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Sissejuhatus

Juhtseadmesse UFH-ZONE-W on koondatud kõik elektriühendused, mida on vaja
neljatsoonilise automaatse põrandaküttesüsteemi jaoks. Seadme saab kinnitada kas DINliistule või otse seinale.
See juhtseade tagab ühenduse ruumitermostaatide vahel ja seeläbi ka vastavate
elektrotermoajamitega.
Kütmisvajadust näitab roheline märgutuli.
Kohe kui ühe ruumi termostaat tuvastab kütmisvajaduse, lülitab sisseehitatud relee pumba
ja katla sisse.
Lisavarustusse kuuluva laiendusmooduli UFH-EXTRAZONE-W abil saab süsteemi nelja
ruumitermostaadi võrra täiendada.
Joonis. UFH-ZONE-W

Toitepinge 230 V (vahelduvvool)
Seade tuleb ühendada 230 V (vahelduvvool), 50–60 Hz toitepingega. Elektrilöögi ohu
pärast on soovitatav seda teha alles siis, kui kõik termostaadid ja elektrotermoajamid on
ühendatud.
Tsoon 1, 2, 3, 4
Iga tsooni jaoks on 9 klemmi.
Kaks klemmipaari tuleb ühendada elektrotermoajamitega.
Tähelepanu! Paari kohta võib ühendada ainult kuni kaks ajamit (st neli ajamit
ruumitermostaadi kohta).
Klemmid A ja B ei pea olema ühendatud.
Klemmid 1, 2 ja 4 peavad olema ühendatud vastavalt selle tsooni klemmidega 1, 2 ja 4,
kuhu kuulub termostaat.
Katla ja pumba ühenduskoht
2 paari tühiklemme katla ja pumba juhtimiseks.
Tähelepanu! Mõlemad kontaktid avanevad ja sulguvad korraga.
Laiendus lisatsoonide jaoks
Juhtseadet saab laiendada lisavarustusse kuuluva mooduliga UFH-EXTRAZONE-W.
See moodul võimaldab paigaldada veel neli ruumitermostaati koos elektrotermoajamitega.
Moodulit UFH-EXTRAZONE-W ei ole toitepingega vaja eraldi varustada. Sellele moodulile
antakse toitepinge moodulist UFH-ZONE-W.
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Joonis. UFH-EXTRAZONE-W

Moodulite UFH-ZONE-W ja UFH-EXTRAZONE-W vaheline ühendus
Mooduli UFH-ZONE-W mustad pinnad tuleb ühendada mooduli UFH-EXTRAZONE-W
klemmidega. Seda saab teha lükates klemmid läbi valge korpuse trükkplaadi peale.
Et vältida elektrilöögi ohtu, on soovitatav seda läbi viia enne mooduli UFH-ZONE-W
ühendamist toitepingega.
Joonis. UFH-ZONE-W ja UFH-EXTRAZONE-W

Ruumitermostaadi ühendamine

Kuidas ühendada ruumitermostaat
Avada termostaat:
1. eemaldada temperatuuriskaala
2. keerata kinnituskruvi lahti
3. eemaldada esipaneel

Juhtmete ühendamine

4

Paigaldada termostaat soovitud ruumi
•
•
•

termostaat paigaldatakse 1,5 m kõrgusele
seadet ei tohi paigutada otsese
päikesekiirguse kätte
termostaati ei tohi kinnitada välisseinale

Ühendada termostaat mooduliga UFH-ZONE-W või UFH-EXTRAZONE-W
Ühendada termostaadi klemmid 1, 2 ja 4 moodulite UFH-ZONE-W või UFH-EXTRAZONEW vastavate tsooniklemmidega 1, 2 ja 4.
Tähelepanu! Klemmid A/B ei pea olema
ühendatud.
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Sulgeda termostaat
1. paigaldada esipaneel
2. kinnitada esipaneel kruviga
3. paigutada temperatuuriskaala
tagasi endisse kohta

