
PARADIGMA MES r modul UML
Modul ogr:zewania i cieptej wody UML

Wskaz6wki techniczne

1. Og6lnie
Modut ogzennrania i cieplej wody UML steruje jednym
ukladem grEevrczym z mieszaczem, obliczajqc tempera-
turg zasilania na podstawie
temperatury zonngtznej
z jednocaesnym unaglgdnie-
niem nastawionej tem peratu-
ry pomieszczenia.
Modul ogzeurania i cieplej
wody UML posiada dodatko.
rre funkcje, ustawiane pze-
tqcznikami DIP znajdujqcym i
sig w tylnej cae&:i moduh.
- sterouranie kotlem w proce.
sie pzygotwvania ciep{ej
urody

- pzesylanie uarto€ci tempe-
raturyzewngtznej do
dalszych (zabudor,vanych)
modulorr ogzarvania
iciepbj wody UML.
Pzesylana urarto66 temp.
zeurngtznej do nastgpnego
modulu ogranicza potzebe
stosonania oddzielnego czujnika temp. zewne'trznej
dla ke2dego UML.

Nastawy urytkorvnika: - programy czasowe dla ogzewa-
nia i ciepfej uody, 2qdane temperatlry - moillwe se pay
pomocy zdalnego sterourania (ptz I nstru kcja zdal rego
sterowania).

2. Funkcje inastarry

Rodzaje praca

praca w automatyce, zgodnie z nastawami
zdalnegogo stEroarania

ogzenranie wytqczone -zabezpleozenie pzed za-
mazaniem aktywne, wytqczone pzygotowanie GW

r€czna regulacja:
- zalqczona zostaje pompa obiegora
- zalqczona zostaje pompa tadorrania zbicnika
cieptej wody (pzy zabudorvie dodatkorej pompy)

- zabudonranyzaw6r Sdrogowy nie jest steroarany
- temperatura kotta dla potzeb ogzanvania
zostaje ustawiona na 85.C

{L T€'et pracy 1:
1 zatqcaa sig - pompa obiegoaa, zaur6r 3drogoary,

ew. pompa ladowania, mieszaca otwiera sig

Test pracy 2:
wytqcza sig - pornpa obiegoura, zauror 3-drpgorvy,
€r\,v. pompa tadowania, mieszapz zamyka slg
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Wzrosttemp. zeranrgtznej w nocy porUgej tutaj za'frr2o-
nej wyf4cza ogzewanie- Spadek temp. zewnetzne1
o wiecej nr22K pouroduje zaQczenie ogeewanla.
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2.2 Linia greania
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Tsnp. rirnetrzra (IA}l(

f-::ffil Nastawiona linia gzania, zdefiniowana
L----:l*' jest na podshwie zalo2onej temperatury

pomieszczenia 20"C. Zmiana 2qdanej
rc leppgratury pomieszcaen!.a.na wyzqzq- lub ni2sz4 pzemieszcza linig gzania

w gor? lub w dot

i1. x..zr Maksymalna temperatura zasilania
{ '8" Funkdja ta nie wyklucza konieczno6ci sto

soatania termostatu zabezpieaaiEcego
pzy ogrze$aniu podlogourym.

lXar Nachylenle
(ATV/ATA) liniigzania. lm wigksze na-
chylenie tym wigksza temperatura zasila-
nia pzy spadku temp€ratury zewngtznej.

Podstawa
linii qzania. Wvmaqana tempenatura z+
silan-ia przy tenip. z6vyngtzmej 15"C i za-
fo2onej temp. pomieszczenia 20"C.

2.3 Granice grzania i zabezp. przed zamaJz.

Granica grzania - dzlefi

Wzrost temo. zewnertznei w dziefi powtEei tutai zaloZo-
nej wytqcza'ogzeuranie. Spadett tehp. o ri'igcei nt22K
pourcd uje zalqczenie ogrz6^tania.

