
DWU STREFOWY STEROWNIK TRZY/
CZTERO DROGOWEGO ZAWORU
Jest przeznaczony do sterowania i nadzorowania zaworów mieszających dla jednego lub dwóch obiegów grzewczych. Sterowa-
nie opiera się na temperaturze pomieszczenia, zewnętrznej, temperaturze za zaworem lub temperaturze na powrocie. Według 
wybranego typu (trybu) sterowania jest możliwe nastawienie stałych dostosowanych do systemu ogrzewania jakie posiada użyt-
kownik. Na przykład dostosowanie do  systemu:
- jedna lub dwie strefy (grzejniki, ogrzewanie podłogowe)
- napełnianie zbiornika akumulacyjnego
- w przypadku kotłów na paliwo stałe (sterowanie wg temperatury na powrocie)
- jeżeli źródło ciepła nie mierzy temperatury  na zewnątrz (po krzywych). 

R3V- 421R3V- 421

Regulator  pozwala podłączyć czujniki temperatury (maks. 8) i nadzorować pracę  trzy/cztero drogowego zaworu, pomp, kotła 
i w oparciu o te dane dokonywać regulacji temperatury zgodnie z funkcją:
 Regulacja n.1  = sterowanie w zależności od temperatury pokojowej (PI regulacja)
 Regulacja n.2 = w oparciu o temper. na wyjściu za zaworem z termostatem pokojowym
 Regulacja n.3  = regulacja pogodowa wg temperatury pomieszczenia z czujnikiem temperatury 
 Regulacja n.4  = regulacja pogodowa wg temperatury zewnętrznej z termostatem pokojowym
 Regulacja n.5  = regulacja w oparciu o temperaturę na powrocie z czujnikiem temperatury
 Regulacja n.6  = regulacja w oparciu o temperaturę na powrocie z termostatem pokojowym
 Regulacja n.98  = tryb serwisowy
 Regulacja n.99  = tryb letni 

• 7 tygodniowych programów z 6 dowolnymi zmianami 
 temperatury na dobę
• wybór AUTO/ MANU/ OFF
• monitorowanie maksymalnej temperatury kotła
• adaptacja zaworu po włączeniu regulatora
• podtrzymanie danych po awarii zasilania na około
 4 godziny
• wybór maksymalnej skoku zaworu
• ochrona przed zamarzaniem
• automatyczna ochrona przed kamieniem

• krótkotrwała zmiana temperatury
• informacje o temperaturze na czujnikach, obliczona 
 temperatura za zaworem, orientacyjne otwarcie  
 zaworu  w % dla każdej strefy
• zasilanie 5 V/DC, 500 m A (źródło AD05-DIN brak w 
 zestawie)

• możliwość podłączenia do 8 czujników temp.  
 (w zestawie czujniki KO, VT, M1, V1, Z1 kolejne na www.elbock.cz)

• wyjście do sterowania termostatem
• wyjście maks. obciążenie (I max) je 5 A.

OPIS

ZALETY

ZACISKI DO PODŁĄCZENIA CZUJ-
NIKÓW TEMPERATURY (patrz str.2)

ZACISKI DO PODŁĄCZEŃ KOTŁA, POMPY, 
SIŁOWNIKÓW (patrz str.2)

ZACISKI DO PODŁĄCZEŃ  
(patrz str.2)

i

DWURZĘDOWY LCD
(32 znakowy wyświetlacz,

angielskie menu)
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Opis LED:
PWR
zasilanie

- 
zamknięcie zaworu 1 
(jeśli jest całkowicie 
zamknięty LED miga) 
OC1
włączenie pompy dla 
1. strefy

+
otwarcie zaworu 1 (jeśli
jest całkowicie otwarty
LED miga)

D
o
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y 
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RE0
włączenie kotła
(wyjście RE0)

-  
zamknięcie zaworu 2 
(jeśli jest całkowicie 
zamknięty LED miga)
OC2
włączenie pompy dla 
2. strefy

+
otwarcie zaworu 2 (jeśli
jest całkowicie otwarty
LED miga)

Opis przycisków:
- /+
zmiana wartości w 
wybranym trybie

Menu
wybór trybu
- ustawienie czasu
- cieplne programy
- wybór stref
- wybór zobrazowania 
  strefy
- wybór języka
Mode
wybór typu regulacji
Esc
krótki nacisk=krok w tył ,
długi nacisk=powrót do 
głównego ekranu

  
informacje (vw głównym 
trybie)
potwierdzenie ENTER 
(w wybranym trybie)
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MONTAŻ

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

pompa
Imax=5 A

styk bez 
potencjałowy

zawór
Imax=5 A

styk bez 
potencjałowy

zasilanie 
5 V/ DC, 
500 mA

Regulator powinien być zamontowany w pobliżu zaworu mieszającego, ale w takiej odległości od elementów grzej-
nych, aby temperatura nie przekracza 40°C.

