Regulacja

Regulacja dla systemów Paradigma
Systemy regulacji Paradigma dla ogrzewania i systemów solar
• są łatwe w obsłudze dzięki pełno tekstowemu menu
• posiadają komfortowe i energooszczędne funkcje regulacyjne
• są łatwe w instalowaniu i uruchomieniu
• mogą być zastosowane zarówno w domach jednorodzinnych jak i też w kompleksowych systemach grzewczych oraz solar
• regulacja Control A można również stosować w instalacjach z gazowym kotłem kondensacyjnym
Comapct C
Regulacja Compact C jest następcą sterownika SystaCompact II, zaprojektowana i wykonana
jako sterownik do domów jedno i dwurodzinnych.
Posiada taki sam interfejs użytkownika co SystaComfort II i można nim sterować za pomocą
aplikacji S-Touch. Opcjonalnie S-Touch można również zainstalować w salonie. Można
regulować następujące systemy:
• 1 niemieszany obieg grzewczy również z pompą do przy rozdziale systemu
• Zbiornik na wodę pitną (LP lub ULV)
• Pompa cyrkulacyjna
• Gazowy kocioł kondensacyjny Paradigma (szyna OT)
• Zawsze montowany na ścianie i nie może być zintegrowany z kotłem
Regulacja ogrzewania SystaComfort II
• Dla układów z 1 lub 2 obiegami grzewczymi, zbiornikiem c.w.u., zbiornikiem „świeżej
wody“, kombi lub zbiornikiem buforowym
• Opcjonalnie - możliwe sterowanie pompy cyrkulacyjnej
• Obydwa obiegi grzewcze nastawiane dostarczanym panelem obsługi
• Opcjonalnie - własny panel obsługi z Touchscreen dla pierwszego i drugiego obiegu
grzewczego
• Przyłącze LAN dla WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji
poprzez Internet
Rozbudowa regulacji SystaComfort II i SystaComfort II MS
Funkcje regulacji ogrzewania SystaComfort II mogą zostać rozbudowane poprzez zastosowanie
dodatkowych komponentów:
• Rozbudowa o przyłącze do sterowania pieca na pellets
• Rozbudowa o regulację kotła na drewno lub kominka z wodnym wymiennikiem ciepła
• Rozbudowa o regulację obiegu grzewczego basenu
• Rozbudowa o regulację trzeciego obiegu grzewczego
• Rozbudowa o regulację dla do 4 kotłów
• Rozbudowa o regulację zbiornika ciepłej wody z zewn. wymiennikiem ciepła (zbiornik SI)
• Sprzężenie dwóch regulacji ogrzewania SystaComfort II, wtedy możemy regulować do 6
obiegów grzewczych i systemy z dwoma decentralnymi buforami
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Regulacja solar SystaSolar Aqua II
• Dla systemów solar z kolektorami wakum-rurowymi Paradigma, z wodą w obiegu solar
• Inteligentna specjalna funkcja ochrony przed zamarzaniem, chroni system solar przed
zamarzaniem minimalnym nakładem energii
• Prosta i komfortowa obsługa poprzez duży, kolorowy ekran dotykowy (Touchscreen)
• Czujnik strumienia przepływu do określenia uzysków solar, do samodzielnego
doregulowania wymaganego strumienia przepływu i do funkcji kontrolnych
• Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso II
•
•
•
•

Regulacja ogrzewania c.w.u. zbiornika „świeżej wody“ Aqua EXPRESSO
Sterowanie pompy zbiornika i opcjonalnie pompy cyrkulacyjnej
Prosta i komfortowa obsługa poprzez kolorowy ekran dotykowy (Touchscreen)
Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update

Service-Interface SystaService LAN
• Połączenie pomiędzy systemem bus i WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian
nastaw regulacji poprzez Internet
• Z podłączeniem LAN, opcjonalnie również z WLAN i moduł mobilny
• Łącze pomiędzy PC a systemem bus
Web-Portal SystaWeb

Regulacja

WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji systemu regulacji Systa
poprzez Internet
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Regulacja
Regulacja ogrzewania Compact C
Regulacja ogrzewania Compact C - następca SystaCompact II (zewnętrzny montaż)
M

