
PARADIGMA resulacia REGULA ,rT
LJi
fARI
fieffi&Montai i instrukcja obelugi *** Usuwanie zakl6cefi

Nastawy standardowe

1. Og6lnie
Regulacja REGULA , wspolpracujqc wraz z kotbm Mo-
dula, stanowi pogodovre sterorranie ogrzerraniem z na-
stawq wplpu pomieszczenia na ktzyuq gzania.
Czujniki, pompa obiegowa izavttrr 3-drogoury podtqczo-
ne sq bezpo*rednio do automatu ogniouaego. Regulacja
REGULA otzymuje od automatu ognioarego miezone
ternperatury i pnesyla do automatu ogniorego wymaga-
nq temperaturg kotla. REGULA, w zaleino6ci od progra-
mu czasdvu i mieaonej temp. cieplej wody, steruje ze-
anoleniem przygotowania CW pzelqczajqc jednocae-
6nie zautdr 3-drogorvy.

Regulacja posiada nastqpujqce funkcje:
- Tygodniowy program czas&rv dla ogzarrania i pzygo-
towania ciepbj wody

- Program urloporvy
- Linia gaania, nastawa poprzez nachylenie i podstawg
- Nastawa wptylvu pomieszczenia
- Optyrnalizacja linii gnania
- Przed-czas przy rotrpocz€ciu ograewania
- Granica gnania, oddzielna nastawa dla dnia i nocy
- Wskazania mierzonych temperatur
- Wskazania wyliczonych wartoici iqdanych
- Wskazania zakl6cen kotla
- Mozliwa praca jako ozyety ragulator pomieszczenia,
bez temperatury zanrngtnnej

Nastawy danych systemu g,zervczego znaldujq sig na
tzecim icawartym pozioJnie obslugi. Jednorazowe uiy-
cie prryciskor 0|E... S B{.,r porroduje wp6wietlenie
zakresu nastaw, nas,tawionqwarto€6 i numer przycisku.
Ponorarne u2ycie etrony + lub - przycisku, podnosi lub
obni2a nastiawionq warto$6.

2. Funkcje i nastawy
Warto6ci standardowe oraz wskazdwki do nastawy linii
gzania znajdujq sig w punkcie L

2.1 Rodzaje pracy

Ogzewanie wytqczone, zabezpieczenie paed za-
marzaniem aktywne (temp. zewnqtzna < ?'C)

Praca w automatyce, ognzevvanie i pzygotoranie
CW zgodnie z programem czasdw

;y{ Dzie6 - ciqgle ognewanie, CW zgodnie z progra-
rY+ mern czasdw

Noc - ciqgle zani2one ogzewanie, pzygotoranie
CW wyfqcaone

Lato - ogzeuranie wylqczone, aktywne zabezp.
pned zaman., pzygot. CW zgodnie z prognmem

Rgcznie - (dla kominiarea), warto66 kotla dla ogrze-
wania wynosiES'C.
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Nastawiona linia gzania, zdefiniornmna
jest na podstawie zalo2onej temperatury
pomieszczenia 20'C. Zmiana 2qdanej
tempenatury pomieszczenia na wyiszq
lub ni2szq prz.qmieszcza linip gaania
w gor€ ruo w oor.

Nachylenie
(ATVIATA) liniigzania. lm wigksze na-
chylenie tym wigksza t'emperafura zasila-
nia pzy spadku temperatury zewngtznej.

Maksymalna tempeRtura zasilania
Funkcja ta nie wykluoza koniecznotci sto
sowania termoshtu eabezpieczajqcego
przy ogrzer,\raniu podlogowym.

Podsta*a
linii gvania. Wymagana temperatura z+
silania pzytemp. zewngrtzrnej 15"C iza-
toZonej temp. pomieszczenia X)"C.
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2.3 Granice grzania i zabezp, przed zamarz.

