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1 Vlastnosti regulátoru

• 2 okruhy ekvitermní regulace,
• vestavìný obvod reálného èasu,
• provoz podle týdenního nebo podle jednoho ze tøí denních programù,
• mo�nost regulace na konstantní teplotu nebo regulace podle dvou topných

køivek s mo�ností posuvu,
• mo�nost nastavení prahu venkovní teploty pro blokování provozu,

2 Popis funkce regulátoru

2.1 Okruhy ekvitermní regulace

Regulátor mìøí pomocí odporového teplomìru Pt100 pøipojeného k
prvnímu vstupu venkovní teplotu TV. Pomocí druhého teplomìru, pøipojeného
ke druhému vstupu, mìøí teplotu odchozí vody do prvního topného okruhu
TO1. Pomocí tøetího teplomìru, pøipojeného ke tøetímu vstupu, mìøí teplotu
odchozí vody do druhého topného okruhu TO2.Podle nastaveného
provozního re�imu pro daný okam�ik urèuje �ádanou hodnotu tepoty odchozí
vody okruhu 1 a 2 buï jako zadanou konstantu nebo výpoètem z venkovní
teploty pomocí zadané topné køivky.

Pomocí kontaktù výstupních relé Re1 a Re2 ovládá plynule polohu
smìšovacího ventilu prvního okruhu, pomocí relé Re3 spíná provoz prvního
topného okruhu, pomocí relé Re4 a Re5 polohu smìšovacího ventilu druhého
a pomocí relé Re6 spíná provoz druhého topného okruhu tak, aby bylo
dosa�eno zadané nebo vypoètené �ádané hodnoty. Parametry regulace jsou
urèeny tøemi regulaèními konstantami. Konstanta RG11 (RG21) urèuje délku
regulaèního zásahu (dobu chodu servopohonu ventilu) v sekundách pro
regulaèní odchylku 1°C. Konstanta RG12 (RG22) urèuje prodlevu v sekundách
mezi jednotlivými regulaèními zásahy. Konstanta RG13 (RG23) urèuje
derivaèní slo�ku regulace, udává, s jakou vahou koriguje aktuální èasová
zmìna teploty (zmìna teploty mezi jednotlivými regulaèními zásahy) regulaèní
odchylku.

Regulátor mù�e øídit okruh topení podle jednoho ze ètyø denních
programù D1 .. D4 nebo podle jednoho ze dvou týdenních programù TP1 a
TP2, u kterých je ke ka�dému dni v týdnu (pondìlí a� nedìle) pøiøazen opìt
jeden ze ètyø denních programù D1 .. D4. Ka�dý z denních programù se
mù�e skládat maximálnì ze ètyø úsekù, u nich� se zadává èas zaèátku (hodina
a minuta), èas konce a zpùsob stanovení �ádané hodnoty teploty. Ta mù�e být
zadána pevnì (napø. T=80°C) nebo výpoètem podle jedné ze dvou køivek K1,
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3 Obsluha regulátoru

Pøehled ovládacích a indikaèních prvkù regulátoru CPM

3.1 Funkce ovládacích tlaèítek

Následující tabulka pøehlednì shrnuje funkce jednotlivých tlaèítek
regulátoru CPM pøi základních provozních stavech.

provoz automaticky provoz ruènì nastavování

D
pøechod na zobrazení
pøedchozí velièiny

zavírání ventilu okruhu
ekvitermní regulace TO1
sepnutí relé Re1

pøechod na pøedchozí
polo�ku zadávání

V
pøechod na zobrazení
následující velièiny

otvírání ventilu okruhu
ekvitermní regulace TO1
sepnutí relé Re2

pøechod na následující
polo�ku zadávání

DV
Zapnutí / vypnutí okruhu
TO1,
sepnutí / rozepnutí relé Re3

M
zavírání ventilu okruhu
ekvitermní regulace TO2
sepnutí relé Re4

sni�ování hodnoty
zadávaného parametru

P
otvírání ventilu okruhu
ekvitermní regulace TO2
sepnutí relé Re5

zvyšování hodnoty
zadávaného parametru

MP
Zapnutí / vypnutí okruhu
TO2,
sepnutí / rozepnutí relé Re6

E
pøepnutí do re�imu provoz
ruènì

pøepnutí do re�imu provoz
automaticky

potvrzení (zápis)
nastaveného parametru

N pøechod do re�imu
nastavování

pøechod do re�imu
nastavování

ukonèení re�imu
nastavování
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D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :
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4 Nastavování provozních parametrù

Upozornìní - nekvalifikované svévolné zásahy do nastavení provozních
parametrù mohou vést ke ztrátì funkce zaøízení.