WW

KW

Krótki opis
Regulacja ogrzewania Compact C jest regulatorem ogrzewania do montażu naściennego w instalacjach z niemieszanym obiegiem grzewczym i
gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma Modula III i PMA
Cechy charakterystyczne
• Regulacja ogrzewania dla niezmieszanego obiegu grzewczego
sterowany w zależności od temperatury zewnętrznej i/lub
pomieszczenia (opcja: wymagany regulator pomieszczenia)
• Sterowanie ogrzewaniem zbiornika ciepłej wody (LP / ULV)
• Sterowanie gazowym kotłem kondensacyjnym poprzez magistralę
OpenTherm
• Opcjonalna regulacja cyrkulacji ciepłej wody
• Montaż naścienny
• Obsługa za pomocą ekranu dotykowego regulacji
• Karta Micro SD do zapisywania danych i aktualizacji oprogramowania

• Możliwość podłączenia sterownika S-Touch montowanego w
pomieszczeniu
• Interfejs LAN do portalu internetowego SystaWeb, umożliwiający
monitorowanie systemu i konfigurację pracy przez Internet
• Możliwość obsługi regulacji w sieci lokalnej za pomocą aplikacji
S-Touch na Androida i IOS
• Możliwość podłączenia do regulacji solar SystaSolar Aqua II za
pośrednictwem magistrali, wyświetlanie temperatur i uzysków solar
na ekranie dotykowym regulacji, na panelu sterowania S-Touch oraz
w aplikacji S-Touch
Comapct C

Numer zamów.

09-7651

Zakres dostawy
Regulacja ogrzewania Compact C • Czujnik zewnętrzny i zbiornika • Dokumentacja
Wskazówka
PMA Kombi można łączyć z regulacją Compact C tylko wtedy, gdy występuje zawór przelewowy lub została osiągnięta minimalna objętość ciepłej
wody
Dane techniczne
Compact C
Temperatura otoczenia

0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie
pomiędzy regul. Całk. długość linii bus
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²
mm

180 x 142 x 48

Napięcie zasilania

230 V +/- 10 %, 50 Hz

Ochrona

IP 40 według EN 60730-1

Bezpiecznik

3,15 A

Bufor potrzymania zegara

10 lat

Kontrola

wszystkie komponenty są CE-konform
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Regulacja ogrzewania Compact C
Osprzęt
Panel obsługi S-Touch
Panel obsługi S-Touch SystaComfort II dla 1. i 2. obiegu grzewczego
Cechy charakterystyczne:
• Panel obsługi z kolorowym ekranem (Touchscreen) do montażu naściennego
• Łatwa i komfortowa obsługa systemu grzewczego i solar
• Graficzne wyświetlanie temperatury kolektora i uzysków solar (jeśli regulacja ogrzewania Compact C jest podłączona
do regulacji solar SystaSolar Aqua II za pośrednictwem magistrali))
• Wintegrowany czujnik pomieszczenia
• Front panelu obsługi z tworzywa biały lub czarny
• Panel obsługi do montażu naściennego
• Podłączenie do regulacji ogrzewania Compact C 2-żyłową linią bus
Zakres dostawy: Panel obsługi do montażu naściennego • Materiał montażowy • Dokumentacja
Panel obsługi
SystaComfort II
S-Touch biały

Panel obsługi
SystaComfort II
S-Touch czarny

09-7659

09-7660

Numer zamów.

Dane techniczne - Panel obsługi S-Touch
Wymiary

92 x 132 x 22 mm

Rodzaj zabezpieczenia

IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

III wg. EN 60730-1

Napięcie zasilania

poprzez linię BUS, mniej niż 24 V

Kontrola
Temperatura otoczenia

wszystkie komponenty są CE-konform
°C

0°C do 50 °C

Rozbudowa o sterowanie pompą cyrkulacyjną
Zakres dostawy: Czujnik TZR • Taśma mocująca
09-7316
Regulacja

Numer zamów.

