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Garancija 
 
Naše izdelke nenehno razvijamo in zato si pridržujemo pravico, da jih lahko vsak čas, 
brez vnaprejšnjega naznanila spremenimo. 
 
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za točnost ali pravilnost sledečih navodil za 
uporabo. Ne jamčimo vam, da bodo naši izdelki ustrezali točno določenim zahtevam 
kupcev. Pravica kupcev do povračila škode je izključena, če se izdelek namerno ali iz 
malomarnosti poškoduje.  
 
 
 
Opozorilni znaki 
 

Naprava sme biti vgrajena in dana v pogon le s strani strokovno 
usposobljenega osebja, ki je seznanjeno z vgradnjo, zagonom in 
obratovanjem tega izdelka. Predpostavljen je ustrezen transport in 
strokovno korektno skladiščenje naprave. 
 
 
Naprava je predvidena za visokonapetostne inštalacije. Pri priključitvi in 
servisiranju je potrebno dosledno upoštevati varnostne predpise. 
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1 Upravljanje 
 

Regulator vsebuje že vnaprej predpisane delovne temperature  in časovne programe. 
Pri zagonu je na regulatorju potrebno nastaviti trenutni čas in datum ( poglavje 1.5). 
 

1.1 Upravljalni elementi 
 
Elementi za upravljanje so razvrščeni na sprednji strani regulatorja in so zaščiteni z vratci 
iz plastičnega stekla, pod katerimi je shranjeno kratko navodilo. 
 

1.1.1 Gumb za upravljanje  
 
Gumb za upravljanje 
 
Vrtenje  :  
Prikazovanje, izbiranje parametrov in funkcijskih 
blokov 
 
Pritiskanje   : 
Potrjevanje opravljene izbire ali nastavitve 

 
 

1.1.2 Vrtilno stikalo 
 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« 

Preklop v nastavitveni in parameterski nivo 
 
Časi delovanja sanitarna voda-cirkulacijska 
črpalka 
Želena vrednost temperature sanitarne vode 

Želena dnevna temperatura (nazivna sobna       
temperatura) 
Želena nočna temperatura (reducirana sobna    
temperatura) 
Časi delovanja ogrevanja 

Sistemski čas: nastavljanje časa, datuma in leta 

Preklop v informacijski nivo 
(Priklic merilnih vrednosti in njihovih želenih in 
mejnih vrednosti)  
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Vrtilno stikalo »način obratovanja« 

 

Ročno obratovanje: Regulacijski ventil zapira 

Ročno obratovanje: Regulacijski ventil miruje 

Ročno obratovanje: Regulacijski ventil odpira 
Regulacijsko obratovanje izklopljeno, deluje samo 
zaščita pred zmrzovanjem 
Ogrevanje sanitarne vode vključeno; gretje 
izključeno 
Nočno obratovanje (reducirano) 

Dnevno obratovanje (nazivno) 
Avtomatsko obratovanje (Delovanje po časovnem(-
ih) programu(-ih)) 

 
 

1.2 Načini obratovanja 
 
 
Dnevno obratovanje (nazivno) 
 
Regulacija poteka po nazivnih nastavitvah, neodvisno od nastavljenega časa delovanja in 
nastavljenega poletnega načina obratovanja. 
 
 
Nočno obratovanje (reducirano) 
 
Regulacija poteka po nastavitvah relevantnih želenih vrednosti za reducirano obratovanje, 
neodvisno od nastavljenega časa delovanja. 
 
 
Avtomatsko obratovanje 
 
Znotraj nastavljenih časov delovanja se postavi v nazivno obratovanje, zunaj časov 
delovanja se postavi v reducirano delovanje, če je odvisnost od zunanje temperature 
izključena. Regulator avtomatsko preklaplja med obema vrstama obratovanja. 
 
 
Ročno obratovanje − 0 + 
 
Ročno krmiljenje ventilov in črpalk (  poglavje 3). 
Tovarniško je obtočna črpalka nastavljena na trajni tek. 
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1.3 Prikazovalnik 
 
Prikazovalnik med obratovanjem prikazuje čas in informacije o delovanju regulatorja.  Čas 
delovanja je prikazan z črnimi kvadrati pod nizom številk. Simboli zaznamujejo obratovalni 
status regulatorja. 
                   

 
 
1  Avtomatsko delovanje 

2  Prazniki  

3  Dnevno obratovanje 
    (nazivno) 

4   Počitnice 

5   Nočno obratovanje 
    (reducirano) 

6   Poletno obratovanje 

7   Zaščita pred zamrznitvijo  

8   Ročno obratovanje  

9   Motnja v obratovanju  

10 Zahteva po ogrevanju  

11 Ventil HK 
     Odprt (leva puščica)  
     Zaprt (desna puščica)  

12  Obratovanje črpalk 
     1 Ogrevalna črpalka UP 
     2 Izmenjalno polnila   
        črpalka TLP 
     3 Polnilna črpalka  
        boilerja SLP 
     4 Cirkulacijska črpalka ZP 

13  Zahteva po pripravi       
      sanitarne vode 

14  Ventil TW 
      Odprt (leva puščica)  
      Zaprt (desna puščica) 
 

Slika 1 · Simboli 

 
Status regulatorja se lahko poišče v uporabniškem nivoju (  poglavje 1.4). 
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1.4 Iskanje podatkov 
 
Čas in vrednosti temperatur priključenih tipal in njihove želene vrednosti lahko poiščete v 
informacijskem nivoju.   
 
Potek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj INFO. 
Prikaz: čas _ _:_ _ 

 
 Ena za drugo se na prikazovalniku glede na nastavitev regulatorja prikazujejo 
različne podatkovne točke: 

 

 

Sobna temperatura, RS 

Zunanja temperatura, AS 

Temperatura na tipalu dovoda VS1, ogrevalni krog / 
primar izmenjevalnika 

Temperatura na tipalu povratka RüS 

Temperatura na tipalu dovoda VS2, krog sanitarne 
vode (Naprave 3 do 5) 

Temperatura bojlerja (Naprave 2 do 4) 

Temperatura na tipalu povratka RüS_TW (Naprava 5) 
 

 
 
 

 Primerjati želeno/mejno vrednost in dejansko vrednost 
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1.5 Nastavljanje sistemskega časa 
 
Aktualni čas in datum je potrebno nastaviti takoj po zagonu in po izpadu elektrike za več 
kot 24 ur. To je primer, ko čas utripa. 
 
Potek nastavljanja: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« 

obrnemo na podatkovno točko  »Sistemski 
čas«. Prikaz: trenutni čas 
 
Sistemski čas prenesemo v urejevalni način. 

 utripa 
 

Nastavljanje ure. 
 
Potrjevanje ure. 
Prikaz: datum (dan.mesec) 
 

Datum prenesemo v urejevalni način. 
 utripa 

Nastavljanje datuma. 
 
 
Potrjevanje datuma. 
Prikaz: letnica  
 
Letnico prenesemo v urejevalni način. 

 utripa 
 

Nastavljanje letnice. 
 
Potrjevanje letnice. 
Prikaz: čas  
 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« 
zavrtite nazaj na položaj INFO. 
Prikaz: čas 
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1.6 Prilagajanje časov delovanja 
 
Za vsak dan v tednu se lahko nastavi  tri obdobja delovanja. Kadar eno obdobje delovanja 
ni potrebno, morata biti začetni in končni čas tega obdobja delovanja identična.  
 
Časi delovanja ogrevanje in sanitarna voda-cirkulacijska črpalka se izberejo s pomočjo 
gornjih vrtilnih stikal: 
 
 
  Časi delovanja___________________________Položaj 

  Ogrevanje                                                                   

  Sanitarna voda-cirkulacijska črpalka                                                                    
 

 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Časi delovanja segrevanja sanitarne vode se nastavljajo na parameterskem nivoju PA2 
analogno s časi delovanja gretja in cirkulacijske črpalke sanitarne vode. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Parameter_____________________  WE*__ Zaloga vrednosti_________________________ 
  Obdobje / dan                                       1            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  z 1-7=dnevno 
                                                                              1=ponedeljek, 2=torek,…, 7=nedelja 
  Začetek prvega obdobja delovanja       07:00   00:00…24:00 ur; v 30-minutnih-korakih 
  Konec prvega obdobja delovanja          22:00   00:00…24:00 ur; v 30-minutnih-korakih 
  Začetek drugega obdobja delovanja     22:00   00:00…24:00 ur; v 30-minutnih-korakih 
  Konec drugega obdobja delovanja        22:00   00:00…24:00 ur; v 30-minutnih-korakih 
  Začetek tretjega obdobja delovanja       22:00  00:00…24:00 ur; v 30-minutnih-korakih 
  Konec tretjega obdobja delovanja____ 22:00_00:00…24:00 ur; v 30-minutnih-korakih _______ 

* Tovarniška nastavitev (Werkseinstellung – WE) velja za ogrevanje (položaj stikala  ). 



 

       
                  EB 5433 

Navodila za vgradnjo in obratovanje  V1.0 GIA-S, Grosuplje 

12 

 
 
 
Potek nastavljanja:          Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« 

obrnemo na podatkovno točko  »časi delovanja«. 
Prikaz: 1 

Za vnos posameznih dni sledite navodilom v sivem okviru v enakem zaporedju. 
 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko INFO. 
Prikaz: čas 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Ne uporabljajte nivoja 1-7 za kontrolo nastavljenih časov delovanja, ker se v tej 
podatkovni točki prikazujejo samo časi delovanja za ponedeljek. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
  

       Izberemo Časovno obdobje / dan za čase  
         delovanja. 
         1-7=dnevni 
         1=ponedeljek, 2=torek, …, 7=nedelja  
 
 
 
 

     Časovno obdobje / dan prenesemo v 
urejevalni način. 

        Prikaz: 1*, START 
*Prikaz 1 (2, 3) označuje prvo (drugo, tretje) 
obdobje delovanje. 

 

     Začetni čas prenesemo v urejevalni način. 
         in  utripata. 
 

     Nastavljanje začetnega časa.  
         (30-minutni-koraki). 
 

     Potrjevanje začetnega časa. 
        Prikaz: STOP   
  

     Nastavljanje končnega časa. 
         (30-minutni-koraki).        

     Potrjevanje končnega časa. 
        Prikaz: 2, START   
        Drugo časovno obdobje delovanja se bo 
        nastavilo analogno glede na prvega.  

     Izberemo prikaz End. 
     Zapustimo odprto podatkovno točko     

        časovno obdobje / dan. 
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1.6.1 Vnos praznikov 
 
Ob praznikih veljajo nedeljske nastavitve časov delovanja. Nastaviti je možno največ 20 
praznikov. 
 
 
 

 
  

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« 
zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa           

 Nastavite geslo. 

 Potrdite geslo. 
     Prikaz: PA 1 

 Izberite patrametrirni nivo PA-SYS. 
 Odprite patrametrirni nivo PA-SYS. 
 Izberite podatkovno točko »prazniki« 

     Prikaz:  
 Odprite podatkovno točko »prazniki«. 
 Po potrebi izberite prikaz  - - . - -.    

Potek nastavljanja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Praznike prenesite v urejevalni način. 
      utripa 
 

    Nastavite praznike. 
     Potrdite praznike. 

 
 
Za vnos naslednjih praznikov ponovno izberite prikaz - -.- - in ponovite korake v sivem 
okviru. 
 

   Izberite prikaz End. 
 

   Zapustite parametrirni nivo. 
       Prikaz: CO1 

 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 

 
 
 
 

Parameter__________________       WE________Nivo / Zaloga vrednosti_______________ 
Prazniki                                                 -                    PA-SYS /  01.01. do 31.12  
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_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Prazniki, ki niso prirejeni stalnemu datumu, morajo biti izbrisani najpozneje na koncu leta, 
tako da ti ne bodo avtomatično prevzeti za naslednje leto. 
______________________________________________________________________________________                                       _ 
 
 
Izbris praznikov: 
 

   V podatkovni točki »prazniki« izberite praznik, ki ga želite izbrisati. 
 

   Potrdite izbiro. 
 

   Izberite prikaz  - - . - - (prikaz - - . - - leži med 31.12 in 01.01). 
 

   Izbrišite praznik. 
 

1.6.2 Vnos počitnic 
 
V času počitnic deluje naprava trajno v reduciranem načinu. Naprava je zaščitena pred 
zamrznitvijo. Nastaviti je možno največ 10 počitniških terminov. 
 
 
 

 
Postopek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa           

 Nastavite geslo. 

 Potrdite geslo. 
     Prikaz: PA 1 

 Izberite patrametrirni nivo PA-SYS. 
 Odprite patrametrirni nivo PA-SYS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameter__________________       WE________Nivo / Zaloga vrednosti_______________ 
Termin počitnic (START, STOP)          -                    PA-SYS /  01.01. do 31.12  
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    V razširjenem nivoju izberite 
parameter »počitnice«.  
Prikaz:  

    Odprite parameter »počitnice«. 
        Prikaz: START 

     Po potrebi izberite prikaz  - - . - -.    
    Začetek počitnic prenesite v   

        urejevalni način.      
        START  in  utripata. 
 

    Nastavite začetek počitnic. 
     Potrdite začetek počitnic. 

         Prikaz: STOP, začetek počitnic 
    Nastavite konec počitnic. 
     Potrdite konec počitnic. 

 
 
Za vnos naslednjih počitnic ponovno izberite prikaz - - . - - in ponovite korake v sivem 
okviru tekstu. 
 

   Izberite prikaz End. 
 

   Zapustite parametrirni nivo. 
       Prikaz: CO1 

 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Vnesena časovna razdobja počitnic morajo biti izbrisana najpozneje na koncu leta, tako 
da ta ne bodo avtomatično prevzeta za naslednje leto. 
______________________________________________________________________________________                                       _ 
 
 
Izbris počitnic: 
 

   V podatkovni točki »počitnice« izberite začetek počitnic, ki jih želite izbrisati. 
 

   Potrdite izbiro. 
 

   Izberite prikaz  - - . - - (prikaz - - . - - leži med 31.12 in 01.01). 
 

   Izbrišite počitnice 
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1.7 Nastavljanje želenih vrednosti temperatur 
 
Za ogrevalna kroga lahko regulatorju določimo želeno sobno temperaturo za dan (želena 
dnevna temperatura) in za noč (želena nočna temperatura). 
V krogu sanitarne vode se nastavi temperatura, na katero naj bi se ogrela sanitarna voda. 
 
Želene vrednosti temperatur za zahtevane regulacijske kroge se nastavlja s pomočjo 
gornjih vrtilnih stikal: 
 
 
_Želena temperatura___________                         Položaj    

Želena dnevna temperatura  
                                                   
Želena nočna temperatura 
 
Želena vrednost temperature sanitarne vode      
 

 
 
 
 

 
 
Potek nastavljanja: 
 
        Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj »želena 

temperatura«. 
        Prikaz: vrednost temperature 

     Želeno vrednost prenesite v urejevalni način. 
 Prikaz utripa. 

 
    Nastavite vrednost želene temperature. 

         
    Potrdite želeno temperatruro. 

 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parameter____________                                  WE______Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti____ 
Želena dnevna temperatura                               20°C          10 do 40°C 
Želena nočna temperatura                                 15°C          10 do 40°C 
Želena vrednost temperature sanitarne vode     45°C         min do max. temp. sanit. vode           
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2 Zagon 
 
Spremembe nastavitev regulatorja, ki so opisane v tem poglavju je možno izvajati samo 
po vnosu veljavnega gesla. 
 
Veljavno geslo je napisano na strani 82.  Da bi preprečili nepooblaščeno uporabo gesla, 
ga čimprej izrežite ali prekrite.  

2.1 Nastavljanje označevalne številke naprav 
 
Obstaja 5 različnih hidravličnih variant priklopa. Vsaka naprava je reprezentirana z  
označevalno številko naprave. Naprave so predstavljene v poglavju 4.  Razpoložljive 
funkcije regulatorja so opisne v poglavjih 5, 6 in 7. 
 
S spremembo označevalne številke naprave se ponastavijo prej nastavljeni funkcijski bloki 
iz tovarniških nastavitev delovanja (WE). Parametri funkcijskih blokov in nastavitve v 
nastavitvenem nivoju ostanejo nespremenjene.  
Označevalna številka naprave se nastavi v nastavitvenem nivoju. 
 
