Regulace otopných systémù - schémata propojení

Podmínky pøipojení
Principielní návrhy otopných systémù
Regulace k závìsným a stacionárním kotlùm
Systémy s více kotli

Technické informace

Návrhy jsou principielní, bez nárokù na úplnost, dimenzování a pouití.
Dalí údaje pøevezmìte z pøísluných návodù pro montá a obsluhu spotøebièù
JUNKERS, platných ÈSN, ÈSN EN a provádìcích stavebních pøedpisù.
Zmìny - napøíklad v souvislosti se zmìnou norem nebo modulù - jsou vyhrazeny.
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Legenda znaèení prvkù a zaøízení v systému
AF
VF
MF
SF
NO
ZO
TO
NOZ
ZOZ
OÈ
OÈ I.
OÈ II.
OÈ III.
OÈ IV.
OÈ V.
B1
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DO
PTV
OV
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ZK
MK
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SV
EN
KTP
TA 213 A1
VK
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=
=
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

snímaè vnìjí teploty
snímaè nábìhové teploty vody
snímaè teploty za smìovaèem
èidlo zásobníku TV
nábìhový okruh otopného systému
zpìtný okruh otopného systému
topný obvod (napø. radiátory)
nábìhový okruh systému pro ohøev zásobníku TV
zpìtný okruh systému pro ohøev zásobníku TV
obìhové èerpadlo pro kotel (i na tuhá paliva)
obìhové èerpadlo pro radiátorový okruh
obìhové èerpadlo pro smìovaný okruh
obìhové èerpadlo pro dalí smìovaný okruh
nabíjecí èerpadlo zásobníku TV
cirkulaèní èerpadlo zásobníku TV
termostat zásobníku teplé vody
omezovaè pro obvod podlahového topení
dálkové ovládání
pøepínací tøícestný ventil (230 V/50 Hz s pruinovým zpìtným ventilem)
obtokový ventil
pojistný ventil
zpìtná klapka
motorová klapka
tøícestný motorový smìovaè
krticí ventil
expanzní nádoba
kotel na tuhá paliva
ekvitermní regulátor
propojovací kabel
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Informaèní list o podmínkách pøipojení
a o provozních podmínkách pro
plynové otopné kotle
1. Pøipojení k otopnému systému musí být
pohyblivé (dilataèní oblouk, kloub,
kompenzátor, atd.), aby se zamezilo
pøenáení pnutí materiálu ze sítì
potrubí na blok kotle.
2. Pøipojení k otopnému systému je nutné
provést tak, aby se v prostoru vody
v bloku kotle nemohl usazovat ádný
vzduch (bez redukcí ve vodorovné
èásti pøípojky topné vody). Pøípadnì je
nutné instalovat vhodné zaøízení pro
shromaïování vzduchu s moností
odvzdunìní (vzduchový hrnec,
odluèovaè vzduchu, atd.).
3. Systémy s objemem vody více ne
15 l na 1kW topného výkonu je nutné
provozovat pøes smìovaè (podlahová
topení, pøestavìné systémy s pøirozeným obìhem). Ve spojení s bývalými
systémy s pøirozeným obìhem je
nutné namontovat tzv. samotínou
brzdu.
4. Pøi pøestavbách stávajících, zvlátì
otevøených systémù a pùvodních
systémù s pøirozeným obìhem se pro
ochranu kotle doporuèuje montá
zachycovaèe kalù ve zpìtném vedení
kotle. Ten se musí v rámci pevnì
stanovených èasových intervalù
vyprázdnit (zachycovaè nìèistot se
sítkem je nevhodný).
Otevøené systémy pøestavìt na
uzavøené systémy. Sí topení pøed
montáí nového kotle vícekrát
propláchnout proti smìru proudìní.
5. Pro ochranu proti mrazu (funkce
ekvitermních regulátorù topení) musí
být moný trvalý obìh topné vody
kotle, napø. v dùsledku montáe
obtokového ventilu.
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6.

Veobecnì se doporuèuje instalace
obtokových ventilù.

7.

Pro zamezení koroze zpùsobené
kondenzací je nutné provozovat kotle
s ohranièenou minimální teplotou.
Ekvitermní JUNKERS regulátory
topení jsou vybaveny logikou
zapínání (logika èerpadel), která
zajiuje potøebnou minimální teplotu
topné vody (nastavitelná).

8.

Topný systém je nutné dimenzovat
a provozovat z hlediska regulaèní
techniky tak, aby pøi ádném
z provozních stavù nemohla
vzniknout v bloku kotle teplotní
diference (mezi topnou vodou a
vodou ze zpìtného vedení) vìtí ne
40 °C.

9.

Pro provoz podlahového topení se
doporuèuje hydraulicky oddìlit obvod
kotle a pøíslunou sí topení pomocí
teplotního výmìníku (zamezení
zanesení kotle kaly v dùsledku difuze
kyslíku). Hydraulické oddìlení není
nutné provést pouze tehdy, kdy je
materiál trubek prokazatelnì utìsnìn
proti difuzi.

10. Pøi dimenzování expanzních nádob je
nutné brát na zøetel zásobu vody 1 %
a 2 %. V souvislosti s podlahovým
topením se doporuèuje zvìtení
uitného objemu o 20 % oproti
vypoètené velikosti.
11. Pøivádìný spalovací vzduch musí být
suchý a musí být zbaven látek
zpùsobujících korozi (napø. halogenové uhlovodíky, atd.)

12. Pro bezporuchovou funkci spalování
a pro dodrení pøípustných ztrát ve
spalinách se musí dodret komínový
tah mezi 0,03 - 0,1 mbar
(od 36 kW minimálnì 0,05 mbar),
pøípadnì se namontuje omezovaè
tahu.

17. Pøi plnìní a doplòování topného
systému musí být kotel ochlazen pod
50 °C. Nedodrení této podmínky
mùe vyvolat netìsnosti nebo trhliny
zpùsobené pnutím v bloku kotle.
Pozor pøi automatickém doplòování
systému!

13. Pøi modernizacích a pøi pøipojeních
moderních vytápìcích systémù na
stávající komíny, které byly
dimenzovány pøevánì pro pevná
paliva, je nutné pøekontrolovat jejich
vhodnost a pøípadnì provést
pøizpùsobení prùøezu.

18. Ve spojení s ekvitermní regulací
topení nemají být topná tìlesa bìhem
noèního provozu zcela uzavøena.
Velká, ochlazená mnoství vody,
která mohou být napø. po zruení
noèního poklesu náhle pøivedena do
ji vyhøátého kotle, mohou vést
k pokození bloku kotle (netìsnosti,
trhliny zpùsobené pnutím).

14. Teplota okolí kotle nesmí pøekroèit
35 °C. V bezprostøedním okolí kotle
se nesmí ukládat nebo skladovat
ádné hoølavé a snadno zápalné
látky.
15. V místì instalace je nutné zajistit
dostateèný pøívod vzduchu pro
spalování (napø. pøídavné jednotky
pro pøívod vzduchu, atd.).
U ventilátorù pro odvìtrání nesmí
docházet k ádnému ovlivnìní
funkce komína a pøívodu vzduchu
pro spalování, pøípadnì se pouije
vhodné samoèinné spínání
(zablokování).
16. Bìhem prací spojených s izolací a
s èitìním v místì instalace kotle je
nutné vypnout kotel z dùvodu
moného zneèitìní hoøáku (nasátí
vláken, neèistot, atd.), zneèitìní
hoøáku mùe vést k provozním
poruchám, k vytváøení sazí nebo
k pokození hoøáku.

19. Pro správnou funkci je potøebná
kadoroèní údrba a kontrola.
Doporuèujeme uzavøení smlouvy
o údrbì.
20. Provozovatel musí být seznámen
s manipulací kotle a se systémem.
21. Pøi vyøazení kotle z provozu a pøi
nebezpeèí zamrznutí je nutné systém
vyprázdnit nebo do topné vody pøidat
vhodný pøípravek na ochranu proti
zamrznutí - napø. Fritherm 90
ve správném pomìru dle návodu.
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Základní principy pøipojení plynového
kotle k otopnému systému

Teplota vzduchu v kotelnì
+ 2 °C a 35 °C

Sbìraè

Objem spalovacího vzduchu podle
normy
1m ztráta v trubce cca 10 - 15 °C
1m ztráta ve sbìraèi cca 5 - 8 °C
(zdìný)
Izolovaný cca 3 - 5 °C

EN

Uitný objem + 50 a 100 % pøídavek

Tepelná ochrana ~ 50 - 80 °C od 36 kW ~ 90 °C ohnivzdorná podlaha nebo
betonový sokl
Spalovací vzduch pøivádìn zepøedu, bez kodlivých látek a výparù
Kotel vhodný pouze pro provoz s èerpadlem
Kotle se nesmí zapoutìt do podlahy

A

Do 31 kW A > 100 mm, jinak na stranách 300 mm a vzadu 200 mm

Omezovaè minimální teploty popø. regulace TA ...
Kontrola tìsnosti vedení plynu se provádí bez kotle
Kohout pro plnìní a vyprazdòování, systém je provoznì utìsnìn !
Obtokový ventil pro minimálnì 20 % minimálního mnoství obìhové vody
Zpìtná klapka
Expanzní nádoba
krticí ventil
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Principielní návrh
Potrubní schéma

Dvojèinné systémy
Otopný systém s plynovým kotlem a kotel
na tuhá paliva ve spojení s nepøímo
ohøívaným zásobníkem.

Dvojèinné zaøízení:
Otopný systém s plynovým kotlem
ve spojení s nepøímo ohøívaným
zásobníkem a s kotlem na tuhá
paliva.