APP S-Touch
Krótki opis
App S-Touch do obsługi systemu grzewczego i systemu solar poprzez Smartphone lub
Tablet
Cechy charakterystyczne
• App S-Touch dla Smartphone lub Tablet z
systemem Andorid lub IOS
• Odzwierciedlenie 1:1 powierzchni obsługi
S-Touch na Smartphonie lub Tablecie
• Tylko w sieci domowej, nie poprzez Internet
Wskazówka
Regulacja ogrzewania SystaComfort II musi
być połączona z ruterem DSL
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Regulacja ogrzewania SystaComfort II
SystaComfort II

M

M

M

l/min

Krótki opis
• SystaComfort II z panelem obsługi S-Touch w dwóch kolorach
• Dla układów z 1 lub 2 obiegami grzewczymi, zbiornikiem ciepłej wody, zbiornikiem kombi lub buforowym np. Aqua Expresso
• Nadaje się do sterowania gazowymi kotłami kondensacyjnymi / kotłami na pelet lub pompami ciepła z następującymi interfejsami: szyna OT, styk
B1, Modbus, interfejs 0-10V.
Cechy charakterystyczne
• Regulacja ogrzewania dla 1 lub 2 mieszanych obiegów grzewczych
zależnie od temperatury zewnętrznej i/lub temp. pomieszczenia
• Sterowanie podgrzewaniem zbiornika ciepłej wody
• Sterowanie kotłem kondensacyjn., Pellets lub kotłem 1-stopniowym
• Opcjonalnie regulacja cyrkulacji ciepłej wody
• Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
• Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian

Numer zamów.

nastaw regulacji poprzez Internet
• Dalsze przyłącze LAN do podłączenia kotła Paradigma na Pellets
• Opcjonalnie możliwe dodatkowe panele obsługi S-Touch dla 1. i 2.
obiegu grzewczego
• Rozbudowa o różne regulacje, patrz - Rozbudowa SystaComfort II
• Otwarty interfejs Modbus TCP do łączenia różnych systemów
zarządzania budynkiem

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biała

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarna

09-7609

09-7610

Zakres dostawy
Regulacja w obudowie naściennej • Główny panel obsługi S-Touch o zamówionym kolorze • Wszystkie wymagane czujniki • Dokumentacja
Wskazówka
Interfejs, na płycie sterownika, do sterowania kotłami nie mogą być użyte jednocześnie / może być używany do kaskady..
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Regulacja ogrzewania SystaComfort II
Dane techniczne
SystaComfort II Wer. 2
S-Touch biała
Temperatura otoczenia

SystaComfort II Wer. 2
S-Touch czarna
0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230 V, 1 A

Podłączenie panelu obsługi
i połączenie pomiędzy
regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
Pobór mocy

wszystkie komponenty są CE-konform
mm

175 x 313 x 75

W

12

Napięcie zasilania

230 V +/- 10 %, 50 Hz

Rodzaj zabezpieczenia

IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

II wg. EN 60730-1

Bufor czasu zegarowego

10 lat

Bezpiecznik

Mini-bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy
Prosty montaż
Możliwość montażu dodatkowych paneli obsługi S-Touch dla 1. i 2. obiegu grzewczego w pomieszczeniu mieszkalnym, podłączenie przewodem
2-żyłowym do regulacji ogrzewania (linia bus i napięcie zasilania), dlatego przy dozbrojeniu w starym budownictwie możliwe jest podłączenie w
miejsce starego regulatora.

•
•
•
•
•

Płytka regulacyjna w obudowie naściennej dla kotła Modula NT/III, Pelletti III lub jednostopniowego kotła olejowego wzgl. gazowego
Podłączenie czujników i wyjść do płytki sterowania poprzez wtyki z zaciskami śrubowymi
Wszystkie czujniki Typ NTC 5 K
Bezpieczeństwo dla systemu grzewczego i budowli dzięki funkcji ochrony przed zamarzaniem
Karta SD do zapisywania danych i Software-Update

APP S-Touch
Krótki opis
App S-Touch do obsługi systemu grzewczego i systemu solar poprzez Smartphone lub
Tablet
Cechy charakterystyczne
• App S-Touch dla Smartphone lub Tablet z
systemem Andorid lub IOS
• Odzwierciedlenie 1:1 powierzchni obsługi
S-Touch na Smartphonie lub Tablecie
• Tylko w sieci domowej, nie poprzez Internet
Wskazówka
Regulacja ogrzewania SystaComfort II musi
być połączona z ruterem DSL
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Prosta instalacja

