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Krmilnik regulira temp. bojlerja in dvižnega voda v odvisnosti od zunanje temp. in nastavljenih parametrov

1 signalna lučka - delovanje radiatorske obtočne črpalke
2 signalna lučka - delovanje bojlerske obtočne črpalke
3 signalna lučka - aktivni sobni termostat
4 signalna lučka - delovanje gorilca
5 tipka za nastavljanje parametrov
6 zaslon za prikaz temperatur in vrednosti parametrov
7 tipka VIŠJE
8 tipka NIŽJE
9 tipka za izbiro prikaza temperatur na zaslonu oz. ročni vklop
    
  

REGULATOR CENTRALNEGA OGREVANJA   EPSA 2500 NT

PRIKAZ TEMPERATUR NA ZASLONU

DODATNE FUNKCIJE KRMILNIKA

054

pritisnite tipko        in na zaslonu se prikaže napis    tr,to,tb   ali  tC       
držite pritisnjeno tipko        in s pritiskom na tipko        ali        izberite napis:
       tr = temperatura dvižnega voda
       to = temperatura zunaj
       tb = temperatura bojlerja
       tC = zahtevana temperatura na osnovi nastavitev in zahtev
odpustite vse tipke in na zaslonu se prikazuje izbrana temperatura 

- izklop pri zunanji temperaturi višji od 21°C
- zakasnitev izklopa obtočne črpalke
- zakasnitev izklopa bojlerske črpalke
- občasen vklop črpalk za preprečitev blokiranja
- proti-zamrzovalna zaščita

4







- 4 -

TEMP.OGREVANJA

ČASTbo

    obo          

EPSA 2500 NT

P1
230 V AC

LN

P2

S1

1 1092 113 124 13 15145 6 7 8

T1 T3T2

PT 1OOO

LN

P3

tr

tb

to

KARAKTERISTIKE REGULATORJA

PRIKLOPNA SHEMA

Prikaz:   3-mestni LED-prikazovalnik
Resolucija:   0,1 med -9,9 in 99,9
Natančnost:  1% celotno območje

Vhodne karakteristike:
 merilni upor Pt 1000
 odzivni čas: 0,5 sek

Izhodne karakteristike 2x rele 16A, 1x rele 5A

Priključevanje:
 Napajalna napetost: 230V AC
 priključna moč: 3,5 VA
 izvedba priključkov: konektor

POVIŠANO OGREVANJE PRI PREKLOPU IZ NOČNEGA DNEVNI REŽIM

S parametrom tbo - ČAS POVIŠANJA TEMP. DVIŽNEGA VODA določimo koliko časa bo trajala 
povišana temperatura ogrevanja.
S parametrom obo - POVIŠANA TEMP. DVIŽNEGA VODA pa za koliko se poviša temp. dvižnega voda 
glede na izračunano temperaturo.

  povišana
temperatura

 izračunana
temperatura

P1 = ČRPALKA BOJLER
P2 = ČRPALKA HIŠA
P3 = GORILEC

T1 = DVIŽNI VOD
T2 = ZUNANJE
T3 = BOJLER
S1 = SOBNI TERMOSTAT

SHEMA VEZAVE:
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