ZK
KTP
OV
PTV

-

zpìtná klapka
kotel na tuhá paliva
obtokový ventil
pøepínací trojcestný ventil

ZO
NO
OÈ

- zpìtný okruh
- nábìhový okruh
- obìhové èerpadlo

Poznámka:
Principielní návrh bez nároku na úplnost !
Dimenzování, pouití a zodpovìdnost jsou pøenechány projektantùm provádìjící firmy.
Dalí údaje pøevezmìte z pøísluných návodù pro montá a obsluhu.
Zmìny, napø. zmìna modelu, jsou vyhrazeny.
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Prostorový regulátor urèený pro kotle s dvoubodovou regulací
výkonu, umístìní na zeï, regulaèní rozsah 5 - 30 °C, spínací
kontakt bez potenciálu, pøípojka 230 V, 50 Hz

TR 12

Mono pouít i pro
výrobky jiných výrobcù

Umístìní regulátoru

Délka vedení

Prùøez

do 20 m

0,75 - 1,5 mm2

do 30 m

1 - 1,5 mm2

nad 30 m

1,5 mm2

Technické údaje
Rozmìry pøístroje

85x85x35 mm

Jmenovité napìtí

230 V, 50 Hz

Rozsah regulace

5...30 °C

Maximální zatíení
spínacích kontaktù

10 (4) A

Výstup regulátoru

2bodový

Pøípustná teplota okolí

0...35 °C

Tøída ochrany

II

Zkuební tøída

II

Radiovì odruen dle VDE 0875
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Prostorový digitální regulátor s týdenním programem, regulaèní rozsah 5-39 °C, dovolenkový program, ochrana proti mrazu, kalibrace,
úsporný ECO provoz, pøipojení 2ilovým kabelem, zatíitelnost kontaktù 2A 250 V AC, pøepínací beznapìový kontakt, galvanicky oddìlený, napájení -2 alkalické baterie LR6.

TRZ 12-2

Mono pouít i pro
výrobky jiných výrobcù

- týdenní program

Technické údaje

Umístìní regulátoru

Výka

82 mm

íøka

165 mm

Hloubka

42 mm

Jmenovité napìtí

230 V, 50 Hz

Spínací èasovaè

24 V DC

Maximální zatíení
spínacích kontaktù

3 (1,5) A

Rozsah regulace

6...30 °C

Výstup regulátoru

2bodový
bezpotenciálový

Pøípustná teplota okolí

0...35 °C

Rezerva doby chodu

50 h

Tøída ochrany/zkuební tøída

II/II

Minimální doba zapnutí

1,5 min

Délka vedení

Prùøez

do 20 m

0,75 a 1,5 mm2

do 30 m

1,00 a 1,5 mm2

nad 30 m

1,50 mm2
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Prostorový regulátor urèený pro kotle s plynulou regulací výkonu,
umístìní na zeï, regulaèní rozsah 6 - 30°C, pøípojka na 24 V

TR 21

Urèeno pouze pro typy
kotlù JUNKERS

Technické údaje

Umístìní regulátoru

CERASTAR
CERAMINI
EUROSTAR

ZR/ZWR 18/24-3...
ZR/ZSR 8/11-3...
ZWE...A...

Výka

82 mm

íøka

82 mm

Hloubka

40 mm

Jmenovité napìtí

24 V DC

Jmenovitý proud

0,01 A

Rozsah regulace

6...30 °C

Minimální rychlost
teplotních zmìn

0,05 K/min

Výstup regulátoru

plynulý
2,5 V ... 24 V

Pøípustná teplota okolí

0...35 °C

Tøída ochrany

III

Zkuební tøída

IP 20

Délka vedení

Prùøez

do 20 m

0,75 a 1,5 mm2

do 30 m

1,00 a 1,5 mm2

nad 30 m

1,50 mm2

CERASTAR
CERAMINI
EUROSTAR
EUROMAXX

ZSR/ZWR/ZSN/ZWN 18/24-...-5,-6
ZSN/ZSR 11-...-5,-6
ZE/ZWE...-3,-4 MFK/A
ZWC 24/28-1...

s jednotkou Bosch Heatronic
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Prostorový regulátor s digitálními spínacími hodinami, pro kotle
s plynulou regulací výkonu, umístìní na zeï, jeden spínací cyklus,
údaj o èase, pøepínání mezi komfortním a úsporným provozem,
nastavitelný útlumový provoz, monost dálkového ovládání po
telefonní lince, regulaèní rozsah 5 - 30 °C, pøípojka na 24 V

TR 100

- denní program

Umístìní regulátoru

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí

24 V DC

Jmenovitý proud

0,02 A

Rozsah regulace

5 ... 30 °C

Výstup regulátoru

plynulý
2,5 ... 21 V DC

Pøípustná teplota okolí

0 ... + 40 °C

Rezerva chodu

cca. 2 h

Krytí

IP 20

Rozmìry

Pøipojení ke kotlùm

ZWSE...
ZWE...
ZWC...
ZSR...
ZWR...
Z.BR...
ZWN...
ZSN...
Z.B...

* svorka odpadá u jednotek Bosch Heatronic
Dálkové èidlo

Ovládání telefonem

Modem
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Prostorový regulátor s digitálními spínacími hodinami, pro kotle
s plynulou regulací výkonu, 6 bodù èasového spínaní za den, údaj
o èase a teplotì místnosti, textový øádek pro vedení obsluhy,
program pro dovolenou, pøepínání mezi komfortním a úsporným
provozem, nastavitelný útlumový provoz, monost dálkového
ovládání po telefonní lince, regulaèní rozsah 5 - 30 °C, pøípojka na
24 V

TR 200

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS

- týdenní program

Technické údaje

Umístìní regulátoru

Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí

24 V DC

Jmenovitý proud

0,02 A

Rozsah regulace

5 ... 30 °C

Výstup regulátoru

plynulý
2,5 ... 21,5 V DC

Pøípustná teplota okolí

0 ... + 40 °C

Rezerva chodu

cca. 2 h

Krytí

IP 20

Rozmìry

Pøipojení ke kotlùm
ZWSE...
ZWE...
ZWC...
ZSR...
ZWR...
Z.BR...
ZWN...
ZSN...
Z.B...

* svorka odpadá u jednotek Bosch Heatronic
Dálkové èidlo
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Ovládání telefonem

Modem

Prostorový regulátor s digitálními spínacími hodinami, pro kotle
s plynulou regulací výkonu a elektronickou øídicí jednotkou Bosch
Heatronic, komunikace s kotlem pøes CAN-BUS (4ilové vedení), 6
bodù èasového spínání za den vdy pro nesmìovaný topný okruh,
nabíjení zásobníku, resp. pøípravu TV a cirkulaèní èerpadlo, optimalizace vytápìní, textový øádek pro vedení obsluhy, indikace stavových velièin, diagnóza a chybové hláení, monost dálkového ovládání po telefonní lince, napájení pøes CAN-BUS

TR 220

Urèeno pouze pro typy kotlù
- týdenní program
JUNKERS (CERA..., EUROMAXX)
+ BUS-modul BM1 (optimalizace)
Technické údaje

Rozmìry pøístroje

jako TR 200

Jmenovité napìtí BUS
Napájení regulátoru

0...5 V DC
17...24 V DC

Napájení jmenovitým proudem

< 40 mA

Rozsah regulace

cca. 5 ... 30 °C

Výstup regulátoru

BUS

Pøípustná teplota okolí

0 ... + 40 °C

Záloní chod spínacích hodin

cca. 8 hodin

Krytí

IP 20

AV
BM1
HSM
KP
KW
RV
SF
WW
Z
ZP
TR 220

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
modul CAN - BUS (pouze v pøípadì TR 220)
spínací modul topení (pouze v pøípadì TR 220)
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
zpìtná klapka
èidlo teploty zásobníku
teplá voda
cirkulace
cirkulaèní èerpadlo
prostorový regulátor s øízením po sbìrnici

Umístìní regulátoru a jeho rozmìry jsou shodné
s provedením TR 200 (viz. str. 12).

Pøipojení ke kotlùm
ZWSE...
ZWC...
ZSR...
ZWR...
Z.BR...
ZWN...
ZSN...
Z.B...

Dálkové èidlo

Ovládání telefonem

Modem
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Veobecnì k ekvitermním (na vnìjí
teplotì závislým) regulátorùm

Doporuèení k umístìní venkovního èidla
Pøíklad ke zjitìní strmosti topné køivky
Pøedpoklad: max. teplota topné vody 75 °C pøi
vnìjí teplotì -15 °C, min. teplota topné vody 25 °C
pøi vnìjí teplotì +20 °C.

Topná køivka

Teplota topné vody °C

Z toho vyplývá níe uvedená rovnice:
Strmost topné køivky =
max. teplota topné vody - min. teplota topné vody
min. vnìjí teplota - max. vnìjí teplota
=

Vnìjí teplota °C
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75 °C - 25 °C
-15 °C -20 °C

=

50
35

= 1,43

Jako strmost topné køivky by se pro tento pøíklad
nastavilo f = 1,4 (viz. diagram).

Ekvitermní regulátor pro zabudování do ovládacího panelu kotlù
s plynulou regulací výkonu a elektronickou øídicí jednotkou Bosch
Heatronic, nastavení otopné køivky, automatické vypínání hoøáku a
èerpadla, monost èasového øízení topných programù ve spojení
s do kotle zabudovatelnými spínacími hodinami a pøípojka pro
dálkové ovládání (viz. pøísluenství).

TA 211 E

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS
Pøípustné jsou následující
kombinace:

Technické údaje
Rozsah regulace teploty
nábìhového okruhu

10 ...+88 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

-20 ...+30 °C

TA 211 E + DT 1 + TW 2

Pøípustná teplota okolí
snímaèe vnìjí teploty

-30 ...+50 °C

TA 211 E + DT 2 + TW 2

Tøída ochrany

III

Konstruován podle

VDE 631

TA 211 E + DT 1
TA 211 E + EU 8 T
TA 211 E + DT 2
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TA 211 E - pokraèování
nastavení otopné køivky

Nastavení ekvitermní otopné køivky

Ovládací prvky kotle
a regulace TA 211 E

Umístìní regulátoru
TA 211 E

a b c d e -

ekvitermní odpojení
nastavení reimu
nastavení patního bodu topné køivky
(minimální teplota nábìhové vody)
paraelní posun topné køivky pro
reim útlumu
nastavení koncového bodu topné
køivky (maximální teplota nábìhové
vody)

Elektrické pøipojení regulátoru TA 211 E
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Ekvitermní regulátor s digitálními spínacími hodinami, pro kotle s plynulou regulací výkonu a elektronickou øídicí jednotkou Bosch Heatronic, komunikace
s kotlem pøes CAN-BUS (4ilové vedení), pouitelný jako dálkové ovládání, nastavení otopných køivek, 6 bodù èasového spínání za den vdy pro nesmìovaný topný okruh, nabíjení zásobníku, resp. pøípravu TV a cirkulaèní èerpadlo, pøepínání mezi komfortním a úsporným provozem, rychloohøev, nastavitelný
kontrolovatelný útlumový provoz, textový øádek pro vedení obsluhy, indikace
stavových velièin, diagnóza a chybové hláení, pøepnutí pro monost regulace
dle pokojové teploty, monost dálkového ovládání po telefonní lince, napájení
pøes CAN-BUS

TA 250 -

týdenní program
+ BUS-modul BM 1

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS (CERA..., EUROMAXX,
EUROSTAR ACU-HIT)
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

jako TR 200

Jmenovité napìtí BUS
Napájení regulátoru

0...5 V DC
17...24 V DC

Napájení jmenovitým proudem

< 40 mA

Výstup regulátoru

BUS

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí

0 ... +40 °C
-30 ... +50 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

-20 ... +30 °C

Záloní chod spínacích hodin

cca. 8 hodin

Krytí

IP 20

Umístìní regulátorù a jeho rozmìry
jsou shodné s provedením TA 270
(viz. str. 18).

