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Tehnični list

Kotlovni regulatorji in regulatorji ogrevanja
KPD10

Predstavitev

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Uporaba
 - Reguliranje kotlov na pelete.
 - Reguliranje kotlov na olje.
 - Reguliranje radiatorskega sistema ogrevanja prostorov.
 - Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja.
 - Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja.
 - Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja.
 - Priprava tople sanitarne vode.

Zmogljivosti
 - 6 prednastavljenih hidravličnih shem.
 - Reguliranje kotla na pelete.
 - Preklop toplotnih virov (peleti / olje)
 - Reguliranje povratnega voda v kotel. 
 - Reguliranje mešalnega ogrevalnega kroga.
 - Priprava sanitarne vode.
 - Možnost priklopa 2 sobnih enot. 
 - Reguliranje sistemov ogrevanja z zalogovnikom.
 - Možnost montaže na steno, v ohišje kotla ali na plašč kotla s pomočjo 
konzole.

 - Samodejni preklop med toplotnima viroma (peleti / olje).
 - Reguliranje mešalnega ogrevalnega kroga.
 - Ogrevanje sanitarne vode.
 - Tipka za merjenje emisij kotla in preizkus termične varovalke – STB.
 - Samo diagnostika delovanja z opozarjanjem o napakah in obveščanjem ob 
preseženih temperaturah.

 - Oddaljen nadzor s pomočjo sistema SeltronHome.

Opis tipk za nastavitev
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1 - USB priključek za povezavo z osebnim računalnikom. 

2 - Grafični prikazovalnik. 

3 - Tipka za merjenje emisij in test STB. 

4 - Tipkovnica. 

5 - Tipka za nalaganje peletov in čiščenje kotla. 

6 - Termična varovalka STB. 

7 - Tipka za vklop in izklop regulatorja.
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Uporaba KPD10

Reguliranje kotlov na pelete

Reguliranje kotlov na olje

Reguliranje radiatorskega sistema ogrevanja prostorov

Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja

Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja

Priprava tople sanitarne vode

Tehnične karakteristike

Število prednastavljenih hidravličnih shem 6

Število sobnih enot 2

Število mehanskih relejev 8

Število elektronskih relejev 1

Število vhodov za temperaturna tipala 12

Možnost BUS - povezave regulatorjev KPD med seboj in z drugimi regulatorji Seltron

Reguliranje ogrevalnih sistemov

Ogrevalnega sistema z radiatorji

Sistema talnega ogrevanja

Konvektorskega sistema ogrevanja

Sistema stenskega in stropnega ogrevanja

Sistem ogrevanja sanitarne vode

Reguliranje ogrevalnih krogov

Mešalnega ogrevalnega kroga

Segrevanja sanitarne vode

Cirkulacijo sanitarne vode

Avtomatski preklop med toplotnima viroma

Regulacijo konstante temperature dvižnega voda

Enostopenjsko polnjenje zalogovnika

Reguliranje toplotnih virov

Kotel na trdo kurivo s peletnim gorilnikom

Kotel na tekoče kurivo

Zalogovnik

Priprava tople sanitarne vode

S primarnim virom ogrevanja

Z zalogovnikom toplote

Uporabniške funkcije

Ogrevanje ali hlajenje prostorov po časovnem programu

Avtomatski preklop zima/poletje

Funkcija PARTY - enostavno podaljšanje komfortnega ogrevanja

Funkcija ECO - aktiviranje varčnega načina delovanja

Funkcija HOLIDAY - aktiviranje načina delovanja v času počitnic

Ogrevanje sanitarne vode po časovnem programu

Enkratni - takojšni vklop ogrevanja sanitarne vode

Funkcija BOOST za ogrevanje prostorov

Funkcija za sušenje estriha
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Varovanje ogrevalnega sistema KPD10

Antilegionelna zaščita (pri reguliranem viru energije)

Zaščita zalogovnika ob pregrevanju

Zaščita kotla ob pregrevanju

Periodični zagon črpalk in mešalnih ventilov v neaktivnem obdobju

Prikaz podatkov

Celovit pregled delovanja ogrevalnega sistema

Grafični prikaz temperatur po dnevih za obdobje zadnjega tedna

Detajlni prikaz temperatur za tekoči dan

Samo diagnostika delovanja z opozarjanjem na napake in obveščanjem ob preseženih temperaturah

Oddaljeni dostop

Možnost USB povezave z osebnim računalnikom

Povezljivost v SeltronHome platformo, ki omogoča oddaljen nadzor preko pametnega telefona ali 
tablice

Nastavitev in montaža

Zagonski čarovnik za enostaven in hiter zagon naprave

2 jezični uporabniški vmesnik

Nastavitev delovanja z izbiro hidravlične sheme

Tipka "Help" za hitro pomoč pri nastavitvah

Grafično nastavljivi časovni programi

Možnost simulacije delovanja sistema

Beleženje in prikaz sprememb nastavitev

Možen priklic osnovnih nastavitev ob izgubi ali neželenih spremembah

Možnost montaže na steno, v ohišje kotla ali s pomočjo konzole na plašč kotla

Enostavna namestitev in priključitev
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Izpostavljene funkcionalnosti

Korak 1

Korak 3

Korak 2

Čarovnik za zagon
Regulator KPD je opremljen s čarovnikom za zagon, ki vas v 3 ali 4 korakih vodi 
skozi začetno nastavitev regulatorja.
Korak 1: izbira jezika.
Korak 2: izbira hidravlične sheme.
Korak 3: nastavitev ogrevalne krivulje za prvi ogrevalni krog.

