 1 sek

340

sistemski

ANF = log 0

cikel < 1 sek

350

sistemski

MODEM = log 0

kratki stik

401

sistemski

Ista naslova GR

402

sistemski

501

sistemski

502

sistemski

100x

sistemski

Napaka komunikacije

COM

Navzkrižna naslova

NET

283

prekinitev

sistemski

Modem

COM

EPROM

nedoseganje zahteve RS

sistemski

Napaka programa
Poškodovan pomnilnik
Napaka omrežne naprave

xyz
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Geslo
(Nivo dostopa – Uporabnik - Otroška ključavnica / Serviser - izbrani nivoji)
Nastavitve izvajamo pod gumbom

(vstop v meni), pod katerim kliknemo na simbol Geslo

.

Meni Geslo je namenjeno prijavi in odklepanju različnih funkcij regulatorja.

10. Meni nastavitve – Geslo

• Pooblastilo

Namenjeno je vnosu številčne kode za odklepanje (prijavo) na višjo raven pooblastil, ki omogoča
izvajanje sprememb nastavitev.
Po vnosu ustreznega gesla (kode) za izbrani nivo se na prvi strani zaslona orodja obarvajo.
Tip obarvanja – nivo pooblastila
bela = uporabnik
rumena = serviser
rdeča = OEM
modra = proizvajalec

• Razširitev sistema

Namenjena je vnosu številčne koda za odklepanje drugih funkcij, kot je na primer odklepanje
nemškega jezika pri izvedbi CZ/EN.

SL - 246
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11. MENI INFORMACIJE i
V meniju Informacije i najdete praktično vse potrebne informacije o regulatorju ACD03/04 in ogrevalnem
sistemu.

Informacije so razvrščene v naslednjem zaporedju:
Alarmi – obvestila o nepriključenih ali okvarjenih tipalih in priključenih periferijah (črpalkah,
servo pogonih, gorilniku ...)

i

Temperature – informacije o temperaturah in priključenih tipalih
Oznaka in njen opis
(npr. AF - zunanja)
Priključitev na sponko in trenutno odčitana vrednost (npr. AF
-6,5 °C)

www.atmos.eu

11. Meni Informacije

Če je trenutno aktiven kateri od alarmov, je pri simbolu » " " « na prvem zaslonu prikazan
indeks s številom alarmov.
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		 Kotel, Hranilnik toplote, Kotlovska črpalka, TSV, Krog 1, 2 , 3, 4, Solarno ogrevanje itd.
– informacije o napravah, stanjih in temperaturah

		
Sistemske informacije
Verzija programa (programske opreme)
Verzija zagonskega upravljalnika
Verzija strojne programske opreme
Serijska številka regulatorja

		
11. Meni Informacije

SL - 248
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12. PREGLED MENIJEV IN NJIHOVIH PARAMETROV
Meni SISTEM
Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Privzeta nastavitev

Jezik

-

-

P02

Dovoljenje
programov

1 - teden A
2 - teden A, B, C

1 - teden A

P04

Temperatura prehoda v poletni način

(P05 + 1 K) ‒ 40

20 °C

P05

Temperatura zaščite pred zmrzovanjem

-20 ‒ (P04 - 1 K)

-5 °C

P07

Dovoljenje za temperaturo udobnega obdobja
časovnega programa

Izk / Vkl

Vkl

P08

Fiksna zunanja temperatura

-20 ‒ 20 °C

0,0 °C

P09

Podnebno območje

-20 ‒ 20 °C

-12 °C

P10

Tip zgradbe

1 – lahka
2 – srednja
3 – težka

2 – srednja

P11

Čas samodejnega izhoda iz menija

1 ‒ 60 min

5 min

P12

Zaščita pred blokado

Izk / Vkl

Izk

P13

Prikaz alarmov

Izk / Vkl

Izk

P14

Informacije – zadnja lokacija

Izk / Vkl

Izk

P15

Uporabniško geslo uporabnika (Otroška
ključavnica)

-

0

P16

Servisno geslo

-

-

P17

Geslo tehnika OEM

-

-

P18

Predlagana sobna temperatura

0 ‒ 30 °C

20 °C

P20

Nastavitev svetlosti zaslona

10 ‒ 100 %

100 %

P21

Nastavitev svetlosti zaslona - ohranjevalnik 10 ‒ 40 %
zaslona

15 %

P25

Zaščita pred zmrzovanjem – tek

1 ‒ 120 min

Izk (20 min)

P26

Zaščita pred zmrzovanjem – mirovanje

1 ‒ 120 min

Izk (60 min)

P28

Privzete vrednosti parametrov

P29

Tovarniška
(ponastavitev)

P30

Nastavitve varnostnega kopiranja / obnovitve

P31

Posodobitev programa

za

načrtovanje

nastavitev

tedenskih

regulatorja
Obnovi
Varnostno kopiraj

www.atmos.eu
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Parameter Opis
P01
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Meni KOTEL
Parameter Opis
P02

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Minimalna delovna temperatura kotla KTmin 20 ‒ P03 - (P06 + 1 K)

Privzeta nastavitev
85 °C

P03

Maksimalna delovna temperatura kotla KTmax P02 + (P06 + 1 K) ‒ 105 °C

95 °C

P04

Vklopna temperatura kotlovske črpalke DKP -4 ‒ 40 °C

s hranilnikom toplote: 30 °C
brez hranilnika toplote: 70 °C

P05

Izklopna diferenca DKP

1 ‒ 30 K

2K

P06

Vklopna diferenca FAN, PRESS, BRE

1 ‒ 30 K

3K

P07

Priporočena temperatura dimnih plinov 50 ‒ 400 °C
FAN, PRESS

Izk (180 °C)

P08

FAN čas delovanja ventilatorja pri vžigu

5 ‒ 90 min

60 min

P09

Čas prezračevanja FAN, PRESS

0,5 ‒ 10 min

3,0 min

P10

Maksimalna temperatura dimnih plinov za FAN 100 ‒ 400 °C

400 °C

P11

Temperatura dimnih plinov za servo loputo 50 ‒ 400 °C
SEKGS

180 °C

P12

Izklopna diferenca servo lopute SEKGS

1 ‒ 30 K

10 K

20 ‒ 95 °C

75 °C

P13

Priporočena temperatura dimnih plinov za BRE

P14

Sprostitev ogrevalnih krogov

Izk

P15

Izklopna diferenca sprostitve

1 ‒ 30 K

2K

P16

Prisilne izgube kotla

Izk / Vkl

Izk

P17

Krmiljenje DKP

1 - na podlagi WF
2 - na podlagi WF a AGF
3 - na podlagi WF a BRE

1 - na podlagi WF - za
samodejni kotel na pelete in za
nekrmiljeni kotel
2 - na podlagi WF a AGF - za
kotel z ročnim polnjenjem in
kombinirane kotle (DCxxSP,
DCxxGSP)

P18

Minimalna temperatura dimnih plinov AGFmin

50 ‒ 380 °C

80 °C

12. Pregled menijev in njihovih parametrov

P19

Zaključni tek DKP pri dogorevanju BRE

1 ‒ 30 min

10 min

P20

Zaščita kotla po DKP

Izk / Vkl

po hidravlični shemi

P21

Delovanje FAN pri kombiniranih kotlih

Izk
1 - BRE
2 - BRE + čas
3 - BRE + AGF
4 - AGF

Izk

P22

Poletno ogrevanje TSV s kotlom

Izk / Vkl

Izk

P23

Preklapljanje med viri

1-ročno
2-avtomatsko

1-ročno

P24

Zakasnitev izklopa FAN

1 ‒ 60 min

20 min

P25

Prikaz AGF

Izk / Vkl

Vkl

P26

Reset delovnih ur DKP

-

-

P27

Reset delovnih ur BRE

-

-

P37

Ime kotla + serijska številka kotla

-

-

P38

Ime gorilnika + serijska številka gorilnika

-

-

SL - 250
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Meni HRANILNIK TOPLOTE
Parameter Opis

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Privzeta nastavitev

P01

5 ‒ (P02 - 1 K)