Cfit Ganlca szanla - noc



Zabeapieczenie przed zamarzan iem

Pzytemperafuae zeumgtznej ponilej 2"C, nie zale2nie
od ushwionych granic gzania, ogzanranie stepurane
jestwg. liniizabezp. pzed zamazaniem - po{staru
OoC ptzy temp. zorvngtznej 1 5oC, nachylenie zgodnie z
nastawamilEN

/A
2.4 Kompensacja temp. pomieszczenia []**
Prry odchyleniu temperatury pomieszeenia od nasta-
wionej (np. popzez dodatkorrve ir6dftc ciqla), steroara-
nie koryguje temperaturg zasilania odporviednio do
nastawionych wartodci. Sterowanie spraudza o ile K
temperatura zasilania w stosunku do K tamperatury
pomieszcaenia - muEi byd podwy:szona lub obniiona.
Nasbuta fu nkcjonuje nastgpujqco

.2 -1 ;ie +1 .2 ,s ,e 
4Tr

ATv - zmiana temperafuryzasilania
ATr - odchylenie temperatury pomieszczenia

Pzy zamontorrrrani u zdal nego steroaania w miejscu,
gdzie bmperatlra nie odporiada tqdanej temperatuze
pomles{qen ia (np. pomieszczenie g&ie zabudomany
jest kociot) nale2y ustawi6 kompensacjg temperatury
pomieezczeniafio-* na 0.

2.5 Zar4ryienie kofra WW
WarhBd odczybna z linii graania zostaJe porvigkszona
o warb66 zawytenia kotfa. Suma ta przyjgta jeet
pze.z sbrowanie jako *qdana temperatury kctla w pro
ogs|e ognze\nrenE.

2.8 Przgotowade cieplej wody
Sterowanie pzeQcza kociot na pr:ygotorvanie cieptej
wody (CW) jc?qli temp. czujnika TWb nckazuje temF.
g wiqce^j ni2 SoK poniiei zqdanej tsmperatury CW.
zawor $drogoury przsl€Fza sig na ogzanranie zbiornika.
zafqc,zona zostaJe pompa ladounnia zbisnika 0e6lij€st)
Temp. koth pzekracza o 30 K2qdanqtemp. zbiomika. 

-

W systemie bez zbiomika buforoaregoz ukiadem gze-
lvczym z mieszaczem, przygotowanie CW ma pielvsze-
ristvro pzed ogzanraniem. Prry przygotomniuCW
zostaje wy*qcz. pompa obiegonra, mieezaca zamyka sig.

Zblornilr UNISOL, DITO, OPTTMA
Przy zastoeowaniu zbiomlka buforoarcgo z mofliwo6ciq
przygotowania CW na zasadzie ogzcnaania pzep[pvo-
!pgo_ (zbiomik UNISOL, zbiomik "sriezej urodf' DITO,
OfflMA), gtgrcrrvqnie odbyrva sig za pomocq ciujnika 

'

TWO i czuinika TPO modutu BU.
G6ma czgSt zbiornika buiororvego ogrearana j€ct do
Fmp, o 10K wyiszej od 2qdanej temp. ciep{ej wody.
PlzyFmp. czgjnika TWO o 5K poniiej Zqdanej temp.
czg6cizbiornika bufororego dla potrz6b CW sieroaaanie
zaQcaa kociol dla przygodwania ciep,hj wody. pzygoto
!?Jl9.Cw-zostaje zakoticzone jezeli odczyty czujnik6w
TWO i TPO pzekroczqzaloZonl rrrartoSci.
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Zaw6r 3-drogorvy pzgtqcza sig nie zalsinte od pzebie-
gu ogrzeumnia czqdcizbiomika buforourcgo dla potzeb
CW, jetelitemp. czujnikaTPV (czujnik mdulu BU)
osiqgnie zadanEuarb6d dla ptrzeb pzygotoaania CW
W ten spc6b mamy mo2liwu&i magauyno,vania energii
z dodatko,vph ir6del ciepta (np. koleKor sloneczny)

. w g6mej lub 6rodkorcj caqScizbiomilta buhrourcgo.

2.7 Pnel4czniki DIP

Pzetqczniki DfP znajdujq sig w tylnej czgsci modulu.
Dostqp do pzeQcanik6w molliwy jest po wybudoralaniu
modufu (patz rczdz.5).
Tabela nasfiar DIP na nastgpnej sbonie.
Dostarczony wrazz koffiem modul pmiada prawidfowe
nastawy DIP (nie powinno sig ich zmieniad).

3. Uruchomienie

- Czujniki i pozostale wyjricia okabban6 zgodnie
z zalqcaonym schematem elektrycanym
Pzewody czujnik6tar i paewody bus utrrty€ w kanale
kablontym oddzielonym od pozostatych kabli.

