x-net
Regulacja temperatury
pomieszczenia
®

1

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe x-net

Informacje techniczne

Regulacja temperatury w pomieszczeniu x-net

1. Podstawowe informacje
na temat regulacji
1.1

Podstawowe informacje na temat regulacji ogrzewania
płaszczyznowego

Ogrzewanie płaszczyznowe musi oprócz centralnej regulacji temperatury zasilania, sterowanej przez źródło ciepła, być wyposażone również
w system indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Regulacja temperatury w pomieszczeniu rejestruje temperaturę w pomieszczeniu za pomocą czujnika i poprzez odpowiednie siłowniki reguluje
nastawioną temperaturę zadaną. Potencjał oszczędzania energii
osiągany dzięki odpowiedniej, dopasowanej do systemu regulacji jest
ogromny – inteligentna regulacja umożliwia oszczędności na poziomie
do 20 %. Jednak również standardowe systemy regulacyjne pozwalają
na znaczne oszczędności.
Regulacja temperatury pomieszczenia w systemach ogrzewania /
chłodzenia płaszczyznowego służy następującym celom:
W zapewnia możliwie niskie zużycie energii przy maksymalnym
komforcie cieplnym
W pozwala uzyskiwać i utrzymywać żądane temperatury
w pomieszczeniach
W szybko reaguje na zmieniające się obciążenia zewnętrzne
i wewnętrzne, np. wynikające z nasłonecznienia
W przypadku regulacji x-net dostępne są następujące wersje:
regulacja temperatury w pomieszczeniu Standard – wariant
korzystny cenowo
W inteligentna regulacja Komfort z licznymi możliwościami ustawień
W

1.1.2 Efekt samoregulacji w ogrzewaniu podłogowym
Efekt samoregulacji ogrzewania podłogowego działa niezależnie od
urządzeń regulacyjnych i bezpośrednio wpływa na oddawanie ciepła
do pomieszczenia. Ponieważ oddawana moc jest w przybliżeniu
proporcjonalna do różnicy temperatur między ogrzewaną powierzchnią a pomieszczeniem, oddawanie ciepła przez ogrzewanie podłogowe
zmniejsza się, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrasta. Analogicznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spada, zwiększa się
moc systemu ogrzewania podłogowego. Wpływ efektu samoregulacji
na oddawanie mocy cieplnej przez instalację grzewczą jest tym
większy, im bardziej zbliżona jest średnia temperatura powierzchni do
temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowo efekt samoregulacji jest
szczególnie silny w nowych budynkach ze skuteczną izolacją termiczną. Np. jeśli przy temperaturze powierzchni ogrzewania podłogowego
22 °C temperatura w pomieszczeniu w takim budynku wzrośnie
z 20 °C do 21 °C, oddawanie ciepła zmniejsza się o połowę.
Analogicznie, spadek temperatury w pomieszczeniu spowoduje wzrost
oddawania mocy.
Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach pozwala
zmniejszyć różnicę między temperaturą powierzchni grzewczej/chłodzącej a temperaturą w pomieszczeniu. Im mniejsza jest ta różnica,
tym skuteczniejszy efekt samoregulacji. Oznacza to, że samoregulacja
przynosi lepsze efekty w połączeniu z regulacją temperatury w pomieszczeniach.

1.1.1 Wymogi prawne dotyczące indywidualnej regulacji
temperatury w pomieszczeniach
W planowaniu systemów regulacyjnych należy uwzględnić normy
i przepisy prawne. 4 §14 ustęp 2 rozporządzenia o oszczędzaniu
energii (EnEV) zawiera następujący wymóg: „Instalacje grzewcze
zawierające wodę jako nośnik ciepła podczas montażu w budynku
muszą zostać wyposażone w działające niezależnie urządzenia do
regulacji temperatury w indywidualnych pomieszczeniach; wymóg
ten nie dotyczy ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach
o powierzchni użytkowej mniejszej niż 6 m². Za wyjątkiem budynków
mieszkalnych dla grup pomieszczeń tego samego rodzaju i o takim
samym przeznaczeniu dopuszczalna jest regulacja grupowa.”
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1.2

Różne wersje regulacji

W tej części opisane są powszechnie stosowane w technice grzewczej
i klimatyzacyjnej wersje regulacji, co umożliwi lepsze zrozumienie
działania regulacji x-net.
Istnieją różne możliwości regulacji systemów grzewczych i chłodzenia,
szczegółowo opisane są tutaj trzy najczęściej stosowane rozwiązania.
Każda z trzech opcji posiada określone wady i zalety i nadaje się do
szybko lub wolno działających systemów przekazywania ciepła.

1.2.1 Regulacja 2-punktowa
Najprostszym i jednocześnie najbardziej korzystnym cenowo
wariantem regulacji jest regulacja 2-punktowa. Regulacja 2-punktowa
oznacza, że regulator przekazuje do zaworu nastawczego sygnał
otwarcia albo zamknięcia. Regulatory takie są stosowane przede
wszystkim, gdy absolutnie ścisłe zachowanie wartości żądanej nie jest
konieczne, istotna jest natomiast prostota i trwałość układu regulacji.
Ponieważ regulator ma tylko dwa możliwe stany, nie da się osiągnąć
bardzo dokładnej regulacji. Może dochodzić do odchyleń (w górę
i w dół) od zadanej temperatury. Klasyczny regulator bimetaliczny jest
regulatorem 2-punktowym.

Raumtemperatur

Działanie regulacji 2-punktowej

Soll-Temperatur

Zeit

Ventil
Auf / Zu

Auf

Zu
Zeit

Przykład:
Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu wynosi 21 °C.
Histereza – wartość, do której regulacja nie zachodzi – wynosi ± 1 °C.
Jak widać na wykresie, system grzeje jeszcze przez pewien czas po
zamknięciu zaworu. Dochodzi do przekroczenia zadanej temperatury.
Szczególnie duże przekroczenia występują w przypadku podniesienia
temperatury zadanej. W przypadku wolno działających systemów
grzewczych przekroczenia te są szczególnie silne, dlatego użycie
regulatorów 2-punktowych bez termicznego sprzężenia zwrotnego nie
jest zalecane. Dlatego w regulatorach Kermi Standard montowany jest
dodatkowy rezystor grzejny. Dzięki temu regulator odpowiednio szybko
podaje sygnały wyłączenia ogrzewania. Ogranicza to przekroczenia
temperatury w pomieszczeniu i zmniejsza różnicę załączania.
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1.2.2 Regulator PI z wyjściem PWM (regulacja quasi-płynna)

1.2.3 Regulacja płynna (regulacja PI)

W przypadku regulacji PWM (regulacja modulacją szerokości
impulsów) zawór zawsze jest otwierany na ustawiony wstępnie czas
cyklu. Oznacza to, że np.
przy czasie cyklu 30 minut i obliczonej wielkości nastawczej 30 %
zawór jest otwarty przez 9 minut czasu cyklu i zamknięty przez
pozostałe 21 minut. W przypadku systemów grzewczych o wysokiej
inercji, np. ogrzewania podłogowego, przyjęte jest stosowanie właśnie
takiego sposobu regulacji, umożliwia on jednak bardzo precyzyjną
regulację również w innych systemach grzewczych i chłodzących. Czas
otwarcia (wielkość nastawcza) jest obliczany na podstawie temperatury zadanej i rzeczywistej przez zapisany w regulatorze algorytm
i przekazywany do siłownika zaworu. Zawór zawsze albo całkowicie
się otwiera, albo zamyka, tak samo, jak w regulacji 2-punktowej.

