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KOMPAKTNI REGULATOR AHD20

AHD20 je kompaktni vremensko voden regulator ogrevanja, vgrajen v ohišje 
motornega pogona. Omogoča direktno montažo na več kot 20 mešalnih ventilov 
različnih proizvajalcev. Regulator lahko uporabimo tudi v sistemih brez zunanjega 
tipala, vendar je takrat obvezna uporaba sobne enote.

UVOD
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1. Tipka  . Vrnitev nazaj.

2. Tipka  . Pomik v levo, zmanjševanje.

3. Tipka  . Pomik v desno, povečevanje.

4. Tipka  . Vstop v meni, potrditev izbire.

5. USB priključek za programske posodobitve in povezavo z osebnim računalnikom.

6. Grafični zaslon.

7. Tipka  . Pomoč.

8. Sklopka za ročno delovanje.

9. Gumb za ročni pomik.

10. Predožičen napajalni kabel z vtikačem.

11. Predožičen kabel za obtočno črpalko.

12. Predožičena spojna doza za tipala in komunikacijo.

9 11 128

7

6

1 2 103 4 5
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Regulator je opremljen z inovativno funkcijo „Easy start“, ki omogoča začetno 
nastavitev regulatorja v samo štirih korakih.
Pri prvem vklopu regulatorja na omrežje in po izpisu verzije programa ter logotipa, 
nas regulator z animacijo na zaslonu vodi do zagona začetne nastavitve.
Zanjo je potrebno sneti gumb za ročni pomik. Funkcijo Easy start aktiviramo tako, 
da tipki  in  hkrati pritisnemo in držimo 5 sekund.

S tipkama  in  izberemo želen jezik. 
Izbran jezik potrdimo s tipko .

Če smo po pomoti izbrali napačen jezik se vrnemo na 
ponovno izbiro jezika s tipko . 

NASTAVITEV REGULATORJA OB 
PRVEM ZAGONU

1. KORAK - IZBIRA JEZIKA

Jezik lahko kasneje spremenimo v meniju 
„Zaslon“.
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PRVEM ZAGONU

Izberemo hidravlično shemo za delovanje regulatorja. 
Med shemami se pomikamo s tipkama  in .
Izbrano shemo potrdimo s tipko .   
 
Če smo po pomoti izbrali napačno shemo, se vrnemo na 
ponovno izbiro sheme s tipko . 

2. KORAK - IZBIRA HIDRAVLIČNE SHEME

Nastavimo strmino ogrevalne krivulje. 
Strmino nastavljamo s tipkama  in  .
Nastavljeno strmino potrdimo s tipko  .

Če smo po pomoti nastavili napačno strmino, se vrnemo 
na ponovno izbiro strmine s tipko  .

3. KORAK - NASTAVITEV STRMINE OGREVALNE KRIVULJE

Izberemo smer odpiranja mešalnega ventila. 
Med smerema se pomikamo s tipkama  in .
Izbrano smer potrdimo s tipko .

Če smo po pomoti izbrali napačno smer, se vrnemo na 
ponovno izbiro smeri s tipko .

4. KORAK - IZBIRA SMERI ODPIRANJA MEŠALNEGA VENTILA

Hidravlično shemo lahko kasneje spremenimo s 
servisnim parametrom S1.1.

Strmino ogrevalne krivulje lahko kasneje 
spremenimo z uporabniškim parametrom P2.1. 

Smer odpiranja mešalnega ventila lahko kasneje 
spremenimo s servisnim parametrom S1.4. 
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PRIKAZ NA ZASLONU

Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja vidimo na desetih osnovnih prikazih. 
Med osnovnimi prikazi se pomikamo s tipkama  in .

STATUSNA VRSTICA

Statusna vrstica

Način delovanja, obvestila in opozorila se prikazujejo v zgornji tretjini zaslona.

Simbol Opis

Ogrevanje.

Hlajenje.

Delovanje po časovnem programu 1 - dnevni interval. *

Delovanje po časovnem programu 1 - nočni interval. *

Delovanje po želeni dnevni temperaturi.

Delovanje po želeni nočni temperaturi.

Izklop.

Ročno delovanje.

Obtočna črpalka deluje.

* Številka označuje izbran časovni program
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Simbol Opis

Vrtenje ventila v levo.

Vrtenje ventila v desno.

Ročni poseg - aktivirana je sklopka.

PARTY način delovanja.

ECO način delovanja.

Počitniški način delovanja.

Samodejni izklop ogrevanja.

Sušenje estriha.

Delovanje s konstantno temperaturo dvižnega voda.

Boost ogrevanje.

AUX funkcija na vhodu T4.

Obvestilo 
V primeru prekoračitve maksimalne temperature ali vklopa varovalne 
funkcije, nas regulator obvesti s simbolom rumene barve na displeju. 
Če maksimalna temperatura ni več prekoračena ali če se je varovalna 
funkcija že izklopila, nas na nedavni dogodek opozarja simbol sive barve. 
Seznam opozoril si lahko ogledamo v meniju “Informacije”.

Napaka
V primeru okvare tipal ali komunikacijskih povezav, nam regulator javlja 
napako s simbolom rdeče barve na displeju. Če je napaka odpravljena 
oziroma ni več prisotna, nas na nedavno napako opozarja simbol sive 
barve. Seznam napak si lahko ogledamo v meniju “Informacije”.

PRIKAZ NA ZASLONU
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Simbol Opis

Želena ali izračunana temperatura.

Sobna temperatura.

Temperatura dvižnega voda.

Zunanja temperatura.

Temperatura povratnega voda.

Temperatura vira.

T1, T2,
T3, T4

TR
TA
TQ

Error
- - -

Temperatura izmerjena s tipali T1, T2, T3 in T4.

Temperatura izmerjena s sobnim tipalom ali sobno enoto.
Zunanja temperatura, pridobljena po BUS povezavi.
Temperatura vira, pridobljena po BUS povezavi.
Napaka temperaturnega tipala.
Temperaturno tipalo ni priključeno.

Omejevanje temperature ogrevalnega kroga, ker toplotni vir ne dosega 
minimalne temperature.

TEMPERATURE

Izmerjena
temperatura

PRIKAZ NA ZASLONU

Želena ali izračunana
temperatura

Koliko temperatur lahko prikažemo je odvisno od izbrane hidravlične sheme in 
nastavitev regulatorja.
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VAROVALNE FUNKCIJE

Aktivna funkcija

Na prikazu vidimo stanje varovalnih funkcij. Kadar je varovalna funkcija aktivna, se 
pripadajoči simbol obarva rumeno. Prav tako se rumeno obarva simbol za obvestila v 
statusni vrstici. 

Simbol za obvestila

Simbol Opis

Omejevanje temperature ogrevalnega kroga zaradi presežene 
maksimalne diference med dvižnim in povratnim vodom oz. presežene 
maksimalne moči ogrevalnega kroga.

Omejevanje temperature ogrevalnega kroga v sklopu ED regulacije.

Ustavitev ogrevalnega kroga zaradi prednosti ogrevanja sanitarne vode.

Povišanje temperature ogrevalnega kroga, ker temperatura toplotnega 
vira presega varovalno temperaturo.

Simbol Opis

Varovanje pregrevanja toplotnega vira.