Do re�imu nastavování provozních parametrù regulátoru CPM pøejdeme
stiskem tlaèítka n a ukonèit kdykoli ukonèit opìtovným stiskem
tlaèítkan.
• jednotlivé nastavované velièiny se pøepínají tlaèítkyD aV,
• nastavovanou hodnotu lze mìnit tlaèítkyM aP,
• zadanou hodnotu je v�dy nutno potvrdit stiskem tlaèítkaE.

4.1 Nastavení re�imu provozu ekvitermní regulace

První nastavovanou polo�kou po stisku tlaèítkan. je re�im provozu
prvního okruhu ekvitermní regulace.

NASTAVENI

PROV.TOP1 TP2

TlaèítkyM aP lze mìnit po�adovaný re�im
provozu. Mo�né hodnoty jsou:
VYP. vypnuto
D1 provoz podle denního programu 1
D2 provoz podle denního programu 2
D3 provoz podle denního programu 3
D4 provoz podle denního programu 4
TP1 provoz podle týdenního programu 1
TP2 provoz podle týdenního programu 2

Po�adovaný druh provozu je nutno potvrdit stiskem tlaèítkaE.Nastavení
parametrù denních a týdenního programu je popsáno v kapitole 4.4 a 4.5.

Následující nastavovanou velièinou je re�im provozu druhého okruhu.

NASTAVENI

PROV.TOP2 VYP.

TlaèítkyM aP lze mìnit po�adovaný re�im
provozu. Mo�né hodnoty jsou:
VYP. vypnuto
D1 provoz podle denního programu 1
D2 provoz podle denního programu 2
D3 provoz podle denního programu 3
D4 provoz podle denního programu 4
TP1 provoz podle týdenního programu 1
TP2 provoz podle týdenního programu 2

Po�adovaný druh provozu je nutno potvrdit stiskem tlaèítkaE.Nastavení
parametrù denních a týdenního programu je popsáno v kapitole 4.4 a 4.5.
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Pøipojení regulátoru k technologii

Rozmìrový náèrt

RS-485

ZB(-)A(+) 9-12V AC
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NASTAVENI

RG22 30

Meze nastavení jsou 5 a� 500, krok 5. Regulaèní
konstanta RG22 urèuje prodlevu v sekundách mezi
jednotlivými regulaèními zásahy. Nastavenou

hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

RG23 3,0

Meze nastavení jsou 0,0 a� 20,0, krok 0,1.
Regulaèní konstanta RG23 urèuje koeficient zmìny
hodnoty teploty výstupní vody mezi dvìma

regulaèními zásahy pro výpoèet velikosti korekce skuteèné hodnoty teploty pøi
výpoètu regulaèního zásahu. Nastavenou hodnotu opìt potvrdíme stiskem
tlaèítkaE.

NASTAVENI

DIF.VYP.1 10°C

Meze nastavení jsou 1 a� 90 krok 1°C. Diference
vypnutí 1 urèuje nárust skuteèné teploty prvního
okruhu nad vypoètenou �ádanou hodnotu, pøi

kterém dojde k rozepnutí relé Re3. K jeho sepnutí dojde opìt pøi poklesu o
hysterezi 1. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

DIF.VYP.2 5°C

Meze nastavení jsou 1 a� 90 krok 1°C. Diference
vypnutí 2 urèuje nárust skuteèné teploty druhého
okruhu nad vypoètenou �ádanou hodnotu, pøi

kterém dojde k rozepnutí relé Re6. K jeho sepnutí dojde opìt pøi poklesu o
hysterezi 2. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