Dálkové èidlo
AV
BM1
HSM
KP
KW
RV
SF
WW
Z
ZP
TA 250

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Pøipojení
ke kotlùm

uzavírací armatura
modul CAN - BUS
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
zpìtná klapka
èidlo teploty zásobníku
teplá voda
cirkulace
cirkulaèní èerpadlo
ekvitermní regulátor

ZWSE..
ZWC...
ZSR...
ZWR...
Z.BR...
ZWN...
ZSN...
Z.B...

Ovládání telefonem
Modem
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Ekvitermní regulátor s digitálními spínacími hodinami, pro kotle s plynulou regulací
výkonu a elektronickou øídicí jednotkou Bosch Heatronic, komunikace s kotlem pøes
CAN-BUS (4ilové vedení), pouitelný s dálkovým ovládáním, 3-násobná kaskáda
(ve spojení s BM2 viz. str. 26), nastavení otopných køivek, 6 bodù èasového spínání
za den vdy pro nesmìovaný topný okruh, nabíjení zásobníku, resp. pøípravu TV a
cirkulaèní èerpadlo, systémové hodiny, pøepínání mezi komfortním a úsporným
provozem, nastavitelný kontrolovatelný útlumový provoz, textový øádek pro vedení
obsluhy, indikace stavových velièin, diagnóza a chybové hláení, pøepnutí pro
monost regulace dle pokojové teploty, monost dálkového ovládání pomocí TF 20
a ovládání po telefonní lince, napájení pøes CAN-BUS, napojení a 10 okruhù topeni

TA 270 -

týdenní program
+ BUS-modul BM 1

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS (CERA..., EUROMAXX,
EUROSTAR ACU-HIT)
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí BUS
Napájení regulátoru

0...5 V DC
17...24 V DC

Napájení jmenovitým proudem

< 40 mA

Výstup regulátoru

BUS

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí

0 ... +40 °C
-30 ... +50 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

-20 ... +30 °C

Záloní chod spínacích hodin

cca. 8 hodin

Krytí

IP 20

Pøipojení ke kotlùm
ZWSE...
ZWC...
ZSR...
ZWR...
Z.BR...
ZWN...
ZSN...
Z.B...

TA 270
Ovládání telefonem

Dálkové èidlo

Modem

TA 270
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TA 270

TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERASMART ZB...A, 1 radiátorový topný
okruh, 1 okruh podlahového vytápìní

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kondenzaèní kotel
- 1 radiátorový topný okruh
- 1 okruh podlahového vytápìní
- ekvitermní regulace

sbìrnicové vedení (4ilové)

Topný okruh 1

AV
AF
BM1
HMM
P
DV
KP

=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnìjí teploty
modul CAN-BUS
smìovací modul topení
èerpadlo smìovaného okruhu vytápìní
krtící ventil
èerpadlo závìsného kotle

KL
MI
RV
SB
TA 270
MF

=
=
=
=
=
=

sí

Topný okruh 2

zkratovací vedení, pøísluenství è. 508
trojcestný smìovaè
zpìtná klapka
èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
ekvitermní nástavbový regulátor
èidlo teploty nábìhu smìovaného okruhu

SB není souèástí dodávky modulu HMM.

19

TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERASMART ZB...A, 2 radiátorové topné
okruhy, 2 okruhy podlahového vytápìní a zásobník TV

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kondenzaèní kotel
- 2 radiátorové topné okruhy
- 2 okruhy podlahového vytápìní
- zásobník TV
- ekvitermní regulace

sbìrnicové vedení (4ilové)

AV
AF
BM1
HMM
P
HSM
KP
KW
MI
DV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnìjí teploty
modul CAN-BUS
smìovací modul topení
èerpadlo smìovaného okruhu vytápìní
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
trojcestný smìovaè
krtící ventil

RV
SB
SF
TA 270
TF 20
MF
WW
Z
ZP

=
=
=
=
=
=
=
=
=

zpìtná klapka
èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
ekvitermní nástavbový regulátor
dálkové ovládání
èidlo teploty nábìhu smìovaného okruhu
teplá voda
cirkulace
cirkulaèní èerpadlo

SB není souèástí dodávky modulu HMM.

1) Pokud je ovládáno více uzavøených spotøebních jednotek jedním topným okruhem, lze montovat TA 270 vedle
kotle.
2) volitelnì
Pokud se pouije TA 270 a TF 20, tak lze zamìnit pøiøazení k topným okruhùm.
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TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERASMART ZB...A, 1 nesmìovaný
topný okruh, a 10 smìovaných topných okruhù a
zásobníkTV

Regulátor TA 270 mùe øídit nesmìovaný topný okruh HK0 pøes spínací modul topného okruhu HSM a smìovaný
topný okruh HK1 pøes smìovací modul topení HMM. Volitelnì mohou být tyto topné okruhy ovládány vdy jedním
dálkovým ovládáním TF 20. Kadý dalí smìovaný topný okruh HK2...HK10 potøebuje vdy jedno ovládání TF 20 a
jeden smìovací modul topení HMM (maximálnì 9, viz schema).
Tím lze u topných systémù s regulátorem TA 270 pouít a 11 dálkových ovládání TF 20 a a 10 smìovacích modulù
topení HMM.
Úèastníci komunikaèní sbìrnice BUS (TA 270, TF 20, HSM a HMM) je tøeba kódovat podle pøísluného pøiøazení
k topnému okruhu.
Pro odpovídající topný okruh jsou platné hodnoty zobrazovány pouze na pøiøazeném dálkovém ovládání. Na regulátoru
jsou zobrazovány hodnoty HK0 a HK1, dokud ádné dálkové ovládání neaktivuje jeden nebo oba topné okruhy.
Regulátor TA 270 vak øídí pøípravu teplé vody, obìhové èerpadlo ZP, èerpadlo kotle KP a nábìhovou teplotu topného
zaøízení v závislosti na nejvyím poadavku vech topných okruhù.
Zjednoduené schéma systému

AF
=
BM1
=
HK0...HK10 =
HMM
=
HSM
=
KP
=
KW
=
LP
=
MI
=
MF1,2...
=

èidlo vnìjí teploty
modul CAN-BUS
topné okruhy
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
vstup studené vody
èerpadlo ohøevu zásobníku
trojcestný smìovaè
èidlo teploty nábìhu smìovaného okruhu

P1
P2,3...
SB
SF
TF 20
WS
WW
Z
ZP
*

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

èerpadlo nesmìovaného okruhu vytápìní
èerpadlo smìovaného okruhu vytápìní
èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku (NTC)
dálkové ovládání
zásobník teplé vody
výstup teplé vody
cirkulace
cirkulaèní èerpadlo
lépe pouít diferenèní ventil

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERAPUR ZSBR...A, CERASMART
ZB...A, 1 okruh podlahového vytápìní, hydraulické oddìlení

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kondenzaèní kombinovaný kotel Cerapur, Cerasmart
- 1 okruh podlahového vytápìní
- ekvitermní regulace
Pouití:
V pøípadì atypického topného okruhu, velkého mnoství vody a abnormálnì silného
èerpadla

AV
AF
BM1
HMM
KP
KW
MI
P

=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnìjí teploty
modul CAN-BUS
smìovací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
trojcestný smìovaè
èerpadla smìovaného topného okruhu

RV
TA 270
MF
WW
HW 25
SB
VF

=
=
=
=
=
=
=

zpìtná klapka
ekvitermní nástavbový regulátor
èidlo teploty nábìhu smìovaného okruhu
teplá voda
hydraulická výhybka
èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo nábìhového okruhu

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERAPUR ZBR 11-42 A, 1 radiátorový
topný okruh, 1 okruh podlahového vytápìní a zásobník TV

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kondenzaèní kotel Cerapur (provedení bez expanzní
nádoby, obìhového èerpadla a hydraulického trojcestného ventilu)
- 2 topné okruhy
- ekvitermní regulace
- beztlaký rozdìlovaè
- trojcestný ventil

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
MI
P1,2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN -BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.

RE
SB
SF
TA 270
TF 20
TD
UMV
MF
WW
Z
ZP

=
=
=
=
=
=
=
=

pøivírací klapka nebo Taco-Setter
èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
textový displej
pøepínací ventil
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaèní cerpadlo

2) Volitelnì.

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERAPUR ZBR 11-42 A, 1 radiátorový
topný okruh, 1 okruh podlahového vytápìní, hydraulické
oddìlení, zásobník TV s vlastním nabíjecím èerpadlem

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kondenzaèní kotel Cerapur (provedení bez expanzní
nádoby, obìhového èerpadla a hydraulického trojcestného ventilu)
- 2 topné okruhy
- hydraulická výhybka
- nabíjecí èerpadlo zásobníku
- ekvitermní regulace

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
MI
P1,2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN -BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.

RE
SB
SF
TA 270
TF 20
TD
UMV
VF
MF
WW
Z
ZP

=
=
=
=
=
=
=
=
=

pøivírací klapka nebo Taco-Setter
èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
textový displej
pøepínací ventil
èidlo teploty nábìhového okruhu
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaèní cerpadlo

2) Volitelnì.

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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TA 270 - pokraèování

Kondenzaèní kotel CERAPUR ZBR 11-42 A, 3 radiátorové
topné okruhy, 1 okruh podlahového vytápìní, hydraulické
oddìlení, zásobník TV s vlastním nabíjecím èerpadlem

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kondenzaèní kotel Cerapur (provedení bez expanzní
nádoby, obìhového èerpadla a hydraulického trojcestného ventilu)
- 4 topné okruhy
- hydraulická výhybka
- nabíjecí èerpadlo zásobníku
- ekvitermní regulace

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
M1-4
P1,2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN -BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnì.