Varovanje pred zamrzovanjem zaradi nizke sobne temperature.

Varovanje pred zamrzovanjem zaradi nizke zunanje temperature.
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PRIKAZ NA ZASLONU

HIDRAVLIČNA SHEMA

Hidravlična shema
s prikazom
izmerjenih
temperatur

Na prikazu vidimo izbrano hidravlično shemo s prikazom izmerjenih temperatur.

ČAS IN DATUM

Čas in datum

Na prikazu vidimo dan v tednu, trenuten čas in datum.
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S pritiskom na tipko  prikličemo animacijo na displeju, ki nas vodi do vstopa v meni 
za dodatne nastavitve.

POMOČ

VSTOP IN NAVIGACIJA PO MENIJU

Za vstop v meni pritisnemo tipko  .
Po meniju se premikamo s tipkama  in  , s tipko  pa izbiro potrdimo.
S pritiskom na tipko  se vrnemo na prejšnji zaslon.
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ZGRADBA IN OPIS MENIJA

Meni je sestavljen iz dvanajstih glavnih skupin:
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ŽELENA DNEVNA TEMPERATURA

V meniju lahko spremenimo nastavitev želenih temperatur.

V meniju se pomikamo s tipkama  in , s tipko  pa izbiro potrdimo. 
Odpre se zaslon za nastavitev želene temperature. 

S tipkama  in  nastavimo želeno temperaturo in jo s tipko  potrdimo.  
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Privzeta vrednost

Območje nastavitve

Vrednost nastavitve

Trenutna vrednost 
želene temperature

Želena dnevna 
temperatura
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Vrednost nastavitve

ŽELENA NOČNA TEMPERATURA

S tipkama  in  nastavimo želeno temperaturo in jo s tipko  potrdimo.  
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Privzeta vrednost

Območje nastavitve

Trenutna vrednost 
želene temperature

Želena nočna
temperatura

ŽELENE TEMPERATURE

Kadar je reguator v načinu Ogrevanje, je simbol želene temperature obarvan 
oranžno, kadar pa je regulator v načinu Hlajenje, je simbol obarvan modro.
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Uporabniške funkcije omogočajo dodatno udobje in koristi pri uporabi regulatorja.

V meniju se pomikamo s tipkama  in , s tipko  pa izbiro potrdimo. 
Odpre se zaslon za vklop in nastavitev uporabniške funkcije. 

UPORABNIŠKA FUNKCIJA PARTY

S tipkama  in  spreminjamo vrednost nastavitve, s tipko  pa se pomaknemo na 
naslednjo nastavitev. 

Čas izteka 
Party funkcije 

Vklop (ON) in izklop 
(OFF) uporabniške 
funkcije

Želena Party 
temperatura

Simbol Party
funkcije

Funkcija Party nam omogoča vklop delovanja po želeni komfortni temperaturi do 
nastavljenega časa izteka.
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UPORABNIŠKE FUNKCIJE

UPORABNIŠKA FUNKCIJA ECO

S tipkama  in  spreminjamo vrednost nastavitve, s tipko  pa se pomaknemo na 
naslednjo nastavitev. 

Čas izteka
Eco funkcije 

Vklop (ON) in izklop 
(OFF) uporabniške 
funkcije

Želena Eco 
temperatura 

Simbol Eco
funkcije

UPORABNIŠKA FUNKCIJA POČITNICE

S tipkama  in  spreminjamo vrednost nastavitve, s tipko  pa se pomaknemo na 
naslednjo nastavitev. 

Datum izteka
funkcije Počitnice 

Vklop (ON) in izklop 
(OFF) funkcije 
Počitnice

Želena temperatura 
Počitnice

Simbol funkcije 
Počitnice

Funkcija Eco nam omogoča vklop delovanja po želeni varčevalni temperaturi do 
nastavljenega časa izteka.

Funkcija Počitnice nam omogoča vklop delovanja po želeni varčevalni temperaturi do 
nastavljenega datuma izteka.
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V meniju izberemo želen način delovanja, ter druge možnosti delovanja.

V meniju se pomikamo s tipkama  in , s tipko  pa izbiro potrdimo.

IZBIRA DELOVANJA

S tipkama  in  izberemo želeno delovanje. Nastavitev zapustimo s tipko  ali  .

Izbran način 
delovanja

Izbira 
delovanja

V meniju izberemo želen način delovanja.
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NAČIN DELOVANJA

IZBIRA DELOVANJA OGREVANJA ALI HLAJENJA

S tipkama  in  izberemo ogrevanje ali hlajenje. Nastavitev zapustimo s tipko  ali 
.

Izbira ogrevanja /
hlajenja

Simbol ogrevanja /
hlajenja

V meniju izberemo želen način delovanja ogrevanja ali hlajenja.

Ogrevanje je aktivno Hlajenje je aktivno

Simbol Opis

Delovanje poteka po izbranem časovnem programu na želeno dnevno in  
nočno temperaturo.

Delovanje poteka po želeni dnevni temperaturi.

Delovanje poteka po želeni nočni temperaturi.

Izklop delovaja. Če je izbran način delovanja “ogrevanje”, ostane aktivna 
zaščita proti zmrzovanju. Če je izbran način delovanja “hlajenje”, ostane 
aktivna zaščita proti pregrevanju.
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ROČNI NAČIN DELOVANJA

S tipkama  in  se pomikamo med posameznimi izhodi R1, M+ ali M-, 
s tipko  pa izberemo stanje AUTO, OFF ali ON. Nastavitev zapustimo s tipko  .

Izmerjenje
temperature

Stanje krmilnih
izhodov

Simbol ročnega 
delovanja

Ta način delovanja uporabljamo za preizkušanje regulacijskega sistema ali v primeru 
okvare. Krmilni izhod lahko ročno vključimo (ON), izključimo (OFF) ali izberemo 
avtomatsko delovanje (AUTO).
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ČASOVNI PROGRAMI

Tedenski časovni program nam omogoča avtomatski preklop med želeno dnevno 
in nočno temperaturo. Na voljo sta dva časovna programa. Kljukica ob časovnem 
programu pove, kateri časovni program je izbran za delovanje.

V meniju se pomikamo s tipkama  in  . S tipko  najprej izberemo časovni 
program za delovanje, nato pa s tipko  vstopimo v nastavitev izbranega časovnega 
programa.

S tipkama  in  izberemo dan za katerega želimo urejati ali kopirati časovni 
program in ga s tipko  potrdimo. Sedaj s tipkama  in  izberemo ikono za 
urejanje ali kopiranje časovnega programa in izbiro s tipko  potrdimo.

Prikaz programa

Časovni program 1

Izbran dan

Kopiranje časovnega 
programa

Urejanje časovnega 
programa

PON. - PET. 05:00 - 07:30 in 13:30 - 22:00

SOB. - NED. 07:00 - 22:00

Začetne nastavitve časovnih programov:

PON. - PET. 06:00 - 22:00

SOB. - NED. 07:00 - 23:00
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UREJANJE ČASOVNEGA PROGRAMA

Trenutni čas kurzorja

Trenutni interval

Risanje intervala
dnevne temperature

Prosto pomikanje 
kurzorja

Kurzor

Risanje intervala nočne temperature

S tipko  izbiramo želeno ikono za pomikanje ali risanje intervala, s tipkama  in  
pa narišemo želeni potek časovnega intervala.
Urejanje časovnega programa zapustimo s tipko  .