Potek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa          

 Nastavite veljavno geslo. 
 Potrdite geslo. 
  Prikaz: PA1 
 Izberite prikaz Anl. 
 Poiščite aktualno označevalno številko naprave. 
 Prenesite označevalno številko naprave v urejevalni način. 
 Anl utripa. 
 Uredite označevalno številko naprave.  
  Potrdite označevalno številko naprave. 

        Prikaz: End. 
    Zapustite podatkovno točko. 

 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 
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2.2 Vklop in izklop funkcij 
 
Funkcija se vklopi z pripadajočim funkcijskim blokom. Številko funkcijskega bloka 
predstavlja niz številk 0 do 24 v zgornjem delu prikazovalnika. Pri pozivu nastavitvenega 
nivoja so vključeni funkcijski bloki označeni z črnim kvadratkom desno pod številko 
funkcijskega bloka. Funkcijski bloki so obrazloženi v poglavju 12.1. 
 
Funkcije so urejene po temah:  
 CO1: ogrevalni krog  
 CO2: ogrevalni krog sanitarne vode 
 CO-SYS: razširjene naprave 

 
 
Potek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa          

 Nastavite veljavno geslo. 
 Potrdite geslo. 
  Prikaz: PA1 
Izberite nastavitveni nivo. 
Odprite nastavitveni nivo. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Izberite funkcijski blok. 
       Vključeni funkcijski bloki so označeni z »- 1«. 
       Izključeni funkcijski bloki so označeni z »- 0«.  
 

    Funkcijski blok prenesite v nastavljalni način. 
       F_ utripa 
 

   Vklopite funkcijski blok. 
        Prikaz: F_ - 1   
 
            ali: 

   Izklopite funkcijski blok. 
        Prikaz: F_ - 0 
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Za nastavljanje nadaljnjih funkcijskih blokov ponovite korake v sivem okviru. 
 

 Izberite prikaz End.   
  Zapustite nastavitveni nivo. 

 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Prevzemite nastavitve. 
        Če funkcijski blok ni zaklenjen, lahko nastavljamo dodatne parametre  

funkcijskega bloka. 
        Potek nastavljanja: 

1. Odprite podatkovno točko. 
2. Opravite spremembo in jo potrdite. 
3. Po potrebi bodo prikazani naslednji parametri funkcijskega bloka. Ko so 

nastavljeni vsi parametri funkcijskih blokov, izberite prikaz End in ga potrdite. 
Odprti funkcijski blok bo zapuščen. 

 

        Vključeni funkcijski blok se bo prikazal kot črn kvadrat v zgornjem robu 
        prikazovalnika desno pod številko funkcijskega bloka. 
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2.3 Spreminjanje parametrov 
 
Odvisno od nastavljene številke naprave in aktivnih funkcij niso dostopni vsi parametri, ki 
so navedeni v listi parametrov v dodatku (poglavje 12.2). 
 
Parametri so urejene po temah:  
 PA1: ogrevalni krog  
 PA2: ogrevalni krog sanitarne vode 
 PA-SYS: prazniki in počitnice 

 
 
Potek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa          

 Nastavite veljavno geslo. 
 Potrdite geslo. 
   Prikaz: PA1 
 Izberite parametrirni nivo. 
 Odprite parametrirni nivo. 

 

   
 
 
 

Za nastavljanje nadaljnjih parametrov ponovite korake v sivem okviru. 
 Izberite prikaz End.   
  Zapustite parametrirni nivo. 

 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Izberite parameter. 
    Parameter prenesite v nastavljalni način. 
   Nastavite parameter. 
    Potrdite parameter. 
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2.4 Umerjanje tipal 
 
Inicializacija priključenih tipal poteka v nastavitvenem nivoju CO-SYS. 
 
Velja::  
 CO-SYS  F02 – 1: Pt1000-tipala 
 CO-SYS  F02 – 0: PTC-tipala (tovarniška nastavitev) 

 
Vrednosti upornosti tipal so na strani 82. 
 
Če se temperaturne vrednosti prikazane na regulatorju ne ujemajo z dejanskimi 
temperaturami, se lahko spremenijo oz. na novo nastavijo merilne vrednosti priključenih 
tipal. Pri umerjanju tipala spremenimo aktualno prikazano vrednost tipala tako, da jo 
uskladimo z vrednostjo izmerjene temperature (primerjalna vrednost) neposredno na 
merilnem mestu. 
Umerjanje vključimo z F08 v nivoju CO-SYS. 
Napačno izvedeno umerjanje se lahko izbriše z F08 – 0. 
 
Potek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa          

 Nastavite veljavno geslo. 
 Potrdite geslo. 
 Prikaz: PA1 
Izberite nastavitveni nivo CO-SYS. 
Odprite nastavitveni nivo CO-SYS. 

Izberite funkcijski blok F08. 
Prenesite funkcijski blok F08 v nastavljalni način. 
Vklopite funkcijski blok F08 (F08 - 1). 
Potrdite nastavitev funkcijskega bloka. 
Izberite simbol tipala: 

 
 

 
 

Sobno tipalo RS 
 

 
Zunanje tipalo AS 
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 Tipalo na dovodu VS1 

 
Tipalo na povratku RüF 

 
Tipalo na dovodu VS2 (Naprave 3 do 5) 

 
Tipalo v bojlerju SS1 

 
Tipalo v bojlerju SS2 

 
Tipalo na povratku RüS_TW 

 
        
Prenesite izmerjeno vrednost v nastavljalni način.  
Popravite izmerjeno vrednost. 

 Za primerjalno vrednost se mora odčitati dejansko temperaturo na termometru, ki je  
       nameščen neposredno na merilnem mestu. 

Potrdite popravljeno izmerjeno vrednost. 
Umerjanje naslednjih tipal poteka analogno.  

Izberite prikaz End.   
Zapustite funkcijski blok F08. 
Izberite prikaz End.  
Zapustite nastavitveni nivo CO-SYS. 

 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 
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2.5 Nastavljanje tovarniških nastavitev 
 
Vse parametre – tudi parametre funkcijskih blokov – se lahko postavi nazaj na tovarniške 
nastavitve (Werkseinstellung – WE).  
 
Potek nastavljanja: 
  

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj COPA. 
Prikaz: 0, NR utripa          

 Nastavite geslo. 
 Potrdite geslo. 
Izberite nastavitveni nivo CO-SYS. 
Odprite nastavitveni nivo CO-SYS. 

Izberite funkcijski blok F09. 
Prenesite funkcijski blok F09 v nastavljalni način. 
Izberite nastavitev F09 - 1. 
Parametre postavite nazaj na tovarniške nastavitve. 
Izberite prikaz End. 
Zapustite nastavitveni nivo CO-SYS. 

 
Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite nazaj na podatkovno točko 
INFO. 
Prikaz: čas 
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3   Ročno obratovanje 
 
 V ročnem obratovanju je možno nastavljanje vseh izhodov, glej načrt priključitve  
 (  poglavje 11). Če se izbere ročno delovanje s pomočjo vrtljivega stikala «način 
obratovanja», se mora nahajati vrtilno stikalo «nastavljanje in parametriranje» na položaju 
INFO - samo tako se lahko posega na nivo črpalk s pomočjo gumba za upravljanje. 
                   
Potek nastavljanja: 
 

Vrtilno stikalo »nastavljanje in parametriranje« zavrtite na položaj INFO. 
Vrtilno stikalo »način obratovanja« zavrtite na +, 0 ali -. 
Prikaz:   
 
Izberite nivo črpalk PU: 
Odprite nivo črpalk PU. 

         Prikaz: PU 1 – 0 / PU 1 – 1: vklop / izklop ogrevalne črpalke 
Izberite črpalko: 
PU 1: ogrevalna črpalka 
PU 2: izmenjalno polnila črpalka (TLP) 
PU 3: polnilna črpalka boilerja SLP (Ventil sanitarne vode odprt / naprava 5) 
PU 4: cirkulacijska črpalka ZP         (Ventil sanitarne vode zaprt / naprava 5) 
PU 5: binarni izhod BA                    (ZP / naprava 5) 
 

Potrdite izbiro. 
         PU utripa. 

 

Vklop izhoda: 
  PU_-0: črpalka/izklop binarnega izhoda 
  PU_-1: črpalka/vklop binarnega izhoda 

 
Prevzemite nastavitev. 

         Spremenjene vrednosti se ohranijo toliko časa, dokler je vklopljeno ročno 
         obratovanje. 
Izberite prikaz End. 
Zapustite nivo črpalk PU. 

 
         Zavrtite spodnje vrtilno stikalo na želeni položaj delovanja. 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
S postavitvijo vrtljivega stikala na položaj »Ročno obratovanje« (+ 0 -) se istočasno 
postavi PU1 -1. Vsi ostali izhodi so izključeni. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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4 Naprave 
 
Na razpolago je 5 različnih naprav. Lahko so zastavljene kot primarne ali sekundarne 
naprave. Bistvene hidravlične razlike med primarnim in sekundarnim napravami 
(Nadomestilo toplotnega izmenjevalnika v ogrevalnem  krogu/krogu sanitarne vode z 
mešalnim ventilom) prikazuje slika 2. Nastavitve regulatorja se ne smejo spreminjati. 
 

 

 
Slika 2 · pretvorba med primarno in sekundarno napravo 

 
 
 
 

Primarna naprava, indirektno 

Sekundarna naprava

Primarna naprava, direktno 
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Kotlovna naprava: 
Iz naprav 1 do 3 se lahko nastavi 1-stopenjsko kotlovno napravo.  
Kotel je krmiljen z dvotočkovnim izhodom (CO-SYS  F05 – 0). 

 

 
Slika 3 · koncept kotlovne naprave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-stopenjski
kotel
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Naprava 1 

 

Tovarniške nastavitve 
CO1  F01       -0 (brez RS) 
CO1  F07 -1 (z AS) 
CO-SYS  F01   -1 (z RüS) 
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Naprava 2 

 

Tovarniške nastavitve 
CO1  F01 - 0 (brez RS) 
CO1  F07 - 1 (z AS) 
CO2  F01 - 1 (z SS1) 
CO2  F02 - 0 (brez SS2) 
CO-SYS  F01 - 1 (z RüS) 
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Naprava 2, nastavitev z odstopanjem od WE (tovarniških nastavitev) 

 

Drugačne nastavitve od WE (tovarniških nastavitev) 
CO2  F10 - 0 (prednost ogrevanja sanitarne vode) 
CO2  F06 - 1, Izbira 2 (nastavljanje preklopnega ventila in UP) 
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Naprava 3 

 

Tovarniške nastavitve 
CO1  F01 - 0 (brez RS) 
CO1  F07 - 1 (z AS) 
CO2  F01 - 1 (z SS1) 
CO2  F02 - 1 (z SS2) 
CO2  F03 - 0 (brez VS2) 
CO-SYS  F01 - 1 (z RüS) 
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Naprava 4 

 

Tovarniške nastavitve 
CO1  F01 - 0 (brez RS) 
CO1  F07 - 1 (z AS) 
CO2  F01 - 1 (z SS1) 
CO2  F02 - 1 (z SS2) 
CO2  F09 - 0 (brez VS2) 
CO-SYS  F01 - 1 (z RüS) 

_______________________________________________________________________  
Pomembno: 
Polnilna temperatura se regulira z mehanskim regulatorjem (Regulator brez pomožne 
energije (RoH)). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Naprava 5 

 

Tovarniške nastavitve 
CO1  F01 - 0 (brez RS) 
CO1  F07 - 1 (z AS) 
CO2  F11 - 1 (Sistem zbiralnika 3-točkovno reguliran) 
CO2  F12 - 1 (z RüS_TW) 
CO-SYS  F01 - 1 (z RüS) 

 
Z nastavitvijo CO2  F11 - 0 se namesto 3-točkovnega regulacijskega ventila TW 
konfigurira termoventil. 
Zahteva z CO-SYS  F11 - 1 se obdela izključno v ogrevalnem tokokrogu. 
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Naprava 5, nastavitev z odstopanjem od WE (tovarniških nastavitev) 

 

Drugačne nastavitve od WE (tovarniških nastavitev) 
CO2  F14 - 1 (Pretočni sistem s pretočnim tlačnim stikalom) 
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5        Funkcije ogrevalnega kroga 
 
Razpoložljive funkcije so odvisne od izbrane številke naprave. 

5.1 Regulacija v odvisnosti od vremena 
 
Pri regulaciji v odvisnosti od vremena  se temperatura dotoka nastavi v odvisnosti od 
zunanje temperature. Želeno vrednost temperature dotoka kot funkcijo zunanje 
temperature določa ogrevalna karakteristika (  slika 4). Zunanjo temperaturo, ki jo 
potrebujemo za regulacijo lahko izmerimo na zunanjem tipalu ali jo prejmemo s pomočjo 
signala 0 do 10V.  
 

Slika 4 - naraščajoče karakteristike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tVL      temperatura dotoka 
 
tA       zunanja temperatura 

 
Funkcije                                                               WE           Nastavitev 
Zunanja temperatura tA                                         1              CO1  F07 – 1  
Če želimo prejeti zunanjo temperaturo alternativno s pomočjo signala 0 do 10 V, je potrebno 
dodatno nastaviti: 

Funkcije                                                               WE           Nastavitev 
Zunanja temperatura 0 do 10 V na vhodu UE      0              CO1  F08 – 1 

Zunanja poraba, obdelava porabe                        0              CO-SYS  F11 – 0 
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5.1.1 Naraščajoče karakteristike 
 
Načelno obstaja sledeča zveza: padec zunanje temperature povzroči dvig temperature 
dotoka. Z variacijo parametrov nagib in nivo se lahko karakteristiko prilagodi 
induvidualnim potrebam. Povišan nagib ima za posledico povišano naraščanje 
temperature dotoka; neznaten nagib pa nižjo temperaturo dotoka. Parameter nivo premika 
karakteristiko vzporedno gor ali dol. 
Izven časa delovanja se za regulacijo uporabijo reducirane želene vrednosti. Reducirana 
želena vrednost dotoka sledi razliki med želeno dnevno temperaturo (nazivna  sobna 
temperatura) in želeno nočno temperaturo  (reducirana sobna temperatura). Parameter 
maksimalna temperatura dotoka (maximale Vorlauftemperatur) in minimalna temperatura 
dotoka (minimale Vorlauftemperatur) omejuje temperaturo dotoka navzgor in navzdol. 
Za omejitev temperature povratka vode se lahko izbere ločeno karakteristiko naraščanja 
 
Primeri za nastavitve karakteristik: 

 Stara zgradba, izvedba radiatorjev 90/70:      nagib ca. 1,8 
 Novogradnja, izvedba radiatorjev 70/55:        nagib ca. 1,4 
 Novogradnja, izvedba radiatorjev 55/45:        nagib ca. 1,0 
 Ogrevanje tal odvisno od položitve:                nagib manjši od 0,5 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Zlasti pri regulaciji brez sobnega tipala velja, da nastavljene sobne temperature za dan 
(želena dnevna temperatura) in za noč (želena nočna temperatura) zadovoljivo delujejo 
samo z ogrevalno karakteristiko, ki je prilagojena na zgradbo/izvedbo grelnih površin. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Funkcije WE Nastavitev 
Karakteristika 0 CO1  F04 – 0  

 

Parameter WE Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti 
Želena dnevna temperatura 20 °C 10 do 40 °C 
Želena nočna temperatura 15 °C 10 do 40 °C 

 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Nagib (Steigung), dotok 1,8 PA1 / 0,2 do 3,2 
Nivo (Niveau), dotok 0 °C PA1 /  -30 do 30 °C 
Minimalna temperatura dotoka 20 °C PA1 / 20 °C do maksimalne temp. dotoka 
Maksimalna temperatura dotoka 90 °C PA1 / minimalna temp. dotoka do 130 °C  
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5.1.2 4-točkovna-karakteristika 
 
S pomočjo 4-točkovne-karakteristike lahko definiramo lastno ogrevalno karakteristiko.  
4-točkovna-karakteristika se definira z štirimi točkami za zunanjo temperaturo, 
temperaturo dotoka in temperaturo povratka. Razlika znižanja v točkah 2 in 3 določa, 
okrog katerih vrednosti bo temperatura dotoka zmanjšana zunaj časov delovanja. 
Parameter maksimalna temperatura dotoka (maximale Vorlauftemperatur) in minimalna 
temperatura dotoka (minimale Vorlauftemperatur) omejuje temperaturo dotoka navzgor in 
navzdol. 
  