Digitaalse ruumitermostaadi ühendamine

Kuidas ühendada ruumitermostaati:
Avada termostaat
1. eemaldada valge kaitsekork
2. keerata kinnituskruvi lahti
3. eemaldada esipaneel

Paigaldada termostaat soovitud ruumi
•

termostaat paigaldatakse
1,5 m kõrgusele

•

seadet ei tohi paigutada
otsese päikesekiirguse
kätte

•

termostaati ei tohi
kinnitada välisseinale
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Ühendada termostaat mooduliga UFH-ZONE-W või UFH-EXTRAZONE-W
Ühendada termostaadi klemmid 1, 2 ja 4 moodulite UFH-ZONE-W või UFH-EXTRAZONEW vastavate tsooniklemmidega 1, 2 ja 4.

Sulgeda termostaat:
1. paigaldada esipaneel
2. kinnitada esipaneel kruviga
3. paigutada valge kaitsekork tagasi
oma kohale
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Elektrotermoajami UFH-ACT230NC2 või UFH-ACT230NC4 ühendamine

Igal tsoonil on elektrotermoajami ühendamiseks kaks paari klemme. Ühe klemmipaari kohta
võib ühendada kuni kaks ajamit. Seega iga tsooni (või ruumitermostaadi) korral on võimalik
kasutada nelja elektrotermoajamit.
Kui elektrotermoajamil on väliskontakt (UFH-230NC4), siis tuleb klemmidega ühendada
ainult sinine ja pruun juhe.
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Üksikasjalik informatsioon
Ruumitermostaat UFH-THERM-W

See elektrooniline termostaat on välja töötatud spetsiaalselt põrandaküttesüsteemide jaoks.
Termostaadi küljel on lüliti, millega saab termostaati seada kolmele režiimile:
-

mugavus
öine sääst
väljalülitatud.

Termostaadil on valgusdioodmärgutuled, mis näitavad kütmisfaasi.
Temperatuuri reguleerimine võib olla piiratud või blokeeritud.
Võimalik on ühendada lisavarustusse kuuluva põrandaanduriga (UFH-SENSOR), et piirata
põranda temperatuuri.
Tehnilised andmed
Temperatuuri mõõtetäpsus:
Reguleerimisvahemik:
Reguleerimine:
Kaitseaste:
Mõõtmed:
Märgutuled:
Roheline:
Oranž:
Punane:
Vilkuv punane:

0,1 °C
+5 … +30 °C
proportsionaalne 2 °C vahemik 15-minutilise tsükli korral
IP30
80 × 80 × 31 mm

öine võimsuse vähendamine on sisse lülitatud
kütmisfaas, põhineb lisavarustusse kuuluva põrandaanduri tööl
kütmisfaas, põhineb ümbritseva keskkonna temperatuuril
veateade (rike)
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Lisavarustusse kuuluva põrandaanduri reguleerimine
Et takistada põrandakütte väljalülitamist termostaadi poolt, kui päike paistab peale, või
hoida põranda temperatuuri tõusmast liiga kõrgeks, nii et mugavustunne kaob, võib
ruumitermostaadiga ühendada põrandaanduri (lisavarustus).
Põrandaanduri ühendamine:

Ühendada andur selleks ettenähtud klemmidega ja reguleerida seadekruvi abil soovitud
põrandatemperatuur (temperatuur on trükitud trükkplaadile).
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Digitaalne ruumitermostaat UFH-THERM-WD
See digitaalne vedelkristallnäidikuga termostaat on välja töötatud spetsiaalselt
põrandaküttesüsteemide jaoks. Nupule vajutades saab termostaadi lihtsalt seada ühele
kolmest režiimist:
-

mugavus
öine sääst
väljalülitatud.