SB
SF
TA 270
TF 20
TD
VF
MF
WW
Z
ZP

=
=
=
=
=
=
=

èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
textový displej
èidlo teploty nábìhového okruhu
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaèní cerpadlo

3) Obdobné schéma je moné pouít i na kotle
Cerapur ZSBR... a Cerasmart Z.B...
4) Pokud se pouije TA 270 a TF 20, tak lze
zamìnit pøiøazení k topným okruhùm.

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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TA 270 - pokraèování

Závìsný kotel CERASTAR -6, 1 radiátorový topný okruh,
1 okruh podlahového vytápìní, hydraulické oddìlení,
zásobník TV

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kotel Cerastar ZSN..
- 3 topné okruhy
- hydraulická výhybka
- ekvitermní regulace

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
M1-4
P1,2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN -BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnì.

SB
SF
TA 270
TF 20
MF

=
=
=
=
=

VF
WW
Z
ZP

=
=
=
=

èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
èidlo teploty nábìhového okruhu
teplá voda
cirkulace
cirkulkaèní cerpadlo

3) Pokud se pouije TA 270 a TF 20, tak lze
zamìnit pøiøazení k topným okruhùm.

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN -BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

SB
SF
TA 270
TF 20
TD
VF
MF
WW
Z
ZP

=
=
=
=
=
=
=

èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
textový displej
èidlo teploty nábìhového okruhu
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaèní cerpadlo

Topná soustava sestávající z3):
- kaskády 3 plynových závìsných
kondenzaèních kotlù Cerapur (provedení
bez expanzní nádoby, obìhového
èerpadla a hydraulického trojcestného
ventilu)
- a 10 topných okruhù
- hydraulická výhybka
- nabíjecí èerpadlo zásobníku
- ekvitermní regulace

SB není souèástí dodávky modulu HMM.

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnì.

3) Obdobné schéma je moné pouít i na kotle
Cerapur ZSBR... a Cerasmart Z.B...
4) Pokud se pouije TA 270 a TF 20, tak lze
zamìnit pøiøazení k topným okruhùm.

TA 270 - pokraèování

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Kaskáda kondenzaèních kotlù CERAPUR ZBR 11-42 A,
monost a 10 smìovaných topných okruhù, hydraulické
oddìlení, zásobník TV s vlastním nabíjecím èerpadlem

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
M1-4
P1,2,...
RV
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Ekvitermní regulátor s digitálními spínacími hodinami, pro kotle s plynulou regulací
výkonu a elektronickou øídicí jednotkou Bosch Heatronic, komunikace s kotlem pøes
CAN-BUS (4ilové vedení), pouitelný s dálkovým ovládáním, 5-násobná kaskáda,
pomocí modulù HMM a 10 smìovaných okruhù a pomocí modulù HSM a 10 okruhù
zásobníkù TV vèetnì jejich cirkulaèních èerpadel. Nastavení otopných køivek, 6
bodù èasového spínání, pøepínání mezi komfortním a úsporným provozem, textový
øádek pro vedení obsluhy, indikace stavových velièin, diagnóza a chybové hláení,
pøepnutí pro monost regulace dle pokojové teploty, monost dálkového ovládání
pomocí TF 20 a ovládání po telefonní lince, napájení pøes CAN-BUS.

TA 300

- týdenní program
+ BUS-modul BM 1

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS (CERA..., EUROMAXX,
EUROSTAR ACU-HIT)
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí BUS
Napájení regulátoru

0...5 V DC
17...24 V DC

Napájení jmenovitým proudem

< 40 mA

Výstup regulátoru

BUS

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí

0 ... +40 °C
-30 ... +50 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

-20 ... +30 °C

Záloní chod spínacích hodin

cca. 8 hodin

Krytí

IP 20

Pøipojení ke kotlùm

Ovládání telefonem
Modem

TA 300
28

TA 300 - pokraèování

Zapojení s kotli CERASTAR, monost a 10 smìovaných
topných okruhù (s HSM moduly), a 10 zásobníkových
okruhù (s HSM moduly), hydraulické oddìlení

Topná soustava sestávající z:
- plynový závìsný kotel Cerastar
- 4 topné okruhy
- hydraulická výhybka
- ekvitermní regulace

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
M1-4
P1,2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN-BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

1) Regulátor TA 300 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnì.

SB
SF
TA 300
TF 20
TD
MF

=
=
=
=
=
=

VF
WW
Z
ZP

=
=
=
=

èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
textový displej
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
èidlo teploty nábìhového okruhu
teplá voda
cirkulace
cirkulkaèní cerpadlo

3) Obdobné schéma je moné pouít i na kotle
Cerapur ZSBR... a Cerasmart Z.B...
4) Pokud se pouije TA 300 a TF 20, tak lze
zamìnit pøiøazení k topným okruhùm.

SB není souèástí dodávky modulu HMM.
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30
AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
M1-4
P1,2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
èidlo vnejí teploty
modul CAN -BUS
pøivírací klapka
smìovací modul topení
spínací modul topení
èerpadlo závìsného kotle
studená voda
nabíjecí èerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestný smìovaè
èerpadlo topného okruhu
zpìtná klapka

SB
SF
TA 300
TF 20
TD
VF
MF
WW
Z
ZP

=
=
=
=
=
=
=

èidlo teploty pro bezpeènostní omezovaè
èidlo teploty zásobníku
regulátor
dálkové ovládání
textový displej
èidlo teploty nábìhového okruhu
èidlo teploty nábìhu smìovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaèní cerpadlo

Topná soustava sestávající z3):
- kaskády 5 plynových závìsných
kondenzaèních kotlù Cerapur (provedení
bez expanzní nádoby, obìhového
èerpadla a hydraulického trojcestného
ventilu)
- a 10 topných okruhù
- hydraulická výhybka
- nabíjecí èerpadlo zásobníku
- ekvitermní regulace

SB není souèástí dodávky modulu HMM.

3) Obdobné schéma je moné pouít i na kotle
Cerapur ZSBR... a Cerasmart Z.B...
4) Pokud se pouije TA 300 a TF 20, tak lze
zamìnit pøiøazení k topným okruhùm.

TA 300 - pokraèování

1) Regulátor TA 300lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnì.

Kaskáda kondenzaèních kotlù CERAPUR ZBR 11-42 A,
monost a 10 smìovaných topných okruhù (s HSM
moduly), a 10 zásobníkových okruhù (s HSM moduly),
hydraulické oddìlení

Celkem a 10 HSM modulù a 10 zásobníkù.

Dálkové ovládání ekvitermního regulátoru TA 270, digitální spínací hodiny
s týdenním programem, komunikace pøes CAN-BUS (4ilové vedení), nastavení
topných køivek pøísluného topného okruhu, 6 bodù èasového spínání za den,
dovolenkový program pro pøiøazený topný okruh, tlaèítka pro pøepínání mezi
komfortním a úsporným provozem, rychloohøev, nastavitelný kontrolovatelný
útlumový provoz, textový øádek pro vedení obsluhy, zobrazení èasu a teploty
místnosti, indikace stavových velièin, diagnóza a chybové hláení, pøepnutí pro
monost regulace dle pokojové teploty, monost dálkového ovládání po telefonní
lince, montá na zeï, napájení pøes CAN-BUS

TF 20

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS
k regulátorùm TA 270/300
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí
Napájení BUS

0...5 V DC
17...24 V DC

Napájení jmenovitým proudem

< 40 mA

Výstup regulátoru

BUS

Pøípustná teplota okolí

0 ... +40 °C

Krytí

IP 20

Pøipojení ke kotlùm

Pøipojení BUS od
jednotky Bosch
Heatronic

TA 270/300

Dálkové èidlo

Ovládání telefonem
Modem
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Spínací modul pro øízení èerpadel (nesmìovaný top. okruh), externího
nabíjecího èerpadla zásobníku, cirkulaèního èerpadla (jen v pøípadì
regulátoru TA 270/300), pøi øízení modulu HSM regulátorem TR 220 nebo
TA 250 moný pouze provoz cirkulaèního èerpadla, vstupy pro externí
NTC-èidlo nábìhové teploty a jedno NTC-èidlo zásobníku nebo termostat
zásobníku, komunikace s regulátorem a kotlem Junkers pøes CAN-BUS,
montá na kolejnice nebo na zeï, síová pøípojka a øídicí výstupy 230 V,
50 Hz, AC, pøípoj CAN-BUS

HSM

Zapojení pouze s regulátory
TR 220 a TA 250/270/300
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí
- BUS
- napájení HSM
- napájení regulátoru
- pøípojka èerpadla

0...5 V DC
230 V AC
17...24 V DC
230 V AC

Max. pøíkon (odbìr proudu)

4A

Max. pøíkon
- obìhového èerpadla topení
- cirkulaèního èerpadla
- èerpadlo ohøevu zásobníku

200 W
100 W
100 W

Blokovací ochrana pro èerpadlo po 24 hod. klidu
v okruhu smìovaèe
cca. 10 s chod
Pøípustná teplota okolí

0 ... +60 °C

Krytí

IP 20

Regulátor

Max. poèet
HSM v BUS
systému

Øízení pøístrojù HSM

TR 220

1

pouze cirkulaèní èerpadlo

TA 250

1

pouze cirkulaèní èerpadlo

TA 270

1

vechny èerpadla (max. 3)

TA 300

10

vechny èerpadla (max. 3)

UP - obìhové èerpadlo
LP - nabíjecí èerpadlo TV
ZP - cirkulaèní èerpadlo TV
VF - èidlo teploty nábìhového okruhu
SF - èidlo teploty zásobníku TV
AF - èidlo vnìjí teploty

TR 2201)
TA 2501)
TA 270/300

Elektrické pøipojení
1) moné pouze øízení cirkulaèního èerpadla
2) pøipojit pouze SF nebo B1!
3) pøipojit pouze u povìtrnostnì øízených regulátorù (TA...)
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Spínací modul pro øízení trojcestného smìovaèe topení a pøísluného èerpadla topného okruhu (jen v pøípadì regulátoru TA 270/300),
vstup pro NTC-èidlo nábìhové teploty ve smìsovaném okruhu a
teplotní omezovaè, komunikace s regulátorem a kotlem Junkers
pøes CAN-BUS, montá na kolejnice nebo na zeï, síová pøípojka a
øídicí výstupy 230 V, 50 Hz, AC, pøípoj CAN-BUS

HMM

Zapojení pouze s regulátory
TA 270/300
Technické údaje
Rozmìry pøístroje

viz obrázek

Jmenovité napìtí
- BUS
- napájení HMM
- napájení regulátoru
- èerpadla a smìovaèe

0...5 V DC
230 V AC
17...24 V DC
230 V AC

Max. pøíkon (odbìr proudu)

4A

Max. pøíkon èerpadla v okruhu
se smìovaèem

200 W

Blokovací ochrana pro èerpadlo po 24 hod. klidu
v okruhu smìovaèe
cca. 10 s chod
Regulovaný rozsah èidla
nábìhového okruhu

0 ... +99 °C

Pøípustná teplota okolí
- HMM
- èidlo nábìhového okruhu

0 ... +60 °C
0 ... +100 °C

Krytí

IP 20

SB - pojistný termostat
P11 - obìhové èerpadlo
M1 - motor trojcestného ventilu
MF - èidlo teploty nábìhu ve smìovaném okruhu
AF - èidlo vnìjí teploty

TA 270
TA 300

Elektrické pøipojení
1) mùstek pøi pøipojení mechanického hlídaèe odstranit.
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Ekvitermní regulátor urèený pro kotle s plynulou regulací výkonu a
elektronickou øídicí jednotku Bosch Heatronic, nastavení otopné
køivky, vymezení max. a min. teploty, pøepínaè druhu provozu,
monost èasového øízení topných programù prostøednictvím
zabudovatelných spínacích hodin a pøípojka pro dálkové ovládání
(viz. pøísluenství).