KOPIRANJE ČASOVNEGA PROGRAMA

Izbira dnevov za 
kopiranje

Potrditev kopiranja

S tipkama  in  izberemo dan ali skupino dni v katere želimo kopirati časovni 
program prikazanega dne. S tipko  potrdimo kopiranje časovnega programa.
Kopiranje časovnega programa zapustimo s tipko  .

ČASOVNI PROGRAMI
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INFORMACIJE

Meni je namenjen prikazu informacij o regulatorju, obvestilih in napakah.

V meniju se pomikamo s tipkama  in , s tipko  pa izbiro potrdimo.

O REGULATORJU

Prikaz zapustimo s tipko  .

Logotip podjetja

Oznaka tipa
regulatorja

Na zaslonu se izpišejo osnovni podatki o regulatorju.

Programska verzija Serijska številka
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OBVESTILA

Seznam obvestil

Simbol za obvestila

Na zaslonu se izpiše seznam obvestil s časom in datumom nastanka posameznega 
obvestila.

Po seznamu obvestil se pomikamo s tipkama  in  . Prikaz zapustimo s tipko  .

NAPAKE

Seznam napak

Simbol za napake

Na zaslonu se izpiše seznam napak s časom in datumom nastanka posamezne napake.

Po seznamu napak se pomikamo s tipkama  in  . Prikaz zapustimo s tipko  .
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INFORMACIJE

BRISANJE OBVESTIL IN NAPAK

S tipkama  in  spreminjamo vrednost, s tipko  pa se pomaknemo na naslednje 
mesto in odklepanje potrdimo. Prikaz zapustimo s tipko  .

Polje za vnos kode

Simbol za
odklepanje

Izvede se brisanje seznama obvestil in napak. Prav tako se brišejo prikazi napak tipal, ki 
niso priključena.

Brisanje moramo potrditi z vnosom 4 mestne kode za odklepanje.

Napak tipal, ki so za delovanje regulatorja obvezna, ni mogoče izbrisati.

Tovarniško nastavljena koda je „0001“.
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Meni je namenjen osnovnim nastavitvam prikaza na zaslonu.

V meniju se pomikamo s tipkama  in , s tipko  pa izbiro potrdimo.

IZBIRA JEZIKA

Seznam jezikov

Simbol jezika

Na zaslonu se izpiše seznam razpoložljivih jezikov.

S tipkama  in  izberemo želen jezik in ga s tipko  potrdimo. 
Nastavitev zapustimo s tipko  .
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ZASLON

NASTAVITEV ČASA IN DATUMA

Čas in datum

Dan v tednu

Simbol časa 
in datuma

Nastavimo lahko točen čas in datum.

S tipkama  in  spreminjamo vrednost, s tipko  pa se pomaknemo na naslednji 
podatek. Prikaz zapustimo s tipko  .

NASTAVITEV OSVETLITVE ZASLONA

Simbol
osvetlitve

Nastavimo lahko svetlitev zaslona.

S tipkama  in  nastavimo osvetlitev in jo s tipko  potrdimo.  
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Grafični prikaz
nastavitve 

Trenutna vrednost  
osvetlitve

Privzeta vrednost

Območje nastavitve

Trenutna vrednost
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NASTAVITEV ČASA IZHODA IZ MENIJA

Simbol
časa izhoda

Nastavimo lahko čas samodejnega izhoda iz menija.

S tipkama  in  nastavimo čas izhoda iz menija in ga s tipko  potrdimo.  
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Grafični prikaz
nastavitve 

Trenutna vrednost  
časa izhoda

Privzeta vrednost

Območje nastavitve

Trenutna vrednost
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STATISTIKA

Meni je namenjen prikazu podrobnih informacij o delovanju regulatorja.

V meniju se pomikamo s tipkama  in , s tipko  pa izbiro potrdimo.

TEMPERATURNI GRAF

Datum

Na zaslonu se izriše 24 urni temperaturni graf za vsa štiri temperaturna tipala.

S tipkama  in  lahko listamo med temperaturnimi grafi za zadnjih 7 dni delovanja.  
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Temperaturna os (°C) Grafični prikaz
poteka temperatur 

Časovna os (ure)

Legenda
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ŠTEVEC DELOVANJA
Na zaslonu se izpiše število delovnih ur izhoda obtočne črpalke R1.

S 5 sekundnim pritiskom tipke  ponastavimo števec na vrednost 0.  
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Simbol števca
delovanja

Število delovnih ur

Ponastavitev števca

LOG SPREMEMB
Na zaslonu se izpiše seznam spremenjenih P, S in F parametrov regulatorja.

Po seznamu sprememb se pomikamo s tipkama  in  . Prikaz zapustimo s tipko  .

Simbol loga sprememb

Privzeta vrednost

Oznaka parametra

Spremenjena vrednost
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UPORABNIŠKI P PARAMETRI

Meni je namenjen prikazu in nastavitvam uporabniških parametrov. 
Parametri so razvrščeni v skupine P1 - osnovne nastavitve, P2 - nastavitve za ogrevalni 
krog in P3 - nastavitve za vir energije.

V meniju se pomikamo s tipkama  in . Ko s tipko  izberemo želeno skupino 
parametrov, se odpre zaslon z opisom prvega parametra v skupini.

Oznaka parametra

S tipkama  in  se pomikamo med parametri v izbrani skupini. Parameter, ki ga 
želimo spremeniti, izberemo s pritiskom tipke  . Odpre se zaslon za nastavitev 
parametra, ki lahko ima obliko menija ali drsnika.

Opis parametra
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Nastavitev v obliki menija:

Oznaka parametra

Seznam nastavitev 
parametra

S tipkama  in  izberemo želeno nastavitev in jo s tipko  potrdimo.
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Nastavitev v obliki drsnika:

S tipkama  in  nastavimo želeno vrednost in jo s tipko  potrdimo.
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Oznaka parametra

Grafični prikaz
nastavitve 

Trenutna vrednost

Privzeta vrednost 

Območje nastavitve

Trenutna vrednost
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Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

P1.1 Zaokroževanje 
prikaza temperatur

Določimo na kakšno vrednost 
se naj zaokroži prikaz izmerjenih 
temperatur.

- 0.1 °C 
- 0.2 °C 
- 0.5 °C 
- 1.0 °C

0.5 °C

P1.2 Samodejni premik 
ure na poletni/
zimski čas

Regulator, s pomočjo koledarja, 
izvrši samodejni premik ure med 
poletnim in zimskim časom.

- Ne 
- Da

Da

P1.4 Toni Z nastavitvijo določimo kdaj 
oddaja regulator zvočne signale.

- Izklop
- Tipke
- Napake
- Tipke in 
napake

Tipke

P1.6 Občutljivost tipke 
„Pomoč“

Z nastavitvijo določimo 
občutljivost tipke „Pomoč“.

0 ÷ 100 % 40 %

P1.7 Samodejni preklop 
poletje / zima

Z nastavitvijo omogočimo 
samodejni vklop in izklop 
ogrevanja v odvisnosti od 
povprečne enodnevne 
zunanje temperature.