40 °C

Minimalna temperatura PFmin

P02

Maksimalna temperatura PFmax

(P01 + 1 K) ‒ 110

110 °C

P03

Povečanje zahteve po zmogljivosti

0 ‒ 20 K

5K

P04

Preklopna razlika PFmin

0 ‒ 50 K

2K

P05

Prisilne izgube

Izk / Vkl

Vkl

P08

Zaščita hranilnika med praznjenjem

Izk / Vkl

Vkl

P09

Zaščita hranilnika med polnjenjem

Izk / Vkl

Vkl

P10

Delovni način hranilnika

1 - hranilnik
2 - izravnalnik

po izbrani hidravlični shemi

5 ‒ 110 °C

P14

Minimalna vrednost zahteve hranilnika

P15

Izklopna diferenca DKP zaščite pri polnjenju -10 ‒ 10 K

-3 K

P16

Vklopna diferenca DKP zaščite pri polnjenju -2 ‒ 10 K

0K

Nastavitev

70 °C

Meni TSV
Parameter Opis

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Privzeta nastavitev

Nastavitev

P02

Antilegionelna zaščita

Izklopljeno
Izklopljeno
Ponedeljek-Torek-Sreda-Četrtek-PetekSobota-Nedelja
Vsak dan

P03

Antilegionelna zaščita - čas

- poljubna možnost za izbiro časa

P04

Antilegionelna zaščita - temperatura

60 ‒ 90 °C

65 °C

P06

Maksimalna temperatura TSV

20 ‒ 90 °C

65 °C

P07

Način ogrevanja TSV

1 - vzporedno
2 - prioritetno
3 - pretočna temperatura
4 - zunanja temperatura
5 - pomožno ogrevanje
6 - preklopni ventil
7 - zunanje polnjenje
8 - samo ESLP

1 - vzporedno

P08

Zaščita hranilnika med polnjenjem

Izk / Vkl

Vkl

P09

Zvišanje zahteve za vir

0 ‒ 20 K

5K

P10

Diferenca ogrevanja TSV

1 ‒ 20 K

5K

P11

Podaljšanje časa polnjenja SLP (zaključni 5 ‒ 360 min
tek)

5 min

P12

Dodelitev
delovnega
(cirkulacijska črpalka)

nedodeljeno

P13

Delovanje ZKP

načina

ZKP Krog 1 - 3 (4)
TSV
1 ‒ 60 min

15 min

P14

Premor ZKP

1 ‒ 60 min

15 min

P15

Diferenca med SF in SFR

Izk / Vkl

Izk

P16

Izklopna diferenca SLP

1‒3K

2K

P17

Vklopna diferenca SLP

4 ‒ 10 K

5K

P18

Način ESLP

1 - celo leto
2 - v zimskem času
3 - v poletnem času

1 - celo leto

P19

Podaljšanje časa polnjenja ESLP

-

-

P37

Ime kroga TSV

-

-

www.atmos.eu
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Meni OGREVALNI KROG 1 / 2 / 3 / (4)
Parameter Opis

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

P01

Delovanje črpalke v minimalnem režimu

ECO – ekonomični tek črpalke
OFF – črpalka je v načinu Economic povsem izklopljena
ON – črpalka trajno teče

P02

Ogrevalna krivulja (Temperaturni eksponent) 1,0 … 1,3 - talno ogrevanje
1,3 … 2,0 - radiatorsko ogrevanje
2,0 … 3,0 - konvektorsko ogrevanje

P07

Omejitev ogrevanja (poletna zaustavitev)

1 - 30 K

Privzeta nastavitev

Izk

P08

Zaščita pred zmrzovanjem - sobna temperatura 0,0 - 30,0 °C

8 °C

P09

Funkcija sobnega termostata

Izk

P11

Konstantna pretočna temperatura

P12

Minimalna pretočna temperatura

P13

Maksimalna pretočna temperatura

P14

Povišanje temperature vira

P15

Zakasnitev izklopa kroga

0 min - priklop kotla s hranilnikom toplote 0 min
15 min - priklop kotla brez hranilnika
toplote

P16

Kritična temperatura kroga

talno ogrevanje: 45 °C
95 °C
radiatorsko ogrevanje: 95 °C
konvektorsko ogrevanje z umetnim vlekom zraka: 95 °C

P18

P-cona

1,0

0,5 - 10,0 K

78 °C
15 °C
30 - 40 °C - talno ogrevanje
70 °C
70 - 80 °C - radiatorsko ogrevanje
80 - 90 °C - konvektorsko ogrevanje z
umetnim vlekom zraka
4K

-

10,0

%K

krog tip MK, FR, KR - 3,0 %/K
krog tip RLA - 4,0 %/K

12. Pregled menijev in njihovih parametrov

P19

Pogostost odčitavanja

10 - 120 s

15 sek

P20

I-cona

60 - 600 s

krog tip MK, FR, KR – 160 s
krog tip RLA – 240 s

P21

Hitrost servo pogona

30 - 180 s

120 sek

P24

D-cona

1,0 - 20,0 s

krog tip MK, FR, KR – 4,0 s
krog tip RLA – 15,0 s

P25

Delovanje v počitniškem načinu

ECO – delovanje kot v načinu Economic
STBY – delovanje kot v načinu Standby

STBY

P26

Dinamična zaščita pretočne temperature

1 – izklopljeno
2 – po PF, WF

2 - po PF, WF

P28

Priključitev EK

Izk - eksterni kotel EK pred ogrevalnim krogom Izk
Vkl - eksterni kotel EK v ogrevalnem krogu

P30

Sobna regulacija PI

Izk / Vkl

Vkl

P31

Sobna regulacija P-cona

1 - 100 %K

15 %/K

P32

Sobna regulacija I-cona

10 - 500 min

60 min

P34

Predlagana temperaturna razlika ogrevalnega kroga

2 - 10 K

10 K

P35

Predlagana temperatura ogrevalne vode

20 - 95 °C

60 °C

P37

Ime ogrevalnega kroga

SL - 252
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Meni VIRI
Parameter Opis

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Privzeta nastavitev

P04

10 ‒ (P05 - 1 K)

40 °C

Privzeta temperatura EKstart

P05

Minimalna temperatura EKmin

(P04 + 1 K) ‒ (P05 + 4 K)

80 °C

P06

Izklopna diferenca EK dif

1‒7K

3K

P07

Maksimalna temperatura EKmax

(P05 + 4 K) ‒ 95 °C

95 °C

P08

Poletno ogrevanje TSV s pomočjo EK

Izk / Vkl

Izk

P09

Udobno delovanje EHP

Izk / Vkl

Vkl

P10

Poletno ogrevanje TSV s pomočjo EHP

Izk / Vkl

Izk

P11

Zakasnjeni zagon EHP

0 ‒ 480 min

60 min

P16

Prisilne izgube EK

Izk / Vkl

Vkl

P37

Ime vira

-

-

Nastavitev

Meni SPLOŠNE FUNKCIJE
Parameter Opis
P01

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Zakasnitev izklopa PP, ZUP

Privzeta nastavitev

Nastavitev

3 min

Parameter Opis

Razpon nastavitev / Vrednosti nastavitev

Privzeta nastavitev

P01

Vklopna diferenca

8 - 30 K

10 K

P02

Izklopna diferenca

2-7K

5K

1 - 10 min

3 min

P03

Minimalni čas delovanja črpalke SOLP

P04

Temperatura vklopa SZV

Izk

P05

Želena temperatura solarnega rezervoarja 20 - 110 °C
KSPF

75 °C

P06

Delovni način solarnega kroga

1 – vzporedno
2 – prioritetno
3 – prioritetno TSV
4 – prioritetno PF

1 – vzporedno

P07

Blokada avtomatskega kotla

P08

Preklapljanje načina vzporedno/prioritetno

10 - 50 K

Izk

P09

Bilanca solarnega dobitka

P10

RESET solarnega dobitka (ponastavitev)

P11

Pretok v solarnem ogrevalnem krogu

Izk
Izk
0,1 - 30,0 l/min

0,1 l/min

P12

Gostota medija

0,80 - 1,20 kg/l

1.05 kg/l

P13

Kapaciteta toplotnega medija

2,0 - 5,0 kJ/kgK

3.6 kJ/kgK

P14

Temperatura izklopa solarnega ogrevanja

25 - 210 °C

Izk

P15

Preklopno obdobje SLV

10 - 60 min

10 min

P16

Žel. temperatura sol. rezervoarja SLVF

20 - 110 °C

60 °C

P17

Preklopno obdobje KLV

10 - 60 min

10 min

www.atmos.eu
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13. SOBNE ENOTE
Sobna enota (tipalo) ARU5
OPIS
Sobna enota ARU5 je pasivno tipalo sobne temperature, dobavlja se kot
pritiklina elektronskega regulatorja ACD03/04. Namenjena je merjenju
sobne temperature, da bi lahko elektronski regulator ACD03/04 optimiziral
ogrevanje (temperaturo vode) za izbrani ogrevalni krog.
Tehnični podatki sobne enote Tipalni element: NTC 20 kΩ
Stopnja zaščite: IP20
Zaščita pred električnim udarom: III
Priključne sponke: vodnik s presekom 0,2 do 0,75 mm2
Dimenzije (ŠxVxG): 80x80x25 mm
Okolje
Prostori: notranji
Delovna temperatura: -30 ÷ +60 °C
Temperatura shranjevanja: -30 ÷ +50 °C
Vlažnost: 0 do 90 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
MONTAŽA
Sobna enota ARU5 je namenjena za fiksno montažo na steno z dvema vijakoma (4x35) in vložkoma
(6x30) ali na namestitveno ohišje. Pristop k montažnim odprtinam in priključnemu bloku je možen po
odstranitvi sprednjega dela ohišja. Paziti je treba, da ne bi prišlo do mehanske poškodbe temperaturnega
tipala.