 

 
 
Slika 5  · 4-točkovna-karakteristika 

 
 
 
 
 
 

P1 … P4   točke 1 do 4 
tVL              temperatura dotoka  
tA               zunanja temperatura 
… min       minimalna tVL 
… max      maksimalna tVL 
-----           reducirana            
                 temperatura  
                 dotoka 

 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Pri izbiri 4-točkovne-karakteristike nista parametra želena dnevna temperatura in želena 
nočna temperatura več na razpolago. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Funkcije WE Nastavitev 
Karakteristika 0 CO1  F04 – 1 

 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Zunanja temperatura točka 1 -15 °C PA1 / -30 do 50 °C 
 točka 2 -5 °C  
 točka 3  5 °C  
 točka 4 15 °C  
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Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Temperatura dotoka točka 1 70 °C PA1 / 20 do130 °C 
 točka 2 55 °C  
 točka 3 40 °C  
 točka 4 25 °C  
 

Temperatura povratka 
 

točka 1 do 4 
 

65 °C 
 

PA1 / 20 do 90 °C 
 

Razlika znižanja 
 

točka 2, 3 
 

15 °C 
 

PA1 / 0 do 50 °C 
 

 

5.2 Regulacija konstantne vrednosti 
 
Temperaturo dovoda lahko med časi delovanja reguliramo na konstantno želeno 
vrednosti. Izven časov delovanja se bo regulirala reducirana temperatura dotoka. V ta 
namen se bo pod želeno dnevno temperaturo nastavila nazivna temperatura dotoka in 
pod želeno nočno temperaturo reducirana temperatura dotoka. 
Funkcije WE Nastavitev 
Zunanje tipalo tA 0 CO1  F07 – 0 

 

Parameter WE Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti 
Želena dnevna temperatura 50 °C 0 do130 °C 
Želena nočna temperatura 30 °C 0 do130 °C 

 

5.3 Izklopitev odvisnosti od zunanje temperature 
 

5.1.2 Vrednost izklopa  - nazivno obratovanje 
 
Prekoračitev mejne vrednosti zunanje temperature vrednost izklopa  - nazivno 
obratovanje nemudoma ustavi delovanje zadevnega ogrevalnega kroga. Ventil se zapre in 
črpalka se izklopi po poteku časa obratovanja po izklopu ogrevalne obtočne črpalke. Pri 
nedoseganju mejne vrednosti (z odbitkom 0,5 °C preklopne diference) se takoj vklopi 
ogrevalno obratovanje. 
 
Po tovarniških nastavitvah preklopi naprava v toplejši letni čas pri zunanji temperaturi 22 
°C. 
Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Vrednost izklopa  - nazivno obratovanje 22 °C PA1 / 0 do 50 °C 
Čas obratovanja po izklopu ogrevalne 
obtočne črpalke 180 s PA1 / 15 do 2400 s 
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5.3.2 Vrednost izklopa – reducirano obratovanje 
 
Prekoračitev mejne vrednosti zunanje temperature med reduciranim obratovanjem 
vrednost izklopa  - reducirano obratovanje nemudoma ustavi delovanje ogrevalnega 
kroga. Ventil se zapre in črpalka se izklopi po poteku časa obratovanja po izklopu 
ogrevalne obtočne črpalke. Pri nedoseganju mejne vrednosti (z odbitkom 0,5 °C 
preklopne diference) se takoj vklopi ogrevalno obratovanje. 
 
Po tovarniških nastavitvah se zaradi varčevanja z energijo naprava izklopi pri zunanji 
temperaturi 15 °C. Pri nastavitvi pa naj se računa, da naprava zjutraj potrebuje nekaj 
časa, da segreje stavbo (  ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature, poglavje 5.5) 
 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 

Vrednost izklopa  - reducirano obratovanje 15 °C PA1 / vrednost vklopa  - nazivno 
obratovanje do 50 °C 

Čas obratovanja po izklopu ogrevalne 
obtočne črpalke 180 s PA1 / 15 do 2400 s 

 

5.3.3 Vrednost vklopa – nazivno obratovanje 
 
Če se ogrevalni krog nahaja v reduciranem obratovanju, se bo avtomatsko prestavil v 
nazivno obratovanje, ko bo zunanja temperatura nižja od mejne vrednosti vklopa – 
nazivno obratovanje. Prekoračitev mejne vrednosti spet zažene reducirano obratovanje.  
 
To funkcijo se vključi pri večjem mrazu, za preprečevanje močne ohladitve stavbe med 
obdobji nedelovanja pri nizkih zunanjih temperaturah. 
 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 

Vrednost vklopa  - nazivno obratovanje -15 °C PA1 / -30 °C do vrednost izklopa  - 
reducirano obratovanje 

  

5.3.4 Poletno obratovanje 
 
Za začetek poletnega obratovanja je odločilna najvišja dnevna temperatura (določena 
med 7.00 in 22.00 uro) v delujočem časovnem obdobju. Prekoračitev meje zunanje 
temperature – poletje več dni zaporedoma, naslednji dan vključi poletno obratovanje: 
Ogrevanje se izključi. Ko dnevna temperatura več ne dosega meje zunanje temperature – 
poletje več dni zaporedoma, se poletno obratovanje naslednji dan izključi. 
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Funkcije WE Nastavitev 
Poletno obratovanje 0 CO5  F06 – 1 
 01.06 Začetek poletnega obdobja / 01.01 do 31.12 
 2 Število dni za začetek / 1 do 3 
 30.09 Konec poletnega obdobja / 01.01 do 31.12 
 1 Število dni za konec / 1 do 3 
 18 °C Meja zunanje temperature – poletje / 0 do 50 °C 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 - 1 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 

Poletno obratovanje deluje samo v avtomatskem načinu obratovanja ( ). 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

5.4 Zakasnjeno prilagajanje zunanji temperaturi 
 
Za določitev želene vrednosti temperature dotoka se uporablja izračunana zunanja 
temperatura. Le ta se zakasni pri padajoči ali naraščajoči ali pri padajoči in naraščajoči 
zunanji temperaturi. Če se zunanja temperatura znotraj kratkega časovnega obdobja 
spremeni npr. za 12 °C, se bo izračunana zunanja temperatura pri nastavitvi zakasnitve   

3 °C za časovno obdobje h
hC

Ct 4
3
12

=
°
°

=  prilagajala z majhnimi koraki. 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Tako se lahko izognemo nepotrebni preobremenitvi ogrevalne centrale v zvezi z 
pregretjem zgradbe npr. pritoku mrzlega zraka (veter) ali premajhni vmesni ogrevalni moči 
zaradi sevanja sonca na zunanje tipalo. V informacijskem nivoju lahko s pritiskom na 
upravljalni gumb pri prikazu zunanja temperatura prikažete preračunano zunanjo 
temperaturo. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Funkcije WE Nastavitev 
Zakasnjeno prilagajanje zunanji 0 CO1  F05 – 1 (1, 2) 
temperaturi   1 pri padajoči zunanji temperaturi tA 

  2 pri padajoči  in naraščajoči zunanji 
temperaturi tA 

 3 °C/h Zakasnitev / 1 do 6 °C/h 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 - 1 
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5.5 Ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature 
 
V odvisnosti od zunanje temperature bo regulator vklopil ogrevanje pred začetkom časa 
delovanja v nazivno obratovanje. Čas pred ogrevanja se nanaša na zunanjo temperaturo  
-12 °C. Pri višji zunanji temperaturi se bo čas pred ogrevanja skrajšal. 
 
Bolj kot je zunaj mrzlo, prej se bo torej končalo nočno znižanje, da se zagotovi, da bo 
izbrana sobna temperatura želena dnevna vrednost dosežena po možnosti ob začetku 
časa delovanja. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Optimizacija 0 CO1  F02 – 1, izbira: 1  
 120 min čas pred ogrevanja / 0 do 360 min 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 - 1 

 

5.6 Daljinsko upravljanje 
 
Sobni tipali tipa 5244 (PTC-sobna naprava) in tip 5257-4 (Pt 1000-sobna krmilna naprava) 
nudita poleg merjenja sobne temperature tudi naslednje možnosti vplivanja na regulacijo: 
 
 Izbira načina obratovanja: 

- avtomatsko delovanje 
- dnevno obratovanje 
- nočno obratovanje 

 Korekcija želene vrednosti: neodvisno od nazivnega obratovanja se lahko želeno 
vrednost sobne temperature s pomočjo brezstopenjskega vrtilnega gumba spusti ali 
dvigne za okrog 5 °C. 

 
Na prikazovalniku regulatorja bo z priključenim in vključenim daljinskim upravljanjem 
prikazana izmerjena vrednost sobne temperature, ampak ne bo uporabljena za regulacijo, 
če ne bosta vključeni niti optimizacija niti kratkotrajna adaptacija. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Sobno tipalo RS 0 CO1  F01 – 1, izbira: 1 
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Slika 6 · Načrt priključitve sobne krmilne naprave tip 5244 / 5257-5 – regulator TROVIS 5433 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
S pomočjo vrtilnega stikala določena nastavitev za želeno dnevno vrednost se pri korekciji 
želene vrednosti na sobni krmilni napravi ne spreminja. Prilagodila se bo zgolj 
preračunana želena vrednost temperature dotoka oz. želena sobna temperatura (pri 
kratkotrajni adaptaciji).   
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.7 Optimizacija z sobnim tipalom 
 
Obe funkciji, opisani v nadaljnjem, so smiselne samo tedaj, kadar ima prostor v katerem 
se nahaja sobno tipalo(referenčni prostor) primerljivo ogrevalno karakteristiko, kot 
preostala zgradba. 
V referenčnem prostoru se tudi ne sme montirati nobenih termostatskih ventilov na 
grelcih. 
 
Odvisno od pogoja vklopa se razlikujeta dve vrsti optimizacije: 

 Ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature, izklop v odvisnosti od sobne 
temperature 
V odvisnosti od zunanje temperature bo regulator vklopil ogrevanje pred začetkom 
časa delovanja v nazivno obratovanje. Čas pred ogrevanja se nanaša na zunanjo 
temperaturo  -12 °C. Pri višji zunanji temperaturi se bo čas pred ogrevanja skrajšal 
(prim. poglavje 5.5). 
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 Ogrevanje in izklop v odvisnosti od sobne temperature 
Odvisno od karakteristike zgradbe regulator  ugotavlja potreben čas pred ogrevanja 
(največ 6 ur), da bi bila na začetku časovnega obdobja dosežena želena dnevna 
temperatura (nazivna sobna temperatura). V začetni stopnji se ogreva z maksimalno 
temperaturo dovoda. Brž ko je dosežena želena dnevna temperatura, poteka 
regulacija spet normalno. 

V odvisnosti od sobnih tipal regulator izklopi ogrevanje do 2 uri pred koncem časovnega 
obdobja pri obeh načinih optimizacije.  Trenutek izbere regulator tako, da ne pride do 
bistvenega padca sobne temperature do konca časovnega obdobja. Med začetno fazo 
ogrevanja in predčasnim izklopom ogrevanja utripa na prikazovalniku simbol   oz.  . 
Izven časovnega obdobja regulator nadzoruje želeno nočno temperaturo (reducirana 
sobna temperatura). Ob ne doseganju želene vrednosti nočne temperature ogreva z 
maksimalno temperaturo dovoda, dokler izmerjena sobna temperatura za 1 °C ne preseže 
nastavljene vrednosti. 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Sončni žarki lahko pripeljejo do previsoke sobne temperature in s tem do predčasnega 
izklopa ogrevanja. 
Znotraj kratkih časovnih obdobji ne delovanja lahko padanje sobne temperature pripelje 
do prezgodnjega začetka ogrevanja na želeno vrednost dnevne temperature. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Sobno tipalo RS 0 CO1  F01 – 1, izbira: 1 

 

Vklop v odvisnosti od zunanje temperature, izklop v odvisnosti od sobne 
temperature: 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Optimizacija 0 CO1  F02 – 1, izbira: 2  
 120 min čas pred ogrevanja / 0 do 360 min 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 – 1 

 

Vklop in izklop v odvisnosti od sobne temperature: 
 

Optimizacija 0 CO1  F02 – 1, izbira: 2  
 

Parameter WE Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti 
Želena dnevna temperatura 20 °C 10 do 40 °C 
Želena nočna temperatura 15 °C 10 do 40 °C 
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5.8 Kratkotrajno prilagajanje 
 
Neposredno reakcijo na odstopanje sobne temperature lahko dosežemo z nastavitvijo 
funkcijskega bloka CO1  F03 – 1. 
Kratkotrajno prilagajanje deluje na dvig ali spust sobne temperature, s tem da temperaturo 
dotoka dvigne ali spusti za okrog 30 °C. Čas cikla je določen z časom med popravki 
želene vrednosti temperature dotoka za po 1 °C. 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Dotok mrzlega zraka ali odprto okno vpliva na regulacijo! 
Ko je dotok mrzlega zraka prekinjen, lahko pride do kratkotrajnega pregretja prostora! 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Funkcije WE Nastavitev 
Sobno tipalo RS 0 CO1  F01 – 1, izbira: 1 
Kratkotrajna optimizacija 0 CO1  F03 – 1 
 10 min Čas cikla / 1 do 100 min 
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6 Funkcije ogrevalnega kroga sanitarne vode  
 

6.1 Ogrevanje sanitarne vode v bojlerju 
 
Začetek polnjenja bojlerja  
 

 
 
Slika 7 ·  Zgradba boilerja 

 
 
 
SLP      Polnilna črpalka bojlerja 
SS1      Tipalo bojlerja 1 
ZP         Cirkulacijska črpalka 
WW      Topla voda (Warmwasser) 
KW        Mrzla voda (Kaltwasser) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regulator  vklopi polnilno črpalko  (SLP), ko je razlika med želeno vrednostjo temperature 
sanitarne vode in temperaturo vode izmerjene z tipalom SF1 0,1 °C. Če temperatura 
dotoka v sistemu odstopa od optimalne polnilne temperature za več kot 5 °C, poskuša 
regulator v obdobju 3 minut naravnati ta del ogrevalnega kroga, preden da v pogon 
polnilno črpalko. V tej fazi obratovanja se bo prikazal utripajoč simbol .   Polnilna 
črpalka se bo nemudoma vključila, če ni ogrevalnega procesa. 
 
Če je vključena funkcija CO2  F08 – 1 (SLP EIN v odvisnosti od temperature 
povratka), se bo primarni ventil odprl, čeprav ne bo polnilna črpalka bojlerja istočasno v 
obratovanju. Polnilna črpalka bojlerja se bo vključila šele, ko bo temperatura povratka 
primarja dosegla trenutno izmerjeno temperaturo tipala bojlerja SS1. 
Ta funkcija omogoča polnjenje bojlerja pri izključeni ogrevalni napravi, npr. v poletnem 
obratovanju, brez da bi bil bojler najprej ohlajen z hladno vodo iz dovoda. Polnilna črpalka 
bojlerja se zažene šele, kadar nastopi zadostna temperatura na toplotnem izmenjevalniku. 
 
Če so definirani časi delovanja za ogrevanje sanitarne vode, velja med temi časi 
delovanja želena vrednost temperature sanitarne vode, ki je nastavljena s pomočjo 
vrtilnega stikala. 
Izven časov delovanja se bo vzel za osnovo parameter držalna vrednost temperature 
sanitarne vode. To ne velja pri uporabi termostata bojlerja. 
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_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Pri uporabi termostatov na bojlerju nastavljamo namesto parametra temperatura sanitarne 
vode, parameter polnilna temperatura kot absolutno vrednost na vrtilnem stikalu. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
    
Zaustavitev polnjenja bojlerja 
 
Regulator ustavi polnjenje bojlerja, ko doseže temperatura vode izmerjena na tipalu SS1  
temperaturo T = temperatura sanitarne vode + preklopna diferenca.  
 
Če ni ogrevalnega procesa ali je zahteva temperature dotoka v sistemu nižja, se bo 
ustrezen ventil zapiral. Medtem utripa simbol . 
Polnilna črpalka bojlerja se bo izključila z doseganjem mejne temperature polnilni proces 
končan,  vendar najkasneje po ca. 3 minutah. 
 