Regulacja
Regulacja ogrzewania SystaComfort II
Osprzęt
Panel obsługi S-Touch
Panel obsługi S-Touch SystaComfort II dla 1. i 2. obiegu grzewczego
Cechy charakterystyczne:
• Panel obsługi z kolorowym ekranem (Touchscreen) do montażu naściennego
• Łatwa i komfortowa obsługa systemu grzewczego i solar
• Graficzne wskazanie temperatury kolektora, uzysku solar i ilości ciepła regulacji „świeżej wody“ (gdy Regulacja
ogrzewania SystaComfort II połączona jest poprzez bus z regulacją solar SystaSolar Aqua II wzgl. regulacją „świeżej
wody“ SystaExpresso II)
• Wintegrowany czujnik pomieszczenia
• Front panelu obsługi z tworzywa biały lub czarny
• Panel obsługi do montażu naściennego
• Podłączenie do regulacji ogrzewania SystaComfort II 2-żyłową linią bus
Zakres dostawy: Panel obsługi do montażu naściennego • Materiał montażowy • Dokumentacja
Panel obsługi
SystaComfort II
S-Touch biały

Panel obsługi
SystaComfort II
S-Touch czarny

09-7659

09-7660

Numer zamów.

Dane techniczne - Panel obsługi S-Touch
Wymiary

92 x 132 x 22 mm

Rodzaj zabezpieczenia

IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

III wg. EN 60730-1

Napięcie zasilania

poprzez linię BUS, mniej niż 24 V

Kontrola
Temperatura otoczenia

wszystkie komponenty są CE-konform
°C

0°C do 50 °C

Rozbudowa o sterowanie pompą cyrkulacyjną
Zakres dostawy: Czujnik TZR • Taśma mocująca
Numer zamów.

09-7316
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Regulacja ogrzewania SystaComfort II
Technologia
Regulacja ogrzewania SystaComfort II
Do pracy z kotłami Paradigma lub jednostopniowym kotłem olejowym lub gazowym
Komfortowo i energooszczędnie

Przegląd rozbudowy regulacji

Rozbudowa SystaComfort
SystaSolar Aqua II

Comapct C

SystaComfort II mit S-Touch

x

x

SystaExpresso II

x

SystaComfort Stove

x

SystaComfort Wood

x

SystaComfort Pool

x

SystaComfort Heat

x

SystaComfort Si/KAS

x

SystaComfort KAS

x

SystaComfort KAS 3-4

x

SystaComfort II MS

x

Panel obsługi S-Touch

x

x

Aplikacja S-touch

x

x
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Komfortowa regulacja dla 1-go lub 2 mieszanych obiegów grzewczych i przygotowania c.w.u.
• Główny panel obsługi S-Touch do odczytu i nastawy wszystkich parametrów systemu
grzewczego i systemu solar poprzez instalatora, opcjonalnie panele obsługi S-Touch dla 1. i 2.
obiegu grzewczego do odczytu i nastawy parametrów poprzez użytkownika systemu
• Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania dla każdego obiegu i jeden nastawny program
czasowy przygotowania ciepłej wody
• Regulacja obiegów grzewczych na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie
temperatury pomieszczenia
• Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie
temperatury zewnętrznej (nastawne)
• Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
• Adaptacja krzywej grzania do budowli
• Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temp. zewnętrznej
i temp. pomieszczenia
• Energooszczędna praca pomp obiegów grzewczych dzięki regulacji wydajności pomp
• Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
• Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji
ogrzewania, solar i regulacji „świeżej wody“ poprzez Internet (Wymagany jest DSL-Router i
dostęp do internetu w miejscu zabudowy)
• Dalsze przyłącze LAN do podłączenia kotła Paradigma na Pellets
• Zgodna z wymogami regulacja ładowania buforu zbiornika Aqua EXPRESSO lub zbiornika
buforowego
• Opcjonalnie energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej za pomocą nastawnego
programu czasowego, funkcji przycisku oraz wyłączania pompy cyrkulacyjnej zależnie od
temperatury powrotu cyrkulacji
• Opcjonalnie rozbudowa o regulację 3-go obiegu grzewczego, obiegu ogrzewania basenu, kotła
na drewno lub pieca na pellets, kaskady do 4 kotłów i zbiornika ciepłej wody z zewnętrznym
wymiennikiem ciepła (zbiornik SI)
• Opcjonalnie sprzężenie z drugą regulacją ogrzewania SystaComfort II dla układów zawierających
do 6 obiegów grzewczych i/lub dwa decentralne bufory lub zbiorniki „świeżej wody“

Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Wood

Aqua
EXPRESSO

eFORESTA

Rozbudowa SystaComfort Wood dla układów z kotłem na drewno

KW WW

Krótki opis
Rozbudowa regulacji SystaComfort Wood dla układów z kotłem na drewno
Zalety i korzyści
•
•
•
•

Integracja do systemu grzewczego kotła na drewno lub kominka z wodnym wymiennikiem ciepła
Blokada kotła głównego (kocioł na gaz, pellets lub olej), gdy kocioł na drewno dostarcza ciepło
Przez to obniżone zostają koszty paliwa kotła głównego oraz zredukowana zostaje emisja CO2
Przy układach ze zbiornikiem buforowym, który ogrzewany jest tylko kotłem na drewno, przy wystarczającej temperaturze buforu, odbiorniki
ciepła zasilane są z buforu, kocioł główny pozostaje wyłączony
• Możliwa jest również równoległa praca kotła głównego i kotła na drewno lub też wyłączna praca kotła na drewno
Cechy charakterystyczne
• Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do sterowania kotła na
drewno lub kominka z wodnym wymiennikiem ciepła
• Sterowanie pompy kotła na drewno
• Zablokowanie kotła gazowego, pellets lub olejowego w zależności
od temperatury zasilania kotła na drewno

• W układach ze zbiorn. bufor. ogrzewanym tylko kotłem na drewno,
przełączanie pomiędzy buforem a kotłem gaz., pellets lub olejowym
• Połączenie z systemem bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
przewodem 2-żyłowym
• Zabudowana-LED dla kominka sygnalizuje naładowanie buforu

Rozbudowa SystaComfort Wood Wer. 2
Numer zamów.

09-7599

Zakres dostawy
Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej • Zabudowana-LED wraz z kablem podłączeniowym • Wszystkie wymagane czujniki • Materiał
montażowy • Dokumentacja
Wskazówka
Może być podłączona tylko jedna Rozbudowa SystaComfort Wood.
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Rozbudowa SystaComfort Wood
Dane techniczne
Rozbudowa SystaComfort Wood Wer. 2
Temperatura otoczenia

0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie
pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

wszystkie komponenty są CE-konform
mm

175 x 313 x 75

Napięcie zasilania
Pobór mocy (zużycie energii)

230 V +/- 10 %, 50 Hz
W

4

Rodzaj zabezpieczenia

IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik

Mini bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy
Prosty montaż i instalacja
•
•
•
•

Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej
Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
Nastawa parametrów rozbudowy regulacji kotła na drewno na głównym panelu S-Touch

Wskazówki do instalowania
Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!

Wskazówka

eFORESTA

Warunkiem dla tego systemu jest to, że kocioł na drewno jest w stanie dostarczać wystarczającą
ilość ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, ponieważ nie jest możliwa równoległa
praca kotła na drewno i kotła głównego.

Regulacja

Systemy z kotłem na drewno, zbiornik buforowy ogrzewania i pompa ładowania
KW

Dlatego systemy te przy zastosowaniu kominków ogólnie nie nadają się.
M

M

PS2Plus

PS2Plus

T

WarmwasserSpeicher

WW

KW
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Pool
Rozbudowa SystaComfort Pool dla układów z obiegiem grzewczym basenu

CPC

AQUA
EXPRESSO

Stacja solar

WW

KW
KW WW

Basen

Basen

Krótki opis
Rozbudowa SystaComfort Pool dla układów z obiegiem grzewczym basenu
Zalety i korzyści
•
•
•
•

Rozbudowa o regulację obiegu grzewczego basenu
Regulacja ogrzewania basenu
Wyłączenie obiegu grzewczego basenu, gdy wyłączona zostaje pompa obiegowa basenu
Do nastawienia są 3 programy czasowe ogrzewania basenu

Cechy charakterystyczne
• Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do sterowania obiegu
grzewczego basenu
• Regulacja ogrzewania basenu zależnie od temperatury basenu,
sterowanie pompą obiegu grzewczego i mieszaczem

• Poprzez wejście digital może być uwolniony obieg grzewczy basenu
(np. gdy pracuje pompa obiegowa basenu)
• Podłączenie kablem 2-żyłowym do systemu bus regulacji ogrzewania
SystaComfort II

Rozbudowa SystaComfort Pool Wer. 2
Numer zamów.