13. Sobne enote

MESTO MONTAŽE
Stensko enoto je treba postaviti na višino približno 1,2 do 1,5 m na nevtralno mesto, to pomeni na
referenčno mesto za vse prostore (ogrevalni krog). Za postavitev je dobro izbrati eno od notranjih
vmesnih sten najhladnejšega bivalnega prostora.
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Stenska enota ne sme biti postavljena na teh mestih:
• na mestih z neposredno sončno svetlobo (upoštevanje sezonskih nihanj);
• v bližini naprav, ki razvijajo toploto, kot so televizorji, hladilniki, stenske svetilke, grelna telesa ipd.;
• na stenah, za katerimi so speljane cevi za ogrevanje ali toplo vodo ali kjer kurijo peči;
• na zunanjih stenah;
• v kotih stenskih niš, regalov ali za zavesami (zaradi nezadostnega kroženja zraka);
• v bližini vrat neogrevanega prostora (zaradi vliva tujega hladu).
ELEKTRIČNA POVEZAVA
Za povezavo uporabimo oklopljen kabel z dvema žilama s presekom 0,2 do 0,75 mm2. Oklop na
strani krmilne enote ACD03/04 priključimo na zaščitno sponko PE. Na strani sobne enote pustimo
oklop nepriključen.
Priporočamo, da priključni kabel napeljete izolirano od vodnikov 230 V in drugih napeljav električnega
voda (vsaj 5 cm).

čidlo

Priporočeni tip kabla
PVC oklopljen dvožilni kabel - koda: S0636
Silikonski oklopljen dvožilni kabel - koda: S0637
Splošna shema priključitve

POZOR - Sobno enoto (tipalo) ARU5 vedno priključujemo na variabilne vhode. Predvsem
na vhoda VI4 (sponki 23–24) in VI5 (sponki 25–26). Alternativno lahko uporabimo vhoda
VI2 ali VI3.
Pri sobni enoti ARU5 (tipalo) je možna zamenjava vodnikov (ne velja za oklope).

www.atmos.eu
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Sobna enota s korekcijo temperature ARU10
OPIS
Sobna enota ARU10 je namenjena preprostemu upravljanju ogrevalnega
kroga, informiranju o nastavljenih načinih in merjenju sobne temperature
in vlažnosti. S pomočjo vrtljivega kolesca omogoča korekcijo želene
temperature v prostoru. S pomočjo preklopnega gumba omogoča spremembo
načina (obratovanja).
Sobna enota ARU10 omogoča elektronskemu regulatorju ACD03/04, da optimizira ogrevanje objekta
(temperaturo vode za izbrani ogrevalni krog).
Tehnični podatki sobne enote
Napajalna napetost: 12 VDC (5,0 VDC ÷ 14,0 VDC)
Maks. odjem: 10 mA / 5,0 V (5 mA / 12 V) Stopnja zaščite: IP20
Zaščita pred električnim udarom: III
Priključne sponke: vodnik s presekom 0,2 do 0,75 mm2
Komunikacijska linija: ATMOSNET - dolžina kabla maks. 200 m
Dimenzije (ŠxVxG): 80x80x44 mm
INFO - z enega regulatorja ACD03/04 je mogoče napajati 3 (5) sobne enote ARU10
Okolje
Prostori: notranji
Delovna temperatura: -20 ÷ +50 °C
Temperatura shranjevanja: -20 ÷ +50 °C
Vlažnost: 0 do 90 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
MONTAŽA
Sobna enota ARU10 je namenjena za fiksno montažo na steno z dvema vijakoma (4x35) in vložkoma
(6x30) ali na namestitveno ohišje. Pristop k montažnim odprtinam in priključnemu bloku je možen
po odstranitvi sprednjega dela ohišja. Treba je zagotoviti ravno podlago, da se ne bi upognila zadnja
stena ohišja in bi prišlo do slabega kontakta v konektorju priključnega bloka.
Sobna enota se standardno napaja neposredno z regulatorja ACD03/ACD04 (štirižilni kabel).

13. Sobne enote

POZOR - Delavec, ki izvaja montažo in popravila elektronskega regulatorja ACD03/04
in opreme, mora biti ustrezno strokovno usposobljen. Vsa dela je treba izvajati v skladu z
veljavnimi standardi in varnostnimi predpisi!
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MESTO MONTAŽE:
Stensko enoto je treba postaviti na višino približno 1,2 do 1,5 m na nevtralno mesto, to pomeni na
referenčno mesto za vse prostore (ogrevalni krog).
Za postavitev je dobro izbrati eno od notranjih vmesnih sten najhladnejšega bivalnega prostora.
Stenska enota ne sme biti postavljena na teh mestih:
• na mestih z neposredno sončno svetlobo (upoštevanje sezonskih nihanj);
• v bližini naprav, ki razvijajo toploto, kot so televizorji, hladilniki, stenske svetilke, grelna telesa ipd.;
• na stenah, za katerimi so speljane cevi za ogrevanje ali toplo vodo ali kjer kurijo peči;
• na zunanjih stenah;
• v kotih stenskih niš, regalov ali za zavesami (zaradi nezadostnega kroženja zraka);
• v bližini vrat neogrevanega prostora (zaradi vliva tujega hladu).

A

B

GND

+ 12 V

ELEKTRIČNA POVEZAVA
Za povezavo uporabimo oklopljen štirižilni kabel (dve parici) s presekom 0,2 do 0,75 mm2. En par je
namenjen napajanju, drugi pa prenosu podatkov. Oklop na stranki elektronskega regulatorja ACD03/
ACD04 priključimo k zaščitni sponki PE. Na strani sobne enote pustimo oklop nepriključen.
Priporočamo, da priključni kabel napeljete izolirano od vodnikov 230 V in drugih napeljav električnega
voda (vsaj 5 cm).

Priporočeni tip kabla J-Y(ST)Y 2x2x0,8 presek 0,5 mm2 - koda: S0659
Splošna shema priključitve

PE
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B
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B
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ARU10

+12 V

ARU10

Druge sobne enote za
ogrevalni krog 2 (3)

ARU10 - za
ogrevalni krog 1

		
POZOR - Sobno enoto ARU10 priključujemo na komunikacijo 12V/A/B/GND (sponke
27–30 ali 31–34). Sobne enote vedno priključujemo zaporedno v serijo.
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SPREMEMBA TRENUTNE TEMPERATURE PROSTORA		
Spremembo trenutne temperature v prostoru izvedemo z zasukom
upravljalnega kolesca. Z zasukom v smeri urnega kazalca (+) zvišujemo
želeno temperaturo v prostoru za 0,5 do 3 K (°C) v primerjavi z nastavljeno
vrednostjo v regulatorju ACD03/04.
Z zasukom proti smeri urnega kazalca (-) znižujemo želeno temperaturo v
prostoru za 0,5 do 3 K (°C) v primerjavi z nastavljeno vrednostjo v regulatorju
ACD03/04.
Če je upravljalno kolesce v vodoravnem položaju (na največji točki), je
korekcija temperature nična (izklopljena).
Ena točka = 1 K (°C) – želeno temperaturo je mogoče spremeniti (korigirati) po 0,5 K (°C).

PREKLAPLJANJE DELOVNIH NAČINOV
S pomočjo gumba je mogoče preklapljati iz ene vrste delovnega načina
na drugi. To se izvaja s kratkim pritiskom na gumb tolikokrat, dokler ni
nastavljen želeni način (prikazano s prižgano diodo).
Preklapljati je mogoče med naslednjimi štirimi načini delovanja:
Trajno delovanje - COMFORT (dan)
Pri tej vrsti delovanja se ogrevalni krog trajno regulira na UDOBNO temperaturo (dan), nastavljeno
na regulatorju ACD03/04, pri čemer se upošteva položaj vrtljivega kolesca (korekcija želene
temperature).
Korekcija temperature je aktivna v primeru, da dioda trajno sveti.
Samodejno delovanje - AUTO
Pri tej vrsti delovanja se ogrevalni krog trajno regulira na podlagi programa, nastavljenega v regulatorju
ACD03/04, pri čemer se upošteva položaj vrtljivega kolesca (korekcija želene temperature).
Korekcija temperature je aktivna v vseh načinih dan/noč v primeru, da dioda trajno sveti.