- Ne
- Da

Da

P1.8 Povprečna zunanja 
temperatura za 
samodejni preklop 
poletje / zima

Nastavitev pomeni povprečno 
enodnevno zunanjo temperaturo, 
pri kateri se ogrevanje 
samodejno izklopi 
oziroma vklopi.

10 ÷ 30 °C 18 °C

P1.9 Zunanja 
temperatura za 
vklop zaščite 
proti zmrzovanju

Nastavi se vrednost zunanje 
temperature, pri kateri se vključi 
zaščita proti zmrzovanju. 
Kotel obratuje najmanj z 
minimalno temperaturo.

-30 ÷ 10 °C 2 °C

P1.10 Želena sobna 
temperatura pri 
izklopu ogrevanja

Nastavi se želena sobna 
temperatura, ki se uporablja, 
ko je ogrevanje izključeno.

2 ÷ 12 °C 6 °C

P1 - OSNOVNE NASTAVITVE

UPORABNIŠKI P PARAMETRI
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Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

P1.12 Stopnja zaščite 
proti zmrzovanju

Z nastavitvijo določimo 
stopnjo zaščite proti zmrzovanju, 
ki je odvisna od ocene možnosti 
zmrzovanja objekta.
- Ni zaščite: Izberemo, kadar ni 
možnosti zmrzovanja objekta.
- Stopnja 1: Izberemo, kadar 
obstaja možnost zmrzovanja 
objekta in nimamo priključenega 
sobnega tipala.
- Stopnja 2: Izberemo, kadar 
obstaja možnost zmrzovanja 
objekta in imamo priključeno 
sobno tipalo.
- Stopnja 3: Izberemo, 
kadar je možnost zmrzovanja 
objekta velika in so posamezni 
deli ogrevalnega sistema posebej 
izpostavljeni zmrzovanju.

- Ni zaščite
- Stopnja 1
- Stopnja 2
- Stopnja 3
(največja 
zaščita)

Stopnja 1

P1.13 Kompenzacija 
vpliva objekta na 
izmerjeno zunanjo 
temperaturo

Z nastavitvijo kompenziramo 
vpliv prehoda toplote skozi 
zunanje stene ogrevanega 
objekta na izmerjeno zunanjo 
temperaturo.

-5.0 ÷ 0.0 °C -2.0 °C

UPORABNIŠKI P PARAMETRI

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

P2.1 Strmina ogrevalne 
krivulje

Strmina ogrevalne krivulje pove, 
kolikšna je pri določeni zunanji 
temperaturi potrebna 
temperatura grelnih teles.

0.1 ÷ 2.6 0.5-talno
1.0 - 
radiatorji 

P2.2 Vzporedni premik 
ogrevalne krivulje

Nastavimo vzporedni premik 
ogrevalne krivulje oziroma 
izračunane temperature 
dvižnega voda. Nastavitev 
uporabimo za odpravo 
odstopanja med želeno in 
dejansko sobno temperaturo.

-15 ÷ 15 °C 0 °C

P2 - NASTAVITVE ZA OGREVALNI KROG
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UPORABNIŠKI P PARAMETRI

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

P2.3 Trajanje BOOST 
ogrevanja

Nastavi se čas trajanja povečane 
želene sobne temperature pri 
prehodu iz nočnega na dnevni 
interval ogrevanja. 

0 ÷ 200 
min

0 min

P2.4 Povečanje sobne 
temperature pri 
BOOST ogrevanju

Nastavi se velikost povečane 
želene sobne temperature pri 
prehodu iz nočnega na dnevni 
interval ogrevanja.

0 ÷ 8 °C 3 °C

P2.5 Prednost ogrevanja 
sanitarne vode

Določimo ali ima ogrevanje 
sanitarne vode prednost pred 
ogrevanjem ogrevalnega kroga.

- Ne
- Da

Ne

P2.6 Strmina hladilne 
krivulje

Strmina hladilne krivulje pove, 
kolikšna je pri določeni zunanji 
temperaturi potrebna 
temperatura hladilnih teles.

0.1 ÷ 2.6 0.5

P2.7 Vzporedni premik 
hladilne krivulje

Nastavimo vzporedni premik 
hladilne krivulje oziroma 
izračunane temperature 
dvižnega voda. 
Nastavitev uporabimo za 
odpravo odstopanja med želeno 
in dejansko sobno temperaturo.

-15 ÷ 15 °C 0 °C

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

P3.1 Minimalna 
temperatura kotla

Nastavi se minimalna 
temperatura kotla ali toplotnega 
vira.

1 ÷ 90 °C 35 °C 

P3 - NASTAVITVE ZA VIR ENERGIJE
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Meni je namenjen prikazu in nastavitvam servisnih parametrov. Parametri so razvrščeni 
v skupine S1 - osnovne nastavitve, S2 - nastavitve za ogrevalni krog in S3 - nastavitve 
za vir energije.

V meniju se pomikamo s tipkama  in  . Ko s tipko  izberemo želeno skupino 
parametrov, se odpre zaslon z opisom prvega parametra v skupini.

Oznaka parametra

S tipkama  in  se pomikamo med parametri v izbrani skupini. Parameter, ki ga 
želimo spremeniti, izberemo s pritiskom tipke  . Odpre se zaslon za nastavitev 
parametra.

Opis parametra

SERVISNI S PARAMETRI

Spreminjanje servisnih parametrov naj vrši samo ustrezno usposobljen 
strokovnjak.
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SERVISNI S PARAMETRI

Oznaka
parametra

Trenutna
vrednost

Parameter je
zaklenjen

S tipkama  in  se pomikamo med parametri v izbrani skupini. 
Parameter, ki ga želimo spremeniti, izberemo s pritiskom tipke  .

Tovarniško so S parametri zaklenjeni, zato jih moramo pred spreminjanjem odkleniti z 
vnosom 4 mestne kode za odklepanje.

S tipkama  in  spreminjamo vrednost, s tipko  pa se pomaknemo na naslednje 
mesto in odklepanje potrdimo.

Polje za vnos kode

Simbol za
odklepanje

Ko je parameter odklenjen, lahko s tipkama  in  nastavimo želeno vrednost in jo s 
tipko  potrdimo. Nastavitev zapustimo s tipko  .

Tovarniško nastavljena koda je “0001”.  
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S1 - OSNOVNE NASTAVITVE

SERVISNI S PARAMETRI

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S1.1 Hidravlična shema Izbira želene hidravlične sheme. 360 ÷ 360b 360

S1.2 Koda za odklepanje 
servisnih nastavitev

Nastavitev omogoča spremembo 
kode, ki je potrebna za odklepanje 
servisnih nastavitev.  
POZOR! Novo kodo skrbno 
shranimo, ker brez kode ni možno 
spreminjati servisnih nastavitev.

0000 ÷ 
9999

0001

S1.3 Smer vrtenja 
motornega pogona

Nastavi se smer vrtenja 
motornega pogona, ki pomeni 
odpiranje mešalnega ventila.

- Levo 
- Desno

Levo

S1.4 Antiblokirna 
funkcija mešalnega 
ventila in črpalke

Če v določenem času (teden ali 
dan) ni prišlo do vklopa 
katerega od krmilnih izhodov, se le 
ta samodejno vklopi za 60 sekund.