09-7601

Zakres dostawy
Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej • Wszystkie wymagane czujniki • Materiał montażowy • Dokumentacja
Wskazówka
Maksymalnie może być podłączona jedna rozbudowa SystaComfort Pool.
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Pool
Dane techniczne
Rozbudowa SystaComfort Pool Wer. 2
Temperatura otoczenia

0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie
pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

wszystkie komponenty są CE-konform
mm

175 x 313 x 75

Napięcie zasilania
Pobór mocy (zużycie energii)

230 V +/- 10 %, 50 Hz
W

4

Rodzaj zabezpieczenia

IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik

Mini bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy
Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej
• Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
• Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
• Nastawa parametrów rozbudowy regulacji obiegu grzewczego basenu na głównym panelu S-Touch
Wskazówki do instalowania

Regulacja

Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

295

Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Heat
Rozbudowa SystaComfort Heat dla układów z 3 obiegami grzewczymi

CPC

AQUA
EXPRESSO

Stacja solar

WW

KW WW

KW

Krótki opis
Rozbudowa regulacji SystaComfort Heat dla układów z 3 obiegami grzewczymi
Zalety i korzyści
• Rozbudowa układu grzewczego o 3-ci obieg grzewczy
• Do nastawienia są 3 programy czasowe ogrzewania
• Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania
Cechy charakterystyczne
• Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do sterowania 3-go obiegu grzewczego
• Regulacja obiegu grzewczego zależnie od temp. zewnętrznej, sterowanie pompą obiegu grzewczego i mieszaczem
• Podłączenie kablem 2-żyłowym do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
Rozbudowa SystaComfort Heat Wer. 2
Numer zamów.

09-7600

Zakres dostawy
Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej • Wszystkie wymagane czujniki • Materiał montażowy • Dokumentacja
Wskazówka
Maksymalnie może być podłączona jedna rozbudowa SystaComfort Heat.
Dane techniczne
Rozbudowa SystaComfort Heat Wer. 2
Temperatura otoczenia

0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i połączenie
pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

wszystkie komponenty są CE-konform
mm

175 x 313 x 75

Napięcie zasilania
Pobór mocy (zużycie energii)

230 V +/- 10 %, 50 Hz
W

4

Rodzaj zabezpieczenia

IP 40 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik

Mini bezpiecznik 3,15 AT
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort Heat
Wskazówki zabudowy
Prosty montaż i instalacja
•
•
•
•

Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej
Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
Nastawa parametrów rozbudowy regulacji dla 3. obiegu grzewczego na głównym panelu S-Touch

Wskazówki do instalowania

Regulacja

Kable bus i kable czujników należy ułożyć w oddzielnych kanałach kablowych od kabli z napięciem sieciowym!
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Regulacja
Rozbudowa SystaComfort KAS
Rozbudowa SystaComfort KAS dla układów kaskady kotłów

Krótki opis
Rozbudowa SystaComfort KAS dla układów ze zbiornikiem SI i/lub kaskady kotłów
Cechy charakterystyczne
• Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej do regulacji
maksymalnie 4 kotłów lub jednego kotła dwustopniowego poprzez
OpenTherm-Bus lub przekaźnika beznapięciowego
• Zależne od mocy, sterowanie 4 kotłami lub jednym kotłem
dwustopniowym
• Kotły mogą być podzielone jako podstawowy i kocioł szczytowy
• Odwrócona kolejność załączania kotłów oddzielna, dla kotła mocy
podstawowej i kotła mocy szczytowej
• Każdy kocioł może być dla przygotowania ciepłej wody zablokowany

lub uwolniony
• Alternatywnie sterowanie jednego kotła dwustopniowego gazowego
lub olejowego
• Podłączenie kablem 2-żyłowym do systemu bus regulacji ogrzewania
SystaComfort II

Regulacja kaskady kotłów

Numer zamów.

Rozbudowa SystaComfort KAS*

Rozbudowa SystaComfort KAS 3 - 4**

09-7588

09-7622

* Dla układów z kaskadą 2 kotłów
** Dodatkowa rozbudowa KAS 3-4 do sterowania 2 dodatkowych kotłów
Zakres dostawy
Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej • Wszystkie wymagane czujniki • Materiał montażowy • Dokumentacja
Wskazówka
Do SystaComfort II można podłączyć maksymalnie jedną rozbudowę każdego typu.
W przypadku instalacji z 3 lub 4 kotłami wymagane jest dodatkowe rozszerzenie SystaComfort KAS 3-4. Do regulacji ogrzewania SystaComfort II
można podłączyć maksymalnie jedną rozbudowę SystaComfort KAS 3 - 4.