W przypadku regulacji PI (Proportional-Integral Regelung) regulator
wysyła sygnał do siłownika. Inaczej niż we wcześniejszych wersjach
regulacji element nastawczy jest przesuwany bezstopniowo, tj. zawór
może znajdować się także w położeniach pośrednich. W takich
układach regulacji konieczne jest użycie specjalnych siłowników,
znacznie droższych, niż proste siłowniki o tylko dwóch położeniach
(rząd wielkości 1-4). Ponieważ przy niecałkowicie otwartych zaworach
nagrzewanie może nie być równomierne, taka regulacja nie jest
zalecana dla systemów ogrzewania podłogowego. Płynna regulacja
doskonale sprawdza się w szybko reagujących systemach grzewczych
i chłodzących, jest jednak znacznie droższa w wykonaniu.

Działanie regulacyjne przy płynnej regulacji

Erreichte Stellgrösse

Erreichte Stellgrösse
%

Działanie regulacyjne regulacji PI z wyjściem PWM

Zeit /
Minuten

Zeit

Ventil
Auf / Zu

Ventil Stellung

Auf

Zu
Zeit /
Minuten

Przykład:
W przykładzie na górnym wykresie pokazana jest określona wielkość
nastawcza zależnie od czasu, a na dolnym położenie siłownika
(elementu nastawczego) zależnie od czasu. Na osi odciętych zaznaczony jest czas cyklu 30 minut, po którym cykl zawsze rozpoczyna się
od nowa. Najpierw regulator oblicza czas otwarcia 10 %, a w drugim
etapie cyklu 20 %, następnie zwiększana jest podana temperatura
zadana. Czas cyklu nie zaczyna się wtedy od nowa, regulator
natychmiast reaguje na nową wielkość nastawczą i otwiera element
nastawczy. W kolejnych cyklach wartość rzeczywista powoli zbliża się
do ustawionej temperatury zadanej, co można rozpoznać po skracających się czasach otwarcia elementu nastawczego.

Informacje techniczne

Zeit

Przykład:
Na wykresie u góry widać obliczoną wielkość nastawczą. Aby zapobiec
częstemu przełączaniu, element nastawczy otrzymuje sygnał od regulatora tylko gdy wielkość nastawcza zmieni się o wstępnie ustaloną
wartość (odchylenie regulacji). Wykres na dole pokazuje położenie zaworu. Widać na nim, jak zawór osiąga wszystkie położenia pośrednie
i jak zachowuje pozycję, gdy nie otrzymuje sygnału z regulatora.
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2. Regulacja x-net Standard
Regulacja Kermi x-net Standard została opracowana z myślą o zapewnieniu jak najlepszego stosunku ceny do wydajności. Ponadto
regulacja Standard ma być jak najprostsza w montażu i obsłudze.
Aby możliwe było osiągnięcie wszystkich trzech założeń w układach
regulacji Standard, do wyboru dostępne są trzy regulatory.
2.1

Komponenty regulacji Standard

Regulator naścienny Kermi x-net LCD 230 V
Najwyższym poziomem wyposażenia w przypadku regulacji Standard
jest regulator naścienny z wyświetlaczem. Jego wielką zaletą jest
zasada regulacji PI z wyjściem PWM. Dzięki niej ten model jest
najwydajniejszym spośród regulatorów Standard.

Regulator naścienny Kermi x-net 230 V
Klasyczny regulator bimetaliczny w atrakcyjnej cenie, z regulacją
2-punktową. Do montażu natynkowego lub na puszce podtynkowej.
Funkcje dodatkowe:
W ustawiany zakres temperatury
W Termiczne sprzężenie zwrotne – w regulatorze zamontowany jest
mały rezystor grzejny, który symuluje wyższą wartość z czujnika
temperatury. W przypadku regulacji 2-punktowej jest to konieczne,
aby zapobiec zbyt silnemu przekroczeniu temperatury zadanej
– dzięki sprzężeniu zwrotnemu siłowniki zamykają się wcześniej
i zapobiegają za dużemu wzrostowi temperatury.

Regulator naścienny Kermi x-net 230 V

Ponadto posiada następujące funkcje:
W wysokiej jakości wyświetlacz ze wskazaniem temperatury
rzeczywistej, stanu pracy i godziny.
W tryb automatyczny
W tryb nocny
W blokada obsługi
W funkcja ochrony przed zamarzaniem
W funkcja zabezpieczenia zaworów
W prosta obsługa za pomocą symboli
W ustawiany zakres temperatury
W tryb Eco / obniżanie temperatury nocą możliwe dzięki wyjściu dla
zewnętrznego zegara sterującego
Regulator naścienny Kermi x-net LCD 230 V

Regulator podtynkowy Kermi x-net 230 V
To również klasyczny regulator bimetaliczny w atrakcyjnej cenie,
z regulacją 2-punktową. Do montażu podtynkowego, możliwość
integracji z większością programów łączników.
Funkcje dodatkowe:
ustawiany zakres temperatury
W termiczne sprzężenie zwrotne
W

Regulator podtynkowy Kermi x-net 230 V
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Listwa zaciskowa
Dla trzech regulatorów x-net Standard dostępna jest nowa listwa
zaciskowa w dwóch różnych wersjach wyposażenia. Zaletami listwy
zaciskowej są przejrzysta konstrukcja i możliwość łatwego montażu
okablowania. Ponadto listwy zaciskowe Kermi są wyposażone
w zabezpieczenie przed pociągnięciem zgodne z normą
(DIN EN 60730-1), dzięki czemu można je montować poza skrzynką przyłączeniową. W tabeli przedstawione są obie wersje listwy
zaciskowej.