DIF.HYST.1 5°C

Meze nastavení jsou 1 a� 50 krok 1°C. Diference
hystereze 1 urèuje pokles skuteèné teploty prvního
okruhu po vypnutí relé Re3 pro jeho opìtovné

sepnutí. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

DIF.HYST.2 2°C

Meze nastavení jsou 1 a� 50 krok 1°C. Diference
hystereze 2 urèuje pokles skuteèné teploty druhého
okruhu po vypnutí relé Re6 pro jeho opìtovné

sepnutí. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

DIF.PRVT.1 2°C

Meze nastavení jsou 1 a� 20 krok 1°C. Diference
prahu venkovní teploty 1 urèuje pokles skuteèné
venkovní teploty po vypnutí okruhu 1 pro jeho

opìtovné sepnutí. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

DIF.PRVT.2 2°C

Meze nastavení jsou 1 a� 20 krok 1°C. Diference
prahu venkovní teploty 2 urèuje pokles skuteèné
venkovní teploty po vypnutí okruhu 1 pro jeho

opìtovné sepnutí. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

Význam hodnot regulaèních konstant ilustruje následující obrázek:
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5 Cejchování mìøicích vstupù

Upozornìní: Regulátor baspelin CPL je vybaven pøevodníkem pro
digitalizaci analogových vstupních hodnot s elektronickým programovým
cejchováním. Nekvalifikovaný zásah do cejchování mù�e vést k poruše funkce
mìøení jednoho nebo více vstupních signálù a následnì i k poruchám funkce
regulátoru, pøípadnì i ke znemo�nìní jeho provozu.

5.1 Posuvy rozsahù odporových teplomìrù

CEJCH.VSTUPU 1

POSUV 20,5°C

posuv rozsahu venkovní teploty. Pøedpokladem je,
�e je ji� nastaven rozsah teplomìru (polo�ky DOLNI
KONEC a HORNI KONEC cejchování vstupu 1, viz

dále). Pøesným teplomìrem se zmìøí skuteèná venkovní teplota. Tato hodnota
se tlaèítkyM aP nastaví na displeji a takto zadané posunutí rozsahu se
potvrdí tlaèítkemE. Tímto zpùsobem je mo�né korigovat odpor pøívodù
teplomìru. Mo�ný rozsah zadání posuvu je ±10°C.

CEJCH.VSTUPU 2

POSUV 80,6°C

posuv rozsahu teploty topné vody okruhu TO1.
Pøedpokladem je, �e je ji� nastaven rozsah
teplomìru (polo�ky DOLNI KONEC a HORNI

KONEC cejchování vstupu 2). Pøesným teplomìrem se zmìøí skuteèná teplota
topné vody okruhu TO1. Tato hodnota se tlaèítkyM aP nastaví na displeji a
takto zadané posunutí rozsahu se potvrdí tlaèítkemE. Tímto zpùsobem je
mo�né korigovat odpor pøívodù teplomìru. Mo�ný rozsah zadání posuvu je
±10°C.

CEJCH.VSTUPU 3

POSUV 65,0°C

posuv rozsahu teploty topné vody okruhu TO2.
Pøedpokladem je, �e je ji� nastaven rozsah
teplomìru (polo�ky DOLNI KONEC a HORNI

KONEC cejchování vstupu 3). Pøesným teplomìrem se zmìøí skuteèná teplota
topné vody okruhu TO2. Tato hodnota se tlaèítkyM aP nastaví na displeji a
takto zadané posunutí rozsahu se potvrdí tlaèítkemE. Tímto zpùsobem je
mo�né korigovat odpor pøívodù teplomìru. Mo�ný rozsah zadání posuvu je
±10°C.

CEJCH.VSTUPU 4

POSUV 20,8°C

posuv rozsahu teploty charakteristické místnosti.
Pøedpokladem je, �e je ji� nastaven rozsah
teplomìru (polo�ky DOLNI KONEC a HORNI

KONEC cejchování vstupu 4). Pøesným teplomìrem se zmìøí skuteèná teplota.
Tato hodnota se tlaèítkyM aP nastaví na displeji a takto zadané posunutí
rozsahu se potvrdí tlaèítkemE. Tímto zpùsobem je mo�né korigovat odpor
pøívodù teplomìru. Mo�ný rozsah zadání posuvu je ±10°C.