TA 21 A1

(v dodávce regulace je
1 modul RAM)

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS

Pøípustné jsou následující kombinace:
TA 21 A1 + EU 1 T - hodiny denní
TA 21 A1 + EU 1 W - hodiny týdenní
TA 21 A1 + EU 1 T/W + TW 2

Technické údaje
Výka/íøka/Hloubka

98/144/100 mm

Jmenovité napìtí / proud

24 V DC / 0,1 A

Výstup regulátoru

plynulý 4 V ... 24 V

Rozsah regulace
teploty nábìhového okruhu

10 ... +100 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

- 20 ... + 30 °C

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí
- snímaè teploty nábìhu

0 ... + 40 °C
- 30 ... + 50 °C
0 ... + 100 °C

Konstruován podle

VDE 631

Pøísluenství
- vestavné spínací hodiny
- dálkové ovládání
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EU 1 T popø.
EU 1 W
TW 2

Ekvitermní regulátor pro topení radiátory a podlahou s digitálními
spínacími hodinami, pro kotle s plynulou regulací výkonu a elektronickou øídicí jednotkou Bosch Heatronic, umístìní na zeï, umoòuje
dodateèné tøípolohové øízení pro smìovaè topení, nastavení otopné
køivky pro okruh topení radiátory nebo podlahou, automatické
vypínání hoøáku a èerpadla, vymezení max. a min. teploty, nastavení
specifického ovládání dle daného systému, pøepínaè druhu provozu,
voliè topného okruhu a pøípojka pro dálkové ovládání TW 2.

dodávce regulace je
TA 213 A1 (v1 modul
RAM)

Urèeno pouze pro typy kotlù
JUNKERS
Technické údaje
Výka/íøka/Hloubka

98/144/100 mm

Jmenovité napìtí
- regulátor
- výstup relé

24 V DC
230 V AC

Jmenovitý proud
- regulátor
- výstup relé

0,12 A
4 (2) A

Výstup regulátoru

plynulý 4 V ... 24 V

Výstup relé èerpadlo/
smìovaè

230 V AC
2bodový/3bodový

Rozsah regulace
teploty nábìhového okruhu

10 ... +100 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

- 20 ... + 30 °C

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí
- snímaè teploty nábìhu
- snímaè smìovaèe

0 ... + 40 °C
- 30 ... + 50 °C
0 ... + 100 °C
0 ... + 100 °C

Konstruován podle

VDE 631

Tøída ochrany

II

Spínací hodiny (vèetnì)

EU 1 D

Pøísluenství dálk. ovládání

TW 2
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Modul pro pøipojení regulátoru TAS 21, TA 21 A1 a TA 213 A1 ke
kotlùm s plynulou regulací výkonu a elektronickou øídicí jednotkou
Bosch Heatronic.

RAM

Elektrické pøipojení RAM a TA 21 A1

Elektrické pøipojení RAM a TA 213 A1
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(Pouze v pøípadì, e
nestaèí expanzní
nádoby v kotlích)

Principielní návrh potrubního rozvodu
pro kaskádu závìsných plynových kotlù
Junkers s regulací PCL a zásobníku
teplé vody
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Principielní návrh zapojení kaskádového
øadièe TAS 21 pro øízení soustavy a tøí,
resp. a pìti plynových kotlù Junkers
s plynulou regulací výkonu
Zapojení a tøí závìsných kotlù JUNKERS do kaskády
ZSR/ZWR..., ZE/ZWE

Zapojení a pìti závìsných kotlù JUNKERS do kaskády
ZR/ZWR..., ZE/ZWE

TAS 21
TW 2
TA 21 A1
TA 213 A1
RAM
38

- Kaskádový spínaè
- Dálkové ovládání
- Ekvitermní regulátor
- modul pro pøipojení na desku Bosch Heatronic

Principielní návrh potrubního rozvodu
pro kaskádu tøí závìsných plynových
kotlù Junkers pomocí regulátoru TA 270/
300 a modulù BM.
Regulátor
TA 270
TA 300

Poèet otopných
kotlù v kaskádì
2 a 3
2 a 5

Bus - modul
BM 1
BM 2
1
1 a 2
1
1 a 4

BUS

BUS

Podrobný návrh øeení kaskády s regulátorem TA 270/300 naleznete na starnì 26 a 28.
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Principielní návrh zapojení kaskádového
modulu BM2 pro øízení soustavy a tøí
plynových kotlù s elektronikou Bosch
Heatronic (Cera..., Euromaxx, Euro Acu-Hit)
Otopný
kotel
I
II
III

Regulátor
TA 270
x
x
x

Pøedøadný
Ω
odpor
Bus modul BM1*
BM2/2
7 870
BM2/3
10 000

* Je souèástí dodávky regulátoru

B - pøístroj pøipojený k datové sbìrnici - BUS

Kaskádní zapojení závìsných kotlù Junkers je øeeno v èásti
s regulátory TA 270 a TA 300.
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Ekvitermní regulátor pro kotle s dvoubodovou regulací výkonu,
umístìní na zeï, nastavení otopné køivky, vymezení max. a min.
teploty, automatické vypínání hoøáku a èerpadla, pøepínaè druhu
provozu, vestavìné pøednostní spínání TV, monost èasového øízení
prostøednictvím zabudovatelných spínacích hodin a pøípojka pro
dálkové ovládání (viz. pøísluenství).
Pro kotle SUPRALINE KN ...-8 E/EC

TA 120 A

Mono pouít i pro výrobky jiných výrobcù
Technické údaje
Výka/íøka/Hloubka

98/144/100 mm

Jmenovité napìtí/proud
(regulátor)

230 V, 50 Hz/
44 mA

Výstup relé

4 (2) A

Ovládání hoøáku

2bodové
bezpotenciálové

Rozsah regulace
teploty nábìh. okruhu

10 ... +100 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

- 20 ... + 30 °C

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí
- snímaè teploty
nábìhu

0 ... + 100 °C

Tøída ochrany/
zkuební tøída

II/II

Konstruován podle

VDE 631

Pøísluenství
- vestav. spín. hodiny
- dálkové ovládání

EU 1 T, EU 1 W
TW 2

0 ... + 40 °C
- 30 ... + 50 °C
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Ekvitermní regulátor s digitálními spínacími hodinami, zabudovatelný do kotle s dvoubodovou regulací výkonu, nastavení otopné køivky, nastavení max. a min. teploty, automatické vypínání hoøáku a
èerpadla, pøepínaè druhu provozu, pøednostní spínání TV, øízení
dobìhu èerpadla a ochrana zablokování èerpadla, pøípojka pro dálkové ovládání TW 2.
Pro kotle SUPRALINE KN ... - 8 E/EC

TA 120 E 1

Urèeno pouze pro typ kotlù JUNKERS
Technické údaje
Výka/íøka/Hloubka

98/144/100 mm

Jmenovité napìtí regulátor

230 V, 50 Hz

Jmenovitý proud

44 mA

Výstup relé

4 (2) A

Øízení hoøáku

2x2bodové
beznapìové

Rozsah regulace teploty
nábìhového okruhu

10 ... +100 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

- 20 ... + 30 °C

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí
- snímaè teploty nábìhu

0 ... + 40 °C
- 30 ... + 50 °C
0 ... + 100 °C

Konstruován podle

VDE 631

Tøída ochrany

II

Krytí

IP 20

Spínací hodiny

2kanálové
EU 2 D

Pøísluenství dálk. ovládání

TW 2

* pouít pouze SF nebo B1
** pøi pouití regulace TA
vyjmout mùstek

UP - obìhové èerpadlo
LP - nabíjecí èerpadlo TV
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Ekvitermní regulátor s digitálními spínacími hodinami a konektorem
pro zabudování do kotle umoòující souèasné ovládání dvou stupòù
hoøáku, nastavení otopné køivky, vymezení max. a min. teploty, automatické vypínání topení, pøepínaè druhu provozu, pøednostní spínání TV, spínací logika èerpadla k zábranì koroze kotle, pøípojka pro
dálkové ovládání TW 2.
Pro kotle SUPRALINE KN ... - 8 E/EC

TA 122 E 2

Urèeno pouze pro typy kotlù JUNKERS
Technické údaje
Výka/íøka/Hloubka

98/144/100 mm

Jmenovité napìtí regulátor

230 V, 50 Hz

Jmenovitý proud

44 mA

Výstup relé

4 (2) A

Øízení hoøáku

2×2bodové
bezpotenciálové

Rozsah regulace teploty
nábìhového okruhu

10 ... +100 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

- 20 ... + 30 °C

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí
- snímaè teploty nábìhu

0 ... + 40 °C
- 30 ... + 50 °C
0 ... + 100 °C

Konstruován podle

VDE 631

Tøída ochrany

II

Krytí

IP 20

Spínací hodiny

2kanálové
EU 1 D

Pøísluenství dálk. ovládání

TW 2

* pouít pouze SF nebo B1
** pøi pouití regulace TA
vyjmout mùstek

è.2

è.1
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Regulátor pro tøípolohové øízení smìovacích ventilù s umístìním
na zeï, nastavení otopné køivky, automatické vypínání topení
pøítokem smìovaèe, vymezení max. a min. teploty, monost
èasového øízení prostøednictvím zabudovatelných spínacích hodin
a pøípojka pro dálkové ovládání (viz. pøísluenství).
Pouitelný pro øízení kaskádového spínaèe PSW 140 CZ.