. Pzyzastosoaraniu systemu grzewczego bez miesza-
cza nie ma potzeby podlqczenia czujnika zasilania TV.
Brak mieszacza nie maurprywn na poaostabfunkcje
regulacji ogzevania.

- Po podtqczeniu urszystkich moduldr spraudzid
prawidlovrori6 dzialania urej$C i wyjsc:
- czujnikiTWO, TA iTV: kontrola na wyiwietlacau
zdalnego sbroaania

- pompa ouegowa: ushwi6 peet4cznik modutu n"{111,
pompa obieg orva zostaje zal4czona

- zarndr &drogoary lub pompa tadorrania: r.rstawi6 pze-
Qcznik rnodufu na-f , easteruuranyzoshjezaw6r
$drogowtr lub pompa +adourania zbiomika CW.

- mieszacz: ustawid pzeiqcznik modufu na{* ,
mieszaca otwiera sig. Ustawid paelqcznik modutu
n *, mi6zac,z zamylesig.

4. Ueuwanie zakl6ceri

Pzyzakt6ceniu pracy sysEmu, nale2y spraudziG w
pieruvszej kolejno6ci wszystkie uarb$d i funkcje
podtqczonych modut6w.

Pomga obl€gowa nle wflcza lub wylqcza slg:
Spraudzid: temp. zewngtzn4 potrr2enie pzetqc,znika
moduQ i zdalnego stercurania, nasta\,Uf granic grzania
dzieri-} i nocGOi. zwdcic uwagg'rE pzeitu:ony
czas pracy pompy obiegorvej (10min).

Temperafura pomleszczenla odbiega od iedaneJ:
Pzeprowadzi6 korekcjg linii gzania.

Za nieka lub za wysd€ tamperafura pomiesczenia
wol$€sie pzeJ€clowyrr
Zwiekszy6 tub zmniejszy0 granicg gzania GOI

Dioda poniiej prrycisku LON riwieci ciqgle
Modul nie jest zameldoaleny.
Przyrisnqd itzyrna6 ok. 3 sek, pzycisk LON, 26lh dio-
da mruga ok. 5 sek a nastqpnie wyQcza sig.



Tabela nastaw pzelqcznik6w DIP e.n
ON - pezetqoznik w dolnyrn pofo2eniu ftierunek cyfr).

Pr46otoranle
ciepbJwody
z zatttorem
&Sogowym /
ponpqhdoumrda

hdqwanla. Potnpa

Prrygobranle
CW zporpq

uQc:asig
przyrecznym
sterowarlu.

@gobmrarte
CWzrauorenr
&frogovrym.Za-
urSrnle reagqfe
pnyr€czrym
Sterowanlu.

FtnkcJa dep,leJ
wody aktywna,
pzes$nietenp.
zamgtrznejdo
imychmodrbw

Steromrile przy-
gotorademGW,
prrekazarfe terp.
zarngtrrn{ irrryrn
rtc&|on.

B6eftfikc! O r,
tenp. zermefzna
tyt<o bl<aktie fub
z bns.

Porpa obiegora
nie stgro$/ana
przyprrygptoxn-
iluclepfeiwody.

5. Ullybudowa i zabudowa modufu

zamocou,anie

pzycisk LON

doida
Swiecqca

Wlbudowa
a. Modut r.rymeldowa6 (ieteli ma byc wymieniony).

p-poroqq malego Srubokrgta, nacisnqG pzyiisf
LON na ok 3 sek.. Dioda koloru Zoltego mruga przez
ok. 5 sek. a p6*niej $liecicigle.

b. trtqdqc4d regutacjg kotta z pod naptqcia !
c. Za pomocq Srubokgta, wcisnq6 lekko i pzekrpcid

o 1/4 obrofu (pzeciwnie do wskaz6urekzegara)
6rubyzammtania modufu.

d. Wyoiqgnq6 modut

Zabudowa
a. Wsunqd moduldo pr46twoaranegowtyrn cefu wy

ciqcia kotla lub obudory Sciennej. Zwroci6 szeg6lnq
u,vagg na b abywtyczka modufu pasourata doklaOnie
z gniazdem plytki regulacj kotta.

b. Poda6 napiqcie dh regutacjikoffa.
c. Modul zameldonra6 (przy zabudori€ no\,\Dgo rnodulu)

Za pomoc4 mal'cgo 3rubokrEb, nacisnq6 preyrisk
LON na ok 3 sek.. Dioda koloru 26ttego mruga pfizez
ok. 5 sek a pozniej ga5nie.

d. Zamocouanie modufu:
Za pomocqGrubokrgta, wcisnq6 lekko ipzekrgci6
o 1/4 obrotu (zgodnieze t^ckazddkamizegara)
6ru by zamoc-owania modufu .