EQ2 CPL
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4.3 Nastavení parametrù sériového rozhraní RS485

V re�imu nastavování pøejdeme opakovaným stiskem tlaèítkaV na
nastavení adresy pro pøenos:

NASTAVENI

ADRESA RS485 0

Meze nastavení jsou 0 a� 255, krok 1. Ka�dý pøístroj
pøipojený na spoleèné vedení musí mít nastavenu
adresu odlišnou od všech ostatních.

NASTAVENI

PREN.RYCHL. 9600

Mo�nosti nastavení jsou 300, 600, 1200, 2400,
4800 a 9600Bd. Všechny pøístroje pøipojené na
vedení musí mít nastavenu shodnou pøenosovou

rychlost.

NASTAVENI

TYP PROTOKOLU 2

Mo�nosti nastavení jsou 1, 2 a 3. Typy
komunikaèního protokolu jsou popsány ve zvláštní
pøíruèce. Je doporuèeno, aby na jednom vedení byl

pou�íván souèasnì pouze jeden typ komunikaèního protokolu.

4.4 Nastavení denních programù regulátoru

V re�imu nastavování pøejdeme opakovaným stiskem tlaèítkaV na
nastavení denních programù. Je mo�no nastavit tøi rùzné programy, ka�dý
maximálnì o ètyøech úsecích. Pro ka�dý úsek se zadává hodina a minuta
zaèátku, hodina a minuta konce a druh provozu v daném úseku. Èas vypnutí
musí být vyšší ne� èas zapnutí, tzn. provoz pøes pùlnoc musí být zadán ve
dvou rùzných programech, z nich� jeden konèí ve 23:59 a druhý zaèíná v
0:00 druhého dne.

NASTAVENI D1-1

00:00 23:59K1+ 0

Na prvním øádku se indikuje poøadové èíslo
nastavovaného denního programu a poøadové èíslo
nastavovaného úseku. Na druhém øádku jsou

nastavované hodnoty. Právì nastavovaná hodnota je vyznaèena kursorem
(podtr�ením). Rozsah nastavení hodin je 0 a� 23, rozsah nastavení minut je 0
a� 59.

NASTAVENI D1-1

00:00 23:59K1+ 0

Re�im regulace topného okruhu je nastavitelný
následovnì: minimální hodnota je K1-25, znamená
to provoz topení podle denní køivky K1, posunuté o

25°C ní�. Následují hodnoty K1-24, K1-25 atd. a� K1-1, K1+0 (provoz pøesnì
podle køivky K1, bez posuvu), pak K1+1 a� K1+25. Pøi dalším stisku tlaèítkaP
se nastaví K2-25, pak K2-24, ... K2+0, ... K2+25 (provoz podle denní køivky K2
s pøíslušným posuvem). Pøi dalším stisku tlaèítkaP se nastaví hodnota T= 0,

CPL EQ2
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Dùle�ité upozornìní

Obsluhovat zaøízení smí jen kvalifikovaná a øádnì zaškolená obsluha.
Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického zapojení mohou
vést ke ztrátì funkce zaøízení, pøípadnì i ke vzniku materiálních škod nebo k
ohro�ení zdraví èi �ivota osob.

Pøed pou�itím zaøízení je nutno seznámit se podrobnì s návodem k
obsluze. Tento návod musí být obsluhujícímu k dispozici po celou dobu
provozu. Je bezpodmíneènì nutné dodr�ovat veškerá ustanovení, týkající se
bezpeènosti provozu.

Nekvalifikovaný zásah do cejchování mù�e vést k poruše funkce mìøení
jednoho nebo více vstupních signálù a následnì i k poruchám funkce zaøízení,
pøípadnì i ke znemo�nìní jeho provozu.

Nekvalifikované svévolné zásahy do nastavení provozních parametrù
mohou vést ke ztátì funkce zaøízení.

Obsah
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K2. Hodnota vypoètená podle køivky mù�e být v daném èasovém úseku
posunuta a� o ±25°C.