TA 130 A
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Technické údaje
Výka/íøka/Hloubka

98/144/100 mm

Jmenovité napìtí
- regulátor
- èerpadlo/smìovaè

230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

Jmenovitý proud
- regulátor
- èerpadlo/smìovaè

45 mA
4 (2) A

Výstup relé
èerpadlo/smìovaè

2/3bodový
230 V, 50 Hz

Rozsah regulace
teploty nábìh. okruhu

10 ... +100 °C

Mìøicí rozsah snímaèe
vnìjí teploty

- 20 ... + 30 °C

Pøípustná teplota okolí
- regulátor
- snímaè teploty okolí
- snímaè teploty
nábìhu

0 ... + 100 °C

Tøída ochrany/
zkuební tøída

II/II

Konstruován podle

VDE 631

Pøísluenství
- vestav. spín. hodiny
- dálkové ovládání

EU 1 T, EU 1 W
TW 2

0 ... + 40 °C
- 30 ... + 50 °C

Dálkové ovládání pro ekvitermní regulátory TA
A/E s nebo bez
napojení na teplotu místnosti, pøepínaè druhu provozu, voliè teploty,
pøípojka na 24 V

TW 2

e

f

Technické údaje
Výka/íøka/hloubka

82/82/42 mm

Jmenovité napìtí

24 V DC

Jmenovitý proud (regulátor)

0,01 A

Rozsah regulace se snímáním teploty v místnosti
- normální provoz
- sníený provoz

Pøepínaè (h)
v poloze l
18,5 ... 21,5 °C
15,5 ... 18,0 °C

Zmìna teploty nábìh.
okruhu bez snímání
teploty v místnosti
- normální provoz
- sníený provoz

Pøepínaè (h)
v poloze m
- 12 K ... + 12 K
- 37 K ... + 13 K

Minimální rychlost
zmìny teploty

0,05 K/min

Pøípustná teplota okolí

0 ... + 40 °C

Tøída ochrany

III

Krytí

IP 20
Rozsahy teploty
Pøepínaè (h) v poloze
bez snímání teploty v místnosti

Pøepínaè (h) v poloze l
se snímáním teploty v místnosti

Pøepínaè typu provozu (e)
v poloze

Pøepínaè typu provozu (e)
v poloze

Otoèný knoflík (f)
v poloze

normální sníený úsporný
provoz provoz provoz
Zmìna teploty nábìhového okruhu

Levý doraz
Støední poloha
Pravý doraz
*

- 12 K

- 12 K

- 37 K

- 37 K

0K

0K

- 25 K

- 25 K

+ 12 K

+ 12 K

- 13 K

- 13 K

normální sníený úsporný
provoz provoz provoz
Teplota v místnosti cca.*
18,5 °C 18,5 °C 15,5 °C
20 °C

20 °C

21,5 °C 21,5 °C

15,5 °C

17 °C

17 °C

18 °C

18 °C

Pøedpokladem je správnì nastavená topná køivka na regulátoru TA... tak, aby se
dosáhlo bez snímání teploty v místnosti pokojové teploty cca. 20 °C.
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Principielní návrh potrubního zapojení
kotle s TAC-M

Pøíklad objednávaného zaøízení a pøísluenství

Poèet
1
1
1
1
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Popis
KN... -9D
SK 400-3 Z
WMS 1
TWR 2

Obj. èíslo
7 715 ... ...
7 739 001 370
7 719 000 285
7 719 002 293

Principielní návrh potrubního zapojení
kotle s TAC-M a deskami MMX

Zásobník TV

Sí
230 V

Popis
KN... -9D
SK 400-3 Z
Pojistka proti ztrátì vody WMS 1
Dálkové ovládání TWR 2
Ttrojcestný smì. ventil DVM 25
Motor pro MIX SM 2
Elektr. deska pro smì. okruh MMX

Obj. èíslo
7 715 ... ...
7 739 001 370
7 719 000 285
7 719 002 293
7 719 001 377
7 719 001 374
7 719 001 996
Zásobník TV

Sí
230 V

TOA
TOB*)
TOC*)
TWR1

otopný okruh A
otopný okruh B*)
otopný okruh C*)
dálkové ovládání s èidly teploty
okruhù TOA, TOB a TOC

*) lze pøipojit jen na pøídavném
ploném spoji MMX
TO

TO

TO

Kotel s TAC-M
a se 2 deskami MMX

Pøíklad objednávaného zaøízení
a pøísluenství

Poèet
1
1
1
3
2
2
2

TO

Kotel s TAC-M
a s deskou MMX

Pøíklad objednávaného zaøízení a pøísluenství

Poèet
1
1
1
2
1
1
1

TO

Popis
KN... -9D
SK 400-3 Z
Pojistka proti ztrátì vody WMS 1
Dálkové ovládání TWR 2
Ttrojcestný smì. ventil DVM 25
Motor pro MIX SM 2
Elektr. deska pro smì. okruh MMX

Po pøipojení
desky MMX

Obj. èíslo
7 715 ... ...
7 739 001 370
7 719 000 285
7 719 002 293
7 719 001 377
7 719 001 374
7 719 001 996
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Elektrické zapojení kotle TAC-M + MMX
desky (2 desek) pro øízení smìovacího
okruhu (2 smìovacích okruhù)

Dodateèná øídící deska pro
øízení smìovacího modulu.
(MMX není souèástí dodávky
kotle - nutno doobjednat).

Pøipojovací svorkovnice a hlavní øídicí deska TAC-M

AF
BK
BUS
FGMV
KF
KKP
LP
MB
MC
MMX
MOK
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èidlo venkovní teploty
mùstek (zpìtné hláení
MDK)
pøipojovací konektor BUS
sbìrnice pro dalí kotel
nebo desku TAC-Plus 2
magnetický ventil pro
kapalný plyn1)
èidlo teploty kotle,resp.èidlo
nábìhové teploty okruhu A
èerpadlo okruhu kotle1)3)
nabíjecí èerpadlo
zásobníku1)3)
pohon pro MIX v okruhu B
pohon pro MIX v okruhu C
smìovací modul1)
motoricky ovládána
komínová klapka spalin1)

MVA 1

regulaèní relé magnetického
ventilu kapalného plynu1)
SAK 3
mùstek (pøísluenství SAK)3)
SF
NTC èidlo teploty zásobníku
(odstranit krajní konektor)1)
SL-STB externí kontrolka poruchy
bezpeènostního omezovaèe
teploty STB1)4)
UP (A)
obìhové èerpadlo okruhu
A1)3)
UPB
obìhové èerpadlo okruhu B
UPC
obìhové èerpadlo okruhu C
VFB
èidlo nábìhové teploty pro
okruh B
VFC
èidlo nábìhové teploty pro
okruh C
VF-MK1 spoleèné èidlo nábìhové
teploty u systémù s více kotli2)

WL1
WMS
ZP

externí výstraná kontrolka
(kontrola spalin/hlídaè tlaku
plynu)1)4)
pojistka dostatku vody 1)
pøídavné èerpadlo (obìhové
èerpadlo)1)3)

1) pøísluenství /nutno zajistit pøi
instalaci
2) volitelnì lze pøipojit kontrolu
proudìní
3) max.450 W nebo zapojit pøes relé /
jistiè
4) na svorkách pro externí signální
kontrolky pøipojit
SL=max.25 W
SL-STB=max. 750 W a WL1 =max.
200 W.

Elektronické zapojení pro øízení
smìovacího okruhu z kotle s regulací
TAC-M + MMX deskou
Pøipojení dálkového ovládání TWR 1,resp.TWR 2:
 Dálkové ovládání TWR 1,resp.TWR 2 zapojit na hlavní
øídící desku TAC-M.

Pøipojení uivatelského telefonního relé:
 Uivatelské telefonní relé pøipojit na hlavní øídící
desce TAC-M.

Pøipojení ohøevu bazénu:
 Ohøev bazénu pøipojit na hlavní øídící desce TAC-M.
 Nastavit digitální ovládací panel TAC-M dle
pøiloeného návodu k obsluze.

Pøipojení druhého zásobníku teplé vody:
 Druhý zásobník teplé vody pøipojit na hlavní øídící
desce TAC-M.
 Nastavit digitální ovládací panel TAC-M dle
pøiloeného návodu k obsluze.

LP
S5
SF

TWR 1,2 dálkové ovládání s èidlem teploty místnosti
UP (A)
obìhové èerpadlo primárního okruhu A k
výmìníku tepla1)3)
UPA
nabíjecí èerpadlo 2.zásobníku teplé vody1)3)
WT
výmìník tepla1)3)
ZP
èerpadlo bazénu (pøídavné èerpadlo)1)3)
ZP1
obìhové èerpadlo 1.zásobníku teplé vody1)3)
ZP2
obìhové èerpadlo 2.zásobníku teplé vody1)

SK
SK
SU
TEL
TFX 1

1
2

nabíjecí èerpadlo 1.zásobníku1)3)
spínaè ohøevu bazénu1)
NTC èidlo teploty 1.zásobníku (odstranit krajní
konektor)1)
1.zásobník teplé vody
2.zásobník teplé vody
Spínací hodiny pro obìhové èerpadlo
2.zásobníku teplé vody1)
telefonní relé
èidlo teploty bazénu PTC 2.zásobníku teplé
vody (odstranit konektor)1)

1) pøísluenství /není souèástí dodávky
3) max.450 W nebo pøipojit pøes relé /stykaè
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Elektrické zapojení pro øízení dvou, tøí, ...
stacionárních kotlù regulací TAC-M

Detail kotle 1

Detail kotle 2

Kotel KN..-9F

Kotel KN..-9D
s TAC-M

A
AF
AGÜ
BK
BK1
BK2

spojení z A do A
èidlo venkovní teploty
kontrola spalin1)
mùstek (zpìtné hláení MDK)
mùstek (zpìtné hláení MDK)
mùstek (uivatelská regulace - 1.
stupeò)
BK3
mùstek (uivatelská regulace - 2.
stupeò)
BL1
provozní kontrolka - 1. stupeò
BL2
provozní kontrolka - 2. stupeò
BUS
pøipojovací krabice pro dalí kotel/
TAC-Plus 2
CR
mùstek
EAK
vestavná komínová klapka
ETG
odblokovací tlaèítko GFA
FGMV
magnetický ventil pro kapalný plyn1)
GFA
automat hoøení plynu
GV1
plynový ventil - 1. stupeò
GV2
plynový ventil - 2. stupeò
HL
hlavní øídící deska
J
zástrèka øídící desky
KF
èidlo teploty kotle, resp. èidlo
nábìhové teploty okruhu A
KL
øídící deska kaskády
KKP
èerpadlo okruhu kotle1) 3)
KTR
regulátor teploty kotle
KTR 1.st. regulátor teploty kotle  1. stupeò
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KTR 2.st.
L
LP
M
MDK
MMX
MOK
MVA 1
N
NF
NL
R1 n
S1
S2
S3
S4
SAK 3
SF NTC
Si4A
SL
SL1
SL2