6. Nastawy etandardowe

Naetarva
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Uatawienie linli grzanta

Strefa klimatyczna:
A: -16rc
B: -14"C
C: -12'C
D: -10"C

- 8"C

Prykfrad:
System grzewczyT0/50oC, sffefa klimatyczna D (-16.C)
= podstawa z tabeli 3O'C lub 35oC, nastawiamy 3O.C
= nachylenle z tabeli dla strefy klimatycznej D: 1,6

Znaczenie warto66

Granica gzania - dzieh 20.C

Maksymalna t€mp. zasilania tabela 6.3

Granica gzania - noc

Wpi^,v pomieszczenia

Podstawa liniigzania

Nachylenie linii gzania

Zawytenie kotla

5'C

tabela 6.3

tabela 6.1

tabela 6.1

5'K

Tabela 6.1



Korulctura ltnll gnanla

Tcrpcntun pofldrtlcalrtr
Samo I zr ciaph

nertrwiii : I nastrrrid:

Pzred podJeciem nastgpnej korektury, nalety odcaekadpzynajmniej jeden dziefi wcelu popiawnej 6*ny
reakcji syletemu grzeMrczego na wpiaaraOzone zmiany.

Rodzaj ogzewania .f ea* 0r.*
podlogore
wScianie
radiatory

50'c
50rc
700c

2-  4WK
2- 4KtK
6-8 t ( /K

Tabela 6.3

7. Dane techniczne

Modulzasllanla

Napigcie pracy
Pob6r mocy
Rodzaj zabezpieczenia
Temperatura otoczenia
Kontrola
Klasa zabezpieczenia

Modul regutacyJrry

Rodzaj zabezpieeenia
Temperafura otoczenia
Kontrola
Pzekainik
(M+,M.,ULV PVJLN
PzekaJn ik elektronicz.
(PHtg
Dlugqid pzeurodu
LON-bus pomi€dzy
modulami
Dtngoriri pzarcdu do
zdalnego stenli/enia

ZfiV +l- 1096 50 Hz
20 VA
tP40 DtN 40050
0"c... 50"c
moduljestCE - konform
il vDE 0631

rP40 DtN 40050
0'c...50"c
modut jest CE - konform
230 V, 6A
2A obciqienie indukc. 50Ftz
230V,24 50Hz

ma:c 1200m, 3 x 0,3S mm2

max 1@m,2x0,75 mm2
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E teryie- urd lJmwelttechrft G6H % Co. KG
EttlftgaSta0e30 Z6307Kadsbad
Telefon AT20ZI92Z-0 Telefix OTZO2fIZ2-\I}

Wartodcl opor&v czulnltr&v

Temp. Opdr
"C kOhm

Temp. Op6r
"C l€hm

Temp. Op6r'C kOhm
€,5
3{1,5
27,6
4 ,2
16,3
12,7
10,0
7,96

-n
-15
-10
-5
0
5
1 0
15

0r
5,OO
4,8
3,27
406
2,19
1,80
1,49

n
25
30
35
40
45
50
55

60
65
70
75
80
85
90
95

1,24
1,04
0,867
0,739
0,627
0,535
0,{59
0,ffi

L Obja6nienia gkr6t6w

Czujnlkl

TV
TWO
TA

tempeafura zasilania
temperatura g6mej czg6ci zbiorni'ka
temperafura zewngtzna

clrohglczrc
syrt€rry

grzrffite

!!yprowadzenia

:t15 ^._ pompa_obregourauktadugzarczego
UVL PK zavrdr 3drogoary pompa t<otta
LP pompa ladowania zbiornika ciepte wody

M+ ,n4&acz- cieplej
M- ,'' miesr:ara,- zininiil
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