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

298

Regulacja
Rozbudowa SystaComfort KAS
Dane techniczne
Rozbudowa SystaComfort SI / KAS
Temperatura otoczenia

°C

0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230V/1A

Podłączenie panelu obsługi i
połączenie pomiędzy regulacjami
Całkowita długość linii bus

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

wszystkie komponenty są CE-konform
mm

175 x 313 x 75

Napięcie zasilania
Pobór mocy (zużycie energii)

Rozbudowa SystaComfort KAS (3/4)

230 V +/- 10 %, 50 Hz
W

2,5

Rodzaj zabezpieczenia

IP 20 wg. EN 60529-1

Klasa zabezpieczenia

II wg. EN 60730-1

Bezpiecznik

Mini bezpiecznik 3,15 AT

Wskazówki zabudowy
Rozbudowa regulacji w obudowie naściennej

Regulacja

• Połączenie 2-żyłowym kablem do systemu bus regulacji ogrzewania SystaComfort II
• Regulacja ogrzewania SystaComfort II rozpoznaje rozbudowę regulacji automatycznie
• Nastawa parametrów rozbudowy regulacji SystaComfort SI/KAS wzgl. KAS na głównym panelu S-Touch
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Regulacja
SystaComfort II MS
SystaComfort II MS dla układów z do 6 obieg. grzew. i centralnym zbiornikiem buforowym lub 2 decentralnymi zbiornikami bufor.

Zbiornik solar
Aqua

Zbiornik solar
Aqua

Krótki opis
• Dla układów z 4 (rozbudowa do 6), z lub bez centralnego buforu lub z dwoma decentralnymi buforami (np. dla dwóch domów z centralnym
źródłem ciepła). Dwie regulacje ogrzewania SystaComfort II sprzężone zostają linią BUS jako Master i Slave.
• Obsługa pojedynczych regulacji ogrzewania SystaComfort II przebiega oddzielnie poprzez podłączone do odpowiedniej regulacji ogrzewania
panele obsługi S-Touch. Obsługa całego układu poprzez jeden centralny panel obsługi S-Touch nie jest możliwa. Dla każdej regulacji SystaComfort
II wymagane są oddzielne kupony Web-Portal SystaWeb.
• Wymagane wartości dla kotła wzgl. buforu przekazywane są z SystaComfort II Slave do SystaComfort II Master. Kocioł lub kaskada kotłów
sterowane są centralnie poprzez SystaComfort II Master.
Zalety i korzyści
• Rozbudowa układów grzewczych na większe systemy z do 6 obiegami grzewczymi
• Sprzężenie dwóch systemów grzewczych z jednym centralnym źródłem ciepła aby obniżyć cenę systemu dla jednego domu.
• Możliwa oddzielna obsługa obydwóch systemów grzewczych poprzez S-Touch, S-Touch App i SystaWeb.
Cechy charakterystyczne
• Regulacja ogrzewania dla 4 mieszanych obiegów grzewczych
zależnie od zewnętrznej i/lub wewnętrznej temp. pomieszczenia z
opcjonalnym SystaComfort Heat (2szt.) do max. 6 obiegów grzew.
• Sterowanie ogrzewania zbiornika ciepłej wody użytkowej lub zbiornika buforowego lub dwóch oddzielnych zbiorników kombi.
• Sterowanie wspólnego gazowego kotła kondensacyjnego, kotła na
pellets lub kotła 1-no stopniowego
• Opcjonalnie regulacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

• Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian
nastaw regulacji poprzez Internet
• Dalsze przyłącze LAN do podłączenia kotła Paradigma na Pellets
• Opcjonalnie możliwe dodatkowe panele obsługi S-Touch dla 1. i 2.
obiegu grzewczego
• Rozbudowa o różne regulacje, patrz - Rozbudowa SystaComfort II

SystaComfort II MS
Numer zamów.

