receptor zonal (pilot?)

(pentru comanda a 1 - 4 zone de încãlzore)

Manual de utilizare

1. PREZENTAREA GENERALÃ A RECEPTORULUI
ZONAL COMPUTHERM Q4Z:
Cazanele de încãlzire sunt prevãzute din construcþie cu un singur racord la termostat. Dacã dorim împãrþirea sistemului de
încãlzire în mai multe zone, pentru comanda mai multor elemente
de execuþie zonalã (pompe, valve termoelectrice etc.) este necesarã
utilizarea unui astfel de echipament. Pilotul primeºte semnalele de
comandã (T1; T2; T3; T4) de la termostate ºi comandã ieºirile elementelor de execuþie zonale corespunzãtoare (Z1; Z2; Z3; Z4, Z12; Z3-4; Z1-4) ºi porneºte cazanul (NO; COM)
Receptorul COMPUTHERM Q4Z poate realiza coordonarea a 14 zone de încãlzire. Zoele pot fi comandate independent dar, la
nevoie, toate zonele pot funcþiona ºi simultan.
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Pentru coordonarea a mai mult de 4 zone, este nevoie de utilizarea a douã sau mai multe receptoare. În acest caz ieºirile
releelor fãrã potenþial (NO; COM) vor fi conectate în paralel.
2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE A
PUNCTELOR DE CONEXIUNE ALE PILOTULUI
 Toate cele 4 zone au câte un conector de intrare (T1; T2; T3;
T4) pentru racordarea termostatelor, precum ºi un conector corespunzãtor de ieºire (Z1; Z2; Z3; Z4) pentru conectarea elementelor
de execuþie zonalã. Termostatul zonei 1 conectat la (T1) va comanda ieºirea zonei 1 pe conectorul (Z1), termostatul conectat la (T2)
va comanda ieºirea (Z2) ºamd.
La comanda termostatelor (T1; T2; T3; T4) pe ieºirile corespunzãtoare acestora va apare tensiunea de reþea de 230V, activând ele-
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mentele de execuþie zonalã (deschiderea valvelor de zonã, pornirea
pompelor etc.)
Pentru a uºura montajul, perechile de conectorii corespunzãtori
zonelor (T1-Z1; T2-Z2 etc.) sunt colorate iudentic.
 Zonele 1 ºi 2 au si o ieºire comunã (Z1-2). Pe aceastã ieºire
counã apare tensiunea de 230V dacã se cupleazã una dintre cele 2
termostate (T1) sau (T2), sau dacã se cupleazã ambele simultan.
Astfel devine posibilã încãlzirea unei zone (de ex. holul), care nu
are termostat propriu, dar care trebuie încãlzitã dacã se porneºte
încãlzirea oricãria dintre zonele 1 ºi/sau 2.
 Similar, zonele 3 ºi 4 au ºi ele o ieºre counã (Z3-4). Dacã se
cupleazã oricare dintre termostatele (T3) sau (T4), pe lângã ieºirile
(Z3) ºi (Z4), tensiunea de 230V apare ºi pe ieºrea counã (Z3-4).
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Astfel devine posibilã încãlzirea unei zone (de ex. baia), care nu
are termostat propriu, dar care trebuie încãlzitã dacã se porneºte
încãlzirea oricãria dintre zonele 3 ºi/sau 4.
 Existã ºi o ieºre comunã pentru toate zonele 1-4. Pe aceastã
ieºire apare tensiunea de 230V ori de câte ori se activeazã
unul/unele (sau toate) dintre termostatele zonelor (T1, T2, T3 sau
T4).
Astfel este posibilã încãlzirea unei zone, care nu are termostat
propriu, dar care trebuie încãlzitã simultan cu oricare dintre cele 4
zone.
Aceastã ieºire poate comanda, de asemenea, ºi o pompã centralã de circulaþie, care se va activa la cuplarea oricãruia dintre termostate.
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Atenþie! Activarea pornirii întârziate a cazanului va întârzia,
de asemenea, ºi pornirea acestei pompe. (Activarea acestei
întârzieri va fi descrisã în capitolul urmãtor.)
 Cele 4 zone au o ieºre comunã lipsitã de potenþial (NO; COM),
prin care se va comanda funcþionarea cazanului. Dacã se activeazã
oricare dintre termostatele zonelor 1, 2, 3 sau 4, pe lângã activarea
ieºirilor de zonã corespunzãtoare, se vor închide ºi contactele (NO;
COM) prodnind cazanul. Ieºirea NO; COM este prevãzutã ºi cu o
electronicã de întârziere. În cazul în care se utilizeazã valve termoelectrice cu funcþionare lentã, este necesarã protecþia pompei de
circulaþie dacã la pornirea acesteia toate valvele ar fi închise.
Aceastã protecþie se realizeazã prin întârzierea pornirii pompei, faþã
de momentul în care încep sã se deschidã valvele. Întârzierea este
activã dacã jumperul "DELAY" este pe poziþia ON.
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3. AMPLASAREA RECEPTORULUI ZONAL
Receptorul va fi amplasat în apropierea cazanului sau al sistemului de distribuþie a încãlzirii, ferit de acþiuni termice sau
mecanice, precum ºi de eventuali stropi de apã.
4. CONECTAREA ªI PUNEREA ÎN FUCNÞIUNE
 Slãbiþi ºuruburile de fixare aflate pe muchia inferioarã al dispozitivului ºi îndepãrtaþi capacul acestuia. Astfel devin vizibile
conectorii pentru termostate (T1... T4), ieºirile de zonã (Z1...4, Z1-2,
Z3-4, Z1-4), racordul la tensiunea de alimentare, ieºirea de cazan
NO;COM, precum ºi jumperul "DELAY".
 Marcaþi poziþia de montaj, în apropierea cazanului, sau a sistemului de distribuþie a încãlzirii ºi executaþi gãurile pentru montare.
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 Montaþi dispozitivul ºi efectuaþi racxodurile electrice cãtre termostate, elementele de execuþie zonalã, cazan ºi alimentare (vezi
fugura alãturatã).
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ieºirea cãtre cazan