2.2 Blokování provozu topných okruhù binárními signály

Provoz prvního topného okruhu lze blokovat pøivedením napìtí na
svorku H1 regulátoru. V dobì, kdy je napìtí na tomto vstupu pøítomno,
regulátor nespíná relé Re302 a blokuje tek otvírání regulaèního ventilu prvního
topného okruhu. Pøi trvalé pøítomnosti napìtí na vstupu H1 navíc regulátor
dává ka�dou minutu sepnutím relé Re301 povel pro zavírání regulaèního
ventilu topného okruhu, v�dy na dobu 2 sekundy.

Provoz druhého topného okruhu lze blokovat pøivedením napìtí na
svorku H2 regulátoru. V dobì, kdy je napìtí na tomto vstupu pøítomno,
regulátor nespíná relé Re304 a blokuje tek otvírání regulaèního ventilu
druhého topného okruhu. Pøi trvalé pøítomnosti napìtí na vstupu H2 navíc
regulátor dává ka�dou minutu sepnutím relé Re303 povel pro zavírání
regulaèního ventilu topného okruhu, v�dy na dobu 2 sekundy.

EQ2 CPL
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3.2 Zobrazení vstupních hodnot

Tlaèítky D aV regulátoru CPM je mo�né pøepínat zobrazení
jednotlivých mìøených hodnot. TlaèítkemV se pøepíná na následující
mìøenou hodnotu (krokování vpøed), tlaèítkemD se pøepíná na pøedcházející
mìøenou hodnotu (krokování vzad).

TVE: 19,8°C AUT.

23. 2.1998 15:24

na prvním øádku se zobrazuje venkovní teplota a
re�im provozu (automaticky/ruènì),
na druhém øádku se zobrazuje datum a èas.

TO1: 65,0°C AUT.

23. 2.1998 15:24

zobrazuje se odchozí teplota prvního okruhu
ekvitermní regulace TO1

TO2: 64,0°C AUT.

23. 2.1998 15:24

zobrazuje se odchozí teplota druhého okruhu
ekvitermní regulace TO2

TMI: 22,4°C AUT.

23. 2.1998 15:24

zobrazuje se teplota ve vytápìné místnosti

Te1: 66 °C AUT.

23. 2.1998 15:24

zobrazuje se vypoètená teplota (�ádaná hodnota)
ekvitermní regulace prvního okruhu TO1

Te2: 50 °C AUT.

23. 2.1998 15:24

zobrazuje se vypoètená teplota (�ádaná hodnota)
ekvitermní regulace druhého okruhu TO2

OPTO1..5: 00000

23. 2.1998 15:25

zobrazuje se stav binárních vstupù regulátoru
hodnota 0 znamená odpovídající vstup bez napìtí,
hodnota 1 znamená vstup pod napìtím.

Následující tabulka uvádí obsazení jednotlivých binárních vstupù.
Poøadí (zleva doprava) je stejné jako na displeji.

BIN svorka H1 svorka H2 svorka H3 svorka H4 svorka H5

EQ2 CPL
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Protokol o nastavení parametrù regulátoru

Provedl: tov. nast.

Datum: -

re�im provozu topení TP

práh venkovní teploty °C 12

dif. teploty ohøevu TUV °C 12

regulaèní konstanta RG11 1,0

regulaèní konstanta RG12 30

regulaèní konstanta RG13 1,0

regulaèní konstanta RG21 1,0

regulaèní konstanta RG22 30

regulaèní konstanta RG23 1,0

adresa pøenosu RS485 1

rychlost pøenosu RS485 Bd 9600

typ komun. protokolu 2

týdenní prog.TP1 - pondìlí D1

týdenní prog.TP1 - úterý D1

týdenní prog.TP1 - støeda D1

týdenní prog.TP1 - ètvrtek D1

týdenní prog.TP1 - pátek D1

týdenní prog.TP1 - sobota D2

týdenní prog.TP1 - nedìle D2

týdenní prog.TP2 - pondìlí D1

týdenní prog.TP2 - úterý D1

týdenní prog.TP2 - støeda D1

týdenní prog.TP2 - ètvrtek D1

týdenní prog.TP2 - pátek D1

týdenní prog.TP2 - sobota D2

týdenní prog.TP2 - nedìle D2

køivka K1, bod -15°C °C 90

køivka K1, bod -5°C °C 70

køivka K1, bod +5°C °C 50

køivka K1, bod +15°C °C 30

køivka K2, bod -15°C °C 90

køivka K2, bod -5°C °C 80

køivka K2, bod +5°C °C 70

køivka K2, bod +15°C °C 60

CPL EQ2
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Následující nastavovanou velièinou je práh venkovní teploty pro
blokování provozu ekvitermního regulátoru okruhu TO1.