?* Granlca gnanta -dziefi

Wlros! temp. zewngtznej w dzief po\ /ytej tutaj zafrrZo-
nej wytqcza ogreewanie. Spadek temp. o wigcej ni2 2K
powod uje zalqczenie og zanan ia.

Cn* €ranica grzanta - noc
Wzrosttemp. zwrrnptznej w nocy powyiej tutaj zato2o-
n sj wylqcza o g-rzewan i e. Spadek tem p. zewn gtn n ej
o wigcej ni22K powoduje zalqczenie ogzevrrania.

Zabezpieczenie przed zamananlem

Przytemperatuze zewngtrznej ponitej 2"C, nie zale2nie
od ustawionych granic gzania, ogzevrmnie stenrarane
jestwg. lihiizabezp. pzed zamazaniem - podstawa
OoC ptzy temg zewnptrznej 15'C, nachylenie zgodnie z
nastawamil?{ .
Minimalna ffiperatura zasilania wynosi 16oC.

2.4 Przed-czas.4f

Regulacja sblicza pzed-ccas dla ogzewania tak, aby
gqiqgnqe zadanqtemp. pomieszczenia zgodnie z pszq-
tl<iem ogrzewania wg. programu czas6w.
Pzed-czas zale2ny jest od:
- Tem peratu ry zanvn gtzenej
- R62nicy pomigdzy Zqdanq i istniejqcq temperaturq
pomreszczen|a

- hastawywartogci*t (w minutach).
Jeleli iqdana temp. pomieszczenia oeiqgana jest za
p6ino nale2y zwigkszyf, a je2eli za wcze$nie to nale2y
zmniejszyd warto€d pzed-czasu .41 .

2.5 Kompensacja temp. pomieszczeni" fr ,*
Przy odchyleniu temperatury pomiesaczenia od nasta-
wionej (np. popzez dodatkoue ir6dfic ciepta), sterouia-
nie koryguje temperaturg zasilania odpowiednio do
nastawionych warto$ci. Sterowanie spraudza o ite K
temperafura zasilania w stosunku do K temperatury
pomieszczenia - musi by6 podwyzszona lub obniiona.
Nasta a funkcjonuje nastgpujqco

ATv - zmiana temperaturyzasilania
ATr - odchylenie temperatury pomieszczenia

Pzy zamontoaaniu zdalnego sterorraanh w miejscu,
gdzie temperatura nie odporiada 2qdanej temperatuze
pomieszczenia (np. pomiesrczenie gdzie zabudowany
jest kociofl nalezy ustawie kompensacjg temperatury
pomie$zczenia 6$"** na 0.

Dodatkowao do zadanej przyciskiem S o** kompensa-
9ji temp. pomieszceenia, aldywna jest jesicze jedna
funkcja.
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Funkcjah porrroduje sumonanie co 30 min. kompensa-
cji temp. pomieszczenia je2eli wystqpuje konsbnte
odchylenie temp. pomieozczenia od wartoSci iqdanej.
Pnvklad : T emp. pomieszczenia 1 9"C, iqdana temp. po-
mieszczenia 20'C, wymagana temp. zasilania 50'C,
kompensacJa&** sKK.
Wymagana temp. zasilania zostaje podwyiszona o wa-
rtai6 kompens. temp. pomieszcz. (1x 5 = 5K) do 55"C.
Jetelitemp. pomieszczenia nie ulegazmianie, to po
upfyade 30 min. wymagana temp. zasilania podniesiona
zoshje o 10K do 60oC. Po uplywie nastgpnyeh 30 min.
podniesiona zostaje do 65"C itd.'

2.5 Opvmalizacla llnii grzania
Regulacja RFGULA moie automatycznie dopasounad
linig gzania do budynku. W tym celu musimyzeatroliG
na optymalizacjq.
Caaaty poziom obstugi osiqgamy popzez dwukrotne
utycie pzycisku 'rtv 

. Wyswietlacz wskazuje4 . -.
Optymalizacjg ustawiamy pzyciskiem 0 

".* 
:

OFF - optymalizacja wyfqczona
ON - zezwolenia na optymalizacjg.

