Instrukcja monta¿u

RBPL
marzec '99

Dodatkowa p³ytka steruj¹ca

do kot³ów K/KN...-7D... (45 do 117 kW)
do obs³ugi jednego lub dwóch obiegów z zaworami mieszaj¹cymi

MM1
MM2

MM1 Nr katalogowy 7 719 001 128
MM2 Nr katalogowy 7 719 001 129

Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi gwarantuje
prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia. Monta¿ mo¿e wykonaæ tylko uprawniony
instalator. Przy instalacji dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y przestrzegaæ
odpowiednich instrukcji monta¿u.

MM1/MM2
1. Zastosowanie

Dodatkowe p³ytki steruj¹ce MM1 i MM2 umo¿liwiaj¹, w po³¹czeniu z mikroprocesorowym regulatorem pogodowym (panelem) TAC (z wyœwietlaczem
cyfrowym), sterowania jednym lub dwoma
obiegami grzewczymi z zaworami mieszaj¹cymi.
P³ytka MM1 s³u¿y do sterowania jednym obiegiem
grzewczym z zaworem mieszaj¹cym.
P³ytka MM2 s³u¿y do sterowania dwoma obiegami
grzewczym z zaworami mieszaj¹cymi.
Na p³ytkach znajduj¹ siê przy³¹cza dla sterowania
zaworem mieszaj¹cym i pomp¹, jak równie¿
przy³¹cza dla czujników temperatury na zasilaniu
za mieszaczami oraz dla przy³¹czenia urz¹dzenia
zdalnego sterowania (czujnika temperatury
pomieszczenia) dla ka¿dego z obiegów.
Zakres dostawy p³ytki MM1

Rys. 1

Na rys 1 i 2 przedstawiono elementy wchodz¹ce w
zakres dostawy odpowiednio MM1 i MM2.
W sk³ad dostawy wchodz¹:
- p³ytka steruj¹ca,
- czujnik temperatury do zainstalowania na rurze
(ewentualnie 2 czujniki),
- dwa przewody pod³¹czeniowe z odpowiednimi
przy³¹czami,
- zestaw elementów dla monta¿u (œruby,
podk³adki, tulejki, ko³ki przytrzymuj¹ce).

2. Sposób zabudowy

Sposób zabudowy dodatkowej p³ytki do wszystkich
kot³ów z panelem TAC jest jednakowy. Monta¿
p³ytki nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
2.1 Odchyliæ do góry pokrywê pulpitu steruj¹cego i
odkrêciæ dwa wkrêty (poz. 1, rys. 3).

Rys. 3
2.2 Odchyliæ do przodu p³ytkê przedni¹ pulpitu i
zdj¹æ blachê os³aniaj¹c¹ (poz. 2, rys. 4).

Zakres dostawy p³ytki MM2

Rys. 4
Rys. 2
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2.3 Z prawej strony p³ytki g³ównej znajduje siê
miejsce monta¿owe (poz. 3, rys. 5) dla
dodatkowej p³ytki steruj¹cej MM1 lub MM2.
Otwory dla jej mocowania s¹ ju¿ fabrycznie
wykonane. Oznaczono je numerami 4 i 5 na
rys. 6.

w otwory (poz. 4, rys. 6) i wcisn¹æ p³ytkê na
ko³ki podtrzymuj¹ce a¿ do zakleszczenia.
2.7 Za³o¿yæ przewody pod³¹czeniowe (poz. 10, 11,
rys. 7 oraz rys. 8) ³¹cz¹c p³ytkê g³ówn¹ z p³ytk¹
dodatkow¹. Podczas zak³adania zwróciæ
uwagê na ich oznaczenie.
Przewód pod³¹czeniowy (poz. 11) u³o¿yæ pod
p³ytk¹ g³ówn¹ na dnie pulpitu. Przewód ten nie
mo¿e przebiegaæ przed ani za p³ytk¹ g³ówn¹
(wp³ywy zak³ócaj¹ce pr¹dów indukcyjnych).