Määratud temperatuuri ja ruumitemperatuuri näit.
Võimalik on ühendada lisavarustusse kuuluva põrandaanduriga (UFH-SENSOR), et piirata
põranda temperatuuri.
Sellel ruumitermostaadil on ka laiendatud paigaldusmenüü. Reguleerida saab järgmisi
parameetreid:
näit °C või °F
kütte- või jahutussüsteemi valimine
ajalise tsükli määramine (proportsionaalne reguleerimine)
amplituudi reguleerimine °C või °F (proportsionaalne reguleerimine)
võimalus lülitada pump ühe korra päevas tööle
õhu- või põrandatemperatuuri valimise võimalus
põrandaanduri temperatuuripiiride seadistamine.
Tehnilised andmed
Temperatuuri mõõtetäpsus:
Reguleerimisvahemik:
Kaitseaste:
Mõõtmed:
Toitepinge:
Ühendusvõimsus:

0,1 °C
+ 5 … +37 °C (0,5 °C kaupa)
IP30
80 × 80 × 31 mm
230 V (vahelduvvool)
75 W (15 elektrotermoajamit) vaikse triiakiga

Lisavarustusse kuuluva põrandaanduri reguleerimine
Et takistada põrandakütte väljalülitamist termostaadi poolt, kui päike paistab peale, või
hoida põranda temperatuuri tõusmast liiga kõrgeks, nii et mugavustunne kaob, võib
ruumitermostaadiga ühendada põrandaanduri (lisavarustus).
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Ühendada sensor selleks ettenähtud klemmidega. Põrandaanduri parameetreid saab
reguleerida paigaldusmenüüst (vt ptk „Paigaldusmenüü“).
Vedelkristallnäidik
1 töörežiim
2 põleti töötamise näit
3 jahutussüsteemi töötamise näit
4 patareid tuleb vahetada (ainult raadiosignaali abil juhitava mudeli
korral)
5 näitab õhutemperatuuri, kui märgutuli 6 on süttinud
6 mõõdetud või määratud temperatuur
7 parameetrite seadistamine: kirjeldus
Paigaldusmenüü
Hoida nuppu OK 5 sekundit allavajutatuna, valida nuppude „+“ ja „-“ abil parameeter, mida
soovitakse seadistada.
Et liikuda parameetrite valikus või määrata väärtus, tuleb vajutada nupule OK. Kui väärtus
vilgub, saab seda muuta „+“ või „-“ abil. Tööseadistuste juurde tagasipöördumiseks tuleb
korraga vajutada nuppe „+“ ja „-“. Valiku kinnitamiseks vajutada nupule „OK“.
Parameetri nr

Parameetri kirjeldus

JO

näit °C või °F

J1

jahutuse seadistamine

Cy

proportsionaalne arvutuslik reguleerimine – väärtuse ajaline tsükkel
minutites (standardne on 15 min)

bp

proportsionaalne arvutuslik reguleerimine – väärtuse amplituud °C või
°F (standardne on 2 °C / 3,6 °F)

J5

PMP valimine, et pump töötaks ühe korra päevas (kui pump ei ole ühe
päeva jooksul töötanud)

J6

õhk: õhutemperatuuri reguleerimine

J7

rEG (proportsionaalne arvutuslik) või HYs (hüsterees 0,3 K), et valida
reguleerimistüüp

Cp

näit °C või °F (standardne on 2,0 °C / 3,6 °F)

Ao

õhutemperatuuri anduri kasutuselevõtmine – mõõdetud
õhutemperatuuri näitamine

Fo

põrandaanduri kasutuselevõtmine – mõõdetud põrandatemperatuuri
näitamine

FL

põrandatemperatuuri alumine piir (standardne 5 °C / 41 °F), töötab
ainult siis, kui põrandaandur on ühendatud

FH

põrandatemperatuuri ülemine piir (standardne 28 °C / 82 °F), töötab
ainult siis, kui põrandaandur on ühendatud

Clr

kõikidele parameetritele tööseadistuste valimiseks hoida OK 5 sekundi
vältel allavajutatuna
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Spetsiaalfunktsioonide kirjeldus

MUGAVUSrežiim
See funktsioon lülitab sisse mugavusrežiimi.
ja
Mugavusrežiimi temperatuuri seadistamiseks kasutatakse nuppe
Termostaat hoiab mugavusrežiimi temperatuuri piiramatu aja jooksul.
Pärast seda ilmub näidikule taas ümbritseva keskkonna temperatuur.