Po tovarniški nastavitvi bo bojler pri nedoseganju temperature zbiralnika od 45 °C 
napolnjen za 5 °C vse do 50 °C. Polnilna temperatura se izračuna iz temperature 
sanitarne vode (45 °C) plus povišanje polnilne temperature (10 °C) do 55 °C. Če je bojler 
napolnjen, se bo zaprl grelni ventil in polnilna črpalka bo delovala še tako dolgo, dokler 
polnilna temperatura ne pade pod 53 °C. V času nedelovanja bo potekalo polnjenje 
bojlerja samo tedaj, kadar je temperatura nižja od 40 °C (držalna vrednost temperature 
sanitarne vode). Tedaj se napolni na 45 °C s polnilno temperaturo 50 °C. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Tipalo bojlerja SS1 1 CO2  F01 – 1 

 

Parameter WE Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti 

Želena vrednost temperature sanitarne vode  45 °C min do max.  temperatura sanitarne 
vode 

 

Parameter WE Parametrirni nivo / Zaloga vrednosti 

minimalna temperatura sanitarne vode* 40 °C PA2 / 20 do max. temperatura 
sanitarne vode 

maksimalna temperatura sanitarne vode* 55 °C PA2 / min. temperatura sanitarne 
vode do 90 °C 

preklopna diferenca**   5 °C PA2 / 0 do 30 °C 
prekoračitev polnilne temperature*** 10 °C PA2 / 0 do 30 °C 
polnilni proces končan  53 °C PA2 / 20 do 90 °C 
držalna vrednost temperature sanitarne vode  40 °C PA2 / 20 do 90 °C 

* Parameter nudi omejitev nastavljenega območja temperature sanitarne vode na vrtilnem stikalu 
** Odklopna vrednost T = temperatura sanitarne vode + preklopna diferenca 
*** Polnilna temperatura T =  temperatura sanitarne vode + prekoračitev polnilne temperature 
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6.2 Ogrevanje sanitarne vode v polnilnem bojlerju 
 
Začetek polnjenja bojlerja  
 
Regulator  prične polnjenje bojlerja, ko temperatura vode izmerjene z tipalom SS1 za  0,1 
°C ne dosega želene vrednosti temperature sanitarne vode. Če je temperatura dotoka v 
sistemu višja od želene polnilne temperature, poskuša regulator v obdobju 3 minut znižati 
ta del ogrevalnega kroga, preden da v pogon izmenjalno polnilno črpalko skupaj z polnilno 
črpalko.  
Izmenjalno polnilna črpalka se bo nemudoma vključila, če ni ogrevalnega procesa ali je 
temperatura dotoka v sistemu nižja. Ko je na tipalu VS dosežena trenutna temperatura na 
tipalu SS1, se bo vključila polnilna črpalka. Utripajoč simbol  v posameznih fazah 
obratovanja opozarja na aktivno predpripravo polnjenja. 
Če bi bil na bojlerju uporabljen termostat, se bi polnilna črpalka vklopila, ko bi bila na 
tipalu VS dosežena temperatura T = Polnilna temperatura – 5 °C.    
 
 

 
 
Slika 8 · Zgradba polnilnega boilerja 
 

 
 
TLP      Izmenjalno polnilna črpalka 
VS       Tipalo dotoka 
SLP      Polnilna črpalka boilerja 
SS1      Tipalo bojlerja 1 
SS2      Tipalo bojlerja 2 
ZP         Cirkulacijska črpalka 
WW      Topla voda (Warmwasser) 
KW        Mrzla voda (Kaltwasser) 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Pri uporabi termostatov na bojlerju nastavljamo namesto parametra temperatura sanitarne 
vode, parameter polnilna temperatura kot absolutno vrednost na vrtilnem stikalu. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pri vključenem tipalu dotoka VS2 se bo z vključitvijo polnilne črpalke regulacija preklopila 
iz VS1 na VS2. Če je temperatura izmerjena na tipalu dotoka VS2 manjša kot želena 
polnilna temperatura, se bo vsako minuto želena vrednost v izmenjalno polnilnem krogu 
zvišala za 1 °C. 
Z prenosno funkcijo toplotnega izmenjevalca pogojena temperatura dotoka na VS1 
narašča, kar lahko poslabša delovanje v času obratovanja. Ko temperatura dotoka v 
izmenjalno polnilnem krogu doseže vrednost parametra maksimalna polnilna temperatura, 
ostane temperatura dotoka na tem nivoju omejena; generira se sporočilo napake »Err 4«. 
Sporočilo napake lahko potrdimo z pritiskom na upravljalni gumb znotraj nivoja napak. 
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Če so definirani časi delovanja za ogrevanje sanitarne vode, velja med temi časi 
delovanja želena vrednost temperature sanitarne vode nastavljene s pomočjo vrtilnega 
stikala. Zunaj časov delovanja pa bo za osnovo vzet parameter držalna vrednost 
temperature sanitarne vode. To ne velja,  pri uporabi termostata bojlerja.  
 
Zaustavitev polnjenja bojlerja 
 
Regulator ustavi polnjenje bojlerja, ko doseže temperatura vode izmerjena na tipalu SS2  
temperaturo T = temperatura sanitarne vode + preklopna diferenca.  
Če ni ogrevalnega procesa ali je zahteva temperature dotoka v sistemu nižja, se bo ventil 
zapiral.  
Po dosegu mejne temperature polnilni proces končan, vendar najkasneje po ca. 3 
minutah, se bo najprej izključila izmenjalno polnilna črpalka in kasneje še polnilna črpalka 
bojlerja. Pri vključenem tipalu dotoka VS2 se bo izklop polnilne črpalke bojlerja prikazal z 
zakasnitvijo šele po dosegu mejne temperature izklop polnilne črpalke bojlerja, vendar 
najkasneje po ca. 3 minutah. Med to fazo obratovanja utripa simbol . 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Tipalo bojlerja SS1 1 CO2  F01 – 1 
Tipalo bojlerja SS2 1 CO2  F02 – 1 
Tipalo dotoka VS2 0 CO2  F03 

 

Parameter WE Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti 

Želena vrednost temperature sanitarne vode  45 °C min do max.  temperatura sanitarne 
vode 

 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 

minimalna temperatura sanitarne vode* 40 °C PA2 / 20 do max.  temperatura 
sanitarne vode 

maksimalna temperatura sanitarne vode* 55 °C PA2 / min.  temperatura sanitarne 
vode do 90 °C 

preklopna diferenca**   5 °C PA2 / 0 do 30 °C 
prekoračitev polnilne temperature*** 10 °C PA2 / 0 do 30 °C 
polnilni proces končan 53 °C PA2 / 20 do 90 °C 

izklop polnilne črpalke bojlerja 53 °C PA2 / 20 do 90 °C (samo naprava 3 z 
VS2) 

maksimalna polnilna temperatura 80 °C PA2 / 20 do 90 °C (samo naprava 3 z 
VS2) 

držalna vrednost temperature sanitarne vode 40 °C PA2 / 20 do 90 °C 
* Parameter nudi omejitev nastavljenega območja temperature sanitarne vode na vrtilnem stikalu 
** Odklopna vrednost T = temperatura sanitarne vode + preklopna diferenca 
*** Polnilna temperatura T =  temperatura sanitarne vode + prekoračitev polnilne temperature 
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6.3 Ogrevanje sanitarne vode v pretočnem sistemu 
 
 

 
 
Slika 9 · Zasnova pretočnega sistema 

 
 
TLP      Izmenjalno polnilna črpalka 
VS2      Tipalo dotoka 
SLP      Polnilna črpalka boilerja 
FDS      Tlačno stikalo pretoka 
ZP         Cirkulacijska črpalka 
WW      Topla voda (Warmwasser) 
KW        Mrzla voda (Kaltwasser) 
 
 
 
 

 
Segrevanje sanitarne  vode v pretočnem sistemu se lahko nastavi pri napravi 5. 
Začetek in konec odvzema sanitarne vode se regulatorju signalizira s pomočjo tlačnega 
stikala pretoka. 
Pri zaprtem kontaktu se zaganja polnilna črpalka izmenjevalnika; regulacija temperature 
pitne vode na tipalu VS2 je aktivna.  
Pri odprtem kontaktu se zapre ventil tokokroga sanitarne vode. Polnilna črpalka 
izmenjevalnika se izklopi z zakasnitvijo. 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Krmiljenje cirkulacijske črpalke je dano samo takrat, kadar ni bila izbrana funkcija izhod 
javljanja motnje BA. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Funkcije WE Nastavitev 
Pretočni sistem z FDS 0 CO2  F14 – 1 
 2,0 KP (ojačenje) / 0,1 do 50,0 
 45 s TN (integrirni čas) / 0 do 999 s 
 0 s Diferencirni čas / 0 do 999 s 
 1,0 KPTV (Diferencirno ojačenje) / 0,1 do 10,0 
 45 s TY (čas odpiranja ventila) / 10 do 240 s 
Izhod javljanja motnje BA 1 CO-SYS  F13 - 0 

 

Parameter WE Vrtilno stikalo / Zaloga vrednosti 
Želena vrednost temperature 
sanitarne vode  45 °C min do max.  temperatura sanitarne vode 
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6.4 Vmesno ogrevanje 
 
To funkcijo lahko vključimo samo v napravah 2 in 3. Z nastavitvijo CO2  F10 -1 bo spet 
vključeno ogrevalno obratovanje za čas 10 minut po 20 minutah prednosti (čas – izklopa 
med ogrevanjem sanitarne vode). Z CO2  F10 – 0 ima polnjenje bojlerja neomejeno 
prednost pred ogrevalnim obratovanjem. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Vzporedno obratovanje črpalk 0 CO2  F06 – 0 
Vmesno ogrevanje 1 CO2  F10 – 1 

 
 

6.5 Vzporedno obratovanje črpalk 
 
To funkcijo lahko vključimo samo v napravah 2 in 3. Z nastavitvijo CO2  F06 -1 ostane 
obtočna črpalka UP vključena med ogrevanjem sanitarne vode. Iz tega so izvzete situacije 
obratovanja pri katerih polnilna temperatura bojlerja za več kot 10 °C prekorači trenutno 
želeno vrednost za ogrevalni krog ali pri katerih je prekoračena maksimalna temperatura 
dotoka. V teh dveh primerih bo izvršeno prednostno obratovanje. Če ima enkrat sproženo 
vzporedno obratovanje za posledico regulacijsko odstopanje večje od 5 °C tudi po izteku 
časa prekinitev vzporednega obratovanja pri regulacijskem odstopanju, se bo vzporedno 
obratovanje ustavilo za 10 minut in vključilo prednostno obratovanje.  
 

Funkcije WE Nastavitev 
Vzporedno obratovanje črpalk 0 CO2  F06 – 1, izbira: 1 

 600 s prekinitev vzporednega obratovanja pri 
regulacijskem odstopanju / 120 do 600 s 

Vmesno ogrevanje 1 CO2  F10 – 0 
 
 
 

6.6 Cirkulacijska črpalka pri polnjenju bojlerja 
 
To funkcijo lahko vključimo samo v napravah 2 in 3. Z nastavitvijo CO2  F04 -1 obratuje 
cirkulacijska črpalka dalje v skladu z nastavljenim časovnim programom tudi pri polnenju 
bojlerja. Z CO2  F04 – 0 se cirkulacijska črpalka z vklopom polnilne črpalke bojlerja 
izključi. Tako po izklopu polnilne črpalke bojlerja obratuje cirkulacijska črpalka dalje v 
skladu z nastavljenim časovnim programom. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Obratovanje cirkulacijske črpalke 
pri polnjenju bojlerja 0 CO2  F04 
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6.7 Prednostno preklapljanje 
 
Pri veliko daljinskih toplotnih napravah z ogrevanjem sanitarne vode na primarni strani 
vsebuje dodeljena količina voda samo moč iz ogrevalnega kroga. Pri večjih toplotnih 
potrebah se mora potrebna moč za ogrevanje sanitarne vode odvzeti iz ogrevanja, in sicer 
dokler zahteva po sanitarni vodi ni zaključena.  
Vendar obratovanje ogrevanja ne sme biti enostavno prekinjeno, temveč mora preusmeriti 
le toliko energije, kot jo ogrevanje sanitarne vode potrebuje. To omogočata prednostno 
preklapljanje inverzne regulacije in znižanega obratovanja. 
 

6.7.1 Inverzna regulacija 
 
Pri napravah 4 in 5 lahko postavimo ogrevanje sanitarne vode z prednostjo zaradi 
inverzne regulacije. Z nastavitvijo CO2  F09 -1, 1 bo nadzorovana temperatura na VS2. 
Če je temperatura na VS2 nižja od nastavljene vrednosti nadzora tudi po poteku časa 
vključitev prednosti pri regulacijskem odstopanju, se bo želena vrednost ogrevalnih krogov 
vsako minuto postopoma reducirala na minimalno 20 °C želene vrednosti temperature 
dotoka, dokler ne bo dosežena želena vrednost temperature sanitarne vode.  

Funkcije WE Nastavitev 
Prednost zaradi inverzne regulacije 0 CO2  F09 – 1, izbira: 1 

 300 s vključitev prednosti pri regulacijskem 
odstopanju / 60 do 600 s 

 40 °C  nadzorna vrednost  / 20 do 90 °C 
 

6.7.2 Znižano obratovanje 
 
Pri napravah 4 in 5lahko postavimo ogrevanje sanitarne vode z prednostjo zaradi inverzne 
regulacije. Z nastavitvijo CO2  F09 -1, 2 bo nadzorovana temperatura na VS2. Če je 
temperatura na VS2 nižja od nastavljene vrednosti nadzora tudi po poteku časa vključitev 
prednosti pri regulacijskem odstopanju, se ogrevalni krog premaknil v reducirano 
obratovanje. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Prednost zaradi znižanega obratovanja 0 CO2  F09 – 1, izbira: 2 

 300 s vključitev prednosti pri regulacijskem 
odstopanju / 60 do 600 s 

 40 °C  nadzorna vrednost  / 20 do 90 °C 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
                                                                                                                                                                                 EB 5433 

Navodila za vgradnjo in obratovanje  V1.0 GIA-S, Grosuplje 

 

51 

 
 

6.8 Prisilno polnjenje bojlerja za sanitarno vodo 
 
Da bi lahko na začetku časa delovanja ogrevalnega kroga vso moč toplovoda prepustili 
ogrevanju prostorov, napolnimo obstajajoči bojler eno uro pred začetkom časa delovanja. 
Za nastavitve posameznega regulatorja pomeni to, da se bo pričelo polnjenje bojlerja, ko 
bo temperatura vode v bojlerju nižja od izračunane odklopne vrednosti T = temperatura 
sanitarne vode + preklopna diferenca. Prisilno polnjenje se ne bo pričelo, če se bo nahajal 
krog sanitarne vode za čas začetka časovnega delovanja ogrevnih krogov/ ogrevnega 
kroga v ne obratovanju. 
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Pri uporabi termostatov bojlerja ta funkcija ni dostopna.                                                        
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

6.9 Termična dezinfekcija sanitarne vode v bojlerjih  
 
V vseh napravah z ogrevanjem sanitarne vode bo na izbrani dan v tednu ali vsakodnevno 
izvedena termična dezinfekcija sanitarne vode v bojlerjih. Bojler bo segret na nastavljeno 
temperaturo dezinfekcije. Želena polnilna temperatura je vedno za 5 °C višja od 
temperature dezinfekcije. Prednostno obratovanje se začne ob nastavljenem začetnem 
času in konča najkasneje ob končnem času. Če ob koncu termične dezinfekcije ni 
dosežena temperatura dezinfekcije, se generira sporočilo napake »Err 3«. Sporočilo 
napake se avtomatsko izbriše, ko je ob naslednji termični dezinfekciji dosežena 
temperatura dezinfekcije. Sporočilo napake lahko potrdimo z pritiskom na upravljalni 
gumb znotraj nivoja napak. 
 