Cechy wspólne dla obu wersji listwy to:
W napięcie robocze: 230 V
W prosta i szybka instalacja dzięki wysokiej jakości złączom
wtykowo-zaciskowym
W zintegrowany odciążający uchwyt kablowy
W zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe
W przystosowane do montażu naściennego lub na szynie montażowej
W wyjście dla zewnętrznego zegara sterującego (możliwe 2 strefy)

Listwy zaciskowe dla regulacji Standard
Nazwa

Listwa zaciskowa x-net
bez wyłączania pompy
SFEKL001230

Listwa zaciskowa x-net
z wyłączaniem pompy
SFEKL002230

Przyłącze do zegara sterującego

b

b

b

Ogrzewanie

b

b

b

Chłodzenie

–

b

b

Wejście ogranicznika temperatury /
czujnika punktu rosy

–

b

b

Wejście dla Change Over (ogrzewanie-chłodzenie)

–

b

b

Wyłączanie pompy/ogrzewania

–

b

b

Liczba siłowników

15

15

18

Liczba regulatorów temperatury w pomieszczeniu

6

6

10

Numer artykułu

Maksymalne obciążenie znamionowe wszystkich siłowników

Listwa zaciskowa x-net
z wyłączaniem pompy
SFEKL003230

24 W

Listwa zaciskowa regulatora Standard, z funkcją wyłączania pompy, dla maks. 10 termostatów pokojowych

Sterowanie pompą/
opcja podłączenia czujnika punktu rosy/
ogrzewaniem
zabezpieczającego ogranicznika temperatury
przyłącze dla zewnętrznego zegara sterującego

prosty montaż

przyłącze Change- Over

odciążający uchwyt
kablowy spełniające
wymogi norm

Informacje techniczne

obsługa za
pomocą symboli

do 18 siłowników
przy 10 termostatach
pokojowych
(przestrzegać maks. zdolności
przełączania)

wygodny
montaż na szynie
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Siłowniki
Do regulacji Kermi x-net Standard dostępne są trzy różne siłowniki.
Dwa siłowniki Kermi x-net w wersjach 24 V i 230 V z tak zwaną
funkcją „First open” są łatwe w montażu i wyposażone we wskazania
funkcji oraz kontrolne. Cechuje je również bardzo krótki czas zamykania – 3 minuty – i niski pobór mocy – jedynie 1 W na siłownik. Trzeci
siłownik x-net w wersji Economic dostępny jest tylko w wersji 230 V.
Nazwa
Numer artykułu

Napięcie robocze

Nie ma on funkcji First Open ani wskaźnika, jego czas zamykania wynosi 6 minut, a pobór mocy na napęd 2 W, jednak cena tego siłownika
jest niższa.

Siłownik x-net
SFESA024000 / SFESA230000

SFESA024000 24 V / SFESA230000 230 V

Siłownik x-net 230 V economic
SFESA230002

230 V

Sposób podłączenia listwy zaciskowej SFEKL001230 z regulatorem pokojowym
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Sposób podłączenia rozszerzonej listwy zaciskowej SFEKL002230

Digitaler Regler
Analoger Regler
Stellantrieb

Pumpe
Spannungsquelle
Temperaturbegrenzer
Systemuhr
Change Over Heizen/Kühlen
Kühlen
Heizen
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3. Regulator x-net Komfort
Regulacja x-net Komfort to inteligentny system regulacji o wielu możliwych zastosowaniach. Regulacja Komfort to nowy, uniwersalny system
regulacji temperatury w pomieszczeniach, z pełnym wyposażeniem do
sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem. Duża liczba wejść i wyjść oraz
szeroki zakres funkcji pomiarowych, sterowania i regulacji zapewniają
optymalną, wydajną współpracę z zewnętrznymi urządzeniami i instalacjami. Do zalet regulacji Komfort należą:

Funkcjonalna forma i atrakcyjny wygląd regulatorów
pokojowych
W Minimalistyczna, ponadczasowa stylistyka, z wyświetlaczem lub bez

Wszechstronność zastosowania
W odpowiednia do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków
komercyjnych i publicznych

Interfejsy na elemencie przełączającym
Za pomocą elementu przełączającego można bezpośrednio sterować
wieloma urządzeniami zewnętrznymi, np. pompą cyrkulacyjną
lub źródłem ciepła. Ponadto każdy element przełączający można
poprzez interfejs LAN fizycznie połączyć z routerem. Opcjonalnie
możliwe jest połączenie z Kermi x-center base Smart Home przez
zintegrowany wirtualny interfejs XML

Inteligentna technika regulacji
W Posiadający zdolność uczenia się system regulacji z wyjściem
PWM i wyrównaniem obciążeń, zapewnia stałe obciążenie sieci
przewodów.

Regulator z połączeniem internetowym i funkcją monitoringu
W Dzięki interfejsowi LAN z regulacją Komfort można wygodnie
połączyć się z dowolnego miejsca, również będąc poza domem, za
pomocą telefonu komórkowego lub laptopa

Duża wszechstronność
W Na elemencie przełączającym można ustawiać, aktywować,
dezaktywować i dopasowywać wiele regulowanych parametrów.
Są to m.in. wysterowanie pompy, kotła, położenie zaworów w stanie
beznapięciowym (NO/NC), funkcja grzania/chłodzenia i inne.

Zgodny z normą odciążający uchwyt kablowy
W Dzięki zgodnemu z normą odciążającemu uchwytowi (DIN EN
60730-1) element przełączający można zamontować również poza
szafą rozdzielczą

W

Przyszłościowa konstrukcja
Dzięki wbudowanemu gniazdu na karty mini SD możliwa jest łatwa
aktualizacja

W

Komponenty regulacji Komfort x-net

Element przełączający Kermi x-net w wersji
przewodowej lub radiowej.

Regulatory pokojowe Kermi x-net
z wyświetlaczem, bez wyświetlacza
i w wersji do budynków publicznych.

Siłownik Kermi x-net, zależnie od wariantu elementu
przełączającego w wersji 24 V lub 230 V.
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3.1

Funkcje regulacji

Inaczej niż w systemach regulacji Standard właściwy regulator
znajduje się w elemencie przełączającym, a nie w regulatorze
pokojowym. Regulatory pokojowe jedynie wysyłają pakiety danych,
które przetwarza element przełączający. Regulator jest regulatorem
PI z wyjściem PWM. Szczególną cechą regulacji Komfort jest
przesunięcie w czasie wysterowania poszczególnych siłowników
zamiast sterowania nimi jednocześnie – jest to tak zwane wyrównanie
obciążeń. Pozwala to osiągnąć stałe obciążenie sieci przewodów
i ciągły przepływ czynnika grzewczego, co stanowi ogromną zaletę
zwłaszcza przy pracy z pompą ciepła.
Kolejną zaletą jest fakt, że układ regulacji Komfort jest inteligentny
(zdolność uczenia się). Oznacza to, że w fazie uczenia (dwa lub trzy
dni podczas okresu grzewczego) system poznaje właściwości termiczne
pomieszczenia.