NASTAVENI

PRAH TV1: 15°C

Meze nastavení jsou 0 a� 30°C, krok 1°C. Pokud
venkovní teplota pøekroèí tuto nastavenou mez,
regulaèní ventil se uzavøe, a to i v pøípadì, �e v

daném okam�iku má být podle nastaveného programu regulace v provozu.

Následující nastavovanou velièinou je práh venkovní teploty pro
blokování provozu ekvitermního regulátoru okruhu TO2.

NASTAVENI

PRAH TV2: 18°C

Meze nastavení jsou 0 a� 30°C, krok 1°C. Pokud
venkovní teplota pøekroèí tuto nastavenou mez,
regulaèní ventil se uzavøe, a to i v pøípadì, �e v

daném okam�iku má být podle nastaveného programu regulace v provozu.

4.2 Nastavení regulaèních konstant regulace

V re�imu nastavování pøejdeme opakovaným stiskem tlaèítkaV na
polo�ku RG11:

NASTAVENI

RG11 1,0

Meze nastavení jsou 0,1 a� 10,0, krok 0,1.
Regulaèní konstanta RG11 urèuje velikost
regulaèního zásahu, udává dobu chodu

servopohonu regulaèního ventilu okruhu TO1 v sekundách pøi regulaèní
odchylce 1°C. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

RG12 30

Meze nastavení jsou 5 a� 500, krok 5. Regulaèní
konstanta RG12 urèuje prodlevu v sekundách mezi
jednotlivými regulaèními zásahy. Nastavenou

hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

NASTAVENI

RG13 3,0

Meze nastavení jsou 0,0 a� 20,0, krok 0,1.
Regulaèní konstanta RG13 urèuje koeficient zmìny
hodnoty teploty výstupní vody mezi dvìma

regulaèními zásahy pro výpoèet velikosti korekce skuteèné hodnoty teploty pøi
výpoètu regulaèního zásahu. Nastavenou hodnotu opìt potvrdíme stiskem
tlaèítkaE.

NASTAVENI

RG21 1,0

Meze nastavení jsou 0,1 a� 10,0, krok 0,1.
Regulaèní konstanta RG11 urèuje velikost
regulaèního zásahu, udává dobu chodu

servopohonu regulaèního ventilu okruhu TO2 v sekundách pøi regulaèní
odchylce 1°C. Nastavenou hodnotu potvrdíme stiskem tlaèítkaE.

EQ2 CPL
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Protokol o nastavení èasových programù

D1-1 00:00 23:59 K1+0 D3-1 00:00 00:00 K1-25

D1-2 00:00 00:00 K1-25 D3-2 00:00 00:00 K1-25

D1-3 00:00 00:00 K1-25 D3-3 00:00 00:00 K1-25

D1-4 00:00 00:00 K1-25 D3-4 00:00 00:00 K1-25

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

D1-1 : : D3-1 : :

D1-2 : : D3-2 : :

D1-3 : : D3-3 : :

D1-4 : : D3-4 : :

D2-1 : : D4-1 : :

D2-2 : : D4-2 : :

D2-3 : : D4-3 : :

D2-4 : : D4-4 : :

CPL EQ2
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6 Technická data regulátoru

Rozmìry (ŠxVxH) . . . . . . . . 6 modulù, 105 x 90 x60 mm
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12V 50 Hz
Pøíkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 VA
Rozsah pracovních teplot . . . . . . . . . . . . 0 a� +60 °C

Analogové vstupy
èíslo vstupu velièina rozsah signál

1 venkovní teplota -30 - 70°C Pt100

2 výstupní teplota prvního topného
okruhu TO1 0 - 150°C Pt100

3 výstupní teplota druhého topného
okruhu TO2 0 - 150°C Pt100

4 teplota charakteristické místnosti -30 - 70°C Pt100

Teplomìry Pt100 pou�ívají dvouvodièové pøipojení.