Nastavitev termične dezinfekcije za zmanjšanje rizika za pojav legionel ima za posledico: 

 zvišanje temperature povratka med fazo dezinfekcije (prekinitev omejevanja 
temperature povratka) 

 zvišanje temperature v bojlerju po končani termični dezinfekciji, 
 negativni vpliv na toplotno izmenjavi moči, v primeru izločanja apna. 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Pri uporabi termostatov bojlerja ta funkcija ni dostopna.                                                        
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Funkcije WE Nastavitev 
Termična dezinfekcija 0 CO2  F05 – 1 

 3 Dan v tednu / 0, 1, 2,…7, z 0 = dnevno,  
1 = ponedeljek, 2 = torek …, 7 = nedelja 

 00:00  Začetni čas / 00:00 do 23:30 ure 
 04:00  Končni čas / 00:00 do 23:30 ure 
 70 °C  Temperatura dezinfekcije / 60 do 90 °C 

 
 

6.10 Ogrevanje sanitarne vode med počitnicami in prazniki 
 
Po tovarniških nastavitvah nastavljeni časi počitnic in praznikov vplivajo izključno na 
ogrevalni krog. Če želimo, da med prazniki upoštevamo nastavitve časov delovanja 
ogrevanja sanitarne vode in cirkulacijske črpalke sanitarne vode za nedelje in da ostane 
med počitnicami ogrevanje sanitarne vode izključeno (obratovanje zaščite pred 
zamrznitvijo), potem moramo vključiti funkcijo prevzem počitnic in praznikov za 
ogrevanje sanitarne vode. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
prevzem počitnic in praznikov za ogrevanje sanitarne 
vode 0 CO2  F07 – 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
                                                                                                                                                                                 EB 5433 

Navodila za vgradnjo in obratovanje  V1.0 GIA-S, Grosuplje 

 

53 

 
 

7 Razširjene funkcije naprav 
 

7.1 Avtomatski preklop med poletnim in zimskim časom 
 
Preklop se izvede avtomatsko na zadnjo nedeljo v marcu ob 2h in na zadnjo nedeljo v 
Oktobru ob 3h. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Preklop med poletnim in zimskim časom 1 CO-SYS  F03 – 1 

  

7.2 Zaščita pred zamrznitvijo 
 
Ogrevalna naprava bo avtomatsko zaščitena pred zamrznitvijo. 
Kriteriji delovanja in ukrepi zaščite pred zamrznitvijo so: 
Kriteriji delovanja Ukrepi zaščite pred zamrznitvijo 
Ogrevanje je vključeno in zunanja temperatura 
pade pod 3 °C. 

Ni ukrepov 

Ogrevanje je izključeno (vrtilno stikalo načini 
obratovanja je na položaju ) ali miruje 
pri obratovanju optimizacije in zunanja 
temperatura pade pod 3 °C. 

Regulacija želene vrednosti temperature 
dotoka na 20 °C. Ogrevalna obtočna črpalka 
in cirkulacijska črpalka se bodo vključile. 

Temperatura dotoka pade pri vremensko 
vodeni regulaciji temperature dotoka (ne pri 
regulaciji konstantne vrednosti) pod 5 °C. 

Regulacija želene vrednosti temperature 
dotoka na 20 °C za 5 minut. 

Temperatura sanitarne vode pade pod 5 °C. Napolnitev bojlerjev sanitarne vode. 
V pretočnem sistemu bo temperatura 
sanitarne vode regulirana na 10 °C 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Obratovanje črpalke ogrevalnega kroga ali kroga sanitarne vode, ki nudi zaščito pred 
zamrznitvijo, je vključena le, če je na prikazovalniku prikazan simbol  .  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

7.3 Nujni zagon črpalk 
 
Če niso bile črpalke ogrevalnih krogov aktivne 24 ur, bo med 12.00 in 12.01 uro izvršen 
nujni zagon črpalk, za preprečitev obtičanja črpalk pri daljšem mirovanju.  
Ostale črpalke bodo zagnane med 12.01 in 12.02 uro.  
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7.4 Omejevanje temperature povratka 
 
Kot indikator energijske porabe služi temperaturna razlika med dotokom in povratkom 
toplovoda. Čim večja je razlika, tem večja je poraba. Pri podani temperaturi dotoka 
toplovoda je za oceno temperaturne razlike zadostno eno tipalo povratka. Temperatura 
povratka je lahko omejena v odvisnosti od zunanje temperature (drseče) ali od konstantne 
vrednosti. Prekoračitev mejne vrednosti na tipalu povratka (RüF) izmerjene temperature 
povratka bo znižalo želeno vrednost temperature dotoka (temperatura dotoka ogrevanje, 
polnilna temperatura). Na ta način se bo zmanjšal primarni tok in temperatura povratka se 
bo znižala. Faktor omejitve  določa ojačene regulatorja pri odstopanju od mejne vrednosti. 
Prikaz dejanske vrednosti temperature povratka in prikaz želene vrednosti (temperatura 
dotoka ogrevanje, polnilna temperatura) v primeru omejevanja utripata. Pri napravah 2 in 
3 bo med ogrevanjem sanitarne vode za omejevanje vzet parameter maksimalna 
temperatura povratka iz nivoja PA2. V napravi 5 z ločenim tipalom povratka RüS_TW 
deluje parameter maksimalna temperatura povratka iz nivoja PA2 izključno na regulacijski 
krog sanitarne vode.  
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Pri vremensko vodeni regulaciji z naraščajočo karakteristiko bo z enačenjem obeh 
parametrov vznožje temperature povratka in maksimalna temperatura povratka (PA1) 
temperatura povratka omejena na fiksno vrednost. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Tipalo povratka RüS 1 CO-SYS  F01 – 1 
 1,0 Faktor omejitve / 0,1 do 10,0 
Tipalo povratka RüS_TW 1 CO2  F12 – 1 (naprava 5) 
 1,0 Faktor omejitve / 0,1 do 10,0 
Vrsta regulacije TWE 1 CO2  F11 – 1 (naprava 5) 
Pretočni sistem s FDS 0 CO2  F14 – 0 (naprava 5) 

 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Naklon, povratek 1,2 PA1 / 0,2 do 3,2 
Nivo, povratek 0 °C PA1 / -30 do 30 °C 
Vznožje temperature povratka 65 °C PA1 / 20 °C do max. temp. povratka 

Maksimalna temperatura povratka 65 °C PA1 / Vznožje temperature povratka do 
90 °C 

  oz. 
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Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Temperatura povratka točka 1…4 65 °C PA1 / 20 do 90 °C 
Maksimalna temperatura povratka 65 °C PA2 / 20 do 90 °C 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Da bi se lahko ohranila določena mejna vrednost temperature povratka, je potrebno paziti 
za to, da 
- se ne izbere prestrma ogrevalna karakteristika, 
- se ne izbere previsoko število vrtljajev obtočne črpalke, 
- so grelne naprave usklajene. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

7.5 Regulacija nabiranja kondenzata 
 
Zlasti za zagon naprav z regulacijo nabiranja kondenzata brez problematičnih previsokih 
temperatur, vključimo funkcijo omejevanje regulacijskega odstopanja za AUF-signal. 
Reakcija regulatorja na odstopanje želene vrednosti, ki ima za posledico odpiranje 
primarnega ventila, je zadušena. Reakcija regulatorja na odstopanje želene vrednosti, ki 
ima za posledico zapiranje ventilov, pa bo nemotena.  
 

Funkcije WE Nastavitev 
Omejevanje regulacijskega odstopanja za 0 CO-SYS  F06 – 1 

AUF-signal (ogrevalni krog) 2 °C Maksimalno regulacijsko odstopanje  
 / 2 do 10 °C 

 
V napravi 5 je funkcija omejevanje regulacijskega odstopanja za AUF-signal na izbiro 
ločeno od kroga sanitarne vode. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Omejevanje regulacijskega odstopanja za 0 CO2  F15 – 1 

AUF-signal (krog sanitarne vode) 2 °C Maksimalno regulacijsko odstopanje  
 / 2 do 10 °C 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Funkcija omejevanje regulacijskega odstopanja za AUF-signal je lahko vključena samo 
takrat, ko ni nastavljena nobena 2-točkovna-regulacija (CO-SYS  F05 – 1 oz. CO2  
F11 – 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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7.6 3-točkovna-regulacija 
 
Temperatura dotoka je lahko regulirana z PI algoritmom. Ventil se odzove na impulz, ki ga 
regulator pošlje pri obstajajočem regulacijskem odstopanju. Dolžina prvega impulza je še 
posebej odvisna od velikosti regulacijskega odstopanja in od izbranega ojačena Kp 
(dolžina impulza raste z rastočim KP). Dolžina impulza kot tudi čas premora se 
spreminjata in nato naraščata, dokler ni odpravljeno regulacijsko odstopanje. Na dolžino 
premora med posameznima impulzoma odločilno vpliva  integrirni čas TN (dolžina 
premora raste z rastočim TN). 
Čas odpiranja ventila TY določa čas, ki ga potrebuje ventil, da se zapelje skozi območje od 
0 do 100%. Pri napravi 5 sta krmiljeni dve regulirni napravi, tako da se srečamo tudi z 
izbiro načina regulacije za krog sanitarne vode. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Način regulacije 
ogrevalnega kroga 1 CO1-SYS  F05 – 1 

 2,0 KP (ojačanje) / 0,1 do 50,0 
 120 s TN (integrirni čas) / 1 do 999 s 
 45 s TY (čas odpiranja ventila) / 10 do 240 s 
Način regulacije  
kroga sanitarne vode 1 CO1-SYS  F11 – 1 

 2,0 KP (ojačanje) / 0,1 do 50,0 
 120 s TN (integrirni čas) / 1 do 999 s 
 45 s TY (čas odpiranja ventila) / 10 do 240 s 

 
 

 

7.7 2-točkovna-regulacija 
 
Temperatura dotoka je lahko na primer regulirana z vključevanjem in izključevanjem 
gorilnika. Regulator vključi gorilnik, ko temperatura dotoka pade za T = 0,5 x preklopna 
diferenca pod želeno vrednost. Ko temperatura dotoka preseže želeno vrednost za T = 
0,5 x preklopna diferenca se bo gorilnik izključil. Večja kot je preklopna diferenca, toliko 
manjša je frekvenca preklapljanja. Z določitvijo minimalnega časa vklopa bo gorilnik ostal 
po vklopu prisilno vključen za ta čas, ne glede na potek temperature. Prav tako bo gorilnik 
ostal prisilno izključen za čas minimalnega časa izklopa, neodvisno od poteka 
temperature. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Način regulacije 
ogrevalnega kroga 1 CO1-SYS  F05 – 0 

 5 °C Preklopna diferenca / 2 do 10 °C 
 120 s minimalni čas vklopa / 0 do 600 s 
 120 s minimalni čas izklopa / 0 do 600 s 
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Funkcije WE Nastavitev 
Način regulacije  
kroga sanitarne vode 1 CO2-SYS  F11 – 0 

 5 °C Preklopna diferenca / 2 do 10 °C 
 120 s minimalni čas vklopa / 0 do 600 s 
 120 s minimalni čas izklopa / 0 do 600 s 

 
 

7.8 Zunanja zahteva / obdelava porabe  
 
Zunanja zahteva porabe 
 
Pri zahtevnejših ogrevalnih napravah lahko želeno vrednost temperature dotoka 
posredujemo od regulatorja k regulatorju. Zunanja želena vrednost dotoka prejšnjega 
regulatorja se prebere preko analognega vhoda UE in se primerja z lastno želeno 
vrednostjo dotoka. Na naslednji regulator bo dalje preko analognega izhoda UA (0 do 10V 
= 0 do 120 °C) posredovana višja od obeh želenih vrednosti temperatur dotoka. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Zunanja poraba,  
zahteva porabe 0 CO-SYS  F10 – 1 

 70 °C vrednost porabe / 20 do 90 °C (samo napravi 4 in 5) 
Zunanja poraba,  
obdelava porabe 0 CO-SYS  F11 – 0 

Posredovanje zunanje 
temperature, 0 do 10 V 0 CO-SYS  F12 – 0 

 

 
Zunanja obdelava porabe 
 
Regulator (= primarni regulator) lahko obdela analogno zahtevo o porabi, ko je le ta 
usklajena z prireditvijo »0…10V ustreza  0…120 °C temperature dotoka«. Najvišja želena 
vrednost dotoka naknadno vključenih regulatorjev se prebere preko analognega vhoda 
UE in se primerja z lastno želeno vrednostjo dotoka. Regulirala se bo višja od obeh 
želenih vrednosti temperatur dotoka plus parameter povišanje; vsaj 20 °C pri vhodnem 
signalu 1V. Parameter povišanje izboljša regulacijsko karakteristiko naknadno vključenih 
ogrevalnih naprav in izenačuje izgube moči.  
_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Regulacija zunanje porabe je v informacijskem nivoju prikazana preko simbola  .  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Primarni regulator lahko nastavimo z ali brez zunanjega senzorja: 
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 Primarni regulator z zunanjim senzorjem: 
Kot je prikazano na sliki 10, lahko primarni regulator na izhod UA (0 do 10V) ponudi na 
razpolago izmerjeno zunanjo vrednost temperature (0 do 10 V = -40 do 50 °C zunanje 
temperature). Sekundarni regulator prebere zunanjo temperaturo na vhodu UE in jo 
uporabi za določanje svoje želene vrednosti temperature dotoka. 

 

 
Slika 10 · Obdelava porabe pri primarnem regulatorju z zunanjim tipalom 

                            

Primarni regulator: 
Funkcije WE Nastavitev 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 – 1 
Zunanja temperatura 0 do 10V na vhodu UE 0 CO1  F08 – 0 
Zunanja poraba, zahteva porabe 0 CO-SYS  F10 – 0 
Zunanja poraba, obdelava porabe 0 CO-SYS  F11 – 1 
 0 °C povišanje / 0 do 30 °C 
Posredovanje zunanje temperature, 0 do 10 V 0 CO-SYS  F12 – 1 

                            

Sekundarni regulator: 
Funkcije WE Nastavitev 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 – 1 
Zunanja temperatura 0 do 10V na vhodu UE 0 CO1  F08 – 1 
Zunanja poraba, zahteva porabe 0 CO-SYS  F10 – 1 
 70 °C vrednost porabe / 20 do 90 °C  
Zunanja poraba, obdelava porabe 0 CO-SYS  F11 – 0 

 
 
 
 
 
 

5433 naprava 1 5433 naprava 4
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 Primarni regulator z zunanjim senzorjem: 
Regulator je nastavljen na glede na potrebe vodeno regulacijo toplotnega 
izmenjevalca z krmiljenjem potisne črpalko. Obratovanje in regulacija potisne črpalke 
se zažene izključno preko signala porabe in ne s časovnim programom: signal porabe 
med 1 V in 10 V vodi do vklopa potisne črpalke in regulacije zahtevane temperature 
dotoka (minimalno 20 °C do 120 °C) plus nastavljeno povišanje. Signal porabe, ki je 
nižji od 1V, ne bo obravnavan. Pripelje le do zaprtja primarnega ventila in 
zakasnjenega izklopa potisne črpalke. Zakasnjen izkop potisne črpalke je nastavljiv. 

 

 
Slika 11 · Obdelava porabe pri primarnem regulatorju brez zunanjega tipala 

                            

Primarni regulator: 
Funkcije WE Nastavitev 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 – 0 
Zunanja poraba, zahteva porabe 0 CO-SYS  F10 – 0 
Zunanja poraba, obdelava porabe 0 CO-SYS  F11 – 1 
 0 °C povišanje / 0 do 30 °C 
Posredovanje zunanje temperature, 0 do 10 V 0 CO-SYS  F12 – 0 

 

Parameter WE Nastavitveni nivo / Zaloga vrednosti 
Čas delovanja obtočne črpalke po izklopu 180 s PA1 / 15 do 2400 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5433 naprava 1 5433 naprava 4
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Sekundarni regulator: 
Funkcije WE Nastavitev 
Zunanja temperatura tA 1 CO1  F07 – 1 
Zunanja temperatura 0 do 10V na vhodu UE 0 CO1  F08 – 0 
Zunanja poraba, zahteva porabe 0 CO-SYS  F10 – 1 
 70 °C vrednost porabe / 20 do 90 °C  
Zunanja poraba, obdelava porabe 0 CO-SYS  F11 – 0 

 
 

7.9 Blokada ročnega obratovanja 
 
Za varovanje ogrevalne naprave lahko s pomočjo te funkcije blokiramo ročno obratovanje. 
Pri vključeni funkciji bo način obratovanja ob položaju vrtilnega stikala na (- 0 +) 
nastavljen na avtomatsko obratovanje. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Blokada ročnega obratovanja 0 CO-SYS  F04 – 1 

 
 

7.10 Blokada vrtilnega stikala 
 
Pri vključeni funkciji ostane regulator vedno v avtomatskem obratovanju, neodvisno od 
tega, kateri način obratovanja je nastavljen na vrtilnem stikalu. Samo pri vrtilnem stikalu 
»nastavljanje in parametriranje« je možen preklop med nivojema »COPA« - (zahtevano je 
geslo) in »INFO«.  
 