- Ne 
- Da, 
tedensko
- Da, 
dnevno

Da, 
tedensko

S1.5 Način delovanja 
hlajenja

Z nastavitvijo določimo način 
delovanja v režimu hlajenja. S 
tem določimo vpliv  temperatur 
na izračun temperature dvižnega 
voda. 
 - Avto: Upoštevata se zunanja in 
sobna temperatura.
 - Zunanja temperatura: Upošteva 
se samo zunanja temperatura.
 - Sobna temperatura: Upošteva se 
samo sobna temperatura. 
 - Konstantna temperatura: V 
dnevnem časovnem intervalu je 
izračun dvižnega voda konstanten 
(nastavitev parametra S2.11).

- Avto
- Zunanja 
temperatura
- Sobna 
temperatura
- Konstant-
na tempera-
tura

Avto

S1.6 Izbira funkcije tipala 
T3

Z nastavitvijo določimo način 
delovanja tipala T3.

- Ni tipala
- Sobno 
tipalo

Ni tipala

S1.7 Izbira funkcije tipala 
T4

Z nastavitvijo določimo način 
delovanja tipala T4.
Če izberemo tipalo povratnega 
voda, lahko s parametrom S2.13 
nastavimo maksimalno razliko med 
dvižnim in povratnim vodom. 
S tem omejimo maksimalno moč 
ogrevalnega kroga.

- Ni tipala
- Sobno 
tipalo
- Povratni 
vod

Ni tipala
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SERVISNI S PARAMETRI

S2 - NASTAVITVE ZA OGREVALNI KROG

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S1.8 Tip ogrevanega 
objekta (časovna 
konstanta) (ure)

Določimo tip (časovno konstanto) 
ogrevanega objekta. Za objekt 
masivne gradnje in dobre izolacije 
nastavimo večjo vrednost. 
Za objekt lahke gradnje in slabe 
izolacije nastavimo manjšo 
vrednost.

0 ÷ 12 h 0

S1.9 Izbira funkcije AUX 
(T4) vhoda

Nastavitev določa način delovanja 
regulatorja, če je na AUX (T4) 
vhodu zaznan kratek stik.
 - Dnevna temperatura: Delovanje 
na želeno dnevno temperaturo.
 - Hlajenje: Preklop načina 
delovanja regulatorja na hlajenje.
 - Časovni program: Delovanje po 
izbranem časovnem programu.
 - Boost: Aktivira se Boost funkcija 
za ogrevanje.

- Ni funkcije
- Dnevna 
temperatura
- Hlajenje
- Časovni 
program
- Boost 
ogrevanje

Ni 
funkcije

S1.17 Kalibracija tipala T1 Nastavi se korekcija izmerjene 
temperature za tipalo T1.

 -5 ÷ 5 K 0

S1.18 Kalibracija tipala T2 Nastavi se korekcija izmerjene 
temperature za tipalo T2.

 -5 ÷ 5 K 0

S1.19 Kalibracija tipala T3 Nastavi se korekcija izmerjene 
temperature za tipalo T3.

 -5 ÷ 5 K 0

S1.20 Kalibracija tipala T4 Nastavi se korekcija izmerjene 
temperature za tipalo T4.

 -5 ÷ 5 K 0

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S2.1 Vpliv odstopanja 
sobne temperature

Nastavi se vrednost ojačanja 
odstopanja sobne temperature. 
Nizka vrednost pomeni manjši vpliv, 
višja vrednost večji vpliv.

0.0 ÷ 3.0 1.0



42 |       Navodila za servisne nastavitve

SL SERVISNI S PARAMETRI

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S2.2 Vpliv analognega 
sobnega tipala T3 
in T4

Z nastavitvijo določimo ali 
analogno sobno tipalo T3 oziroma 
T4 vpliva na delovanje regulacije 
mešalnega kroga.  
- Avto: Analogno sobno tipalo ima 
vpliv le, če ni priključene sobne 
enote. 
- Da: Analogno sobno tipalo ima 
vpliv. 
- Ne: Analogno sobno tipalo nima 
vpliva. 
Ta funkcija ima pomen samo, če je 
s parametrom S1.6 (za T3) oziroma 
S1.7 (za T4) izbrano analogno sobno 
tipalo.

- Avto
- Da
- Ne

Avto

S2.4 Način delovanja 
obtočne črpalke

Nastavi se način delovanja obtočne 
črpalke. Nastavitve imajo sledeč 
pomen: 
- Standardno: Standardno 
delovanje obtočne črpalke 
mešalnega kroga. 
- Prvi program: Delovanje po prvem 
časovnem programu. 
- Drugi program: Delovanje po 
drugem časovnem programu. 
- Izbrani program: Delovanje po 
izbranem časovnem programu.

- Sandard-
no 
- Prvi 
program 
- Drugi 
program 
- Izbrani 
program

Standard-
no

S2.5 Minimalna 
temperatura 
dvižnega voda 

Nastavi se minimalna temperatura 
dvižnega voda, ko ogrevanje deluje.

10 ÷ 90 °C 20 °C

S2.6 Maksimalna 
temperatura 
dvižnega voda 

Nastavi se maksimalna dovoljena 
temperatura dvižnega voda.

20 ÷ 150 °C 45 - talno 
85 - radia-

torji

S2.7 Zračnost mešalnega 
ventila (sekunde)

Nastavi se čas delovanja mešalnega 
ventila, ki je potreben, da pri 
spremembi smeri, nevtralizira 
zračnost sklopa motornega 
pogona in mešalnega ventila.

0 ÷ 5 
sekund

1 s

S2.8 P - konstanta 
mešalnega ventila

Nastavitev pove kako intenzivno 
regulator popravlja položaj 
mešalnega ventila. Manjša 
vrednost pomeni krajše pomike, 
večja vednost pa daljše pomike 
mešalnega ventila.

0.5 ÷ 2.0 1.0
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Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S2.9 I - konstanta 
mešalnega ventila

Nastavitev pove kako pogosto 
regulator popravlja položaj 
mešalnega ventila. Manjša vrednost 
pomeni redkejše, večja vrednost 
pa pogostejše popravljanje lege 
mešalnega ventila.

0.4 ÷ 2.5 1.0

S2.10 D - konstanta 
mešalnega ventila

Nastavi se jakost vpliva 
spremembe temperature 
dvižnega voda na delovanje 
regulacije mešalnega ventila.

0.4 ÷ 2.5 1.0

S2.11 Minimalna 
temperatura 
dvižnega voda za 
hlajenje

Nastavi se minimalna temperatura 
dvižnega voda za hlajenje.  
POZOR! Prenizko nastavljena 
temperatura lahko povzroči rosenje 
ogrevalnih teles in cevovodov.

10  ÷ 20 °C 15 °C

S2.12 Zamik temperature 
za vklop regulacije 
dvižnega voda

Z nastavitvijo korigiramo minimalno 
zahtevano temperaturo dvižnega 
voda, da se vklopi regulacija 
mešalnega ventila. 
Negativna vrednost pomeni vklop 
regulacije že pri nižji izračunani 
temperaturi dvižnega voda, 
pozitivna vrednost pa vklop 
regulacije pri višji izračunani 
temperaturi dvižnega voda.