Rejestruje, jeśli jedno pomieszczenie nagrzewa się szybciej niż inne,
np. większe. Ta właściwość regulacji osiągana jest dzięki równoległemu przesuwaniu pasma P i zapobiega przekroczeniu zadanej
temperatury w pomieszczeniu.
Efekt uczenia się działa zwłaszcza w przypadku zewnętrznych zakłóceń
i skutecznie reaguje np. na otwarcie okna i spowodowany nim nagły
spadek temperatury.
Regulacja Komfort umożliwia oszczędności energii do 20 % w porównaniu z prostą regulacją 2-punktową z regulatorem bimetalicznym,
dzięki czemu wyższy koszt jej zakupu zwraca się w ciągu kilku sezonów
grzewczych.

Równomierne natężenie przepływu dzięki wyrównaniu obciążeń w regulacji Komfort
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3.2

Komponenty regulacji Komfort

W poniższym fragmencie przedstawione są wszystkie komponenty
regulacji Komfort. Regulacja Komfort składa się z następujących
elementów:
Regulatory pokojowe
W regulator pokojowy Kermi z wyświetlaczem
(połączenie radiowe lub przewodowe)
W regulator pokojowy Kermi bez wyświetlacza
(połączenie radiowe lub przewodowe)
W regulator pokojowy Kermi w wersji do budynków publicznych
(połączenie radiowe lub przewodowe)
Elementy przełączające Kermi
W przełącznik radiowy Kermi 24 V w wersjach 4, 8 i 12-kanałowej
W przełącznik radiowy Kermi 230 V w wersjach 4, 8 i 12-kanałowej
W przełącznik przewodowy Kermi (Bus) 230 V w wersji 8-kanałowej

Regulator pokojowy Kermi z wyświetlaczem
(połączenie radiowe lub przewodowe)
Regulator pokojowy z wyświetlaczem pozwala tworzyć programy
i dokonywać ustawień zarówno dla całego systemu, jak i indywidualnych pomieszczeń, ponadto posiada wbudowany precyzyjny czujnik
temperatury. Wyświetlacz LCD z przejrzystymi symbolami jest czytelny
niezależnie od kąta patrzenia. Do obsługi i nawigacji służy pokrętło
z mechanizmem obrotowo-naciskowym i precyzyjnym rastrowaniem
dynamicznym. Dostępne są zwiększające komfort funkcje, takie jak
Urlop, Impreza i Obecność. Pozwalają one indywidualnie wpływać
na tryb pracy układu regulacji. Regulator pokojowy Kermi z wyświetlaczem jest dostępny w różnych wersjach (z czujnikiem zdalnym,
bez czujnika zdalnego). Wersje Bus posiadają podświetlenie, wersje
na baterie (żywotność baterii ok. 2 lata) ze względu na oszczędność
energii nie mają podświetlenia.

Regulator pokojowy Kermi x-net z wyświetlaczem

Siłowniki
siłownik Kermi x-net 24 V lub 230 V

W

3.2.1 Regulatory pokojowe
Regulatory pokojowe, w wersji z wyświetlaczem lub bez, to jednostki
obsługowe i sterujące systemu. Umożliwiają interakcję z elementem
przełączającym. Dwukierunkowa transmisja danych między urządzeniami, zarówno w wersji radiowej jak i BUS, zapewnia bezpieczne
przekazywanie informacji o pomieszczeniu i stanach roboczych oraz
komfortowe programowanie systemu.

Funkcja
Dla zapewnienia komfortu użytkownikowi i w celu optymalizacji
energii na regulatorze pokojowym można ustawić szereg funkcji
systemowych i parametrów. Trzy poziomy menu zawierają
W

1. poziom menu: funkcje lifestyle dla użytkownika końcowego,
jako standardowy zakres ustawień
W 2. poziom menu: parametry, zakres ustawień
dla użytkownika końcowego i instalatora
W 3. poziom menu: funkcje serwisowe dla instalatora
lub technika serwisowego
Aby zapobiec przypadkowej zmianie ważnych ustawień, resetowanie
do ustawień fabrycznych jest możliwe tylko oddzielnie dla każdego
parametru i poziomu serwisowego. Dodatkowo obszar dla instalatorów (serwisowy) jest chroniony kodem PIN przed nieupoważnionym
dostępem (PIN: 1234).
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Poziomy menu regulatorów pokojowych z wyświetlaczem
Lifestyle-Funktionen
Lyfestyle-Funktionen

Parameter
Parameter

Service
Service

WW durch
durchPIN-Code
PIN-Codegegen
gegenFremdzugriff
Fremdzugriff

geschützt
geschützt

WW individuelle,
individuelle,optimale
optimaleAbstimmung
Abstimmung der
der

W Partyfunktion
stundenweisen
W
Partyfunktion zur
zur stundenweisen
W
W

W
W
W

W
W

W
W

Deaktivierung der Temperaturabsenkung
Deaktivierung
Temperaturabsenkung
Anwesenheit
Nutzung der
der
Anwesenheit zur
zur Nutzung
Heizzeitprogramme vom
Heizzeitprogramme
vom Wochenende
Wochenende
auch an
an Werktagen
Werktagen (z.
auch
(z. B.
B. bei
bei Krankheit
Krankheit
oder Urlaub
Urlaub zu
zu Hause)
oder
Hause)
Betriebsmodi Tag,
Tag, Nacht,
Betriebsmodi
Nacht, Automatik
Automatik
Abschalten des Raumbediengeräts
Abschalten
Raumbediengerätsund
und
damit Regelbetriebs
Regelbetriebs (Frostschutzbetrieb
damit
(Frostschutzbetrieb
wird automatisch
automatisch aktiviert)
wird
aktiviert)
Urlaubsmodus
Urlaubsmodus zur
zur Absenkung
Absenkung auf
aufeine
eine
vordeﬁnierte
Urlaubstemperatur
vordefinierte Urlaubstemperaturund
und
damit Energieeinsparung
damit
Energieeinsparung
Kindersicherung zum
Kindersicherung
zum Schutz
Schutz vor
vor
versehentlichem Verstellen und
versehentlichem Verstellen und
Fehlbedienung
Fehlbedienung