W ca*artym poziomie obslugi, pzyciskiod 1 do 5 pozo-
stajq bez funkcji. i
Optymaf izacja mo2e byt zalqczona tylko wtedy, gdy re-
gulacja znajduje sig w pomieszczeniu referencyjnym
(temp. pomieszczenia wplyrra na caly uklad gzarcay).
P rzy zewwleniu na optyrnalizacjp, regu lacja zmienia
wartoSci nachylenia lE i poOstawyllg .

2.7 Praca ralto czysty regulator Fomleszezenia.
Jeieli regulacja rna pracorria6 jako cz!6ty regulator po-
mieszczenia, to nie podtqczamy do automatu ogniorve-
go czujnika temperatury zewngtznej.
Temp. zelvn?trznE ustawiamy na 5"G.
Konieczne nastawy, patz punkt 9.

3. Montai i instalacja
3.t Okreflenie mtefsca monhiu
Je2eli kompensacja temp. pomieszczenia ma wptnna6
na sterowanie ogzervaniem, to regulacja musi byf od-
powiednio zamontonrana:
- pomieszczenie musi reprezentoand (biorqc pod uwagg
specyfikg ogzalania) caty budynek

- wysoko6c monb2u ok. 1,50 m od podfirgi
- nie montoara6 w pobliZu 2r6dta ciepla
- miejsce bez bezpo€redniego promienioyvania Efrorica
- montai na Scianie wewnqtznej sqsiadujqcej z norma-
Inie ogzewanym pomieszczeniem

- Zadne dodatkowe uzqdzenia regulacyjne majqce
wpfyl na ster$rrranie ogzew (np. zawdrz termostat.)

- tadne dodatkorrre 2r6dlo ciepta w pomieszczeniu dla
zabudowy regulacji (np. kominek)

Jeieli n ie znajd ujemy 2ad nego porn ieszczenia refere-
ncyjnego lub jeteliogzenanie posiada bardzo niskie
nachylenie linii gzania (ogzenmanie podfogorrc, ogrze-
wanie w Scianie) nie nalety Etosowa6 optymalizacji.

3.2 Montat
Zdafne sterowanie
wyposaione jestw
listwg podlqczenia
pzewodor i plytkp ->

montaiowq. Sterowa-
nie zdejmujemy po-
pzez naci€nipcie pa-



lcami znajdujqcych
sig z boku (pod pze-
dniq pokrywq) zacze-
p6w. Podeas moco-
wania plytki monta2o-
wej naleiyatr6ci6
uvt age, aby otrrvdr dla
wprowadzenia kabla
znalazl sig po\,vytej
listwy podQczenia
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pzarcdow.
Numery zacisk&r narastajq od lo{ do prawej $trony.
Kabel wprouradzamy poprzez pzygotorany o,hrv6r albo
po wytamaniu pzygotoannych wproamdeefi A u dolu
lub g6ry plytki. Ptytke mocujemy do tuiany pzynajmniej
dwoma 6rubami.

3.3 Olrablowanie
Pcl4czenie z kotlem Modula paaprowadzamy zgodnie z
zaQczonym schematem elektrycznym, za pomoce
dwu2ldow€go kabla (zacisk 5 do ApflGnd, 6 do App/+).
Doproaradzenie kabla tylko poprzez przerrrridziane do t+,
go celu otwory. W razie potrzeby motemywyjqd iobr6-
ci6 listwq zaciskowq, naciskaJqc lekko w bok zaczepy
listwy. Przy okablantaniu obowiqpuje numeracja plyty
podstawowej.

Ragulacja REGULA otrzymuje napigcia bezpoirednio
z automatu ogniowego kotla. Aby unikn46 uszkodzeri,

ii
odl4c:zp napigciel
Nigdy nie dotykad podlaczerl zdalnego stErorruania!
Kabel polqczenia z modulem uloZvd oddzialnie od kabli
z napieciem 23O V.