13. Sobne enote

Samodejno delovanje z začasno korekcijo
Pri tej vrsti delovanja se ogrevalni krog trajno regulira na podlagi programa, nastavljenega v regulatorju
ACD03/04, pri čemer se kratkoročno upošteva položaj vrtljivega kolesca (korekcija želene temperature).
Korekcija temperature je aktivna samo v času trajanja trenutnega obdobja – dioda trajno sveti. Po
spremembi časovnega obdobja (glej nastavitve v regulatorju ACD03/04) se korekcija izklopi in sobna
temperatura se samodejno preklopi v normalni način AUTO - - dioda utripa.
POZOR: utripajoča dioda v normalnem načinu AUTO - pomeni, da sobna enota deluje na podlagi
nastavljenih vrednosti (temperatur) v regulatorju ACD03/04 ne glede na položaj vrtljivega kolesca
(brez korekcije).
Za novo aktivacijo korekcije temperature zavrtite kolesce za več kot 0,5 K (°C) ali za kratko pritisnite na
gumb . Če je upravljalno kolesce v vodoravnem položaju (na največji točki), je korekcija temperature
ničelna (izklopljena) in te vrste obratovanja (začasna korekcija) torej ni mogoče nastaviti. Prav tako se z
zasukom kolesca na največjo točko (»0«) zaključi način začasne korekcije in delovanje preide na način
AUTO - .
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Trajno delovanje - ECONOMIC (noč)
Pri tej vrsti delovanja se ogrevalni krog trajno regulira na ekonomično temperaturo (noč), nastavljeno
v regulatorju ACD03/04, pri čemer se upošteva položaj vrtljivega kolesca (korekcija želene
temperature). Korekcija temperature je aktivna v primeru, da dioda trajno sveti.
Signalizacija LED
Delovni način
Samodejno delovanje s trajno korekcijo - AUTO
Samodejno delovanje z začasno korekcijo
Trajno delovanje - COMFORT (dan)
Trajno delovanje - ECONOMIC (noč)
Obisk - začasna UDOBNA temperatura (nastavljena na ACD03/04)
Odsotnost - začasna EKONOMIČNA temperatura (nastavljena na ACD03/04)
Počitnice - začasni STBY-zaščita proti zmrzovanju/trajni Ecnomic (nastavljen na ACD03/04)
STBY - Način Standby
Enota ARU10 je pravilno združena, vendar krmiljenje ni dodeljeno nobenemu krogu
Enota ni združena / Neuspešna KOMUNIKACIJA = utripanje vseh LED / 1x min
Načine v sivem polju nastavljamo na regulatorju ACD03/04

- Kontrolna lučka LED trajno sveti
- Kontrolna lučka LED utripa

NASLAVLJANJE PRIKLJUČNEGA BLOKA – ZDRUŽEVANJE Z ACD03/04
Po priključitvi sobne enote na komunikacijsko linijo (štirižilni kabel) moramo dodati sobno enoto
na seznam naprav na liniji. To se izvede z združevanjem priključenega izdelka (sobne enote) z
regulatorjem ACD03/04.
Regulator omogoča več načinov združevanja, izberemo torej tistega, ki je za nas najprimernejši.

13. Sobne enote

POZOR - V primeru, da dioda pod dvema simboloma sveti sočasno, je sobna enota v
posebnem načinu ( - - ) korekcija temperature pa je aktivna na podlagi nastavitve
vrtljivega kolesca. Te načine je mogoče nastaviti samo na regulatorju ACD 03/04.
Če utripa LED pri katerem od delovnih načinov, gre za stanje brez upoštevanja položaja
vrtljivega kolesca (brez korekcije temperature). Za aktivacijo korekcije je treba zasukati
kolesce za več kot 0,5 K ali za kratko pritisniti na gumb .

INFO - Če enota ni pravilno združena z regulatorjem ACD03/04, vse diode LED utripajo
naprej.

www.atmos.eu
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• Združevanje
Združevanje sobnih enot (naprav) ARU10 z regulatorjem ACD 03/04.
Na regulatorju ACD03/04 pod gumbom (v meni) kliknemo na simbol Hidravlika
pomaknemo in kliknemo na gumb Komunikacija in gremo na združevanje:

in se nato

Pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote. Izberemo sobno enoto, ki jo želimo
vklopiti, in jo aktiviramo na Da ( → Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote).
Regulator omogoča definiranje do 5 sobnih enot ARUa, ARUb, ARUc, ARUd in ARUe, standardno
za vsak krog eno (Krog 1, 2, 3 in 4 ter TSV).
INFO - Preddefinirana privzeta nastavitev: za krog 1 – enota ARUa in tipalo RSEa, za krog
2 – enota ARUb in tipalo RSEb, za krog 3 – enota ARUc in tipalo RSEc, ...

Osnovni koncept upošteva nastavitve na način ena sobna enota za en ogrevalni krog. Zato je po
vklopu (aktivaciji) sobne enote (Da) izbrani sobni enoti samodejno dodeljen preddefinirani ogrevalni
krog (enoti ARUa je dodeljen Krog 1, enoti ARUb je dodeljen krog 2, enoti ARUc je dodeljen Krog
3 itd.).
Hkrati je krogu samodejno dodeljeno tudi tipalo sobne temperature RSE izbrane enote. Vse ob
predpostavki, da še ni bilo dodeljeno drugo tipalo in enota.

Regulator omogoča tudi koncept ena sobna enota za več ogrevalnih krogov ali več sobnih enot za
en ogrevalni krog.
INFO - V primeru, da izberemo več tipal (več sobnih enot za en ogrevalni krog), bo
regulator delal z njihovo povprečno vrednostjo (TRSEa + TRSEb / 2).

13. Sobne enote

Povezava z regulatorja ACD 03/04 z vnosom naslova
Na regulatorju ACD 03/04 pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote ( →
Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote). Izberemo sobno enoto, ki jo želimo vklopiti in jo aktiviramo
z nastavitvijo na Da.
V meniju se vrnemo korak nazaj s klikom na simbol
na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na (izberemo) aktivirano enoto,

Kliknemo na gumb Naprava in izberemo konkretni tip sobne enote (naprave) ARU10, ko jo želimo
združiti.
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Kliknemo na gumb Naslov in v vrstico vnesemo serijsko številko sobne enote, ki jo najdemo znotraj
sobne enote (naprave), npr. 0009.

Tako se sobna enota ARU10 samodejno poveže z regulatorjem ACD 03/04, kar se na sobni enoti ARU10
izrazi s spremembo signalizacije LED, s prikazom trenutno nastavljenega delovnega načina.

Združevanje z regulatorja ACD03/04 z gumbom za združevanje
Na regulatorju ACD 03/04 pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote ( →
/Komunikacija/Sobne enote). Izberemo sobno enoto, ki jo želimo vklopiti in jo aktiviramo z
nastavitvijo na Da.
V meniju se vrnemo korak nazaj s klikom na simbol
na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na (izberemo) aktivirano enoto,

Kliknemo na gumb Združevanje in gremo k sobni enoti ARU10, ki jo želimo povezati.
Na sobni enoti ARU10 pridržimo gumb s simbolom Roke
imamo 300 s (5 minut)).

za več kot 3 sekunde (za povezavo

Povezava sobne enote ARU10 z regulatorjem ACD03/04 se potrdi s prižigom vseh 4 LED za 3
sekunde in s spremembo signalizacije LED, s prikazom trenutno nastavljenega delovnega načina.

Povezava s sobne enote ARU10 z gumbom za združevanje
za več kot 3 sekunde in gremo k

S tem sprožimo proces združevanja, ki je na sobni enoti ARU10 prikazan (signaliziran) s postopnim
prižiganjem diod LED od leve proti desni in nazaj do 300 s (5 minut).
Na regulatorju ACD 03/04 pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote
Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote). Izberemo sobno enoto, ki jo želimo vklopiti in jo
( →
aktiviramo z nastavitvijo na Da.
V meniju se vrnemo korak nazaj s klikom na simbol
na primer ARUa (b, c, d , e).