Funkcije WE Nastavitev 
Blokada vrtilnih stikal 0 CO-SYS  F15 – 1 
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8 Motnje delovanja 
 
Motnja delovanja se prikazuje na zaslonu z utripajočim  simbolom. K prikazu se takoj 
doda sporočilo "Error". S pritiskom gumba za upravljanje se odpre nivo napak. Z 
obračanjem gumba za upravljanje se lahko pregleduje morebitnih več motenj. Tako dolgo, 
dokler obstaja ena aktualna oz. pereča motnja delovanja, ostane nivo napak vsebovan v 
prikazni zanki, tudi, če ta ne bo odprta s pritiskom gumba za upravljanje.  
V nivoju napak bo prikazana napaka ustrezno naslednjemu seznamu. 
 

8.1 Lista napak 
 
 Err  0  = Strojnoprogramska napaka (nastavitev vrtilnega stikala ni poznana; 

poškodovan EEPROM ) 
 Err  1  = Izpad tipala (  poglavje 8.2) 
 Err  2  = Prebrana je tovarniška nastavitev (po avtomatskem hladnem startu z 

tovarniškimi nastavitvami naprava 1) 
 Err  3  = Temperatura dezinfekcije ni dosežena (  poglavje 6.9; potrjevanje s pomočjo 

upravljalnega gumba) 
 Err  4  = Dosežena je maksimalna polnilna temperatura (  poglavje 6.2; potrjevanje s 

pomočjo upravljalnega gumba) 
 Err  5  = Naprava ni umerjena (potrjevanje s pomočjo upravljalnega gumba) 
 Err  6  = Alarm nadzor temperature (  poglavje 8.3; potrjevanje s pomočjo 

upravljalnega gumba) 
 

8.2 Izpad tipala 
 
Po seznamu napak, se v nivoju napake opozarja s prikazom "Err 1" na izpade tipal. 
Podrobne informacije se morajo pridobiti po zapustitvi nivoja napake znotraj 
uporabniškega nivoja s pomočjo pregleda posameznih vrednosti temperatur: vsak simbol 
tipala, ki se prikaže v kombinaciji z  Π  (= tipalo v kratkem stiku) ali | | (= tipalo prekinjeno) 
na mestu merilne vrednosti, opozarja na okvarjeno tipalo. Naslednji seznam daje razlago 
o tem, kako se obnaša regulator pri izpadu posameznega tipala. 
 
 Zunanje tipalo AS: Pri okvarjenem zunanjem tipalu bo delovala želena vrednost 

temperature dovoda 50 °C, ali, kadar je maksimalna temperatura dovoda (nastavljena 
pod PA1) nižja od 50 °C, pa maksimalna temperatura dovoda. 

 Tipalo dovoda: Pri okvarjenem tipalu dovoda v ogrevalnem tokokrogu zavzame 
pripadajoči ventil položaj ventila 30 %. Ogrevanje sanitarne vode, za katero je 
uporabljeno tako tipalo za merjenje temperature polnjenja, se prekine. 
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 Tipala dovoda v krogu sanitarne vode VS2: Pri okvarjenem tipalu VS2  v napravi 3 

se bo želena vrednost temperature dotoka za ogrevanje sanitarne vode regulirala 
samo z VS1. 
V napravi 4 ne bo pri ogrevanju sanitarne vode več prednostnega obratovanja. 
V napravi 5 ne bo več ogrevanja sanitarne vode. 

 Tipalo povratka RüS_TW: Pri okvarjenem tipalu povratka  deluje regulacija naprej 
brez omejevanja temperature povratka.  

 Sobno tipalo RS: Pri izpadu sobnega tipala deluje regulator ustrezno nastavitvam za 
delovanje brez sobnega tipala. Na primer, od optimizacijskega delovanja se preklopi 
na reducirano delovanje. 

 Tipalo bojlerja SS1 / 2 : Če izpade eno od obeh tipal, ne poteka več nobeno polnjenje 
bojlerja. 

 
 

8.3 Nadzor temperature 
 
Če določena izmerjena vrednost v določeni meri odstopa od želene vrednosti, se bo 
kreiralo sporočilo napake. Naslednja odstopanja vodijo do sporočila napak »Err 6 

 Temperatura dotoka več kot 30 min za vsaj 10 °C odstopa od želene vrednosti 
 Sobna temperatura je za več kot 30 min vsaj 2 °C pod želeno vrednostjo (kratkotrajna 

adaptacija je vključena) 
 Omejevanje temperature povratka je neprestano aktivno že več kot 30 min. 

 

Funkcije WE Nastavitev 
Nadzor temperature 0 CO-SYS  F14 – 1 

 
 

8.4 Zbirno javljanje motenj 
Ob vključeni funkciji se bo ob motnji delovanja vključil binarni izhod BA. Napaka pa bo še 
vedno prikazana v informacijskem nivoju z »Err«. 
 

Funkcije WE Nastavitev 
Zbirno javljanje motenj BA 0 CO-SYS  F13 – 1 
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9 Spominski modul 
 
Posebej za prenos vseh nastavljenih podatkov regulatorja TROVIS 5433 na več drugih 
regulatorjev TROVIS 5433 je na voljo spominski modul  (št. artikla 1400-7697). Spominski 
modul priključimo v vtičnico na sprednji strani regulatorja. Po uspešni priključitvi se na 
prikazovalniku izpiše »33 SP«. Če spominski modul vsebuje pripravljene podatke od 
drugega regulatorja TROVIS 5433, lahko z vrtenjem upravljalnega gumba pokličemo 
prikaz »SP 33«. 
 
 Potrditev prikaza »33 SP« preko pritiska upravljalnega gumba sproži nalaganje 

nastavitev regulatorja v spominski modul. 
 Potrditev prikaza »SP 33« preko pritiska upravljalnega gumba sproži prenos podatkov 

iz spominskega modula v regulator. 
 
Med izmenjavo podatkov se na prikazovalniku pomikajo črtice. Uspešen prenos podatkov 
je potrjen z prikazom »I.O.«. Nato lahko povezavo regulator – spominski modul 
prekinemo. 
 
Podatkovni–modul za regulator TROVIS 5433 za povezavo na PC-okolje TROVIS-VIEW 
6661 lahko naročite pod št. artikla 6661-1003. V tem primeru se spominski modul priključi 
na PC preko adapterja (št. artikla 1400-7700). Kompletni paket (vsebuje 1 spominski 
modul, 1 adapter in 1 povezovalni kabel za direktno povezavo regulator-PC) lahko 
naročite pod št. artikla  1400-7704. 
Z TROVIS-VIEW je mogoče priklicati vse nastavitvene vrednosti v nešifrirani obliki in jih 
prenesti v spominski modul ali jih prebrati iz spominskega modula. Mogoče je spreminjati 
zapise in tiskati dokumentacijo. 
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10 Montaža 
 
Naprava je sestavljena iz ohišja regulatorja in zadnjega dela ohišja z priključnimi 
sponkami. Primerna je za montažo na stikalno ploščo, na zid in na letev (slika 12). 
 
Montaža na stikalno ploščo 
 
1. Odvijte oba vijaka. 
2. Ločite ohišje regulatorja in zadnji del ohišja. 
3. Na stikalni plošči pripravite odprtino v izmeri 138 x 92 mm (Š X V). 
4. Porinite ohišje regulatorja skozi odprtino. 
5. Vložite priložene zatiče (2) spodaj in zgoraj ali na bokih in privijte vijaka zatičev, tako 

da bo ohišje pritrjeno na stikalno ploščo. 
6. Izvedite električno priključitev na zadnji del ohišja, ki je opisana v poglavju 11. 
7. Nataknite ohišje regulatorja. 
8. Privijte oba vijaka (1). 
 
Montaža na steno 
  
1. Odvijte oba vijaka. 
2. Ločite ohišje regulatorja in zadnji del ohišja. 
3. Eventualno zvrtajte luknje na predvidenih mestih. Zadnji del ohišja pritrdite z štirimi 

vijaki. 
4. Izvedite električno priključitev na zadnji del ohišja, ki je opisana v poglavju 11. 
5. Nataknite ohišje regulatorja. 
6. Privijte oba vijaka (1). 
 
 
Montaža na letev 
 
1. Vzmetni zatič (4) zataknite ob spodnji dele letve (3). 
2. Regulator porinite navzgor in potegnite zgornja zatiča (5) preko letve. 
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Slika 12 · Montaža 
 

 
 
 
 

Montaža na stikalno 
ploščo 

Zadnji del 
ohišja  

Ohišje regulatorja Montaža na steno 

 
Montaža na letev 
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11 Električna priključitev 
 
_______________________________________________________________________  
 

 Pozor! : 
Pri polaganju kablov in priključevanju regulatorja je potrebno v osnovi upoštevati VDE-
predpise in predpise krajevnih podjetij za dobavo električne energije. Zaradi tega mora 
opraviti taka dela strokovna oseba! 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Napotki za polaganje električnih vodov 
 
 230 V-napajalne vode in signalne vode polagati v ločene kable! Da bi se povišala 

varnost pred motnjami, je potrebno obdržati najmanjši razmik 10 cm med kabli! To 
prostorsko ločevanje je potrebno upoštevati tudi znotraj stikalne omarice! 

 Vode za digitalne signale (Bus-vodnike) kot tudi analogne signalne vode (vodnike tipal, 
analogne izhode) prav tako polagati v ločene kable! 

 Pri napravah z visokim elektromagnetnim nivojem motenj se priporoča, da se 
uporabijo kabli z oklopom za signalne vode naprav. Oklop  ozemljiti enostransko na 
vstopu ali na izstopu stikalne omarice, pri tem naj bodo kontakti velikih površin! 
Centralna ozemljitvena točka naj bo povezana z zaščitnim vodnikom PE s pomočjo 
kabla ≥ 10 mm2 po najkrajši poti! 

 Opremiti induktivnosti v stikalni omarici, npr. navitja kontaktorjev, z ustreznimi vezji 
proti motnjam (RC-členi)! 

 Stikalne omarice z visokimi poljskimi jakostmi, npr. transformatorji ali frekvenčnimi 
pretvorniki, morajo biti zaščiteni z oklepi, z ločevalnimi pločevinami, ki imajo dobro 
povezavo z maso. 

 
Zaščitni ukrepi pred prenapetostjo 
 
 Če se polagajo signalni vodi izven zgradb ali na večje razdalje, je potrebno uporabiti 

ustrezne zaščitne ukrepe pred prenapetostmi! Pri bus-vodih so taki ukrepi neobhodno 
potrebni. 

 Oklop signalnih vodov, ki so položeni izven zgradb, mora biti sposoben prevajanja toka 
in obojestransko ozemljen. 

 Na vstopu stikalne omarice je potrebno inštalirati odvodnike prenapetosti. 
 
Priključitev regulatorja 
 
Priključitev poteka po naslednji priključni shemi. 
 
Za priključitev kabla je potrebno odpreti ohišje. Za kabelske uvodnice je potrebno prebiti 
označene odprtine zgoraj, spodaj ali zadaj na hrbtnem delu ohišja in opremiti s priloženimi 
oprijemljivimi skozniki ali ustreznimi uvodnicami. 
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Slika 13 · Razporeditev priključkov naprave 1 do 4 

 
 

 
Slika 13 · Razporeditev priključkov naprava 5 
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Priključitev tipal 
 
Na priključnih letvicah hrbtnega dela ohišja se lahko priključuje vode preseka najmanj  
0,5 mm2. 
 
Priključitev regulacijskih pogonov 
 
 3-točkovni/2-točkovni regulacijski izhodi: 

vode kablov iz vlažnih prostorov je potrebno peljati na sponke izhodov regulatorjev z 
kabli preseka najmanj 1,5 mm2. Priporoča se, da se pri zagonu preveri smer vrtenja. 

_______________________________________________________________________  
Opozorilo: 
Motor regulacijskega pogona ni avtomatsko preskrbljen z napetostjo iz regulatorja. Preko 
sponke 22 je lahko priključen na zunanji vir napetosti. Če to ni zaželeno, je potrebno 
namestiti mostiček iz sponke 17 na sponko 22.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Priključitev črpalk 
 
Vse vode z presekom najmanj 1,5 mm2 peljati skladno po shemi priključitve na sponke 
regulatorja. 
 
 
Legenda sheme priključitve: 
 
AS Zunanje tipalo BA Binarni izhod 
FDS Tlačno stikalo pretoka HK Ogrevalni krog 
FG Daljinski dajalnik GND Masa 
RS Sobno tipalo LRK Oskrba z napetostjo regul. pogona 
RüS Tipalo povratka PE Zaščitni vodnik 
RüS_TW Tipalo povratka ogr. sanitarne vode SLP Polnilna črpalka bojlerja 
SS Tipalo bojlerja TLP Izmenjalno polnilna črpalka 
VS Tipalo dotoka TW Krog sanitarne vode 
  UA Izhod za potrebo / zunanja temperatura 
  UE Vhod za potrebo / zunanja temperatura 
  ZP Cirkulacijska črpalka 
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12 Dodatek 

12.1 Lista funkcijskih blokov 
 
CO1: Ogrevalni krog  
 

    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
01 Sobno tipalo 

RS 
0 vse CO1  F01 – 1: prikaz temperature in vključen vhod FG1; 

Izbira:  1  sobna krmilna naprava 5244 ali 5257-5 
2 standardno tipalo 

Funkcijski blok ni na izbiro, če je 
CO1  F02 – 1, izbira 2/3 ali CO1  F03 – 1 ali  
CO1  F07 – 0 in CO-SYS  F11 – 1    

02 Optimizacija 0 vse CO1  F02 – 1: optimizacija aktivna; 
Izbira:  1     vklop po tA, znižanje po časovnem programu*, 
                   samo z CO1  F07 – 1  

2 vklop po tA, izklop po sobnem tipalu*, 
      samo z CO1  F01 – 1 in CO1  F07 – 1  
3 vklop in izklop po sobnem tipalu, 
      samo z CO1  F01 – 1 

*Parameter funkcijskega bloka: 
Čas pred ogrevanja / 0 do 360 (120) min 

03 Kratkotrajno 
prilagajanje 

0 vse CO1  F03 – 1: samo z CO1  F01 – 1  
Parameter funkcijskega bloka: 
Čas cikla / 1 do 100 min (10 min) 
Funkcijski blok ni na izbiro, če je 
CO1  F07 – 0 in CO-SYS  F11 – 1    

04 Karakteristika 0 vse CO1  F04 – 1: 4-točkovna-karakteristika 
CO1  F04 – 0: naraščajoča karakteristika 

05 Zakasnjeno 
prilagajanje 
zunanji 
temperaturi  

0 vse CO1  F05 – 1 samo z CO1  F07 – 1; 
 Izbira:  1  pri padajoči zunanji temperaturi tA 
              2  pri padajoči in naraščajoči zunanji temperaturi tA  
Parameter funkcijskega bloka: 
Zakasnitev / 1 do 6 °C/h (3 °C/h) 
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    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
06 Poletno 

obratovanje 
0 vse CO1  F06 – 1: časovno odvisno poletno obratovanje, 

samo z CO1  F07 – 1  
Parametri funkcijskega bloka: 
Začetek poletnega obdobja / 01.01 do 31.12 (01.06) 
Število dni za začetek / 1 do 3 (2) 
Konec poletnega obdobja / 01.01 do 31.12 (30.09) 
Število dni za konec / 1 do 3 (1) 
Meja zunanje temperature – poletje / 0 do 50 °C (18°C) 

07 Zunanja 
temperatura tA 

1 vse CO1  F07 – 1: vremensko vodenje aktivno  
CO1  F07 – 0: regulacija konstantne vrednosti 
Funkcijski blok ni na izbiro, če je 
CO1  F05 – 1 ali CO1  F06 - 1 ali CO1  F08 – 1 ali 
CO-SYS  F12 – 1 ali CO1  F02 – 1, izbira 1 / 2   

08 Zunanja 
temperatura 0 
do 10 V na 
vhodu UE 

0 vse CO1  F08 – 1: tA na vhodu UE, 
samo z CO1  F07 – 1 in CO-SYS   F11 – 0 
CO1  F08 – 0: tA na vhodu AS  

F Številka funkcijskega bloka (Funktionsblocknummer),  
WE  Tovarniške nastavitve (Werkseinstellung),  
Anl Značilna številka naprave (Anlagenkennziffer) 
 
 
CO2: Krog sanitarne vode  
 

    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
01 Tipalo bojlerja 

SS1 
1 2, 3, 

4 
CO2  F01 – 1: tipalo SS1 vključeno 
CO2  F01 – 0: termostat bojlerja, samo z CO2  F02 -0 
Funkcijski blok ni na izbiro, če je 
CO2  F02 – 1 ali CO2  F05 - 1  

0 2 02 Tipalo bojlerja 
SS2 1 3,4 

CO2  F02 – 1: tipalo SS2 vključeno,  
samo z CO2  F01 – 1 

03 Tipalo dotoka 
VS2 

0  3 CO2  F03 -1: vključeno je tipalo dotoka VS2 za merjenje 
polnilne temperature bojlerja (preklop vodenja) 

04 Obratovanje 
cirkulacijske 
črpalke pri 
polnenju 
bojlerja 

0 2, 3 CO2  F04 – 1: cirkulacijska črpalka deluje med polnjenjem 
bojlerja v skladu z časovnim programom 
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    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
05 Termična 

dezinfekcija 
0 2, 3, 

5 
CO2  F05 – 1*: Parametri funkcijskega bloka: 
Dan dezinfekcije / 0 do 7 (3) z 0 = dnevno 
Začetni čas / 00:00 do 23:30 (00:00)   
Končni čas / 00:00 do 23:30 (04:00)  
Temperatura dezinfekcije / 60 do 90 °C (70 °C) 
*      pri napravi 2, 3 samo z CO2  F01 – 1 

pri napravi 5 funkcijski blok ni na izbiro, če je 
CO2  F13 – 1 ali CO2  F14 - 1 

06 Paralelno 
obratovanje 
črpalk 

0 2, 3 CO2  F06 – 1 samo z CO2  F10 – 0;  
Izbira:   1   paralelno obratovanje črpalk z UP in SLP 

 2   krmiljenje preklopnega ventila in UP 
Parameter funkcijskega bloka  
(naprava 2, izbira 1 ali naprava 3):  
Prekinitev vzporednega obratovanja pri regulacijskem 
odstopanju / 120 do 600 s (600 s)  

07 Prevzem 
počitnic in 
praznikov za 
ogrevanje 
sanitarne vode 

0 1, 2, 
3, 4 

CO2  F07 – 1: prevzem počitnic in praznikov za ogrevanje 
sanitarne vode 

08 Vklop SLP v 
odvisnosti od 
temperature 
povratka 

0 2, 4* CO2 -> F08 – 1 samo z CO2  F01 – 1 in  
CO-SYS  F01 – 1    
*Pri napravi 4 ima smisel samo v obliki sekundarne naprave. 
Tipalo povratka RüS je tukaj potrebno namestiti na primarno 
stran  v izmenjevalcu polnilnega sistema; ne služi za 
omejevanje temperature povratka! 