Informacje techniczne

WW Auswahl
Auswahlvordefinierter
vordeﬁnierterLifestyle
Lifestyle

Zeitprogramme(über
(überOnline-ParametrierOnline-ParametrierZeitprogramme
Toolbeliebig
beliebigveränderbar)
veränderbar)
Tool
WW getrennte
getrennteAuswahl
Auswahlder
derSoll-Temperatur
Soll-Temperatur
verschiedeneProgramme
Programmewie
wieTag-/
Tag-/
fürfürverschiedene
Nacht,ECO
ECOund
undUrlaub
Urlaub
Nacht,
Einstellungder
derBodentemperatur
Bodentemperatur
WW Einstellung
(nurbei
beider
derVariante
Variantemit
mitBodensensor)
Bodensensor)
(nur
Begrenzungder
dereinstellbaren
einstellbaren
WW Begrenzung
Raumtemperatur
Raumtemperatur
W
Datum
Uhrzeitfür
fürdas
dasGesamtsystem
Gesamtsystem
W Datum &&Uhrzeit
WW Anzeige
Anzeigeder
derSoftware-Versionen
Software-Versionenvon
von
Raumbediengerät,Basisstation
Basisstationund
und
Raumbediengerät,
Web-Oberfläche
Oberﬂächeder
derBasisstation
Basisstation
WebZurücksetzender
derBenutzer-Parameter
Benutzer-Parameter
WW Zurücksetzen

Anlage
Anlageüber
überSystemparameter
Systemparameter wie
wie
–– Einstellung
Einstellungdes
desverwendeten
verwendetenHeizsystems
fürHeizsystems
jede Zone (z.
Fußbodenheizung,
für B.
jede
Zone
(z. B. Fußbodenheizung,
Radiator,
Konvektor, etc.) Radiator,
Konvektor,
– Sperren
von etc.)
Schaltausgängen einer
– Zone
Sperren
von Schaltausgängen
einer
in Abhängigkeit
des aktivierten
Zone in Abhängigkeit
des aktivierten
Betriebsmodus
(Heizen/Kühlen)
Betriebsmodus (Heizen/Kühlen)
– Aktives Umschalten Heizen/Kühlen
– Aktives Umschalten Heizen/Kühlen
– Smart Start-Funktion
– Smart Start-Funktion
aktivieren/deaktivieren
aktivieren/deaktivieren
–– Bediensperren
mit/ohne PIN definieren
Bediensperren mit/ohne PIN deﬁnieren
–– Korrektur
der
Ist-Werterfassung
Korrektur der Ist-Werterfassungeinstellen
einstellen
–– Globale
GlobaleUmschaltung
Umschaltungdes
desWirksinns
Wirksinns
der
derAnlage
Anlage(stromlos-auf/stromlos-zu)
(stromlos-auf/stromlos-zu)
–– Frostschutz
FrostschutzTemperatur
Temperatureinstellen
einstellen
–– Heizen/Kühlen
Heizen/Kühlensperren
sperrenfür
fürindividuelle
individuelle
Zonen
Zonen
–– Umstellung
UmstellungFahrenheit/Celsius
Fahrenheit/Celsius
––Einstellung
Einstellungzahlreicher
zahlreicherPumpen-/
Pumpen-/
Kessel-Parameter
Kessel-Parameter
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Regulatory pokojowe Kermi bez wyświetlacza

Regulator pokojowy Kermi w wersji do budynków publicznych

Regulator pokojowy Kermi bez wyświetlacza przekonuje eleganckim
i ponadczasowym wzornictwem oraz płaską formą, dzięki którym
wpasowuje się w wystrój każdego pomieszczenia. To urządzenie
o optymalnym stosunku ceny do jakości, do pomieszczeń, w których
ważna jest dokładna regulacja temperatury, a nie są wymagane
funkcje Komfort zapewniane przez wersję z wyświetlaczem. W celu
optymalnej regulacji w regulatorze pokojowym zamontowany jest
zintegrowany czujnik temperatury. Jeśli w systemie planowane jest
centralne ustawianie wartości zadanych, należy wyposażyć go
w regulator pokojowy z wyświetlaczem, ponieważ funkcja ta
nie jest dostępna w wersji bez wyświetlacza.

Wersja dla budynków publicznych jest zbliżona do zwykłej wersji bez
wyświetlacza, z tą różnicą, że nie można w niej dokonywać ustawień
z zewnątrz. W celu zmiany temperatury zadanej należy zdjąć osłonę
i przednią część obudowy, pod którą znajduje się pokrętło nastawcze
oraz wskaźnik temperatury. Możliwa jest także zdalna, centralna
zmiana temperatury zadanej.

Regulator pokojowy Kermi x-net bez wyświetlacza

Regulator pokojowy Kermi x-net w wersji do budynków publicznych

Funkcja
Regulator pokojowy można wygodnie obsługiwać za pomocą pokrętła
z czytelną skalą od 1 do 5. Użytkownik nastawia temperaturę zadaną
po prostu obracając pokrętło.
W celu korekty wartości zadanej można zdjąć pokrętło i założyć
dołączony do regulatora suwak. Umożliwia on dopasowanie wartości
zadanej w zakresie od -2 K do 2 K, w krokach 0,5 K.

Regulator pokojowy Kermi w wersji do budynków publicznych

Abdeckkappe
Abdeckkappe

Gehäuse
Gehäuse

Set-Knopf
Set-Knopf

Sollwertsteller
Sollwertsteller

Korekta wartości zadanej na regulatorze pokojowym
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3.2.2 Element przełączający Kermi