13. Sobne enote

Na sobni enoti ARU10 pridržimo gumb s simbolom Roke
regulatorju ACD 03/04, ki ga želimo povezati.

in kliknemo na (izberemo) aktivirano enoto,
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Kliknemo na gumb Združevanje.
Povezava na regulatorju ACD 03/04 s sobno enoto ARU10 se potrdi s končanim odštevanjem časa
(preden se je iztekel).
Pri tem načinu združitve ni dovoljeno sprožiti procesa združevanja na več kot eni enoti.
POZOR – Vsaka naprava (ARU10, ARU30, druge naprave) je malo drugačna, zato
zahteva drug pristop pri povezavi!
INFO – Po priključitvi sobne enote ARU10 na komunikacijsko linijo enota ARU10 z
rednim utripanjem vseh 4 LED signalizira nepriključeno komunikacijo.
Hidravlika/
Proces združevanja je mogoče prekiniti na regulatorju ACD 03/04 ( →
Komunikacija) s ponovnim klikom na gumb Združevanje (odštevanje časa izgine).

Posodobitev – gumb je namenjen posodobitvi programa v sobni enoti s pomočjo programa, ki je
shranjen na kartici SD v regulatorju.
Posodobitev izvaja samo Serviser v nujnih primerih (nova verzija SW, napake delovanja itd.).

Pri sobni enoti ARU10 traja posodobitev 30 s in je na sobni enoti signalizirana s sočasnim utripanjem
1. in 2. LED diode ali 3. in 4. LED diode.

Krmiljeni krog – gumb omogoča izvedbo spremembe privzete nastavitve (dodelitve) izbranega
ogrevalnega kroga k izbrani sobni enoti.
13. Sobne enote
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Preddefinirana privzeta nastavitev:
- za enoto ARUa je preddefiniran krog 1
- za enoto ARUb je preddefiniran krog 2
- za enoto ARUc je preddefiniran krog 3
- za enoto ARUd je preddefiniran krog 4
- za enoto ARUe je preddefiniran krog TSV
INFO - K sobnim enotam je mogoče dodeliti kroge le takrat, ko so definirani kot DK ali
MK.
POZOR - Za sobno enoto ARU10 (enota brez zaslona) je mogoče pod gumbom Krmiljeni
krog izbrati le en krog, ki ga boste krmilili. Če je zahtevano krmiljenje več krogov z enoto
ARU10, je treba druge kroge nastaviti kot Odvisne od kroga, ki je enoti pravkar dodeljen.
Nastavitev odvisnosti izvajamo v meniju → Hidravlika/Konfiguracija funkcij/Funkcije
ogrevalnega kroga/Tip vezave na krog.

13. Sobne enote

Hotelski način – gumb onemogoči upravljalne elemente sobne enote ARU10 tako, da bi bilo mogoče
nastavljene vrednosti samo brati, ne pa spreminjati (uporaba v skupnih prostorih hotelov, podjetij, šol itd.).
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Sobna enota z zaslonom na dotik ARU30     
OPIS
Sobna enota ARU30 je zasnovana za intuitivno upravljanje ogrevalnega
kroga, informiranje o nastavljenih parametrih in načinih, za merjenje
sobne temperature in vlažnosti. S pomočjo zaslona na dotik omogoča
izvajanje sprememb želene temperature v prostoru v odvisnosti id časa,
izvajanje sprememb načinov z uporabo prednastavljenih funkcij in komuniciranje z regulatorjem
ATMOS ACD 03/04. Sobna enota ARU30 omogoča elektronskemu regulatorju ACD03/04, da
optimizira ogrevanje objekta (temperaturo vode za izbrani ogrevalni krog).
Tehnični podatki sobne enote
Napajalna napetost: 12 VDC (6,0 VDC ÷ 14,0 VDC)
Maks. odjem: 180 mA pri 8 V (250 mA / 6 V, 120 mA / 12 V) Stopnja zaščite: IP20
Zaščita pred električnim udarom: III (napajanje z varno majhno napetostjo)
Priključne sponke: vodnik preseka 0,2 do 0,75 mm2
Komunikacijska linija: ATMOSNET - dolžina kabla maks. 200 m
Dimenzije (ŠxVxG): 124x84x27 mm
Okolje
Prostori: notranji
Delovna temperatura: -20 ÷ +50 °C
Temperatura shranjevanja: -20 ÷ +50 °C
Vlažnost: 0 do 90 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
MONTAŽA
Sobna enota ARU30 je namenjena za fiksno montažo na steno z dvema vijakoma (4x35) in vložkoma
(6x30) ali na namestitveno ohišje. Pristop k montažnim odprtinam in priključnemu bloku je možen
po odstranitvi sprednjega dela ohišja. Paziti je treba, da ne bi prišlo do mehanske poškodbe ali
onesnaženje povezovalnih kontaktov. Treba je zagotoviti ravno podlago, da se ne bi upognila zadnja
stena ohišja in bi prišlo do slabega kontakta med ploščo priključnega bloka in elektroniko.
Ohišje odpremo z roko, s pritiskom prstov od spodaj na sredini.
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POZOR - Delavec, ki izvaja montažo in popravila elektronskega regulatorja ACD03/04
in opreme, mora biti ustrezno strokovno usposobljen. Vsa dela je treba izvajati v skladu z
veljavnimi standardi in varnostnimi predpisi!
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MESTO MONTAŽE
Stensko enoto je treba postaviti na višino približno 1,2 do 1,5 m na nevtralno mesto, to pomeni na
referenčno mesto za vse prostore (ogrevalni krog).
Za postavitev je dobro izbrati eno od notranjih vmesnih sten najhladnejšega bivalnega prostora.
Stenska enota ne sme biti postavljena na teh mestih:
• na mestih z neposredno sončno svetlobo (upoštevanje sezonskih nihanj);
• v bližini naprav, ki razvijajo toploto, kot so televizorji, hladilniki, stenske svetilke, grelna telesa ipd.;
• na stenah, za katerimi so speljane cevi za ogrevanje ali toplo vodo ali kjer kurijo peči;
• na zunanjih stenah;
• v kotih stenskih niš, regalov ali za zavesami (zaradi nezadostnega kroženja zraka);
• v bližini vrat neogrevanega prostora (zaradi vliva tujega hladu).
ELEKTRIČNA POVEZAVA
Za povezavo uporabimo oklopljen štirižilni kabel (dve parici) s presekom 0,2 do 0,75 mm2. En par je
namenjen napajanju, drugi pa prenosu podatkov. Oklop na stranki elektronskega regulatorja ACD03/
ACD04 priključimo k zaščitni sponki PE. Na strani sobne enote pustimo oklop nepriključen. Sponke
GND so priključene na tiskanem vezju.
Priporočamo, da priključni kabel napeljete izolirano od vodnikov 230 V in drugih napeljav električnega
voda (vsaj 5 cm).

POZOR - Neposredno iz regulatorja ADC03/04 je mogoče napajati samo eno sobno enoto
ARU30 skupaj s še tremi enotami ARU10 ali brez njih. V primeru uporabe dveh ali treh
sobnih enot ARU30 prvo enoto napajamo neposredno iz regulatorja ACD03/03, drugi dve
pa opremimo z lastnim virom. Kot napajalni omrežni vir uporabimo napravo DE06-12
(koda za naročilo: P0488), ki jo vstavimo v ohišje na steni, tip KU 68 (standardno ohišje),
na katerega je sobna enota ARU30 privijačena k steni. Kot vir napajanja lahko uporabimo
tudi adapter MEAN WELL GS06E-3P1J (koda za naročilo: P0484), ki ga priključimo na
napajalni konektor na spodnji strani enote ARU30 in vključimo v klasično vtičnico na steni
(230 V / 50 Hz).

www.atmos.eu

13. Sobne enote

Pri daljši napeljavi je treba paziti, da bi napajalni vodniki imeli zadosten presek, da ne bi prihajalo do
velikega napetostnega padca.
Tabela predvideva skupni upor napajalnega vodnika tja in nazaj 14 Ω.
Če bi bil kabel uporabljen za napajanje drugih naprav, je treba to upoštevati in računati s skupno
priključno močjo!
Sobna enota se standardno napaja neposredno iz regulatorja ACD03/ACD04 (štirižilni kabel).
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Tabela maks. dolžine kabla za napetostni padec ca. 3 V:
premer (presek) napajalnega vodnika

maks. dolžina kabla

0,6 mm (presek 0,28 mm2)
0,8 mm (presek 0,5 mm2)

100 m
200 m

Priporočeni tip kabla:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 presek 0,5 mm2 - koda za naročilo: S0659
Splošna shema priključitve
POZOR - Vzmetne sponke ARU30 namenoma ne omogočajo priključitve dveh vodnikov v
eno sponko (en vodnik = ena sponka).
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POZOR - Pazite na maksimalno obremenitev izhoda 12 V na regulatorju ACD03/04
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GUMBI IN INFORMACIJE NA ZASLONU
(osnovni zaslon)
Trenutna zunanja
temperatura (minimum /
maksimum) v 24 urah