-10 ÷ 10 °C 0 °C

S2.13 Omejevanje 
diference med 
dvižnim in 
povratnim vodom

Z nastavitvijo se določi največja 
dovoljena diferenca med dvižnim 
in povratnim vodom. Na ta način 
omejimo največjo moč ogrevalnega 
kroga.

3 ÷ 30 °C 10 °C

S2.14 Konstantna 
temperatura 
dvižnega voda

Izberemo ali naj regulacija deluje s 
konstantno temperaturo dvižnega 
voda. Območje nastavitve 
konstantne temperature je 
10 ÷ 140 °C.  
POZOR! Ta funkcija izklopi 
regulacijo v odvisnosti od zunanje 
temperature.

- Ne 
- Da

Ne

S2.15 Obtočna črpalka - 
zakasnitev izklopa 
(minute)

Z nastavitvijo določimo čas 
zakasnitve izklopa obtočne črpalke, 
kadar ni potrebe po ogrevanju.

0 ÷ 10 
minut

5 min
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S3 - NASTAVITVE ZA VIR ENERGIJE

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S2.16 Vpliv odstopanja 
sobne temperature 
za hlajenje

Nastavi se vrednost ojačanja 
odstopanja sobne temperature za 
hlajenje. Nizka vrednost pomeni manjši 
vpliv, višja vrednost večji vpliv.

0.0 ÷ 3.0 1.0

S2.19 Prvi pomik 
mešalnega ventila iz 
odprte končne lege 
(sekunde)

Z nastavitvijo določimo dolžino prvega 
impulza pri pomiku mašalnega ventila 
iz odprte končne lege. S tem dosežemo 
pomik ventila v njegovo območje 
regulacije ter takojšen odziv regulacije 
ob zagonu sistema.

0 ÷ 30 s 15 s

S2.20 Prvi pomik 
mešalnega ventila iz 
zaprte končne lege 
(sekunde)

Z nastavitvijo določimo dolžino prvega 
impulza pri pomiku mašalnega ventila 
iz zaprte končne lege. S tem dosežemo 
pomik ventila v njegovo območje 
regulacije ter takojšen odziv regulacije 
ob zagonu sistema.

0 ÷ 30 s 15 s

Para-
meter

Ime parametra Opis parametra Območje
nastavitve

Privzeta 
vrednost

S3.1 Maksimalna 
temperatura kotla

Nastavi se maksimalna temperatura 
kotla ali toplotnega vira. 

60 ÷ 160 °C 90 °C

S3.2 Povečanje 
temperature kotla za 
potrebe mešalnega 
ogrevalnega kroga

Z nastavitvijo določimo koliko naj 
bo temperatura kotla višja, kot je 
izračunana temperatura dvižnega 
voda.

0 ÷ 25 °C 5 °C

S3.12 Varovalna temperatura 
kotla na trdo kurivo

Nastavi se zgornja delovna 
temperatura kotla na trdo kurivo. 
Če kotel na trdo kurivo to vrednost 
preseže, prične regulator 
samodejno povečevati izračunano 
temperaturo dvižnega voda.

70 ÷ 90 °C 77 °C
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FUNKCIJSKI F PARAMETRI

Meni je namenjen prikazu in nastavitvam funkcijskih parametrov. 
V skupini F1 so parametri za nastavitev sušenja estriha.

Postopek za nastavitev F parametrov je enak kot pri servisnih parametrih.

Para-
meter

Ime parametra Območje 
nastavitve

Privzeta 
vrednost

F1.1 Vklop sušenja estriha - Ne 
- Da Ne

F1.2 Interval 1: začetna temperatura (°C) 10 ÷ 60 °C 20 °C

F1.3 Interval 1: čas trajanja (dni) 1 ÷ 15 dni 10 dni

F1.4 Interval 2: začetna temperatura (°C) 10 ÷ 60 °C 20 °C

F1.5 Interval 2: čas trajanja (dni) 1 ÷ 15 dni 5 dni

F1.6 Interval 3: začetna temperatura (°C) 10 ÷ 60 °C 45 °C

F1.7 Interval 3: čas trajanja (dni) 1 ÷ 15 dni 5 dni

F1.8 Interval 4: začetna temperatura (°C) 10 ÷ 60 °C 45 °C

F1.9 Interval 4: čas trajanja (dni) 1 ÷ 15 dni 5 dni

F1.10 Interval 4: končna temperatura  (°C) 10 ÷ 60 °C 20 °C

F1 - NASTAVITVE SUŠENJA ESTRIHA
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dnevi

Profil sušenja estriha - tovarniška nastavitev:

FUNKCIJSKI F PARAMETRI

Po preteku časa sušenja estriha se funkcija samodejno izklopi.
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NAPRAVE

Meni je namenjen prikazu in nastavitvam naprav, ki so priključene na regulator. 
Naprave so razdeljene glede na tip komunikacije, ki jo uporabljajo.

COM NAPRAVE

Po seznamu se pomikamo s tipkama  in  . Prikaz zapustimo s tipko  .

Seznam COM naprav

Simbol COM naprav

Na zaslonu se izpiše seznam naprav, priključenih na žično COM povezavo. 
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Simbol Opis

Žična COM povezava.

Žična BUS povezava med regulatorji.

Sobna enota.

Vmesnik GWD za WiFi povezavo v oblak.

Brezžično tipalo zunanje temperature.

Priključen je nadrejeni regulator z BUS povezavo.

Priključen je podrejeni regulator z BUS povezavo.

NAPRAVE

BUS NAPRAVE

Po seznamu se pomikamo s tipkama  in  . Prikaz zapustimo s tipko  .

Seznam BUS naprav

Simbol BUS naprav

Na zaslonu se izpiše seznam naprav, s katerimi je regulator povezan v BUS povezavo.
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TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V meniju se nahajajo orodja za ponastavitev regulatorja na shranjene ali tovarniške 
nastavitve.

V meniju se pomikamo s tipkama  in  . 
Ko s tipko  izberemo želen ukaz, se odpre zaslon za odklepanje ali potrditev ukaza.
Nastavitev zapustimo s tipko  .

Simbol Opis

Shrani uporabnikove nastavitve kot varnostno kopijo.

Naloži uporabnikove nastavitve iz varnostne kopije. 
Če varnostna kopija ne obstaja, se ukaz ne izvrši.

Povrne vse parametre na tovarniške vrednosti in zažene nastavitev 
regulatorja, kot ob prvem zagonu.
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MEŠALNI OGREVALNI KROG
Izračun temperature dvižnega voda za ogrevanje
Izračun temperature dvižnega voda za ogrevanje je navzgor omejen z nastavljeno 
maksimalno temperaturo dvižnega voda - parameter S2.6, navzdol pa z nastavljeno 
minimalno temperaturo dvižnega voda - parameter S2.5. S parametrom S2.1 se nastavi 
jakost vpliva odstopanja sobne temperature na izračun dvižnega voda. S parametrom 
P2.1 se nastavi strmina ogrevalne krivulje, s parametrom P2.2 pa vzporedni premik 
ogrevalne krivulje.

Izračun temperature dvižnega voda za hlajenje
Izračun temperature dvižnega voda za hlajenje je navzdol omejen z nastavljeno 
minimalno temperaturo dvižnega voda za hlajenje - parameter S2.11. S parametrom 
S2.16 se nastavi jakost vpliva odstopanja sobne temperature na izračun dvižnega voda. 
S parametrom P2.6 se nastavi strmina hladilne krivulje, s parametrom P2.7 pa vzporedni 
premik hladilne krivulje.