09 Prednost 
ogrevanja 
sanitarne vode 

0 4, 5* CO2  F09 – 1: Izbira:     1     inverzna regulacija 
2     znižano obratovanje 

Parametra funkcijskega bloka: 
Vključitev prednosti pri regulacijskem odstopanju / 60 do 
600 s (300 s) 
Nadzorna vrednost  / 20 do 90 °C (40 °C) 
* pri napravi 5 ni na izbiro, če CO2  F13 – 1 

10 Vmesno 
ogrevanje 

1 2, 3 CO2  F10 – 1: vmesno ogrevanje po 20 minutah za 10 
minut; samo z CO2  F06 – 0 
CO2  F10 – 0: prednost ogrevanja sanitarne vode 
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    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
11 Način 

regulacije 
ogrevanja 
sanitarne vode 
(TWE) 

1 5 CO2  F11 – 1: tritočkovna regulacija 
Parametri funkcijskega bloka: 
KP (ojačanje) / 0,1 do 50,0 (2,0) 
TN (integrirni čas) / 0 do 999 s (120 s) 
TY (čas odpiranja ventila) / 10 do 240 s (45 s) 
 

CO2  F11 – 0: dvotočkovna regulacija 
Parametri funkcijskega bloka: 
Preklopna diferenca / 2 do 10 °C (5 °C) 
minimalni čas vklopa / 0 do 600 s (120 s) 
minimalni čas izklopa / 0 do 600 s (120 s) 
 

Funkcijski blok ne bo prikazan, če je: 
CO2  F13 – 1 ali CO2  F14 – 1    

12 Tipalo 
povratka 
sanitarna voda 
RüS_TW 

1 5 CO2  F12 – 1: vključeno je omejevanje temperature 
povratka v krogu sanitarne vode (TWK), 
samo z CO2  F11 – 1  in CO2  F14 - 0 
Parameter funkcijskega bloka: 
Faktor omejevanja / 0,1 do 10,0 (1,0) 

13 Motor ventila 
(odpiranje – 
zapiranje) in 
termostat 

0 5 CO2  F13 – 1: motor ventila (odpiranje – zapiranje 
krmiljeno s pomočjo izhodov TW+ in TW- ) in termostat na 
vhodu VS2 
samo z CO2  F11 – 0 in CO2  F14 – 0  
Parameter funkcijskega bloka: 
Čas odpiranja ventila / 10 do 240 s (45 s) 
 

CO2  F13 – 0: termo ventil (izhod TW+) in temperaturno 
tipalo na vhodu VS2 

14 Pretočni 
sistem z FDS 

0 5 CO2  F14 – 1: pretočni sistem z tlačnim tipalom pretoka 
Parametri funkcijskega bloka: 
KP (ojačanje) / 0,1 do 50,0 (2,0) 
TN (integrirni čas) / 0 do 999 s (120 s) 
diferencirni čas / 0 do 999 s (0 s) 
KPTV (diferencirno ojačenje) / 0,1 do 10,0 (1,0) 
TY (čas odpiranja ventila) / 10 do 240 s (45 s) 

15 Omejevanje 
regulacijskega 
odstopanja za 
AUF-signal 
TWE 

0 
 

5 CO2  F15 – 1 samo z  CO2  F11 -1 ali CO2  F14 -1 
Parameter funkcijskega bloka: 
Maksimalno regulacijsko odstopanje / 2 do 10 °C (2 °C) 

16 Sprostitev 
trajnega 
signala TWE 

0 5 CO2  F16 – 1 samo z  CO2  F11 -1 ali CO2  F14 –1 
Trajni signal samo za pogone z končnim stikalom 

F Številka funkcijskega bloka (Funktionsblocknummer),  
WE  Tovarniške nastavitve (Werkseinstellung),  
Anl Značilna številka naprave (Anlagenkennziffer) 
 
 
 



 

    
                                                                                                                                                                                 EB 5433 

Navodila za vgradnjo in obratovanje  V1.0 GIA-S, Grosuplje 

 

73 

 
 
CO-SYS: Splošne funkcije (vse naprave) 
 

    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
01 Tipalo povratka 

RüS 
1 vse CO-SYS  F01 – 1: vključeno je omejevanje 

temperature povratka; 
Parameter funkcijskega bloka: 
Faktor omejevanja / 0,1 do 10,0 (1,0) 
Funkcijski blok ni na izbiro, če je CO2  F08 – 1  

02 Izbira tipal 0 
 

vse CO-SYS  F02 – 1: tipala Pt1000 
CO-SYS  F02 – 0: tipala PTC 

03 Preklop med 
poletnim in 
zimskim časom 

1 vse CO-SYS  F03 – 1: avtomatski preklop 

04 Blokada ročnega 
nivoja 

0 vse CO-SYS  F04 – 1: ročni nivo je blokiran; 
v nastavitvah stikala -, 0, + bo vključeno avtomatsko 
obrat.  

05 Način regulacije 
ogrevalnega kroga 

1 vse CO-SYS  F05 – 1: tritočkovna regulacija 
Parametri funkcijskega bloka: 
KP (ojačanje) / 0,1 do 50,0 (2,0) 
TN (integrirni čas) / 0 do 999 s (120 s) 
TY (čas odpiranja regulirne naprave) / 10 do 240 s (45 s) 
 

CO-SYS  F05 – 0: dvotočkovna regulacija 
Parametri funkcijskega bloka: 
Preklopna diferenca / 2 do 10 °C (5 °C) 
minimalni čas vklopa / 0 do 600 s (120 s) 
minimalni čas izklopa / 0 do 600 s (120 s)  

06 Omejevanje 
regulacijskega 
odstopanja za 
AUF-signal 
(ogrevalni krog) 

0 
 

vse CO-SYS  F06 – 1: samo z  CO-SYS  F05 – 1  
Parameter funkcijskega bloka: 
Maksimalno regulacijsko odstopanje  
 / 2…10 °C (2 °C) 

07 Sprostitev 
trajnega signala 
ogrevalni krog 

0 vse CO-SYS  F07 – 1 samo z  CO-SYS  F05 -1  
Trajni signal samo za pogone z končnim stikalom 

08 Umerjanje tipal 0 vse CO-SYS  F08 – 1: umerjanje vseh priključenih tipal 
omogočeno 

09 Standardne 
vrednosti 
parametrov 

0 vse CO-SYS  F09 – 1: vsi parametri bodo postavljeni nazaj 
na tovarniško nastavitev (WE) 

10 Zunanja poraba, 
zahteva porabe 

0 1, 4, 
5* 

CO-SYS  F10 -1: sekundarni regulator, 
samo z CO-SYS  F11 – 0 in CO-SYS  F12 – 0 
Parameter funkcijskega bloka napravi 4 in 5*: 
Vrednost porabe / 20 do 90 °C (70 °C) 
* pri napravi 5 samo z CO2  F11 – 1 in CO2  F14 – 0 
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    Opomba 
    Parametri funkcijskega bloka /  

F Funkcija WE Anl Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 
11 Zunanja 

poraba, 
obdelava 
porabe 

0 vse CO-SYS  F11 – 1: primarni regulator, samo z CO-SYS 
 F10 – 0 in CO1  F08 – 0 in CO1  F01 – 0 

Parameter funkcijskega bloka: 
Povišanje / 0 do 30 °C (0 °C) 

12 Posredovanje 
zunanje 
temperature,  
0 do 10 V 

0 
 

vse CO-SYS  F12 – 1:  
samo z CO-SYS  F10 – 0 in CO1  F07 – 1  

13 Izhod za 
javljanje 
motenj BA 

1 
 

vse CO-SYS  F13 – 1: ob napaki se bo vključil izhod BA 
 

pri napravi 5: CO-SYS  F13 – 0: ZP aktivna 

14 Nadzor 
temperature 

0 vse CO-SYS  F14 – 1: nadzor temperature VS, RS in RüS 

15 Blokada 
vrtilnega 
stikala 

0 vse CO-SYS  F15 – 1: vrtilno stikalo je blokirano 

F Številka funkcijskega bloka (Funktionsblocknummer),  
WE  Tovarniške nastavitve (Werkseinstellung),  
Anl Značilna številka naprave (Anlagenkennziffer) 
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12.2 Liste parametrov 
 
PA1: Ogrevalni krog  
 
 
  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

 

  
Nagib, dotok 
 
0,2 do 3,2 (1,8) 
 
 
 
 
Samo z CO1  F04 – 0 in CO1  F07 – 1. 

 

  
Nivo, dotok (vzporedni premik) 
 
-30 do 30 °C (0 °C) 
 
 
 
 
Samo z CO1  F04 – 0 in CO1  F07 – 1. 

  
maksimalna temperatura dotoka  
 
minimalna temperatura dotoka do 130 °C (90 °C) 
 
 
 
 
Samo z CO1  F07 – 1. 

  
minimalna temperatura dotoka  
 
20 °C do maksimalna temperatura dotoka (20 °C) 
 
 
 
 
Samo z CO1  F07 – 1. 
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  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

 

  
Nagib, povratek 
 
0,2 do 3,2 (1,8) 
 
 
Samo z 
CO1  F04 – 0 in CO1  F07 – 1 in CO-SYS  F01 -1. 
 

 

  
Nivo, povratek 
 
-30 do 30 °C (0 °C) 
 
 
Samo z 
CO1  F04 – 0 in CO1  F07 – 1 in CO-SYS  F01 -1. 
 

 

  
maksimalna temperatura povratka 
 
Vznožje temperature povratka do 90 °C (65 °C) 
 
 
Samo z 
CO1  F04 – 0 in CO1  F07 – 1 in CO-SYS  F01 -1. 
 

 

  
Vznožje temperature povratka 
 
20 °C  do maksimalna temperatura povratka (65 °C) 
 
 
Samo z 
CO1  F04 – 0 in CO1  F07 – 1 in CO-SYS  F01 -1. 
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  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

 

  
4-točkovna-karakteristika 
Točka 1: zunanja temperatura 
Zunanje temperature točk 2, 3, 4 so označene preko 
kvadratkov pod številkami 2, 3, 4. 
-30 do 50 °C 
(Točka 1: -15 °C, Točka 2: -5 °C, Točka 3: 5 °C,  
Točka 4: 15 °C) 
Samo z CO1  F04 – 1 in CO1  F07 – 1.  

 

  
4-točkovna-karakteristika 
Točka 1: temperatura dotoka 
Temperature dotoka točk 2, 3, 4 so označene preko 
kvadratkov pod številkami 2, 3, 4. 
20 do130 °C 
(Točka 1: 70 °C, Točka 2: 55 °C, Točka 3: 40 °C,  
Točka 4: 25 °C) 
Samo z CO1  F04 – 1 in CO1  F07 – 1. 

 

  
4-točkovna-karakteristika 
Točka 1: temperatura povratka 
Reducirane temperature dotoka točk 2, 3, 4 so označene 
preko kvadratkov pod številkami 2, 3, 4. 
20 do 90 °C (Točka 1 do 4: 65 °C) 
Samo z  
CO1  F04 – 1 in CO1  F07 -1 in CO-SYS  F01 – 1. 

 

  
4-točkovna-karakteristika 
Razlika znižanja točka 2 
 
Razlika znižanja točka 3 je označena preko kvadratka 
pod številkami 3. 
0 do 50 °C (Točka 2 do 3: 15 °C) 
Samo z CO1  F04 – 1 in CO1  F07 – 1. 
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  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

 

  
Vrednost vklopa  - nazivno obratovanje 
 
-30 do vrednost izklopa - reducirano obratovanje (-15°C) 
 
 
 
Samo z CO1  F07 -1. 

 

  
Vrednost izklopa  - reducirano obratovanje 
 
Vrednost vklopa  - nazivno obratovanje do 50 °C (15 °C) 
 
 
 
Samo z CO1  F07 – 1. 
 

 

  
Vrednost izklopa  - nazivno obratovanje 
 
0 do 50 °C (22 °C) 
 
 
 
Samo z CO1  F07 – 1. 
 

 

  
Čas obratovanja po izklopu ogrevalne obtočne črpalke 
 
15 do 2400 s (180 s) 
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PA2: Parametri sanitarne vode  
 
  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

  
maksimalna temperatura sanitarne vode 
 
minimalna temperatura sanitarne vode do 90 °C (55 °C) 
 
 
 
Naprave 2, 3, 4: samo z CO2  F01 – 1. 
Naprava 5: ne z CO2  F13 – 1.  

  
minimalna temperatura sanitarne vode 
 
20°C do maksimalna temperatura sanitarne vode (40°C) 
 
 
 
Naprave 2, 3, 4: samo z CO2  F01 – 1. 
Naprava 5: ne z CO2  F13 – 1.  

  
Preklopna diferenca  
 
0 do 30 °C (5 °C) 
 
 
 
 
Samo z CO2  F01 – 1. 

  
Prekoračitev polnilne temperature  
 
0 do 30 °C (10 °C) 
 
 
 
 
Samo z CO2  F01 – 1. 
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  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

 

  
Zaključek prednosti polnjenja 
  
20 do 90 °C (53 °C) 
 
 
 

 

  
Polnilna črpalka bojlerja izključena 
 
20 do 90 °C (53 °C) 
samo naprava 3 z CO2  F03 – 1  
 

 

  
Maksimalna polnilna temperatura 
 
20 do 90 °C (80 °C) 
samo naprava 3 z CO2  F03 – 1  
 
 
 

 

  
Držalna vrednost temperature sanitarne vode 
 
20 do 90 °C (40 °C) 
 
 
 
Naprave 2, 3, 4: samo z CO2  F01 – 1. 
Naprava 5: samo z CO2  F13 – 0 in CO2  F14 – 0. 