Funkcje

Element przełączający Kermi to centralny punkt układu inteligentnej
regulacji temperatury w pomieszczeniach, zapewniający maksymalny
komfort i efektywność energetyczną ogrzewania powierzchniowego.
Elementy przełączające Kermi są dostępne w wersjach 24 V i 230 V
z 4, 8 i 12 strefami w wariancie radiowym i w wersji 230 V z 8 strefami
w wariancie przewodowym. Elementy przełączające to inteligentne
jednostki regulacyjno-przyłączeniowe systemu, odpowiadające za centralne przetwarzanie danych i komunikację ze wszystkimi elementami
układu. Rejestrują i analizują liczne dane pomiarowe, aby zapewnić
inteligentną, wydajną energetycznie regulację temperatury w każdym
pomieszczeniu. Technologia radiowa lub Bus gwarantuje przy tym
pewną, dwukierunkową komunikację z powiązanymi regulatorami
pokojowymi, elementami przełączającymi i podłączonymi napędami.
Zaawansowane oprogramowanie systemowe spełnia wszystkie
wymagania obecnych i przyszłych układów regulacji. Dostosowania
i aktualizacje uwarunkowane zmieniającym się otoczeniem technologicznym są łatwe i wygodne dzięki gniazdu na karty MicroSD.
Wirtualny interfejs XML umożliwia bezproblemową integrację
z systemem Kermi x-center base Smart Home System (od wersji
oprogramowania 2.02). Połączenie następuje przez interfejs LAN, który
musi być powiązany z x-center base. Jeśli nie są stosowane rozwiązania Kermi Smart Home, istnieje możliwość integracji regulacji Kermi
Komfort z domową siecią Ethernet. Zintegrowana aplikacja sieciowa
pozwala na komfortowe, centralne sterowanie indywidualną regulacją
temperatury w pomieszczeniach z komputera i/lub smartfona, a także
za pośrednictwem Internetu, jeśli regulacja Komfort jest powiązana
z domowym routerem. W tym celu konieczne jest podłączenie każdego
elementu przełączającego do routera. Centralne podłączenie wszystkich elementów przełączających przez jeden z nich nie jest możliwe,
ponieważ szerokość pasma wewnętrznej magistrali systemowej
(SyBUS) nie jest wystarczająca dla ilości danych przesyłanych przez
Ethernet.

Montaż
Prosta instalacja elementu przełączającego
W Odciążający uchwyt kablowy pozwala na montaż elementu przełączającego również poza szafą rozdzielczą
Szybkie podłączanie regulatorów pokojowych
Urządzenia przewodowe podłączane są przez 2-żyłową magistralę
Bus z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Urządzenia
radiowe wystarczy zamontować na ścianie i przypisać do elementu
przełączającego poprzez naciśnięcie przycisku Set.

W

Prosty montaż i uruchomienie

1

2

3

4

5

6

Element przełączający Kermi
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Funkcje systemowe różnych wersji
Wersja przewodowa
Podłączanie do siedmiu stacji bazowych za pomocą przewodu
magistrali
W bezpieczna komunikacja między stacjami bazowymi przez
magistralę System BUS (syBUS)
W przekazywanie dalej sygnałów przełączania (np. ogrzewanie/
chłodzenie) i stanów pracy (bojler/pompa)
Bezpieczna komunikacja przez przewód Bus
W dla niezawodnej komunikacji między regulatorami pokojowymi
i stacjami bazowymi przez magistralę Room BUS (rmBUS)
Zasilanie napięciem podłączonych regulatorów pokojowych
W bez konieczności wymiany baterii
W optymalny do zastosowania w nowych budynkach i w renowacji

Wersja radiowa
Dwukierunkowa technika radiowa 868 MHz
W dla niezawodnej komunikacji między regulatorami pokojowymi
i stacjami bazowymi
W duży zasięg przy minimalnym obciążeniu radiowym
(ok. 25 m w budynkach)
W przekazywanie komunikatów o stanie i ostrzegawczych
do regulatorów pokojowych
Minimalne koszty okablowania dzięki systemowi radiowemu
optymalny do zastosowania w nowych budynkach i w renowacji
W oszczędność czasu i kosztów montażu
W

System radiowy

Łatwe parowanie poprzez naciśnięcie przycisku
szybkie przypisywanie regulatorów pokojowych do żądanych stref
grzewczych

W

Programowanie i sterowanie za pomocą regulatora
pokojowego BUS z wyświetlaczem
W komfortowe uruchomienie systemu bez dodatkowych środków
pomocniczych
W wszystkie funkcje dostępne w menu regulatora pokojowego BUS
z wyświetlaczem
W resetowanie poszczególnych stref grzewczych do ustawień fabrycznych za pomocą regulatora pokojowego BUS z wyświetlaczem
System przewodowy

15

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe x-net

Informacje techniczne

Regulacja temperatury w pomieszczeniu x-net

Łączność
Możliwość aktualizacji dzięki gniazdu na karty MicroSD
W szybsze przesyłanie, zapisywanie i transmisja
parametrów systemowych
W przesyłanie programów czasowych, np. dni robocze/wolne,
wszystkie dni jednakowo, program specjalny
W możliwość przestawienia stacji bazowej z wyświetlania w stopniach
Celsjusza na stopnie Fahrenheita
W parametrowanie napędów NC lub NO
W dezaktywacja funkcji zabezpieczenia zaworów i pompy
Gniazdo na karty MicroSD

Zindywidualizowane oprogramowanie
W indywidualne dla klienta rozwiązania z zakresu oprogramowania/
parametryzacji pozwalające na optymalne dopasowanie całego
systemu, wraz z unikalnymi cechami
W wizualna indywidualizacja interfejsu oprogramowania – integracja
logo klienta i dopasowanie kolorystyki do barw firmowych
Kermi x-center base: Smart Home
Podłączenie do systemu automatyki domowej Kermi
za pośrednictwem interfejsu XML
W prosta komunikacja przez istniejącą sieć opartą na IP
W idealna integracja z systemem za pośrednictwem x-center base
W

Funkcje sieciowe

Funkcje sieciowe
Integracja z siecią domową
W szybka i prosta integracja z siecią domową
W interfejs dla nadrzędnego systemu sterowania
Integracja z systemem Kermi Smart Home z x-center base
wystarczy podłączyć, wyszukać z poziomu x-center base i użytkować
system (Plug and Play)

W

Sterowanie z komputera / telefonu komórkowego
wygodna parametryzacja i konfiguracja systemu z laptopa,
smartfona lub tabletu
W maksymalny komfort w każdym pomieszczeniu
W

Zdalny dostęp do całej instalacji
W komfortowy zdalny dostęp do wszystkich funkcji i parametrów
instalacji
W serwer rendezvous do tworzenia bezpiecznego, bezpośredniego
połączenia przez Internet
Maksymalny komfort dzięki aplikacji sieciowej
intuicyjny interfejs sieciowy zapewniający wygodny przegląd
wszystkich opcji
W pełna kontrola nad wszystkimi funkcjami
W

Informacje techniczne
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Funkcje regulacyjne i sterownicze
Wersje stref
W doskonałe do zastosowania w domach jedno- i wielorodzinnych
W podłączenie do dwóch siłowników na strefę
W połączenie wielu obwodów grzewczych z jednym regulatorem
pokojowym w dużych pomieszczeniach

Monitorowanie temperatury podłogi
W zastosowanie czujnika podłogowego (przewodowy) w regulatorze
pokojowym pozwala zagwarantować zachowanie minimalnej temperatury powierzchni przy udziale ciepła zewnętrznego