Delovanje ogrevanja 
Če izračunana temperatura dvižnega voda ni nekoliko višja od sobne temperature, se 
mešalni ventil zapre. Če ne merimo sobne temperature, se mešalni ventil zapre, ko se 
zunanja temperatura približa želeni sobni temperaturi. S parametrom S2.12  povečamo 
ali zmanjšamo potrebno razliko med izračunano temperaturo dvižnega voda in sobno 
temperaturo, pri kateri se mešalni ventil zapre. Če ogrevanje ni potrebno ali ni 
vključeno, se za izračunano temperaturo dvižnega voda prikazuje vrednost 4 °C, 
obtočna črpalka pa se izklopi z zakasnitvijo - parameter S2.15. S parametrom S2.4 
lahko izberemo še druge možnosti delovanja črpalke.

Delovanje hlajenja 
Če izračunana temperatura dvižnega voda ni nekoliko nižja od sobne temperature, se 
mešalni ventil zapre. Če ne merimo sobne temperature, se mešalni ventil zapre, ko se 
zunanja temperatura približa želeni sobni temperaturi. S parametrom S2.12  povečamo 
ali zmanjšamo potrebno razliko med izračunano temperaturo dvižnega voda in sobno 
temperaturo, pri kateri se hlajenje izklopi. Če hlajenje ni potrebno ali ni vključeno, se za 
izračunano temperaturo dvižnega voda prikazuje vrednost 34 °C, obtočna črpalka pa 
se izklopi z zakasnitvijo - parameter S2.15. S parametrom S2.4 lahko izberemo še druge 
možnosti delovanja črpalke.

Intenzivno - BOOST ogrevanje 
S parametroma P2.3 in P2.4 določimo čas trajanja in jakost delovanja intenzivnega 
(BOOST) ogrevanja, ki se aktivira pri prehodu časovnega programa iz nočnega v dnevni 
interval ogrevanja. Z nastavitvijo Boost funkcije skrajšamo potreben čas za dosego 
želene sobne temperature po preklopu iz nočnega v dnevni časovni interval.
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Omejevanje moči ogrevalnega kroga (omejevanje ∆T)
Kadar želimo omejiti največjo zagonsko moč posameznega ogrevalnega kroga 
uporabimo dodatno tipalo T4 za merjenje temperature povratnega voda mešalnega 
ogrevalnega kroga. Potrebna je nastavitev za parameter S1.7=Povratni vod, s 
parametrom S2.13 pa nastavimo največjo dovoljeno razliko med temperaturo 
dvižnega in povratnega voda. Regulator sedaj omejuje dovodno temperaturo 
tako, da ne preseže nastavljene diference med dovodno in povratno temperaturo.

OGREVALNA IN HLADILNA KRIVULJA
Strmina krivulje pove, kolikšna je pri določeni zunanji temperaturi potrebna 
temperatura grelnih oziroma hladilnih teles. Vrednost strmine je odvisna predvsem od 
vrste sistema (talno, stensko, radiatorsko, konvektorsko) in toplotne izolacije objekta.
Strmino ogrevalne krivulje lahko določimo računsko, če imamo na voljo dovolj 
podatkov, sicer pa izkustveno na osnovi ocene dimenzioniranja ogrevalnega sistema in 
toplotne izolacije objekta. Strmina krivulje je izbrana pravilno, če ostaja sobna 
temperatura nespremenjena tudi pri velikih spremembah zunanje temperature.

Določitev strmine ogrevalne krivulje
Dokler so zunanje temperature nad +5 °C, sobno temperaturo uravnavamo s 
spremembo nastavitve dnevne oziroma nočne temperature oziroma vzporednim 
premikom ogrevalne krivulje (parameter P2.2). Če postane v objektu, pri nižjih 
zunanjih temperaturah, hladneje, je strmina prenizka, zato jo povečamo. Če postane v 
objektu, pri nižjih zunanjih temperaturah, topleje, je strmina previsoka, zato jo znižamo. 
Povečanje in znižanje strmine naj ne bo večje kot 0,1 do 0,2 enote pri enem opazovanju. 
Presledek med dvema opazovanjema naj bo vsaj 24 ur ali več.

Običajne vrednosti nastavitve strmine krivulje:

Z nastavitvijo strmine krivulje regulator prilagodimo na objekt, ki ga
reguliramo. Pravilna nastavitev strmine krivulje je zelo pomembna za 
optimalno delovanje regulatorja.

Sistem Območje nastavitve strmine

talno 0.2 - 0.8

stensko 0.5 - 1.0

radiatorsko 0.7 - 1.4
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Zunanja temperatura
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Diagram hladilnih krivulj:
Zunanja temperatura
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PRI OKVARI TIPAL

Zunanje tipalo ni priključeno oziroma je v okvari.
- Ogrevanje: Regulator deluje kot P-regulator glede na odstopanje sobne temperature.
- Hlajenje: Regulator deluje kot sobni termostat z omejevanjem najnižje dovodne 
temperature.

Zunanje in sobno tipalo nista priključena oziroma sta v okvari.
- Ogrevanje: Regulator regulira dvižni vod na konstantno temperaturo, ki je:
-pri radiatorskem ogrevanju za 25°C višja, kot je želena dnevna oz. nočna temperatura.
-pri talnem ogrevanju za 10°C višja, kot je želena dnevna oz. nočna temperatura.
- Hlajenje: V dnevnem intervalu je dovodna temperatura enaka nastavitvi parametra 
S2.11, v nočnem časovnem intervalu pa je hlajenje izključeno.

Sobno tipalo ni priključeno oziroma je v okvari.
Regulator deluje v odvisnosti od zunanje temperature, brez vpliva sobnega tipala.

Tipalo dvižnega voda ni priključeno oziroma je v okvari.
- Ogrevanje: Regulator privzame, da je temperatura dvižnega voda 120 °C. 
Ogrevanje ne deluje, mešalni ventil pa se zapre.
- Hlajenje: Regulator privzame, da je temperatura dvižnega voda 4 °C. 
Hlajenje ne deluje, mešalni ventil pa se zapre.

Tipalo kotla ni priključeno oziroma je v okvari.
Regulator privzame, da je temperatura kotla enaka nastavljeni maksimalni temperaturi 
kotla. Regulacija mešalnega ventila deluje.

Tipalo povratnega voda ni priključeno oziroma je v okvari.
Regulator deluje brez vpliva tipala povratnega voda.

Temp. 
[°C]

Upornost 
[Ω] 

Temp. 
[°C]

Upornost 
[Ω] 

Temp. 
[°C]

Upornost 
[Ω] 

Temp. 
[°C]

Upornost 
[Ω] 

-20 922 35 1136 90 1347 145 1555
-15 941 40 1155 95 1366 150 1573
-10 961 45 1175 100 1385 155 1592
-5 980 50 1194 105 1404 160 1611
0 1000 55 1213 110 1423 165 1629
5 1020 60 1232 115 1442 170 1648
10 1039 65 1252 120 1461 175 1666
15 1058 70 1271 125 1480 180 1685
20 1078 75 1290 130 1498 185 1703
25 1097 80 1309 135 1515 190 1722
30 1117 85 1328 140 1536 195 1740

TABELA: Upornost temperaturnih tipal Pt-1000 
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SKLOPKA IN ROČNI 
POMIK VENTILA

S pritiskom sklopke I. aktiviramo ročni pomik ventila. Sedaj lahko z vrtenjem gumba II. 
premikamo mešalni ventil. Za povrnitev v avtomatsko delovanje ponovno pritisnemo 
sklopko I. Kadar je sklopka aktivirana, se simbol sklopke prikaže na zaslonu.