racordul termostatelor

ieºiri de zonã

jumper de întârziere
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Racor de alimentare 230V

Atenþie! Tensiunea de funcþionare a termostatelor, elementelor
de execuþie zonale (valve, pompe) este dfe 230V. Curentul maxim
pe fiecare racord este de 1A (0,5A în cazul sarcinii inductive).
Conductele de legãturã se vor dimensiona pentru aceste caracteristici.
Conectorii receptorului COMPUTHERM Q4Z sunt dimensionate
pentru a permite conectarea a max. 2-3 echipamente (valve, pompe
etc) Dacã este necesarã conectarea a mai multe echipamente pe
aceeaºi ieºire de zonã (de ex. 4 valve), este necesarã urilizarea unui
element intermediar de legãturã (sumator de conexiune) care sã
permite conectarea conductelor necesare.
 Dacã utilizaþi în sistem valve termoelectrice cu funcþionare
lentã, protejaþi pompa de circulaþie a cazanului prin întârzierea
pornirii acesteia. Pentru acesta mutaþi jumperul "DELAY" pe poziþia
ON. (Din fabricã, acest jumper este pe poziþia OFF)
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 Dupã terminarea legãturilor, remontaþi ºi fixaþi capacul dispozitivului, cu ºuruburile de pe muchia inferioare.
 Alimetaþi dispozitivul cu tensiune de reþea.

11

5. UTILIZAREA RECEPOTORULUI ZONAL
Dupa realizarea legãturilor ºi conectarea la reþeaua de alimentare veþi putea porni echipamentul comutând comutatorul pe poziþia
ON. Funcþionarea acestuia este semnalizatã prin aprinderea LEDului roºu "POWER" ºi a celui albastru "A/M".
Acum, la comanda oricãruia dintre termostatele conectate, se va
activa conectorul zonei corespunzãtoare (se deschide valva zonalã,
se porneºte pompa de zonã) ºi se porneºte cazanul. (Dacã este
activatã pornirea întârziatã, activarea cazanului, precum ºi
alimetarea ieºirii Z1-4 cu 230V va fi întârziatã cu 4 minute).
Cu ajutorul butonului "A/M" (AUTO/MANUAL) se poate comuta
între funcþionarea automatã sau manualã a receptorului.
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Setarea de funcþionarea automatã (setarea din fabricã) este
semnalizatã prin luminarea LED-uli albastru de lângã butonul A/M.
Dacã, din orice motiv (termostat defect, baterii descãrcate), doriþi
comutarea în regim manual, apãsaþi butonul A/M.
Funcþionare manualã este semnalizatã prin stingerea LED-ului
albastru de lângã acest buton.
Reglarea încãlzirii pentru diferitele zone, în regim MANUAL,
(LED-ul albastru de lângã A/M stins) se realizeazã cu ajutorul
butoanelor de zonã numerotate. Prin apãsarea unui buton de zonã
se porneºte (se aprinde LED-ul roºu de lângã buton) sau se opreºte
(LED-ul roºu se stinge) funcþionarea zonei respective.
În regimul MANUAL, comanda de încãlzire a zonelor se realizeazã fãrã control termostatat, exclusiv cu comandã manualã.
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Ieºirea din regimul MANUAL se realizeazã apãsând din nou
butonul A/M, sau cu ajutorul butonului RESET.
LED-ul albastru A/M lumineazã din nou ºi zonele de încãlzire vor
fi comandate de termostatele zonelor respective.
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6. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE:









Receptorul poate fi comandat de la orice tip de termostat care
are releul de ieºire de 230V AC ºi curent minim 1A (0,5A în caz
de sarcinã inductivã)
Tensiune de alimentare: 230V AC; 50Hz
Putere absorbitã în regim de aºteptare: 0,5 W
Tensiunea pe ieºirile de zonã: 230V AC; 50Hz
Curent maxim pe ieºirile de zonã: 1A (0,5A sarcinã inductivã)
Sarcina maximã pe ieºirea de cazan: 230V AC; 50Hz; 5A (2A
sarcinã inductivã)
Întârzierea pornirii cazanului:4 min.
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Echipamentul Computherm Q4Z a fost produs conform directivelor U. E.
EMC89/336/EEC; LVD 73/23/EEC; 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC.
Poartã marcajul
.
Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României.
ISO 9001
COMPUTHERM®
Wireless Thermo Control System
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