Wygodne połączenia wtykowo-zaciskowe
W szybkie podłączanie do 18 siłowników
W minimalne nakłady na podłączenie sterownika pompy, integracja
czujnika wilgotności i wysterowania palnika

W

Funkcja pilota ogrzewania/chłodzenia przez wyjście dla kotła
ręczne przełączanie całego systemu między trybami grzania
i chłodzenia

W

Przełączanie między ogrzewaniem a chłodzeniem za pomocą
sygnału zewnętrznego
W przenoszenie sygnału zewnętrznego przez zestyk bezpotencjałowy

Funkcja zabezpieczenia zaworów na wszystkich wyjściach
cykliczne wysterowanie napędów (możliwość parametryzacji)
W zapobiega zablokowaniu zaworów w okresach bez regulacji temperatury
Funkcja Smart Start
W z efektem uczenia się
W automatyczne określanie wymaganych czasów uruchomienia
i dobiegu ogrzewania
W precyzyjne osiąganie żądanej przez użytkownika temperatury w podanym punkcie czasowym przy minimalnym możliwym nakładzie energii
W bez przegrzewania pomieszczeń
Obsługa i wskazania

Kontrola punktu rosy przez zestyk bezpotencjałowy
W w celu ochrony przed rozwojem pleśni i uszkodzeniem konstrukcji
przez kondensat

W

Zmiana stanu beznapięciowego siłowników
W możliwy wybór położenia siłowników zamkniętego (NC) lub
otwartego (NO) w stanie beznapięciowym

W

Zintegrowany moduł pompy z funkcją ochrony pompy
wysterowanie pompy przez zestyk bezpotencjałowy
W wstępnie zdefiniowane opóźnienie rozruchu i dobiegu 2 minuty
(możliwość parametryzacji)
W cykliczne włączanie pompy w celu zapobiegania uszkodzeniom
spowodowanym dłuższymi przestojami
W

Możliwość podłączenia zabezpieczającego ogranicznika
temperatury
W zapobiega zbyt wysokim temperaturom na zasilaniu ogrzewania
podłogowego, w celu ochrony wrażliwych posadzek
Tryb awaryjny
cykliczne wysterowanie napędów w jednej strefie, jeżeli przez
dłuższy czas nie jest z nich odbierany sygnał
W zapobiega całkowitemu wychłodzeniu danej strefy grzewczej

Programowanie i obsługa za pomocą przycisków
komfortowe programowanie i obsługa stacji bazowych za pomocą
przycisków (zawsze dostępne, również przy zamkniętej pokrywie)

Przejrzyste, dobrze widoczne wskaźniki LED stanu dla funkcji
stan pracy (wł./wył.)
W zabezpieczenie
W tryb chłodzenia
W wskazówka ostrzegawcza w przypadku obroszenia
W kierunek pracy wyjść przełączających (NO: otwarte w stanie
beznapięciowym / NC: zamknięte w stanie beznapięciowym)
W parowanie systemowe*
W błędy systemowe
W jeden wskaźnik LED stanu na strefę grzewczą
W parowanie RBG*
W w wersji radiowej: słaby odbiór sygnału
W w wersji radiowej: niski poziom naładowania baterii
* parowanie = obustronne zarejestrowanie / powiązanie ze sobą dwóch
urządzeń

W

Wskazanie

Funkcja ochrony przed zamarzaniem
zapobiega zamarzaniu przewodów w okresach, gdy regulacja
temperatury nie działa (na przykład w okresach nieobecności)

W

17

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe x-net

Informacje techniczne

Regulacja temperatury w pomieszczeniu x-net

Przyłącza i wyjścia

3.2.3 Antena zewnętrzna Kermi

W

Jeśli radiowy element przełączający jest niekorzystnie zlokalizowany
i siła odbioru regulatorów pokojowych jest niewystarczająca, zalecane
jest użycie zewnętrznej anteny. Antena jest dostarczana z kablem
o długości 5 m (nie można go przedłużać) i powinna być położona jak
najbardziej centralnie. Podłączenie anteny zewnętrznej do przyłącza
elementu przełączającego powoduje dezaktywację anteny wbudowanej w element. Zasięg sygnału z anteny wynosi w budynkach ok. 25 m,
znacząco wpływają jednak na niego przeszkody (mury itd.).

sprawdzone prowadnice kablowe i odciążające uchwyty
kablowe Kermi
W złącza wtykowo-zaciskowe do masywnych i elastycznych
przewodów 0,5 – 1,5 mm2
W gniazdo na karty MicroSD ułatwiające dokonywanie ustawień
i aktualizacji
Wejścia:
Change Over (CO; zestyk bezpotencjałowy)
W czujnik wilgoci (zestyk bezpotencjałowy)
W obniżanie (tryb ECO)
W zabezpieczający ogranicznik temperatury
W

Antena zewnętrzna dla radiowego elementu przełączającego

Wyjścia:
źródło ciepła / Change Over
W pompa (również dla pomp o wysokiej wydajności)
W

Pozostałe przyłącza:
siłowniki
W przyłącze sieciowe
W przyłącze sieciowe zasilające (np. pompę) tylko w wersjach 230 V
W magistrala SystemBus do podłączania wielu stacji bazowych
W antena zewnętrzna RJ 12 (tylko radiowa stacja bazowa)
W Ethernet
W

Przyłącza i wyjścia

3.2.4 Repeater Kermi
Repeater Kermi wzmacnia sygnał radiowy z radiowego elementu
przełączającego, zwiększając jego zasięg; skala tego wzmocnienia
jest silnie zależna od warunków otoczenia. Jako wartość orientacyjną
można przyjąć zwiększenie zasięgu sygnału o ok. 25 m. Repeater
dostarczany jest z zasilaczem i należy go tylko podłączyć do gniazdka
230 V.
Aby połączyć repeater z regulatorami pokojowymi, należy przypisać do
siebie urządzenia (tak zwane parowanie). W tym celu najpierw należy
nacisnąć przycisk na repeaterze i przytrzymać przez ok. 5 sekund, aż
zielona kontrolka LED zacznie migać, a następnie krótko nacisnąć
przycisk na regulatorze pokojowym, aż pojawi się komunikat SET.
Stosowanie razem zewnętrznej anteny i repeatera nie jest zalecane,
ponieważ może prowadzić do zakłóceń działania.
Repeater dla radiowego elementu przełączającego

Informacje techniczne

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe x-net
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3.3

EZR-Home Manager – sterowanie ogrzewaniem
podłogowym z każdego miejsca

Regulację Kermi x-net Komfort można (ale nie trzeba) podłączyć do
routera, co umożliwia łączenie się z systemem z dowolnego miejsca
przez Internet. Umożliwia to kontrolę i dostosowywanie wszelkich
ustawień i wartości rzeczywistych. Funkcja ta doskonale nadaje się
do większych budynków, np. publicznych. Pozwala na stałą, centralną
kontrolę nad systemem.