Detail kotle 3

Kotel KN..-9F

regulátor teploty kotle  2. stupeò
fáze
nabíjecí èerpadlo zásobníku1) 3)
servomotor smìovaèe okruhu B, C
(pouze s pøísluenstvím MMX)
motoricky nastavitelná krtící klapka1)
smìovací modul1)
motoricky ovládané komínová klapka
spalin1)
regulaèní relé magnetického ventilu
kapalného plynu1)
nulový vodiè
odruovací filtr
síová zdrojová deska
øídící relé
spínaè ZAP/VYP
tlaèítko testu STB
pøepínaè druhu provozu
spínaè èerpadla
mùstek (pøísluenství SAK)3)
èidlo teploty zásobníku (odstranit
krajní konektor)1)
pojistný automat 4 A (pomalý)
externí kontrolka poruchy ionizace/
GFA1) 4)
interní kontrolka poruchy ionizace/
GFA
interní kontrolka poruchy STB

SL-STB
STB
T
TB
TEL
TWR 1,2

externí kontrolka poruchy STB1) 4)
bezpeènostní omezovaè teploty
transformátor
omezovaè teploty okruh B, C
telefonní spínací relé1)
dálkové ovládání s èidlem teploty
místnosti1)
UP
obìhové èerpadlo okruhu A, B,
C1) 3)
VDK
kontrola tìsnosti ventilù1)
VF-MK1 spoleèné èidlo nábìhové teploty
u systémù s více kotli2)
WL1
externí výstraná kontrolka (kontrola spalin/hlídaè tlaku plynu)1) 4)
WL2
interní výstraná kontrolka (kontrola spalin/hlídaè tlaku plynu)
WMS
pojistka dostatku vody1)
ZP
pøídavné èerpadlo (obìhové
èerpadlo)1) 3)
1) pøísluenství / nutno zajistit pøi instalaci
2) souèást dodávky systému s více kotli
3) max. 450 W nebo zapojit pøes relé / jistiè
4) na svorkách pro externí signální kontrolky
pøipojit SL=max. 25 W
SL-STB=max. 750 W
a WL1 = max. 200 W.

Elektrické zapojení pro øízení dvou, tøí, ...
stacionárních litinových kotlù regulací
TAC-M
Elektrické schéma èásti
ovládacího panelu kotle
KN..-9D s TAC-M
(detail kotle 1)

Elektrické schéma ovládacího panelu kotle KN..-9F
(detail kotle 2)
8 m BUS kabel (je souèástí kadého kotle KN..-9F)

8 m - propojení BUS do pøípadného
dalího kotle KN..-9F

8 m BUS kabel (je souèástí kadého kotle KN..-9F)
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Principielní návrh potrubního zapojení
kotlù øízených TAC-M + 2x MMX deskou
+ TAC-Plus2
Sériové vybavení: 1 nesmìovaný topný okruh A, 2 smìované topné okruhy B a C, 1 okruh TV, 1 cirkulaèní èerpadlo,
3 obìhová èerpadla kotle, 4 a 6-stupòové ovládání hoøáku
Pøídavné vybavení: modul topného okruhu TAC-Plus 2 pro pøídavné topné okruhy D a E (...)
Zásobník TUV

TO

TO

TO

TO

Kabel BUS modulu BK 10/BK 40

TO

Sí

max. 20x TAC-Plus2 zapojených do série a propojených kabelem BK 1/BK 10
Kotel 1 KN..-9D
s ovládacím
panelem TAC-M
a 2 deskami MMX
Sí

Kotel 2
KN..-9F

Kotel 3
KN..-9F

... maximálnì mono celkem
a 9 kotlù KN..-9F

Sí
Expanzní nádoba

TAC - Plus 2
Technické údaje
Vnìjí rozmìry (H x B x T)
Regulace
Napìtí
Proud
- Topný okruh
- Výstupy relé

Modul topných okruhù k øízení dvou
pøídavných okruhù pøípravy TV nebo
2smìovaných pøípadnì
nesmìovaných okruhù topení.
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Pojistka
Nízké napìtí
Rezerva chodu hodin
Rozsah èidla
výstupní teploty
Stupeò krytí
Dovolená teplota okolí
- Topný okruh
- Výstupní teplota

260 x 320 x 145 mm
BUS
230 V AC
60 mA
max. 2 A cos ϕ =0,7
(=450 W)
4 AT
≤ 24 V DC
min. 2 Jahre
0...100 °C
IP 65
max. 70 °C
0...100 °C

Principielní návrh potrubního zapojení
kotlù øízených TAC-M + 2x MMX deskou
+ (1-10x) TAC-Plus2
Vícekotlové zaøízení s ovládacím panelem TAC-BUS a s max. 10 moduly TAC-Plus2.

Pøíklad monosti vyuití modulu TAC-Plus2 (podrobnì v návodu TAC-Plus2)

AFA
BA
E
LPB
MA
RK
SFB
TWR1
UPA
VFA

èidlo venkovní teploty (topný okruh A)
omezovaè teploty v nábìhovém
potrubí; uivatelsky (topný okruh A)
odvzdunìní
plnicí èerpadlo zásobníku (okruh B)
servomotor smìovaèe;pøísluenství
SM 2 (topný okruh A)
zpìtná klapka
èidlo teploty zásobníku (okruh B)
dálkové ovládání
obìhové èerpadlo (topný okruh A)
èidlo nábìhového potrubí; souèástí
dodávky (topný okruh A)
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Dálkové ovládání pro ekvitermní regulátory TAC s nastavením
zadávané hodnoty, s volbou druhu provozu s automatickým
pøizpùsobením se k otopové køivce (kadý topný okruh  max. 3 
mùe mít dálkové ovládání)

TWR 1 / TWR 2

g

Neumísovat do
prostoru ádné
pøedmìty

Obsluné prvky:

Mìøicí hodnoty prostorového snímaèe
(potenciometr ve støední poloze)

e

Pøepínaè pracovního reimu (g)
Poloha Hodiny ( )  Støídavý provoz: automatické pøepínání
mezi normálním a sníeným provozem na základì
naprogramování na digitálním panelu ekvitermní regulace TAC.
Poloha Sluníèko ( )  Trvalý normální provoz: stálá regulace
teploty na hodnotu nastavenou na otoèném knoflíku (e).
Poloha Mìsíc ( )  Trvalé sníení teploty: trvalé sníení
prostorové teploty na hodnotu naprogramovanou na digitálním
panelu ekvitermní regulace TAC.

Prostorová teplota
ve °C
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25

Otoèný knoflík (e)
Tímto knoflíkem dochází k paralelnímu posuvu topné køivky na
ekvitermním regulátoru TAC, a tím buïto ke zvýení nebo sníení
teploty.

Okruh (A)

Okruh (B)

Odpor
vΩ
1732
1746
1775
1804
1833
1863
1893
1922
1953
1983
2013
2029

Okruh (C)
Technické údaje
TWR 1 TWR 2

Nábìh

Prostor

Nábìh

Prostor

okruh (C)

okruh (C)

okruh (B)

okruh (B)

Èidlo
Elektrické pøipojení k TAC-M
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Pøísluenství - pøídavná deska MMX
(pokud je vestavìna)

Výka

mm

72

90

íøka

mm

72

83

Hloubka

mm

27

31

Jmenovité napìtí

V (DC)

24

24

Jmenovitý proud
(regulátor)

A

0,01

0,01

Teplotní zmìna

K

± 2,5

± 2,5

Pøípustná teplota okolí
Tøída ochrany
Krytí

°C 0 ... 40 0 ... 40
III

III

IP 20

IP 20

OVLÁDACÍ PRVKY REGULÁTORÙ TA...A/E
Symbol

I. rovina

II. rovina

Funkce
Nastavovací
knoflík (nastavení
z výrob. závodu)

Regulátor

Pøepínaè druhu provozu

Vechny regulátory
TA...A/E

Patní bod
(teplota v místnosti)

Vechny regulátory
TA...A/E

Noèní pokles
(odeèet od nábìhové teploty)

Vechny regulátory
TA...A/E

Omezení maximální teploty
(II.)

Vechny regulátory
TA...A/E

Topná køivka pro obvod
kotle (topný obvod I)

Vechny regulátory
TA...A/E

Ekvitermní odpojení topení

Vechny regulátory
TA...A/E
kromì TA 12 E

Omezení minimální teploty

Vechny regulátory
TA...A/E

Spínací diference (K) pro
2bodový provoz
Poloha: 
Automatický provoz
Korekèní faktor pro
regulaèní odchylku
(I - sloka)

Vechny regulátory
TA...A/E
kromì TA 130 A

Faktor zesílení pro provoz se
spojitou regulací

TA 21 A1
TA 213 A1

Pøepínaè volby topného
obvodu I, II nebo I + II

TA 213 A1

Topná køivka pro obvod
smìovaèe (topný obvod II)

TA 213 A1

Vzdálenost topné køivky
(topný obvod I) k topné
køivce (topný obvod II)

TA 213 A1

Spínací vzdálenost mezi
hoøákem 1 a hoøákem 2

TA 122 E1

Poèáteèní bod topné
køivky

TA 211 E

TA 21 A1
TA 213 A1

Poznámka

Hodnota nastavení
závislá na
regulátoru

Hodnota nastavení
závislá na
regulátoru
Hodnota nastavení
závislá na
regulátoru

Koncový bod topné køivky se nastaví pomocí volièù
teploty kotle (1...7)
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NASTAVOVÁNÍ REGULÁTORÙ
(Díl 1)
PARAMETRY
NASTAVENÍ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ KOTLE

ZÁVÌSNÉ KOTLE

Spojitý

2bodový

Patní bod

Nastavit pokud mono nízko;
monost korekce pro zákazníka; dtto
Radiátory cca 25 °C
Podlahové topení cca 18 °C

Noèní pokles

Libovolný mezi 0...-40 °C;
5 °C teploty topné vody ~ 1 °C
teploty v místnosti

dtto

dtto

Omezení
maximální teploty

napø.: ochrana nízkoteplotního
provozu topení

dtto

dtto

dtto

dtto

"" zvolit pøi malém
vytíení kotle

"" zvolit pøi
malém vytíení
kotle

(kombinovaný regulátor obvod topení 1)

(kombinovaný regulátor obvod topení 1)

(kombinovaný regulátor obvod topení 2)

¥ =

dtto

omezení pomocí topné
køivky

Podlahové topení - pøesto
pouít AT 90

Strmost topné køivky
(kombinovaný regulátor obvod topení 1)

0,2/0,6/1,2/1,6/2,0/2,6/3,0
plynulá
max.tepl.top.v.-min.tep.topl.v.
HK = 
min.vnìjí tepl.-max.vnìjí tepl.