09-7624

Zakres dostawy
Dwie regulacje SystaComfort II z czujnikami i S-Touch stalowy • Dwa SystaComfort II Connect MS • Kupon SystaWeb Pro Account • Kabel sieciowy
• Materiał montażowy • Dokumentacja
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Regulacja
SystaComfort II MS
Wskazówka
Zależnie od budowy hydraulicznej, nie wszystkie rozbudowy mogą być zastosowane, patrz tabela. Do zastosowania 6 obiegów grzewczych muszą
być zainstalowane dwie rozbudowy SystaComfort Heat.
Kombinacja z centralnym i decentralnym buforem nie jest możliwa! Obydwie SystaComfort II przy wszystkich wariantach muszą być oddzielnie
połączone do SystaWeb, gdy jest to wymagane.
Możliwe rozbudowy
1. Warianty systemu bez buforu i 4-6 obiegów grzewczych
2. Warianty systemu centralny bufor i 4-6 obiegów grzewczych i system solar
SystaComfort II Master

SystaComfort II Slave

SystaComfort Heat

Rozbudowa

Tak

Tak

SystaComfort Stove

Tak

Nie

SystaComfort Wood

Tak

Nie

SystaComfort Pool

Tak

Tak

SystaComfort SI / KAS

Tak

Nie

SystaComfort KAS

Tak

Nie

SystaExpresso II

Tak

Nie

SystaSolar Aqua II

Tak

Nie

Rozbudowa

SystaComfort II Master

SystaComfort II Slave

SystaComfort Heat

Tak

Tak

SystaComfort Stove

Tak

Tak

SystaComfort Wood

Tak

Tak

SystaComfort Pool

Tak

Tak

SystaComfort SI / KAS

Tak

Nie

SystaComfort KAS

Tak

Nie

SystaExpresso II

Tak

Tak

SystaSolar Aqua II

Tak

Tak

Dane techniczne
SystaComfort II Connect MS
Temperatura otoczenia

0 °C do 50 °C

Moc załączeniowa wyjść

230 V, 1 A

Całkowita długość linii bus
RS485

max. 30 m, 2 x 0,75 mm²

Kontrola
Wymiary (wys. x szer. x głęb.))

wszystkie komponenty są CE-konform
mm

57 x 112 x 23

Napięcie zasilania
jednostka V

< 24 (poprzez linię BUS)

Rodzaj zabezpieczenia

IP 42 wg. EN 60529-1

Wskazówki
Dane techniczne regulacji ogrzewania i paneli obsługi zawarte są w instrukcji instalowania i uruchomienia SystaComfort II z panelem obsługi
S-Touch.
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Regulacja

3. Warianty systemu z 2 decentralnymi buforami i centralnym źródłem ciepła

Regulacja
Wskazówki planowania
Maksymalna konfiguracja regulacji ogrzewania SystaComfort II (bez SystaComfort II MS) i jego rozszerzenia:
Obieg grzewczy, Obieg grzewczy basen, Kocioł na drewno, SI / KAS i SystaSolar Aqua II

SystaSolar Wood
SystaSolar
SystaSolar
WoodWood KAS
KAS

KAS Systa
Systa IIComfort
II
Systa
Comfort
Comfort
II

CPC System 2 zestawy
Przełączanie czujników
Instalację łączącą pomiędzy zbiornikami buforowymi
dobrać o jedną średnicę większą od podłączenia kotła

Kocioł
Paradigma

Kocioł
Paradigma

Kocioł
na drewno

Regulacja solar
SystaSolar Aqua II

Układy, które przekraczają przedstawioną wielkość systemu, muszą być indywidualnie planowane i oferowane poprzez Paradigma. Prosimy o
zwrócenie się do działu technicznego Paradigma w celu uzyskania pomocy. Indywidualne planowanie systemu regulacji poza systemem Systa objęte
jest dodatkowymi kosztami, które odliczane są gdy planowany system zostaje zrealizowany. (Rozbudowa Systa Stove nie jest tutaj przedstawiona)
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Regulacja

Heat Heat Pool Pool

Pompa basenowaPompa basenowa
(zew. sterowanie)(zew. sterowanie)

Basen

Basen

Planowanie SystaComfort II MS

Regulacja

Dla hydrauliki SystaComfort II MS również w kombinacji z rozbudową KAS 3 - 4 zapoznaj się z TH-2715 SystaComfort II MS i TH-2519 rozbudowa
SI/KAS. Chętnie służymy dalszą pomocą.
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