Aby można było korzystać z tej funkcji, należy zarejestrować się na
stronie: http://ezr-home.de/, następnie można sterować regulacją
Komfort ze strony internetowej lub przez aplikację sieciową.

Regulacja Komfort z funkcją sieciową

Aktywacja funkcji Cloud w przeglądarce

Aby można było korzystać z tej funkcji, po rejestracji należu utworzyć
połączenie z elementem przełączającym i aktywować funkcję Cloud.
W tym celu konieczne jest połączenie wszystkich elementów przełączających z routerem za pomocą kabla LAN. Następnie należy otworzyć
na komputerze przeglądarkę i w pasek adresu wpisać adres IP routera,
wcześniej odczytany z interfejsu użytkownika routera.
Otwiera się ekran startowy regulacji Komfort.
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W zakładce „Konfiguracja systemu” należy wprowadzić nazwę
użytkownika i hasło użyte do rejestracji na stronie EZR-home.de.
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3.4

Cechy szczególne regulacji w trubie chłodzenia

W dystrybucji zimnej wody rozróżnia się systemy dwu- i czterożyłowe.
Wymagane w systemie elementy regulacyjne, np. zawory 3-drogowe,
musi we własnym zakresie zaplanować klient.

Funkcja pilota dla Change Over ogrzewanie/chłodzenie

230 V

System dwuprzewodowy
Jeden system przewodów, składający się z zasilania i powrotu, jest
wykorzystywany do obu trybów pracy (ogrzewanie i chłodzenie).
Między trybami pracy zachodzi centralne przełączanie. Oznacza to,
że budynek może być albo ogrzewany, albo chłodzony.

W

N

L N

boiler

pump

boiler

1

1

1

1

2

Do chłodzenia zalecamy użycie wariantów 24 V,
ponieważ czujnik punktu rosy Kermi x-net jest przeznaczony do pracy
z tym napięciem. Jeśli stosowany ma być wariant 230 V, czujnik
punktu rosy musi zapewnić klient.
W Czujnik punktu rosy Kermi x-net należy zamontować na zasilaniu,
w szafie rozdzielczej.
Zewnętrzny sygnał Change Over
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L N

pump

boiler

1

1

2

2

ECO
1

CO
2

1

230 V
24 V

H%
2

1

2

1

2

L1 L2

L TB

NL

System czteroprzewodowy
W Każdy z trybów pracy posiada własne zasilanie i powrót. Możliwe
jest dzięki temu niezależne ogrzewania lub chłodzenie indywidualnych pomieszczeń lub określonych stref. Ze względu na dużą
masę akumulacyjną wylewki krótkie cykle przełączania między
ogrzewaniem i chłodzeniem prowadzą do niepotrzebnego zużycia
energii. W przypadku systemu czteroprzewodowego w ogrzewaniu/
chłodzeniu podłogowym należy uwzględnić ten fakt przy wyborze
układu regulacji.

24 V

pump

L1‘ L2‘

2

2

TB

L1 L2
L
N

Heizen
Heizen

Kühlen
Kühlen

Jeżeli zewnętrzny sygnał Change Over nie jest dostępny, do przełączania
całej instalacji między trybami ogrzewania i chłodzenia można wykorzystywać funkcję pilota stacji bazowej.
Wykorzystywany jest wtedy przekaźnik używany przez stację bazową do
przełączania.
Wyłączanie powierzchni częściowych
Z opisanych poniżej przyczyn może być konieczne wyłączenie
pojedynczych pomieszczeń lub obiegów z trybu chłodzenia.
Wysoka wilgotność powietrza
Pomieszczenia, w których występuje wysoka wilgotność powietrza,
np. łazienki i kuchnie, powinny zostać wyłączone z trybu chłodzenia.

W
H
2

Wrażliwe na wilgoć pokrycie podłogi
Pomieszczenia z wrażliwymi na wilgoć pokryciami podłóg,
np. z włókien naturalnych lub parkietu, należy wyłączyć z trybu
chłodzenia, jeżeli ze względu na warunki pracy może wystąpić
zwiększona wilgotność względna przy podłodze.

L TB

W

Kühlen
Kühlen

Temperatura kontaktowa
Pomieszczenia, w których temperatura powierzchni niższa od ogólnej
temperatury w pomieszczeniu jest niepożądana ze względów komfortu (np. łazienki, pokoje dziecięce) również należy wyłączyć z trybu
chłodzenia.
Blokada wyjść przełączających zależnie od aktywnego w danym
momencie trybu pracy (ogrzewanie/chłodzenie) w systemie regulacji
Komfort jest prosta i można jej dokonać na regulatorze pokojowym
z wyświetlaczem (w poziomie serwisowym) lub przez interfejs na stronie
EZR-home.de.

W

Heizen
Heizen

N
L

W przypadku wykorzystania zewnętrznego sygnału Change Over cała
instalacja przechodzi między trybami ogrzewania i chłodzenia zgodnie
z tym sygnałem.

Informacje techniczne

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe x-net

20

Regulacja temperatury w pomieszczeniu x-net

Sposób podłączenia regulacji Komfort 230 V z magistralą Bus

Regulacja komfort jako wersja 230 V z systemem Bus
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Ważna wskazówka: Regulatory pokojowe można zarejestrować wyłącznie na elemencie przełączającym (parowanie). Przekazywanie pakietów
danych regulatorów pokojowych przez magistralę systemową nie jest możliwe! Do każdego elementu przełączającego należy przypisać regulatory
pokojowe w obsługiwanych przez ten element pomieszczeniach.
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Sposób podłączenia regulacji Komfort 24 V z łącznością radiową

Regulacja Komfort 24 V z systemem radiowym
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Ważna wskazówka: Regulatory pokojowe można zarejestrować wyłącznie na elemencie przełączającym (parowanie). Przekazywanie pakietów
danych regulatorów pokojowych przez magistralę systemową nie jest możliwe! Do każdego elementu przełączającego należy przypisać regulatory
pokojowe w obsługiwanych przez ten element pomieszczeniach.
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Dalsze informacje
Dalsze informacje, takie jak instrukcje obsługi, instrukcje instalacji
lub informacje na temat ustawiania Managera EZR dla regulacji
Kermi x-net można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej:
http://ezr-home.de/.

Materiały dot. regulacji Kermi x-net na stronie EZR-home.de
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