Trenutni način

Gumb za vstop v
meni nastavitev

Plamenček kot informacija
o obratovanju vira

Zaščita pred
zmrzovanjem
ali poletni način

Trenutna sobna
temperatura za
izbrani ogrevalni
krog

Gumb za
pomikanje med
ogrevalnimi krogi

Gumb za vhod v
meni Informacije

Ime
ogrevalnega
kroga

Datum in čas

Informacije o pravilni komunikaciji
brezžična verzija)
( žična verzija /

Relativna
vlažnost zraka

Časovni program za
ogrevalni krog

GUMBI IN INFORMACIJE NA ZASLONU
Na zaslonu na dotik so neposredno prikazane naslednje informacije:
Trenutna sobna temperatura za izbrani ogrevalni krog

-

Ime ogrevalnega kroga

-

Informacije o pravilni komunikaciji

- Časovni program za izbrani ogrevalni krog - trenutni dan (tekoči).
Oranžni delci prikazujejo nastavljeno želeno obratovanje na UDOBNO temperaturo
na EKONOMIČNO temperaturo

, bele pa

- Gumb za pomikanje med ogrevalnimi krogi
je mogoče na zaslonu za kratko (10 s) prikazati sobne temperature (časovni
S pomočjo puščic
program), ki jih beležijo druge sobne enote, ki so priključene (združene) z regulatorjem ACD03/04.
Prikazati je mogoče tudi temperaturo tople sanitarne vode (če se odčitava).
- Relativna vlažnost zraka v prostoru
Relativna vlažnost zraka se meri samo pri temperaturah v prostoru nad ničlo.
- Trenutna zunanja temperatura

13. Sobne enote

-

- Minimalna/maksimalna zunanja temperatura v 24 urah
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- Datum in čas
- Plamenček kot informacija o obratovanju vira
Prižgan plamenček pri kotlih na pelete signalizira zahtevo za delovanje gorilnika (faza L2
vključena). Gorilnik je v načinu START ali OBRATOVANJE.
Prižgan plamenček pri kotlih z ročnim polnjenjem signalizira, da se je kotel zagnal. Kotel je v
načinu razgorevanje ali obratovanje (dosežena min. temperatura vode in dimnih plinov).
INFO - Plamenček ne signalizira, ali teče oz. ne teče ventilator kotla.
SIMBOL ZA VSTOP V MENI NASTAVITVE (zobnik) - namenjen je spremembi nastavitev

- Datum, čas – nastavitev trenutnega datuma in časa
0

24

- Časovni programi – nastavitev časovnih programov za posamezne dodeljene ogrevalne
kroge in toplo sanitarno vodo
- Sistem – nastavitve jezika, parametrov in barvne izvedbe zaslona (grafike zaslona)
- Komunikacija – nastavitve komunikacije (združevanja) z regulatorjem ACD 03/04 in
drugimi napravami (če so priključene)
- Geslo – omogoča vstop v višji nivo pooblastil – serviser/proizvajalec (OEM)

- simbol (hiška) – namenjen je povratku na osnovni zaslon
- simbol – namenjen je povratku en korak nazaj (en nivo)
- simbol (puščici) – namenjen je premikanju v meniju. če ne uporabimo zaslona na dotik
13. Sobne enote

i

SIMBOL INFORMACIJE – namenjen je vstopu v meni Informacije.
V meniju Informacije najdete praktično vse potrebne informacije o sistemu kot na regulatorju
ACD 03/04.

NASLAVLJANJE PRIKLJUČNEGA BLOKA – ZDRUŽEVANJE Z ACD 03/04
Po priključitvi sobne enote na komunikacijsko linijo (štirižilni kabel) moramo dodati sobno enoto
na seznam naprav na liniji. To se izvede z združevanjem priključenega izdelka (sobne enote) z
regulatorjem ACD 03/04.
Regulator omogoča več načinov združevanja, izberemo torej tistega, ki je za nas najprimernejši.
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• Združevanje
Funkcija je namenjena združevanju sobnih enot (naprav) ARU30 z regulatorjem ACD 03/04.
Na regulatorju ACD03/04 pod gumbom (vstop v meni) kliknemo na simbol Hidravlika
nato pomaknemo in kliknemo na gumb Komunikacija in gremo na združevanje:

in se

Pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote. Izberemo sobno enoto, ki jo želimo
vklopiti, in jo aktiviramo na Da ( → Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote). Regulator omogoča
definiranje do 5 sobnih enot ARUa, ARUb, ARUc, ARUd in ARUe, standardno za vsak krog eno
(Krog 1, 2, 3 in 4 ter TSV).
INFO - Preddefinirana privzeta nastavitev: za krog 1 – enota ARUa in tipalo RSEa, za krog
2 – enota ARUb in tipalo RSEb, za krog 3 – enota ARUc in tipalo RSEc, ...

Osnovni koncept upošteva nastavitve na način ena sobna enota za en ogrevalni krog. Zato je
pri krogu tipa MK in DK po vklopu sobne enote (Da) izbrani sobni enoti samodejno dodeljen
preddefinirani ogrevalni krog (enoti ARUa je dodeljen Krog 1, enoti ARUb je dodeljen krog 2, enoti
ARUc je dodeljen Krog 3 itd.).
Hkrati je krogu samodejno dodeljeno tudi tipalo sobne temperature RSE izbrane enote. Vse ob
predpostavki, da še ni bilo dodeljeno drugo tipalo in enota.
Regulator v naslednjih korakih omogoča tudi nastavitev koncepta Sobna enota za več ogrevalnih
krogov ali več sobnih enot za en ogrevalni krog.

Povezava z regulatorja ACD 03/04 z vnosom naslova
Na regulatorju ACD 03/04 pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote ( →
Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote). Izberemo sobno enoto, ki jo želimo vklopiti in jo aktiviramo
z nastavitvijo na Da.
V meniju se vrnemo korak nazaj s klikom na simbol
na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na (izberemo) aktivirano enoto,

13. Sobne enote

INFO - V primeru, da izberemo več tipal (več sobnih enot za en ogrevalni krog) bo
regulator delal z njihovo povprečno vrednostjo (TRSEa + TRSEc / 2).

Kliknemo na gumb Naprava in izberemo konkretni tip sobne enote (naprave) ARU30, ko jo želimo
združiti.
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Kliknemo na gumb Naslov in v vrstico vnesemo serijsko številko sobne enote, ki jo najdemo znotraj
sobne enote (naprave), npr. 0012.

Tako se sobna enota ARU30 samodejno poveže z regulatorjem ACD03/04, kar se na sobni enoti
ARU30 izrazi s prikazom komunikacije na zaslonu ali .

Povezava z regulatorja ACD03/04 z gumbom za združevanje
Na regulatorju ACD 03/04 pod gumbom Komunikacija kliknemo na gumb Sobne enote ( →
Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote). Izberemo sobno enoto, ki jo želimo vklopiti in jo aktiviramo
z nastavitvijo na Da.
V meniju se vrnemo korak nazaj s klikom na simbol
na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na (izberemo) aktivirano enoto,

Kliknemo na gumb Združevanje in gremo k sobni enoti ARU30, ki jo želimo povezati.
Pred samo povezavo najprej izvedemo prijavo na sobni enoti ARU30 z nivojem pooblastila Serviser
( →

Hidravlika/Geslo/Pooblastilo)

Na sobni enoti ARU30 vstopimo v meni

→

Komunikacija in kliknemo na gumb

Združevanje. (za povezavo imamo 300 s (5 minut)).
Tako se sobna enota ARU30 samodejno poveže z regulatorjem ACD03/04, kar se na sobni enoti
ARU30 izrazi s prikazom komunikacije na zaslonu ali .

13. Sobne enote

Povezava s sobne enote ARU30 z gumbom za združevanje
Pred samo povezavo najprej izvedemo prijavo na sobni enoti ARU30 z nivojem pooblastila Serviser
( → Hidravlika/Geslo/Pooblastilo)
Na sobni enoti ARU30 vstopimo v meni → Komunikacija in kliknemo na gumb Združevanje
in gremo k regulatorju ACD 03/04, ki ga želimo povezati.
INFO - Če še nimamo aktivirane sobne enote, to izvedemo sledeče.
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Na regulatorju ACD 03/04 ( →
sobne enote z nastavitvijo na Da.