Binární vstupy
èíslo vstupu velièina oznaèení úroveò

1 blokování provozu topného okruhu 1 H1 bez napìtí normální provoz

2 blokování provozu topného okruhu 2 H2 bez napìtí normální provoz

3 rezerva H3 x

4 rezerva H4 x

5 rezerva H5 x

Všechny binární vstupy jsou urèeny pro støídavé napìtí 230V, 50Hz.

Úrovnì: NO normálnì rozpojeno (bez napìtí), NC normálnì spojeno
(pod napìtím), x bez významu.

Výstupy
èíslo výstupu akèní èlen kontakt

1 regulaèní ventil topení okruhu 1 - ménì 1Z

2 regulaèní ventil topení okruhu 1- více 1Z

3 provoz topení okruhu 1 1P

3 regulaèní ventil topení okruhu 2 - ménì 1Z

3 regulaèní ventil topení okruhu 2 - ménì 1Z

4 provoz topení okruhu 2 1P

Zatí�itelnost výstupù je 230Vst, 3A.

CPL EQ2
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pak T=1, ... T=150. Znamená to provoz s topením na konstantní teplotu (T=90
znamená regulaci na konstantní teplotu 90°C, bez ohledu na venkovní teplotu).

Postupnì je mo�né zadat všechny tøi denní programy, ka�dý o ètyøech
úsecích:

NASTAVENI D3-4

00:00 00:00K1-25

Tato indikace znamená nastavování ètvrtého úseku
tøetího denního programu.

Nìkteré úseky mohou samozøejmì zùstat nepou�ity. Pokud se pøekrývají
èasové intervaly dvou nebo více úsekù, platí pro daný okam�ik re�im
provozu, nastavený v úseku s nejvyšším poøadovým èíslem.

4.5 Nastavení týdenního programu

Nastavení týdenního programu následuje po nastavování denních
programù:

NASTAVENI TP1

Po: D1 Ut: D1

Pro jednotlivé dny v týdnu mù�eme nastavit jeden
ze ètyø re�imù topení:
VYP. topení vypnuto,
D1 topení podle programu D1,
D2 topení podle programu D2,
D3 topení podle programu D3
D4 topení podle programu D4.

NASTAVENI TP2

Po: VYP Ut: D3

Pro jednotlivé dny v týdnu mù�eme nastavit jeden
ze ètyø re�imù topení:
VYP. topení vypnuto,
D1 topení podle programu D1,
D2 topení podle programu D2,
D3 topení podle programu D3
D4 topení podle programu D4.

4.6Nastavení parametrù topných køivek
Po nastavení týdenního programu lze nastavit parametry topných køivek

K1 a K2:

NASTAVENI K1

-15: 90 -5: 70

Pro ka�dou køivku se nastavují ètyøi vzta�né body:
pro teploty -15°C, -5°C, +5°C a +15°C. Tyto ètyøi
body vymezují tøi úseky venkovní teploty, pro nì�

se poèítá �ádaná hodnota teploty ekvitermní regulace.

EQ2 CPL
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NASTAVENI K1

+5: 50 +15: 30

Postupnì nastavíme hodnoty teploty pro regulaci
pro všechny vzta�né body køivky K1, potom køivky
K2.

4.7Nastavení data a èasu
Na nastavování data a èasu pøejdeme po pøepnutí do re�imu nastavování

(opakovaným) stiskem tlaèítkaD:

NASTAVENI DATUM

3.12.1998 13:24

Postupnì nastavíme den, mìsíc a rok aktuálního
data.

NASTAVENI CAS

3.12.1998 13:24

Postupnì lze nastavit hodinu a minutu aktuálního
èasu. Pøi zadání minut dojde pøi jejich potvrzení
tlaèítkemE k vynulování poèitadla sekund.

Nastavení správného data je nutné pro korektní funkci týdenního
programu, systém poèítá z aktuálního data den v týdnu (pondìlí - nedìle).

Nastavení správného èasu je nutné pro korektní funkci denních a
týdenních programù.
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