4. Kontrofa czujnik5w i odczyt iqdanych
warto6ci

4.1 Kontrola czuinik6w
CzujnikispraMamy pzyciskiem $ . JeBli na wy$wie-
tlaczu brak jestwskazafl temperatur, spravrdzid nale2y
czy nie ma preerwy fub zwarcia na kablu czujnika.

4.2 Odcryt i4danych warto6ci
Ttzymajqc wciinigty przycisk ffi "ny"*ieffane 

zostajq
(w sekundowlrrh odstgpach) wartosci-lgnperatur pod+A-
czonych czujnikdrv. Zwolni6 przycisk f[ . eopz& po
jedynczy nacisk otraymujemy wartoici 2qdane i istniejq-
ce (miezone). Wpiwietlacz wraca do stanu wyjSciowe-
go po naciSnigciu jeden raz pzycisku f'Efl lub samo-
czynnie po upfiryie jednej minutyod ostatniego uiycia
dourulnego pzycisku.

Znacaenie symboli:
r i t
f,fill uarto6c Zqdana
i r i
ifi- warto66 istniejqca

r : 1

lpl temperatura zbiornika cieplej wody

flEi *i t**oeratura po,vrotu

ffir[ temperatura kotla

t',.i* temperatura pomieszczenia

iC temperatura zewngtana

4.3 llopasowanie czujnika temp. pomieezczenia
Przy tnaalym odchyleniu temperatury pomieszczenia
na zdalnym sterowaniu od zeczywistej temperatury
pomieszczenia nale2y:
- nacisnq6 itrzymg6 izyoisk [T.} 

"i 
do ukazania sig

symbolu lll- €- przyciskiem f:f}tfl dopasowa6 miezonq poprzez
czujnik zdalri@ffioyvania temp. pomiesaczenia
do rzec:ywistej tem peratu ry pomiesz czenia.

5. Sygnalizacja blqddw

Blqdy eygnalizonane sq na wy$wietlaczu symbolem
Eff w miejscu (zamiast) zegara.
Zamiast wy$rwietlania temperatur:
- przy zaklaceniu kotta MODULA otrzymujemy numer
btgdu (np. 02).

- pny zakl@niu komunikacji pomigdzy qutomatem
ogniortrym a regulaojq ukazuje sig -.

8. Usuranie zakf6ceri

Temp. pomieszczenia uteymuJe sig ciqgte poqyteJ
lub ponitej nastawlonef wartoSci iqdanej.
- Paeprouradzi6 korekcjg linii graania
- Przy aktyrvnej optymalizacji. Zablokorarad optymalizacjg
i preproaradzid korekcjq linii gzania.

Za nlska lub za wysol€tsmperatura pomlesaczenia
w nocy w okresie przejdciowym
Zwigkszyd lub zmniejszyc granicg grzaniaG0*

Koctot nie zatEcza slq
- sprawdzi6 na kotle Modula, pzekazprvanewartosci
iqdane i temperafurg zasilania kotla (instrukcja kotfa).

- je2eli paekazywana warto6d wynosi 0"C, spraudzi6
program czas6q rodzaj pracy, temperaturg Z-eurn?trznq
igranice gzania

Koeiot niewylqcza sig
- spraudzi6 na kotle Modula, pnekazywane rararto6ci
2qdane i temperaturg zasilania kotb (instrukcja ko$a).

- jeieliwarto36 iqdana wskazuje nastarrionq maksyma-
Inqtemp- kot*a, - sprawdzi6 poloienie pzelqcznika
recznietauto kotlra oraz obficeone przez regulacje ura-
rtaici2qdane

- spraudzid rodzaj pracy, temp. zewngtznq i linig
grzania

Pompa lroilta nie wyfqcza sig
- spraudzid nastawiony na kotle, przedluiony czas pracy
pompy (t#artot66 standardoran: 15 min).