Diference spínání

Vdy zvolit "  "

5 - 6 sepnutí za hodinu v 2bodovém provozu !

Omezení
minimální teploty

5-6 sepnutí/hod.

pro provoz bez kondenzace...
≥ 20 °C
doporuèeno

≥ 35 °C
doporuèeno

≥ 45 °C
doporuèeno

Funkce viz diagram logiky zapínání èerpadel - odpojení èerpadla topení
sniuje energii pøivádìnou do systému cca na polovinu - dùleité pøi
pøedimenzování topného systému

Ekvitermní
odpojení topení

Odpovídající pøání
zákazníka.
¥ - poloha pro zabránìní
odpojení AT

dtto

dtto

Napø. pro saunu, bazén, podlahové topení
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NASTAVOVÁNÍ REGULÁTORÙ
(Díl 2)
PARAMETRY
NASTAVENÍ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ KOTLE
Plynulá
2bodová
Poloha 3
Poloha 8
(kotel...vìtí hmotnost, Není
(v dùsledku toho pomalejí
normální obsah vody,
vytápìní, sniuje pøekmitnutí)
nastaproto setrvaènìjí)
vitelné
Mení obsah vody v systému - V zvolit mení;
vìtí obsah vody v systému
- V zvolit vìtí
ZÁVÌSNÉ KOTLE

Faktor zesílení

Korekèní faktor

(kombinovaný regulátor obvod topení 1)

Spínací vzdálenost
hoøák 1/2

Poloha 5
Poloha 5
I zvolit vìtí...rychlejí korekce, silnìjí pøekmitnutí
I zvolit mení...pomalejí korekce, mení pøekmitnutí
Není nastavitelné

Není nastavitelné

(pouze u TA 122 E/A)

Není
nastavitelné

6
Teplot. rozdíl
(teplota
top.vody) mezi
zapnutím
hoøáku 1 a 2.

KOMBINOVANÝ REGULÁTOR
Vzdálenost patních
bodù

Nastavitelný mezi 0...-40 °C
Pøi zmìnì patního bodu topné køivky 1 se zmìní také patní bod
topné køivky 2
Nastavení -10...pøi tA=+20 °C a patní bod topného obvodu 1=25 => patní bod topného bodu 2= 15 °C
Momentální vnìjí teplota

Strmost topných
køivek, topná køivka 2

viz NASTAVENÍ REGULÁTORU (díl 1)

Plynule nastavitelná stejnì jako strmost topné køivky v obvodu topení 1
Výpoèet viz NASTAVENÍ REGULÁTORÙ (díl 1) - strmost topné køivky

Hodnota poklesu
pro topnou køivku 2

Není nastavitelná, bude nastavena automaticky na základì:
pokles (c) a strmost topné køivky (f) pro obvod topení 1
a strmost topné køivky pro obvod topení 2 (m)

= C.m/s [ve °C]
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NASTAVOVÁNÍ REGULÁTORÙ ØADY CERACONTROL
(Díl 3)
Podrobné nastavení regulátorù CERACONTROL naleznete v instalaèních
návodech k danému typu (viz. níe).
Uvedený pøehled slouí pouze pro ukázku ovládacích prvkù.
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I. obsluná rovina
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displej
kontrolní dioda svítící v pøípadì, e kotel topí v reimu trvalého chodu (po stisku tlaèítka g)
tlaèítko trvalého chodu (po jeho stisku zaène kotel natápìt na teplotu, která je nastavena
otoèným knoflíkem k)
tlaèítko úsporného provozu topení (po jeho stisku pøestane kotel natápìt dle nastaveného
programu, bude se øídit útlumovou teplotou, která je nastavena otoèným knoflíkem m)
kontrolní svítící dioda, zobrazující chod kotle podle úsporného programu (kotel topí na
útlumovou teplotu)
otoèný knoflík nastavení teploty v topném reimu (v poloze aus je topení vypnuto)
kontrolní dioda signalizující chod kotle v topném reimu (kotel se øídí trvalým programem,
nebo teplotou nastavenou knoflíkem k)

II. obsluná rovina
m n o, p q r -

otoèný knoflík k nastavení teploty v úsporném reimu topení
otoèný knoflík k nastavení programovacího reimu
korekèní tlaèítka + nebo  zmìny hodnoty, která je v aktuální dobì zobrazená na displeji
tlaèítko dalí (pøi programování se na displeji zobrazí dalí velièina)
tlaèítko pro mazání

Objednací èísla regulátorù: - TR 100
- TR 200
- TR 220
- TA 250
- TA 270
- TA 300
- TF 20
58

- obj. è. 7 744 901 045
- obj. è. 7 744 901 046
- obj. è. 7 744 901 047
- obj. è. 7 744 901 048
- obj. è. 7 744 901 122
- obj. è. 7 744 901 127
- obj. è. 7 744 901 123

Seøízení hodin typu:
EU 1 D, EU 2 D, TA 213 A1, TA 122 E1

4

1

Knoflík pøestavení dne v týdnu a èasu

2

Tlaèítko výmazu pro první/nové
programování
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8
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10

3

Nastavení èasu

4

Nastavení dne v týdnu

5a

1. zahájení topení

5b

1. zahájení poklesu

6a

2. zahájení topení

6b

2. zahájení poklesu

7a

1. zahájení topení

7b

1. zahájení poklesu

8a

2. zahájení topení

8b

2. zahájení poklesu

9

indikace krokù programu

10

zobrazení denního èasu

11

zobrazení dne v týdnu

Obvod topení I

Obvod topení II
(obvod TV = EU 2 D,
TA 122 E1
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Seøízení hodin typu:
DT1 - vestavné digitální hodiny s týdenním
programem pro vytápìní
DT2 - vestavné digitální hodiny s týdenním
programem pro vytápìní a pøípravu TV
Spínací vestavné hodiny pro plynové závìsné kotle Junkers s elektronikou Bosch
Heatronic
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digitální displej s dvìma kanály Ch1 a Ch2 pro øízení vytápìní a pøípravy TV
(v pøípadì DT1 pouze Ch1)
tlaèítko menu
tlaèítko pro mazání
tlaèítko pro pøechod k dalí hodnotì
tlaèítko + - úprava hodnot smìrem nahoru
tlaèítko - - úprava hodnot smìrem dolù
patka krytu
kryt v panelu kotle s elektronikou Bosch Heatronic
otvor pro hodiny
zástrèková lita na øídicí jednotce Bosch Heatronic
propojovací konektor

Pøehled mìøených hodnot snímaèù

Mìøicí hodnoty snímaèù u TA 21 A1

Mìøicí hodnoty snímaèù u TA 211 E

Snímaè vnìjí teploty AF
°C
Ω
V
- 20
2392
1,54

Snímaè tepl.top.vody VF
°C
Ω
V
20
14772
15,38

Snímaè vnìjí teploty AF
°C
Ω
V
- 20
2392
2,0

Snímaè tepl.top.vody VF
°C
Ω
V
20
14772
5,0

- 16
- 12
-8

2088
1811
1562

1,45
1,36
1,27

26
32
38

11500
9043
7174

13,76
12,20
10,72

- 16
- 12
-8

2088
1811
1562

1,9
1,8
1,6

26
32
38

11500
9043
7174

4,8
4,7
4,6

-4
0
4

1342
1149
984

1,17
1,07
0,98

44
50
56

5730
4608
3723

9,35
8,10
6,97

-4
0
4

1342
1149
984

1,5
1,4
1,3

44
50
56

5730
4608
3723

4,5
4,2
4,0

8
12
16

842
720
616

0,89
0,80
0,71

62
68
74

3032
2488
2053

5,99
5,14
4,41

8
12
16

842
720
616

1,2
1,0
0,9

62
68
74

3032
2488
2053

3,7
3,5
3,3

20
24

528
454

0,64
0,57

80
86

1704
1421

3,77
3,23

20
24

528
454

0,8
0,7

80
86

1704
1421

3,2
3,0

Mìøicí hodnoty snímaèù u TA 213 A1
Snímaè vnìjí teploty AF

Mìøicí hodnoty snímaèù u TA 120 A, TA 122 E1,
TA 130 A

Sn.tepl.nábìhu smì. VF/MF

°C

ΩAF

V

°C

ΩVF/MF

- 20

2392

1,54

20

14772

15,38

- 16
- 12
-8

2088
1811
1562

1,45
1,36
1,27

26
32
38

11500
9043
7174

13,76
12,20
10,72

-4
0
4

1342
1149
984

1,17
1,07
0,98

44
50
56

5730
4608
3723

9,35
8,10
6,97

8
12
16

842
720
616

0,89
0,80
0,71

62
68
74

3032
2488
2053

5,99
5,14
4,41

20
24

528
454

0,64
0,57

80
86

1704
1421

3,77
3,23

V

Snímaè vnìjí teploty AF
°C
Ω
V

Snímaè tepl.top.vody VF
°C
Ω
V

- 20
- 16
- 12

2392
2088
1811

1,54
1,45
1,36

20
26
32

14772
11500
9043

11,80
10,56
9,37

-8
-4
0

1562
1342
1149

1,27
1,17
1,07

38
44
50

7174
5730
4608

8,24
7,18
6,22

4
8
12

984
842
720

0,98
0,89
0,80

56
62
68

3723
3032
2488

5,36
4,60
3,94

16
20
24

616
528
454

0,71
0,64
0,57

74
80
86

2053
1704
1421

3,37
2,89
2,47
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Vá prodejce:
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Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize Junkers
Pod Viòovkou 35/1661
142 01 Praha 4 - Krè
Tel.: 261 300 461-6
Fax: 261 300 516
Hotline (pro techniky): 261 300 200
Internet: www.junkers.cz
E-mail: junkers.cz@bosch.com