Navodila za uporabo - SI
Hidravlika/Komunikacija/Sobne enote) aktiviramo priključene

Na regulatorju ACD 03/04 se vrnemo v meniju korak nazaj s klikom na simbol
(izberemo) aktivirano enoto, na primer ARUa (b, c, d , e).

in kliknemo na

Kliknemo na gumb Združevanje (za povezavo imamo 300 s (5 minut)).
Povezava na regulatorju ACD 03/04 s sobno enoto ARU30 se potrdi s končanim odštevanjem časa
(preden se je iztekel).
Pri tem načinu združitve ni dovoljeno sprožiti procesa združevanja na več kot eni enoti.

INFO - Za konec preverimo pravilno združitev. Če enota ni pravilno združena z ACD 03/04,
manjkajo trenutne temperature v meniju Informacije i .
Pri izgubljeni komunikaciji se prikazuje zadnje stanje.

POZOR - Vsaka naprava (ARU10, ARU30, druge naprave) je malo drugačna, zato
zahteva drug pristop pri povezavi!
INFO - Proces združevanja je mogoče prekiniti na regulatorju ACD 03/04 ( →
Hidravlika/Komunikacija) s ponovnim klikom na gumb Združevanje (odštevanje časa
izgine).
POZOR - Če se na sobni enoti ARU30 ne prikazuje trenutna sobna temperatura za
posamezne kroge, za ogrevalni krog niso dodane sobne enote (njihova tipala za odčitavanje
Hidravlika/Konfiguracija funkcij/
temperature), kar izvedemo v podmeniju →
Funkcije ogrevalnega kroga/RS(E)x - sobna tipala - RSa (b, c) in RSEa (b, c, d, e).
Gumb RSa (b, c) – za sobno enoto (tipalo) ARU5

13. Sobne enote

Gumb RSEa (b, c, d, e) – za sobno enoto (zunanje tipalo sobne temperature) ARU10 in
ARU30.
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Posodobitev – gumb je namenjen posodobitvi programa v sobni enoti s pomočjo programa, ki je
shranjen na kartici SD v regulatorju.
Posodobitev izvaja samo Serviser v nujnih primerih (nova verzija SW, napake delovanja itd.).

INFO - Pri sobni enoti ARU30 traja posodobitev dlje časa in je odvisna od dolžine vodnikov.

Krmiljeni krog – gumb omogoča izvedbo spremembe privzete nastavitve (dodelitve) izbranega
ogrevalnega kroga k izbrani sobni enoti.

Preddefinirana privzeta nastavitev:
13. Sobne enote

-  za enoto ARUa je preddefiniran krog 1
- za enoto ARUb je preddefiniran krog 2
- za enoto ARUc je preddefiniran krog 3
- za enoto ARUd je preddefiniran krog 4
- za enoto ARUe je preddefiniran krog TSV
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INFO - K sobnim enotam je mogoče dodeliti kroge le takrat, ko so definirani kot DK ali
MK.
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Za sobno enoto ARU30 je mogoče pod gumbom Krmiljeni krog izbrati, ki se bodo prikazovali na
zaslonu sobne enote in pri katerih lahko spremenimo želene sobne temperature (Udobna temperatura
, Ekonomična temperatura ).

		

Hotelski način – gumb onemogoči zaslon sobne enote ARU30 tako, da bi bilo mogoče nastavljene
vrednosti samo brati, ne pa spreminjati (uporaba v skupnih prostorih hotelov, podjetij, šol itd.).

13. Sobne enote

INFO - Če želite ohraniti možnost upravljanja (aktiviranih funkcij) sobne enote ARU30 (za
izbrane uporabnike), izberite namesto funkcije »Hotelski način« funkcijo Geslo uporabnika
(Otroška ključavnica), glej
→ Parameter P15Sistem – Uporabniško geslo uporabnika
(Otroška ključavnica).
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→

• Parameter P22Sistem – Privzeti krog ARU30

Parameter je pri sobni enoti ARU30 namenjen nastavitvi privzetega kroga (Krog 1, Krog 2, Krog
3 (Krog 4)), ki bo prikazan na sobni enoti (privzetem zaslonu).
Privzeta nastavitev: Krog 1

• Parameter P23Sistem – Barvna shema ARU30

Parameter je pri sobni enoti ARU30 namenjen nastavitvi barvne sheme po želji uporabnika.
Variante nastavitve:
0 - Črna antracit (Black antracit)
1 - Temno siva (Dark grey)
2 - Svetla siva (Light grey)
3 - Nebesno modra (světlejší) (Sky blue)
4 - Intenzivno modra (tmavší) (Deep blue)
5 - Svetlo zelena (Light green)
6 - Rubin rdeča (Ruby)
7 - Rožnato vijoličasta (Pink violet)
Privzeta nastavitev: 3 - Sky blue

13. Sobne enote
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PREKLAPLJANJE DELOVNIH NAČINOV

Spremembo in aktiviranje delovnih načinov izvajamo z nastavitvijo na zaslonu na dotik.
Z dotikom mesta, kjer je prikazan trenutni način (gumb nad trenutno temperaturo v prostoru za izbrani
ogrevalni krog), odpremo zaslon s posameznimi načini.
Z dotikom na mestu simbola izberemo želeni način:
Počitnice │ Odsotnost │ Obisk │ Auto │ Poletje

- pri načinih Poletje
│ Comfort
samodejno nastavi želeni način.

│ Economic

│ Comfort

│ Standby

│ Economic │ Standby

se po dotiku mesta simbola

- pri načinu Odsotnost je treba nastaviti čas konca načina (ure, minute) in povratka v prvotno
definiran način (Auto │ Comfort │ Economic │ Standby ).
V času trajanja načina Odsotnost se vzdržuje sobna temperatura kot pri načinu Economic .

- pri načinu Počitnice
je treba nastaviti konec načina (dneve), ko sobna temperatura vztraja v
izbranem načinu in se nato vrne v prvotno definiran način (Auto │ Comfort │ Economic │
Standby ).
V času trajanja načina Počitnice
se vzdržuje sobna temperatura kot v načinu Standby (glede
na njegovo nastavitev, npr. protizmrzovalna ali ekonomična temperatura).
- pri načinu Auto si lahko izberete tip tedenskega programa. Izbirate lahko med dvema različnima
A (enotedenski / tritedenski A - B - C) glede na predhodne lastne
variantama tedenski programi A
nastavitve (meni → SISTEM).
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- pri načinu Obisk je treba nastaviti čas konca načina (ure, minute) in povratka v prvotno definiran
način (Auto │ Comfort │ Economic │ Standby ).
V času trajanja načina Obisk
se vzdržuje sobna temperatura kot v načinu Comfort .
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SPREMEMBA ŽELENE TEMPERATURE PROSTORA

Spremembo želene temperature v prostoru izvajamo z nastavitvijo konkretne vrednosti na zaslonu na
dotik.
Z dotikom na mestu, kjer je prikazana trenutna temperatura v prostoru, odpremo zaslon, kjer s
pomočjo puščic ali neposredno z vlečenjem nastavitvene točke (bela točka) nastavimo UDOBNO in
EKONOMIČNO temperaturo za izbrani prostor in ogrevalni krog.
V spodnjem delu zaslona lahko nastavimo korak, s katerim se lahko spreminja temperatura (0,5 °C
ali 0,1 °C).
Po shranitvi nove nastavitve je treba vedno vneseno vrednost potrditi s simbolom
primeru je mogoče novo nastavitev preklicati s simbolom .

13. Sobne enote
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14. TEHNIČNI PODATKI
Splošno
Napajalna napetost

230 V ±10 %

Frekvenca napajanja

50 Hz

Moč v načinu pripravljenosti

Regulator ACD 03/04A – 2,8 W (5,0 VA)
Relejni modul ACD 03/04B–- 2,7 W (4,0 VA)

Priporočena varovalka

Talilna varovalka keramična maks. 6,3 A / 1500A (počasna, z visoko izklopno zmogljivostjo)

Maks. vklopni tok

maks. 35 A / 230 V

I2t vklopnega toka

maks. 0,1 A2s

Komunikacijska zbiralka

RS485 za priključitev zunanjih naprav (enote ARU ipd.)