Merjenje emisij in preizkus STB
S pritiskom tipke  aktiviramo način za merjenje emisij dimnih plinov. V tem 
načinu nastavimo delovanje gorilnika kotla tako, da dosežemo ustrezne določene 
vrednosti emisij. 
S pritiskom tipke  za 5 sekund aktiviramo preizkus termične varovalke. 
Termična varovalka služi kot temperaturna zaščita toplotnega vira. Izklopi napajanje 
toplotnega vira, če temperatura preseže 110 °C. 
Rdeče obarvano besedilo STB  sporoča aktivirano termično varovalko.

Primer montaže na kotel

Montaža regulatorja KPD
Regulator KPD lahko vgradimo v že pripravljeno odprtino na kotlu ali ga s pomočjo 
konzole namestimo na plašč kotla. Če to ni mogoče, ga lahko namestimo tudi na 
steno.

Primer montaže v kotel Primer montaže na steno

Oddaljen nadzor s pomočjo sistema SeltronHome
Regulatorje KPD lahko povežemo v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen 
nadzor upravljanja ogrevanja prek pametnega telefona ali tablice. 
Oddaljen nadzor je mogoč prek aplikacije CLAUSIUS, namenjene končnemu 
uporabniku, in aplikacije KELVIN, namenjene serviserju.
Poleg oddaljenega upravljanja ogrevanja nudita aplikaciji tudi enostaven pregled 
porabe in nadzor nad stroški kurilnega olja.

92
Tipična hidravlična vezava
Reguliranje peletnega kotla, ogrevalnega kroga in priprava tople sanitarne vode.

Primer: hidravlična vezava 92.
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Tehnični podatki KPD10

Osvetljen grafični prikazovalnik

Števec obratovalnih ur

Tedenska programska ura 

Integrirano termično varovalo STB

Priključna napetost 230 V ~ , 50 Hz

Lastna poraba 4,5 VA

Poraba energije v pripravljenosti Max. 0,5 VA

Število vhodov 12 x temperaturno tipalo (Pt 1000)

Število izhodov 8 x mehanski
1 x elektronski

Relejni izhodi 4 (1) A ~, 230 V ~

Izhod Triac 1 (1) A ~, 230 V ~

Napajanje ure Baterija CR2032 (Li-Mn) 3 V

Natančnost ure +/- 1 s (24 h) pri 20 °C

Stopnja zaščite IP20 po EN 60529

Zaščitni razred I po EN 60730-1

Tip temperaturnih tipal Pt1000

Tip delovanja 3-točkovno PID

Material ohišja ASAPC

Dopustna temperatura okolice 5 ÷ 40 °C

Temperatura skladiščenja -20 °C ÷ +65 °C

Masa 465 g

Število kosov v pakirni enoti

Mere (Š × V × G): 211 x 96 x 53 (58) mm
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Elektro priključitev
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Hidravlične vezave za KPD10

92 92b 93 93b

Reguliranje peletnega kotla, 
ogrevalnega kroga in priprava tople 

sanitarne vode.

Reguliranje peletnega kotla, 
ogrevalnega kroga in priprava tople 

sanitarne vode.

Reguliranje peletnega kotla, 
varovanje povratka.

Reguliranje peletnega kotla, 
varovanje povratka

Izdelek Koda za naročanje Opis

1KPD102301-SL0 Kotlovni regulator in regulator ogrevanja SELTRON KPD10

Pribor

1TFPT-000 Potopno temperaturno tipalo SELTRON TF/Pt

1VFPT-000 Naležno temperaturno tipalo SELTRON VF/Pt

1AFPT-000 Zunanje temperaturno tipalo SELTRON AF/Pt

1CFPT90-000 Temperaturno tipalo dimnih plinov SELTRON CF/Pt, 
tipalo 90 mm

AVC0532M210-030 Motorni pogon SELTRON AVC 05, 3 točkovni, 
5 Nm, 2 min, 230 V~, nevtral

1AVC0521M210-030 Motorni pogon SELTRON AVC 05R, 2 točkovni, 
5 Nm, 1 min, 230 V~

1RCD2W-050 Digitalna sobna enota SELTRON RCD 2, bela

1GWD2-040 Komunikacijski modul SELTRON GWD 2



Beležka
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T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
info@seltron.si
www.seltron.si

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SI-2000 Maribor
Slovenija
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