Brak prrygotowanla cieple, wudy
-spraudziO rodzaj pracy, program czas6vv pzygot. CW,
iqdanq i miezonqtemperaturp cieplej urcdy ,

- spraudzi6 podtqczenia r*y* S-dmgowego

Koclothlduje fwlqcza turyhcza siel
- sprawdziC nastawionq na kotle r62nic9 przetqczen
- jeieli pobdr mocy jest mniejszyod minimalhej mocy
kotla, to nie zapobiagniemy taktowaniu kotla
(Sytuacja to Srrviadczy o zlym dobze mocy kotta.)



7. Dane techniczne

napQc|e
kabel polqczeniowy

bus
temp. pracy

konhola jako6ci
podtzymanie zegara

8. Wymiary

popzez,bus
max. 100m, min,0,75mm2
2 pr:ewudorry kabel bus
0"c... 50"c
CE - konform
2lata

9. Zal4cznik

Ustawienie linii grzania
Linig gzania mo2emy ushwid na podstawie tabsfi:

Rodzal ogrzeuranla:
- wpoko-temperaturowe 9Ol7A gnejniki (radiatory)
- Srednio-temperaturovrre 70/50 gnejniki (radiatory)
- nisko:temperafurowe 50/35

ogzevuanie popdlogonae, ogzewanie w Scianie
- bardzo nisko-temperaturowe 5ff35

ogaeraanie popdlogowe, ogzewanie w Scianie

Streff lrlimatyczne:
A: - 16"C
B: - 14"C

C: -12"C
D: - 10"C

E: - 8'C

Pnyklad: Ogrzewanie 7Ol5O, streh klimat D (-10'C),
=> podstiwi z tabeli 30'C lub 35oC, nastawiamy 30'C
=> nachylenle z tabeli dla shefy klimatycznej D: 1,6

RITTER
Energie-udUmwelttecbnik Gh@H % Co. KG
Ettlinger StaBe 30 76307 Karlsbad
Telefon 0720A922-0 Telefax 07202fy22-LA0
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Templratura pomisszczeda
za zimno za cledo

na$awi6 : nastavvie:

+5 do +15'C 0,2 mniej a

SKwy*?i

0,2 wiqccj a

SKrihi

Pzred podJgciem nastgpnej koreldury, naleiy odczekad
pzynajmniej jeden dzief w celu poprawnej oceny
reakcji qetemu grzelr/czego na wprowadzone zmiany.

Warto*cl standardowe
Rodzaj ogzewania

{ ,$t St*
podlogowe
w Scianie
radiatory

50"c
50"c
70"c

210 min.
180 min.
120 min.

2 - A W K
2 -  4 W R
6 - 8 K / K

$ zorc r (Sf rs'c
dla prac

Rodzaj ogrzewania
{ t{ .$$ Sr*.

podtogowe
w €cianie
radiatory

500c
50"c
70"c

30'c
30"c
45"C

210 min.
1ffi min.
120 min.

r 5lOK
'5 K/K
]0 K/K

faf o r F 2oe t(*f o"c

* zalccana mslarra Ao
alelnie od systmu grae*. i stre! ldimat.
zalehic od systemu grzewcngo

UWaga!!! Czujniki regulacji REGULA nie s4 kompa-
tybilne z systemem-regulacji PARADIGMA MES.
Czjniki regulacji REGULA oznaczone sq czenvonym
paekiem na kablu czujnika.

WartoSci ooor6w czuinildw requlacil REGUIA
Temp. Op6r'c K)

Temp. Op6r
oc ko

Temp. Op6r
"c ld)

-20
-15
-10
-5
0
5
1 0
1 5

98,8
75,9
58,8
45,9
30,1
28,6
22,8
18,3

20
25
30
35
40
45
50
55

14,8
12,0
9,8
8,1
8,7
5,5
4,6
3,9

60 3,3
65 2,8
70 2,3
75 2,O
80 1,7
85 1,5
s  1 ,3
95 1 ,1