Rys. 5
Rys. 7

Rys. 6
2.4 Za³o¿yæ 3 ko³ki podtrzymuj¹ce (poz. 6, rys. 7)
posiadaj¹ce zapadki zakleszczaj¹ce, w otwory
oznaczone cyfr¹ 5.
2.5 O ile œruby mocuj¹ce (poz. 7, rys. 7) nie s¹
wstêpnie zamontowane, to nale¿y je w³o¿yæ od
przodu przez lewe otwory monta¿owe na
dodatkowej p³ytce, za³o¿yæ tulejki dystansowe
(poz. 8, rys. 7) i zabezpieczyæ je przed
spadaniem za pomoc¹ tekturowych podk³adek
(poz. 9, rys. 7).
2.6 P ³ y t k ê s t e r u j ¹ c ¹ z a ³ o ¿ y æ n a k o ³ k i
podtrzymuj¹ce (nie wciskaj¹c jej jeszcze do
oporu), wkrêciæ œruby mocuj¹ce (poz. 7, rys. 7)

Rys. 8

3. Schematy po³¹czeñ

Schematy po³¹czeñ instalacji grzewczych
przedstawiono na rys. 9-10.
Sterowanie obiegiem grzewczym A i zasobnikiem
c.w.u. odbywa siê przez uk³ad elektroniczny
znajduj¹cy siê na p³ytce g³ównej. Obieg grzewczy z
zaworem mieszaj¹cym (B i C) sterowany jest za
poœrednictwem dodatkowej p³ytki (MM1 i MM2).
Pod³¹czenie poprzez dodatkow¹ p³ytkê z instalacj¹
elektryczn¹.
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Pod³¹czenie poprzez dodatkow¹
p³ytkê z instalacj¹ elektryczn¹

Rys. 9

82 zapasowy opornik zamiast czujnika
temperatury pomieszczenia
134/1 czujnik temperatury wody za zaworem
mieszaj¹cym obiegu HKB
134/2 czujnik temperatury wody za zaworem
mieszaj¹cym obiegu HKC
146/1 zawór mieszaj¹cy obiegu HKB
146/2 zawór mieszaj¹cy obiegu HKC*)
37/2 pompa cyrkulacyjna c.o. obiegu HKB
37/3 pompa cyrkulacyjna c.o. obiegu HKC*)
HKA obieg c.o. A
HKB obieg c.o. B
HKC obieg c.o. C*)
TWR1 regulator temperatury w pomieszczeniu
dla obiegów HKB i HKC
*) tylko z p³ytk¹ MM2

Rys. 10
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4. Instalowanie czujnika temperatury
zasilania
Czujnik temperatury zasilania obiegu z zaworem
mieszaj¹cym powinien byæ zamontowany w
odleg³oœci ok. 500 mm za pomp¹ obiegow¹ danego
obiegu. Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê,
aby rura w miejscu instalowania czujnika by³a
oczyszczona z farby. Powierzchnia styku czujnika z
rur¹ powinna byæ posmarowana za³¹czon¹ do
zestawu past¹ u³atwiaj¹c¹ przewodzenie ciep³a.
Czujnik mocuje siê do rury za³¹czon¹ opask¹
mocuj¹c¹.

5. Regulator temperatury w pomieszceniu TWR 1
Ka¿dy obwód grzewczy z zaworem mieszaj¹cym
mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ony w regulator
TWR 1 (nr katalogowy (7719001 130). W wypadku
jego pod³¹czania nalezy wyj¹æ z listwy zaciskowej
opornik zatêpczy (82).

Uwaga: Przewód elektryczny czujnika nie mo¿e
biec razem w jednej rurze lub korytku z przewodami
napiêcia 220V ze wzglêdu na mog¹ce wyst¹piæ
zak³ócenia pr¹dami indukcyjnymi. Nale¿y utrzymaæ
miêdzy przewodami odstêp co najmniej 100 mm.
Przewody czujników prowadziæ w prawym kanale
kablowym.
Sposób mocowania czujnika pokazano na rys. 11,
a sposób otwierania obudowy dla pod³¹czenia
przewodu na rys. 12

Rys. 11

Rys. 12
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