 

  
Maksimalna temperatura povratka 
 
20 do 90 °C (65 °C) 
 
 
Naprave 2, 3: samo z CO-SYS  F01 – 1. 
Naprava 5: samo z CO2  F11 – 1 in CO2  F12 – 1 in 
                   CO2  F14 – 0. 
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  Oznaka parametra 
Simbol  Zaloga vrednosti (tovarniške nastavitve) 

 

  
Časi delovanja ogrevanja sanitarne vode 
 
00:00 do 24:00 ure (dnevno: 00:00 do 24:00 ure) 
 
 
 
 
 

 
 
PA-SYS: splošni parametri 
 
   
Simbol  Oznaka parametra 

  
Prazniki  
 
01.01. do 31.12  poglavje 1.6.1  
 
 
 

  
Počitnice  
 
01.01. do 31.12  poglavje 1.6.2  
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12.3 Vrednosti upornosti 
 
Vrednosti upornosti z elementom PTC 
 
Tipalo za zunanjo temperaturo tip 5224, za temperaturo dotoka in povratka tip 5264 in 
5265, za temperaturo bojlerja tip 5264 
°C -20 -10 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Ω 694 757 825 896 971 1010 1050 1132 1219 1309 1402 1500 1601 1706 1815 1925
 
Daljinsko upravljanje tip 5244 °C 10 15 20 25 30 

Nastavitev stikala , sponki 1 in 2 Ω 679 699 720 741 762
 
 
Vrednosti upornosti z merilnim elementom Pt 1000 
 
Tipalo za zunanjo temperaturo tip 5227-2, za temperaturo dotoka, povratka in za 
temperaturo bojlerja tip 5277-2 (možna tudi potopna izvedba) in 5267-2 (prislonsko tipalo). 
Tipala za sobno temperaturo tip 5257-1, tip 5257-5 (sobna krmilna naprava). 
 

°C -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 
Ω 862,5 882,2 901,9 921,6 941,2 690,9 980,4 1000,0 1019,5 1039,0

 

°C 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Ω 1058,5 1077,9 1097,3 1116,7 1136,1 1155,4 1174,7 1194,0 1213,2 1232,4

 

°C 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 
Ω 1251,6 1270,7 1289,8 1308,9 1328,0 1347,0 1366,0 1385,0 1403,9 1422,9

 

°C 115 120 125 130 135 140 145 150 
Ω 1441,7 1460,6 1479,4 1498,2 1517,0 1535,8 1554,5 1573,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Geslo:                                                               1732 
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12.4 Tehnični podatki 
 
Vhodi 7 vhodov za tipala temperature PT1000 ali PTC z dvožilnim 

priklopom  
vhodna sponka 14 alternativno za termostat bojlerja 
1 vhod za sobno krmilno napravo / daljinski dajalnik 
1 vhod za porabo / zunanja temperatura 0 do 10 V, Ri = 20 kΩ 
(Poraba: 0 do 10 V ustreza 0 do 120 °C temperature dotoka) 
(Zunanja temperatura: 0 do 10 V ustreza -40 do 50 °C zunanje 
temperature)  

Izhodi 
 
 

Tri / dvotočkovni signal na sponkah 23 / 24:  
obremenitev 20 do 250V AC, 0,5 A (triak izhodi z varistorskim 
odpravljanjem motenj) 
 

Tri / dvotočkovni signal na sponkah 20 / 21:  
obremenitev 230V AC, 2 A (relejski izhodi z varistorskim 
odpravljanjem motenj) 
 

3 izhodi črpalk: 
obremenitev max. 230V AC, 2A (relejski izhodi z varistorskim 
odpravljanjem motenj) 
 

1 izhod za porabo / zunanja temperatura 0 do 10 V, impedanca > 
24Ω 

Napajalna napetost 230V AC (+10%, - 15%), 48 do 62 Hz, max. 3 VA 

Temperaturno območje 0 do 50 °C (ob delovanju), -10 °C do 60 °C (skladiščenje in 
transport) 

Zaščita IP 40 v skladu z IEC 529 

Razred zaščite I po VDE 0106 

Stopnja onesnaževanja 2 po VDE 0110 

Prenapetostna kategorija II v skladu z VDE 0110 

Razred vlažnosti F v skladu z VDE 40040 

Gostota motenj v skladu z  EN 50082 del 1 

Oddajanje motenj v skladu z  EN 50081 del 1 

Teža ca.  0,6 kg 
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12.5 Vrednosti parametrov pri strankah 
 
Postaja  
Uporabnik  
Pristojna SAMSON pisarna  
Značilna števila naprave  

 
Nastavitve funkcijskih blokov v nastavitvenih nivojih  
 

 CO1 CO2 CO -SYS 
F01    
F02    
F03    
F04    
F05    
F06    
F07    
F08    
F09    
F10    
F11    
F12    
F13    
F14    
F15    
F16    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
                                                                                                                                                                                 EB 5433 

Navodila za vgradnjo in obratovanje  V1.0 GIA-S, Grosuplje 

 

85 

 
 
Parametri ravnine 1 (Ogrevalni krog)  
 

 

Parameter  
 

Ravnina 1 
 

Zaloga vrednosti
Nagib, dotok  0,2 do 3,2
Nivo, dotok  -30 do 30 °C
Maksimalna temperatura dotoka   min. TD do 130 °C
Minimalna temperatura dotoka  20 °C do max. TD
Nagib, povratek  0,2 do 3,2
Nivo, povratek  -30 do 30 °C
Maksimalna temperatura povratka   Vzn. TP do 90 °C
Vznožje temperature povratka  20 °C do max. TP
4-točkovna-karakteristika 

zunanja temperatura; točka 1  -30 do 50 °C
zunanja temperatura; točka 2  -30 do 50 °C
zunanja temperatura; točka 3  -30 do 50 °C
zunanja temperatura; točka 4  -30 do 50 °C
temperatura dotoka; točka 1  20 do 130 °C
temperatura dotoka; točka 2  20 do 130 °C
temperatura dotoka; točka 3  20 do 130 °C
temperatura dotoka; točka 4  20 do 130 °C
temperatura povratka; točka 1  20 do 90 °C
temperatura povratka; točka 2  20 do 90 °C
temperatura povratka; točka 3  20 do 90 °C
temperatura povratka; točka 4  20 do 90 °C
razlika znižanja; točka 2  0 do 50 °C
razlika znižanja; točka 3  0 do 50 °C

Vrednost vklopa - nazivno obratovanje  -30 do vrednost 
izklopa - reducirano 

obratovanje
Vrednost izklopa - reducirano obratovanje  vrednost vklopa - 

nazivno 
obratovanje 

do 50 °C
Vrednost izklopa - nazivno obratovanje  0 do 50 °C
Čas obratovanja po izklopu ogrevalne 
obtočne črpalke 

 
15 do 2400 s
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Parametri funkcijskih blokov (CO1) 
Čas pred ogrevanja (F02 – 1)  0 do 360 min
Čas cikla (F03 – 1)    1 do 100 min
Zakasnitev (F05 – 1)   1 do 6 °C/h
Začetek poletnega obdobja (F06 – 1)  01.01 do 31.12
Število dni za začetek (F06 – 1)  1 do 3
Konec poletnega obdobja (F06 – 1)  01.01 do 31.12
Število dni za konec (F06 – 1)   1 do 3
Meja zunanje temperature poletje  
(F06 – 1) 

 0 do 50 °C

 
 
Parametri ravnine 2 (Ogrevanje sanitarne vode) 
 

 
Parameter  

 
Ravnina 2 Zaloga vrednosti

Maksimalna temperatura sanitarne vode  min TS do 90 °C
Minimalna temperatura sanitarne vode  20 °C do max. TS
Preklopna diferenca   0 do 30 °C
Prekoračitev polnilne temperature  0 do 30 °C
Polnilni proces končan  20 do 90 °C
Izklop polnilne črpalke bojlerja  20 do 90 °C
Maksimalna temperatura polnenja  20 do 90 °C
Držalna vrednost temperature sanitarne 
vode 

 20 do 90 °C

Maksimalna temperatura povratka  20 do 90 °C
Časi delovanja ogrevanja sanitarne vode Po To Sr Če Pe So Ne
Začetek prvega obdobja delovanja        0:00 do 24:00 ure
Konec prvega obdobja delovanja        0:00 do 24:00 ure
Začetek drugega obdobja delovanja        0:00 do 24:00 ure
Konec drugega obdobja delovanja        0:00 do 24:00 ure
Začetek tretjega obdobja delovanja        0:00 do 24:00 ure
Konec tretjega obdobja delovanja        0:00 do 24:00 ure
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Parametri funkcijskih blokov (CO2) 
Dan dezinfekcije (F05 – 1)   0, 1 do 7 

(dnevno, 
Po do Ne)

Temperatura dezinfekcije (F05 - 1)   60 do 90 °C
Začetni čas (F05 - 1)  0:00 do 23:30 ure 
Končni čas (F05 - 1)  0:00 do 23:30 ure 
Prekinitev vzporednega obratovanja pri 
regulacijskem odstopanju (F06 – 1) 

 120 do 600 s

Vključitev prednosti pri regulacijskem 
odstopanju (F09 – 1) 

 60 do 600 s

Nadzorna vrednost (F09 – 1)    20 do 90 °C
KP (ojačenje) (F11 – 1)  0,1 do 50,0
TN  (integrirni čas) (F11 – 1)  0 do 999 s
TY  (čas odpiranja ventila)(F11 – 1)  10 do 240 s
Preklopna diferenca (F11 – 0)  2 do 10 °C
minimalni čas vklopa (F11 – 0)  0 do 600 s
minimalni čas izklopa (F11 – 0)  0 do 600 s
Faktor omejevanja (F12 – 1)  0,1 do 10
Čas odpiranja ventila (F13 – 1)  10 do 240 s
KP (ojačenje) (F14 – 1)  0,1 do 50,0
TN  (integrirni čas) (F14 – 1)  0 do 999 s
Diferencirni čas (F14 – 1)  0 do 999 s
KPTV (diferencirno ojačenje) (F14 – 1)  0,1 do 10,0
TY  (čas odpiranja ventila)(F14 – 1)  10 do 240 s
Max. regulacijsko odstopanje (F15 - 1)  2,0 do 10,0 °C
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Parametri ravnine SYS (razširjene naprave) 
 
 
Parameter (PA-SYS) 

 
Ravnina 3 

Zaloga 
vrednosti

     
     
     

Prazniki 

     

01.01 do 31.12

Termin počitnic, start      
Termin počitnic, stop      
Termin počitnic, start      
Termin počitnic, stop      

01.01 do 31.12

 

Parametri funkcijskih blokov (CO-SYS) 
Faktor omejevanja (F01 – 1)  0,1 do 10
KP (ojačenje) (F05 – 1)  0,1 do 50
TN  (integrirni čas) (F05 – 1)  0 do 999 s
TY  (čas odpiranja ventila) (F05 – 1)  10 do 240 s
Preklopna diferenca (F05 – 0)  2 do 10 °C
minimalni čas vklopa (F05 – 0)  0 do 600 s
minimalni čas izklopa (F05 – 0)  0 do 600 s
Max. regulacijsko odstopanje (F06 – 1)  2,0 do 10,0 °C
Vrednost porabe (F10 – 1)   20 do 90 °C 
Povišanje (F11 – 1)  0 do 30 °C
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Stvarno kazalo 
 

2-točkovna-regulacija……….…………....56 
3-točkovna-regulacija………….………....56 
 

A 
 

Alarm nadzor temperature……….……...62 
Avtomatsko obratovanje……..……………7 
 

Č 
 

Čas delovanja…………………………..…11 
 

D 
 

Dnevno obratovanje……………………….7 
Dušenje 

zunanje temperature………………..39 
motorskega ventila………………….55 

 

E 
 

Električna priključitev…………………66-68 
Error………………………………………..61 
 

G 
 

Geslo……………………………………….17 
 

I 
 

Inverzna regulacija 
prednost zaradi ~………………...…50 

Izpad tipala……………………………...…61 
 

K 
 

Karakteristike……………………………...34 
Kotlovne naprave…..……………………..26 
Kratkotrajno prilagajanje………………….43 
 

L 
 

Lista funkcijskih blokov…………………..69 
Lista parametrov……………………...…..75 
 

M 
 

Maksimalna polnilna temperatura 
dosežena…………………………………..45 
Montaža 

montaža na letev……………………64 
montaža na stikalno ploščo………..64 
montaža na steno…………………..64  

 

N 
 

Načini obratovanja…………………………7 
Nadzor nad temperaturo…………………62 
Nastavitveni nivo………………….17-18, 69 
Nazivno obratovanje……………………….7 
Nočno obratovanje…………………………7 
Nujni zagon, črpalke……………………...53 
 

O 
 

Ogrevalne karakteristike…………………34 
Ogrevanje sanitarne vode 

v pretočnem sistemu……………….48 
v polnilnem bojlerju…………………46 
v bojlerju……………………………..44 

Omejevanje temperature povratka……...54 
Optimizacija……………………………….41 
Ožičenje……………………………………67 
 

P 
 

Parameter…………………………………20 
Parametrirni nivo………………………….20 
Počitnice…………………………………...14 
Poletno obratovanje………………………38 
Preklop med poletnim in  

zimskim časom……………...………53 
Prikazovalnik………………………………..8 
Priključitev 

Črpalk……………………..………….68 
Regulatorja…………………..………66 
Tipal…………………………..………68 
Regulacijskih pogonov…….……….68 

Prilagajanje zunanji temperaturi 
zakasnjeno………...........................39 

Primarna naprava………………………...25 
Prisilno polnjenje bojlerja…………………51
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R 
 

Reducirano obratovanje……………………7 
Regulacija 

2-točkovna…………………………...56 
3-točkovna……………………...……56 

Regulacija nabiranja kondenzata….…….55 
Regulacija v odvisnosti od vremena…….34 
Ročno obratovanje…………….…….…7, 24 
 

S 
 

Sekundarna naprava……………………..25 
Sistemski čas……………………………...10 
Sobna krmilna naprava 

Pt1000………………………………..40 
PTC…………………………………...40 

Spominski modul………………………….63 
Sporočilo napake………………………….61 
 

Š 
 

Številka funkcijskega bloka……………...18 
 

T 
 

Tehnični podatki…………………………..83 
Temperatura dezinfekcije ni dosežena…51 
Termična dezinfekcija…………………….51 
Tovarniške nastavitve………………….…23 
TROVIS-VIEW…………………………….63 
  

 
 

U 
 

Umerjanje tipal…………………………….21 
Upravljalni elementi………………………..6 
Upravljalni gumb…………………………...6 
 

V 
 

Vezalni načrt……………………………….67
Vključitev funkcij..…………………………18 
Vmesno ogrevanje………………………..49 
Vrednost parametrov pri strankah………84 
Vrednosti upornosti……………………….82 
Vrtilno stikalo 

Način obratovanja…..………………..7 
Nastavljanje in parametriranje………6 

 

Z 
 

Zaščita pred zamrznitvijo……………..….53 
Zaščitni ukrepi pred prenapetostjo……...66 
Značilna številka naprave………………..17 
 
Znižano obratovanje 

prednost zaradi ~………….……..…50 
 

Ž 
 

Želene vrednosti temperatur…………….16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomembne okrajšave 
 
  Izraz v nemščini 
AS  Zunanje tipalo Außensensor 
Anl  Naprava Anlage 
AT  Zunanja temperatura Außentemperatur 
BA  Binarni izhod Binärausgang 
BE  Binarni vhod Binäreingang 
CO  Nastavitveni nivo Konfigurationsebene 
EB  Navodila za vgradnjo in obratovanje Einbau- und Bedienungsanleitung 
F  Funkcijski blok Funktionsblock 
HK  Ogrevalni krog Heizkreis 
GLT  Nadzorni sistem Gebäudeleitstation 
Kl  Sponka Klemme 
KW  Mrzla voda Kaltwasser 
PA  Parametrirni nivo Parameterebene 
RS  Sobno tipalo Raumsensor 
Rk  Regulacijski krog Regelkreis 
RüS  Tipalo povratka Rücklaufsensor 
RüT Temperatura povratka (TP) Rücklauftemperatur 
SS  Tipalo bojlerja Speichersensor 
SLP  Polnilna črpalka bojlerja SLP Speicherladepumpe 
t  Čas Zeit 
T  Temperatura Temperatur 
TLP  Izmenjalno polnilna črpalka Tauscherladepumpe 
TW Temperatura sanitarne vode Trinkwassertemperatur 
TWE  Ogrevanje sanitarne vode Trinkwassererwärmung 
UP  Obtočna črpalka Umwälzpumpe 
VS  Tipalo dotoka Vorlaufsensor 
VT Temperatura dotoka (TD) Vorlauftemperatur 
WE  Tovarniške nastavitve Werkseinstellung 
WW  Topla voda Warmwasser 
ZP  Cirkulacijska črpalka Zirkulationspumpe 
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