.

SÄÄSTUrežiim
See funktsioon lülitab sisse temperatuuri vähendamise režiimi.
ja
.
Alandatud temperatuuri seadistamiseks kasutatakse nuppe
Termostaat hoiab säästurežiimi temperatuuri piiramatu aja jooksul.
Pärast seda ilmub näidikule taas ümbritseva keskkonna temperatuur.
VÄLJALÜLITAMISE režiim
Seda funktsiooni kasutatakse kütte väljalülitamiseks.
Nüüd on näidik tühi. (Tähelepanu! Paigaldise külmumise oht!) Parameetrid säilivad.
Elektrotermoajam UFH-ACT230NC2 (230 V, normaalselt suletud (NC), kinnitus M30 × 1,5)
Kirjeldus
Seda sisse-väljalülitatavat elektrotermoajamit kasutatakse V-06 ja VH-06 tüüpi kollektorite
automaatjuhtimiseks. ajamit juhib ruumitermostaat või juhtseade.
Tööpõhimõte
Töö põhineb temperatuuritundlikul vahaelemendil, millele mõjub termostaadist või
juhtseadmest saadav 230 V elektrivool. Elektrivool soojendab vahaelemendi üles. See
põhjustab paisumist, mille tulemusel tsoon avatakse ja suletakse. Ajamil on läbipaistev
piirkond, kus selle seisund on näha.
(PUNANE = ventiil kinni, MUST = ventiil lahti.)
Tehnilised andmed
Toitepinge: 230 V (vahelduvvool)
Sagedus: 60 Hz
Võimsustarve: 2,5 W
Käivitusvool: 0,25 A × 0,5 s
Algne avamis- ja sulgemisaeg: 90 s
Lõplik avamis- ja sulgemisaeg: 3 min
Kaitseaste: IP44
Töötemperatuur: 0 … 50 °C
Ladustamistemperatuur: −25 … +60 °C
Vedeliku maksimaalne temperatuur: +110
°C
Maksimaalne kinnitustugevus: 140 N

Elektrotermoajam UFH-ACT230NC4 (230 V, normaalselt suletud (NC), abikontaktiga,
kinnitus M30 × 1,5)
Kirjeldus
Seda sisse-väljalülitatavat elektrotermoajamit kasutatakse V-06 ja VH-06 tüüpi kollektorite
automaatjuhtimiseks. ajamit juhib ruumitermostaat või juhtseade. Pumpa juhitakse
abikontaktiga.
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Tööpõhimõte
Töö põhineb temperatuuritundlikul vahaelemendil, millele mõjub termostaadist või
juhtseadmest saadav 230 V elektrivool. Elektrivool soojendab vahaelemendi üles. See
põhjustab paisumist, mille tulemusel tsoon avatakse ja suletakse. Ajamil on läbipaistev
piirkond, kus selle seisund on näha.
(PUNANE = ventiil kinni, MUST = ventiil lahti.)
Tehnilised andmed
Toitepinge: 230 V (vahelduvvool)
Sagedus: 60 Hz
Võimsustarve: 2,5 W
Käivitusvool: 0,25 A × 0,5 s
Algne avamis- ja sulgemisaeg: 90 s
Lõplik avamis- ja sulgemisaeg: 3 min
Kaitseaste: IP44
Töötemperatuur: 0 … 50 °C
Ladustamistemperatuur: −25 … +60 °C
Vedeliku maksimaalne temperatuur: +110
°C
Maksimaalne kinnitustugevus: 140 N
Abikontakti maksimaalne lülitusvool:
700 mA (250 V vahelduvvoolu korral).