II.

I.
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Regulator s pomočjo priloženega pribora montiramo neposredno na mešalni ventil v 
notranjem in suhem prostoru. Izogibamo se neposredni bližini virov močnega 
elektromagnetnega polja. 

MONTAŽA REGULATORJA

Obvezna povezava

Neobvezna povezava

I.

II.
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Vsak projekt z regulatorjem AHD mora temeljiti na preračunih in načrtih, ki so 
izključno Vaši in v skladu z veljavnimi predpisi. Slike in besedila v tem navodilu 
so mišljeni kot zgled in zanje izdajatelj ne prevzema odgovornosti. 
Odgovornost izdajatelja za nestrokovne, napačne in nepravilne podatke in 
posledično iz tega nastala škoda je izrecno izključena. Pridržujemo si pravico 
do tehničnih napak in sprememb brez predhodne najave.

Priključevanje regulacijskih naprav naj opravi strokovnjak ustrezne kvalifikacije 
ali pooblaščena organizacija.  Preden posegamo v ožičenje, se prepričajmo, 
da je glavno stikalo izključeno. Upoštevati je potrebno predpise za 
nizkonapetostne instalacije IEC 60364 in VDE 0100, zakonske predpise za 
preprečevanje nesreč, zakonske predpise za zaščito okolja in druge nacionalne 
predpise.

ELEKTRIČNI PRIKLOP 
REGULATORJA

Temperaturna tipala, žične sobne enote in povezave med regulatorji se priključujejo v 
predožičeno priključno letev.

PRIKLOP TEMPERATURNIH TIPAL

Regulator omogoča priklop štirih temperaturnih tipal Pt1000 (priključne sponke 1 do 8). 
Funkcija tipala je odvisna od hidravlične sheme in nastavitev parametrov S1.6 in S1.7.

121110987654321

T1 T2 T3 T4 TR
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PRIKLOP SOBNE ENOT
Regulator omogoča priklop digitalne sobne enote. Le ta meri sobno temperaturo in 
omogoča nastavitev želene dnevne in nočne temperature ter izbiro načina delovanja. 
Na en regulator lahko priključimo eno sobno enoto.
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BUS POVEZAVA REGULATORJEV
Z BUS povezavo lahko med seboj povežemo poljubno število regulatorjev AHD, WDC, 
WXD, KXD. Prvi oziroma vodilni regulator fizično krmili vire energije, ostali regulatorji 
pa samo ogrevalne kroge.

Tipalo zunanje temperature in temperature toplotnega vira je potrebno 
priključiti na prvi regulator.

Primer BUS povezave regulatorjev AHD:

Primer BUS povezave regulatorjev WDC in AHD:

Vir

Zunanje
tipalo

Prvi regulator Vmesni regulator Zadnji regulator

Vir

Zunanje
tipalo

Prvi regulator

Vmesni regulator Zadnji regulator

ELEKTRIČNI PRIKLOP
REGULATORJA
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Vir

Zunanje
tipalo Prvi regulator Vmesni regulator Zadnji regulator

Primer BUS povezave regulatorjev WXD in AHD:

Vir

Zunanje
tipalo Prvi regulator Vmesni regulator Zadnji regulator

Primer BUS povezave regulatorjev KXD in AHD:
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AUX FUNKCIJA NA VHODU T4
Vhod T4 lahko uporabimo tudi za zunanje proženje regulatorja. 
Možnosti zunanjega proženja se nastavijo s parametrom S1.9. 
Kadar je na vhodu T4 zaznan kratek stik, se aktivira:
- preklop na dnevno temperaturo, če je parameter nastavljen na S1.9= Dnevna 
temperatura.
- preklop iz ogrevanja na hlajenje, če je parameter nastavljen na S1.9= Hlajenje.
- preklop na delovanje po izbranem časovnem programu, če je parameter nastavljen na 
S1.9= Časovni program.
- Boost funkcija za ogrevanje, če je parameter nastavljen na S1.9= Boost.
Kadar je AUX funkcija aktivirana, se simbol AUX prikaže na zaslonu.

ELEKTRIČNI PRIKLOP
REGULATORJA
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Splošni tehnični podatki - regulator
Dimenzije (š x v x g) ..............................................................................................86,5 x 80,3 x 95 mm 
Masa regulatorja .................................................................................................................................~800 g
Ohišje regulatorja ............................................................................................................PC - termoplast 

Napajalna napetost .......................................................................................................... 230 V ~ , 50 Hz
Lastna poraba ..................................................................................................................................... 0,5 VA
Stopnja zaščite.............................................................................................................IP42 po EN 60529
Zaščitni razred ................................................................................................................. I po EN 60730-1

Dopustna temperatura okolice ................................................................................... 5 °C do +40 °C
Dopustna relativna vlažnost   ........................................................................max. 85 % rH pri 25 °C
Temperatura skladiščenja .......................................................................................... -20 °C do +65 °C

Natančnost vgrajene ure  ..................................................................................................± 5 min / leto

Razred programa ..........................................................................................................................................A
Hranjenje podatkov brez napajanja ......................................................................................min. 10 let

Tehnične karakteristike - tipala
Tip temperaturnih tipal ....................................................................................................................Pt1000
Upornost tipal ........................................................................................................... 1078 Ohm pri 20 °C
Temperaturno območje uporabe .......................................................................... -25 ÷ 150 °C, IP32
Min. presek vodnikov za tipala ................................................................................................. 0.3 mm2
Max. dolžina vodnikov za tipala .............................................................................................max. 10 m

TEHNIČNI PODATKI
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Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (Velja za države članice 
Evropske unije in ostale evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).

ODSTRANJEVANJE STARE 
ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 

OPREME

Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da ga ne smete odvreči kot 
gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnih mestih za odpadno 
električno in elektronsko opremo (OEEO). S primerno odstranitvijo tega 
izdelka boste preprečili negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer 
lahko povzročila njegova napačna odstranitev. Reciklaža materialov 
zmanjšuje porabo novih surovin. Za več informacij o recikliranju tega 
izdelka se obrnite na pristojne službe, komunalni servis ali trgovino, kjer 
ste ga kupili.

POZOR! Instalacijske sheme prikazujejo princip delovanja in ne vsebujejo vseh 
pomožnih in varovalnih elementov! Pri montaži je potrebno upoštevati veljavne 
predpise!

HIDRAVLIČNE SHEME

Obvezen sensor

Neobvezen sensor



64 |       Navodila za servisne nastavitve

SL HIDRAVLIČNE SHEME

Shema 360 - ogrevalni krog

Shema 360b - dodatni ogrevalni krog
BUS

M+
M-

R1

230 VAC
50 Hz
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2
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