Maks. dolžina vodnikov za zbiralko 200 m (skupni seštevek)
RS485
Pomožno napajanje na konektorju 12 V / 200 mA (skupni seštevek), elektronsko zaščiteno
RS485 za ARU10, ARU30
Temperatura okolice

0 °C ÷ 60 °C

Temperatura shranjevanja

-20 °C ÷ 60 °C

Relativna vlažnost

0 ÷ 90 % (nekondenzabilno)

Stopnja zaščite

IP 20

Razred zaščite pred električnim uda- I
rom EN 60730-1
Prenapetostna kategorija EN 60730-1

II

Izžarevanje

EN 60730-1

Odpornost proti motnjam

EN 60730-1

Dimenzije ohišja

Regulator ACD 03/04A s priključenim modulom ACD 03B in konektorji 144 x 96 x 110 mm (ŠxVxG)
Regulator ACD 03/04A - 144 x 96 x 75 mm (ŠxVxG)
Relejni modul ACD03/04B - 133 x 65 x 55 mm (ŠxVxG)

Material ohišja regulatorja

Poliamid (Saxamid) negorljiv UL94 V0

Masa

Regulator ACD 03/04A – 390 g
Relejni modul ACD 03/04B – 215 g

Izhodi regulator ACD 03/04A

2x izhod: 230V (vklopni kontakt rele)
1x analogni izhod: 0–10 V, (izhodna upornost 82 Ω, zaščita proti kratkemu stiku)
1x izhod PWM: (f = 490 Hz, PNP tranzistor, zaščita proti kratkemu stiku, (H = 11,5 V
interni vir toka 10÷15 mA; L = 0 V interni pulldown 10 kΩ na GND)

Izhodi relejni modul ACD 03/04B

4x izhod: 230V (izklopni kontakt rele)
7x izhod: 230V (vklopni kontakt rele)

Vhodi regulator ACD 03/04A

1x odčitavanje vrtljajev ventilatorja: (vhod 3,3 V (pullup 4k7), napajanje senzorja 5 V/5
mA, zaščita proti kratkemu stiku
3x temperaturno tipalo NTC20 kΩ, optimizirano za merjenje temperature okolice (zraka)
(AF, AF2, RS)
9x temperaturno tipalo NTC20 kΩ ali PT1000, optimizirano za merjenje temperature vode
ali dimnih plinov

Vhodi relejni modul ACD 03/04B

2x vhod 230V (vhod DVI1,2)

www.atmos.eu
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Maks. obremenitev kontakta izhodnega 4 (4) A (skupni seštevek vseh izhodnih relejev maks. 6 A)
releja
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Priporočila za namestitev
Napajalni kabli
(omrežni priključni kabel, gorilniki, črpalke, servo pogoni):
Presek

1,5 mm²

Maksimalna dolžina

brez omejitev
Nizkonapetostni kabli
(tipala, zunanja stikala, kabli modema, analogni signalni kabli itd.)

Presek

0,5 mm²

Maksimalna dolžina

100 m (dvojni vodnik); daljši povezovalni kabli se ne smejo
uporabljati zaradi preprečevanja nastanka elektromagnetnih motenj.

INFO - Za daljše napeljave uporabite oklopljeni kabel, priključen na PE regulatorja ACD 03/04
Kabli zbiralke RS485
Presek

0,5 mm²

0,28 mm²

Maksimalna dolžina/maksimalni napajalni tok

200 m / maks. 250 mA (parice) 100 m / maks. 250 mA (parice)

Priporočeni tip kabla

J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8

(koda za naročilo - S0659)

Vrednosti upornosti tipal
Upornost tipala NTC20 kΩ - tipalo za AF, WF, SF(2), VF, EKF, PF(2, 3), FPF, SLVF, KSPF(2)
°C

kΩ

°C

kΩ

°C

kΩ

°C

kΩ

-20

220,60

0

70,20

20

25,34

70

3,100

-18

195,40

2

63,04

25

20,00

75

2,587

-16

173,50

4

56,69

30

15,88

80

2,168

-14

154,20

6

51,05

35

12,69

85

1,824

-12

137,30

8

46,03

40

10,21

90

1,542

-10

122,40

10

41,56

45

8,258

95

1,308

-8

109,20

12

37,55

50

6,718

100

1,114

-6

97,56

14

33,97

55

5,495

-4

87,30

16

30,77

60

4,518

-2

78,23

18

27,90

65

3,734

Upornost tipala PT1000 - AGF, KVLF(2)
°C

Ώ

°C

kΩ

°C

kΩ

°C

kΩ

0

1000,00

80

1308,93

140

1535,75

280

2048,76
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10

1039,02

85

1327,99

150

1573,15

300

2120,19

20

1077,93

90

1347,02

160

1610,43

320

2191,15

25

1093,56

95

1366,03

170

1647,60

340

2261,66

30

1116,72

100

1385,00

180

1684,65

360

2331,69

40

1155,39

105

1403,95

190

1721,58

380

2401,27

50

1193,95

110

1422,86

200

1758,40

400

2470,38

60

1232,39

115

1441,75

220

1831,68

450

2641,12

70

1270,72

120

1460,61

240

1904,51

500

2811,00

75

1289,84

130

1498,24

260

1976,86
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Razponi merjenja temperature
Ime
Zunanje tipalo

Kratica funkcije

Tip tipala

Merilni razpon

AF, AF2

NTC20 kΩ

-40 °C ... 70 °C

Tipalo sobne temperature

RS (sobna enota ARU5)

NTC20 kΩ

-30 °C ... 60 °C

Tipalo sobne temperature

sobna enota ARU10, ARU30

digitalno

-20 °C ... 50 °C

Tipalo vlažnosti (RH)

sobna enota ARU10, ARU30

digitalno

0 ... 100 %

WF

NTC20 kΩ

-10 °C ... 120 °C

Tipalo kotla
Tipalo eksternega kotla
Temperaturno tipalo kroga
Tipalo TSV
Tipalo rezervoarja

EKF

NTC20 kΩ

-10 °C ... 120 °C

VF, RL, KRLF

NTC20 kΩ

-10 °C ... 120 °C

SF(2), SFR,SFint

NTC20 kΩ

-10 °C ... 120 °C

PF(2, 3) / FPF / SLVF / KSPF

NTC20 kΩ

-10 °C ... 120 °C

AGF / KVLF(2)

PT1000

-40 °C ... 350 (400) °C

Tipalo dimnih plinov / solarnega kolektorja

Regulator ACD 03/04 je opremljen z dvema tipoma izhodov:
3 K: za merjenje temperature vode, dimnih plinov in solarnih kolektorjev (WF, SF, VF1, VF2, AGF,
PF, VI1, VI2, VI3)
15 K: za merjenje temperature okolice (zraka) – zunanje tipalo, sobno tipalo (AF, VI4, VI5)

Tipi temperaturnih tipal:
PT1000 - za merjenje temperature dimnih plinov in temperature solarnih kolektorjev (merijo -40 °C
do 400 °C), priključiti jih je mogoče le na vhod 3 K

14. Tehnični podatki

NTC20 kΩ - za ostalo uporabo (-10 (-40) do 120 °C), priključiti jih je mogoče na vhoda 3 K in 15 K.
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GARANCIJSKI POGOJI
ATMOS ACD 03/04

1. Ob upoštevanju zgoraj navedenega načina uporabe, upravljanja in vzdrževanja izdelka jamčimo,
da bo izdelek ves čas garancijske dobe ohranjal lastnosti, določene z ustreznimi tehničnimi
standardi in pogoji, in sicer 24 mesecev od dneva, ko ga uporabnik prevzame, pa do 32 mesecev
od datuma proizvajalčeve prodaje trgovskemu zastopniku.
2. 2. Če se na izdelku v času garancijske dobe pojavi napaka, ki je ni povzročil uporabnik, bo
izdelek kupca brezplačno popravljen v sklopu garancije.
3. Garancijska doba se podaljša za čas, ko je bil izdelek v garancijskem popravilu.
4. Zahtevo za izvedbo popravila v garancijski dobi kupec uveljavlja pri servisni službi.
5. Garancija na izdelek se prizna le v primeru, da je montažo naprave izvedla strokovno usposobljena
oseba v skladu z veljavnimi standardi in navodili za upravljanje. Pogoj za priznanje kakršnekoli
garancije so berljivi in v celoti izpolnjeni podatki o podjetju, ki je izvedlo montažo. V primeru
poškodbe izdelka zaradi nestrokovne montaže vse povezane stroške krije podjetje, ki je izvedlo
montažo.
6. Kupec je bil dokazljivo seznanjen z uporabo in upravljanjem izdelka.
7. Zahteve za izvedbo popravila po končani garancijski dobi kupec prav tako uveljavlja pri servisni
službi. V tem primeru kupec finančne izdatke za popravilo krije sam.
8. Uporabnik mora upoštevati napotke v navodilih za upravljanje in vzdrževanje. V primeru
neupoštevanja navodil za upravljanje in vzdrževanje, malomarnega ali nestrokovnega rokovanja
garancija preneha in popravilo pri poškodbi krije kupec.

Garancijska in pogarancijska popravila izvaja:
- podjetje, ki zastopa podjetje ATMOS v posamezni državi za izbrano regijo
- montažno podjetje, ki je namestilo izdelek
- Jaroslav Cankař a syn ATMOS,
Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Češka republika, Tel. +420 326 701 404
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