Instalacja i podłączenia  powinny być wykonywane tylko przez  osoby o odpowiednich kwalifi kacjach!
Rodzaj i sposób sterowania zaleca się skonsultować z ekspertem w dziedzinie techniki grzewczej!

Podłączenie kotła, zaworu mieszającego, siłownika i innych elementów systemu muszą być zgodne z przepisami  i 
zaleceniami producentów tych urządzeń.

R3V- 421
LCD

PWR

RE 0

OC1

OC2

Menu Mode

Esc �
i

M M

KO M1VT V1 Z1 M2 V2 Z2

AD05 DIN
5 V/ DC RE 0

L

N
230 V/ 50 Hz

SERVO 1 SERVO 2OC 1 OC 2

+5 V 0 V

nap. kocioł
Imax=5 A

styk bez 
potencjałowy

UWAGA:
Instalacja musi być wykonana bez 
napięcia! Najpierw zainstalować czujniki 
potem podłączyć siłowniki, pompy (lub
kocioł) i na końcu zasilanie!
Przy nie dotrzymaniu kolejności, może  
zajść zła adaptacja siłownika!

ZALECENIE:
Do zacisków montować przewody 
w tulejkach.

!

Oznaczenie Podłączony element Zalecany Uwagi

KO czujnik temper. kotła CT01-10k S Nie prowadzić z przewodami
elektrycznymi. Powyżej 50m
przewód ekranowany. Czujnik 
CT05-10k instalować w puszce, 
chronić przed wodą!

VT czujnik na zewnątrz CT05-10k
M1, M2 czujnik pokojowy 1 i 2 strefa CT05-10k
V1, V2 czujnik za zaworem 1 i 2 strefa CT01-10k C
Z1, Z2 czujnik na powrocie 1 i 2 strefa CT01-10k C
PT termostat PT10, PT21, PT22, PT30, PT32,

BPT012, BPT013, BPT21, 
BPT30, BPT22, BPT32 i inne
www.elbock.cz

podłącza się w miejsce  czujników  
w strefi e M1 lub M2, styki bez 
potencjałowe

OC1
OC2

pompy 230 V, max. 200 VA styki bez potencjałowe
(przy użyciu większego obciążenia 
stosować stycznik)

SERVO1
SERVO2

silownik zaworu 24 V∼ 230 V styki bez potencjałowe
(przy użyciu dwóch napędów  ma być 
takie samo napięcie)

RE0 nap. kotła wyjście Imax = 5 A styk bez potencjałowy
zasilanie AD05-DIN 5 V/ DC, 500 mA
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AKTUALNY CZAS I DZIEŃ 

Nacisnąć prz. Menu i przyciskiem   i  wybrać nastawienie godzin  zatwierdzając prz. i  .
Przyciskiem   lub  nastawiamy aktualną godzinę, minuty, dzień, miesiąc i rok, każdą daną  
zatwierdzić i  . Aby powrócić do podstawowego wyświetlacza, nacisnąć przycisk Menu lub na dłużej 
przycisk Esc .

CIEPLNE PROGRAMY

Nacisnąć Menu i przyciskiem   wybrać fun. do programowania, potwierdzić prz. i  .
Prz.   wybrać numer programu, który chcemy nastawić, zatwierdzić i  . Zacznie mrugać  „ Day“, 
prz.   wybrać dzień (1 = poniedziałek,.. 7= niedziela) lub kombinacje (1-5 = Pn-Pt, 6-7= So-Nd, 1-7= 
Pn-Nd), zatwierdzić i  . Na LCD pojawi się info o temperaturze (Temp:19.0°) w tom dni  (nap. D1-7) i 
pierwsze pasmo czasowe (Int1: 0:00). Prz.  lub  nastawiamy temperaturę i zatwierdzamy i  . 
Następnie nastawiamy czas pierwszej zmiany (min. skok 10 min.) prz.  lub , zatwierdzamy i  . 
Dojdzie do automatycznego przesunięcia na drugie pasmo (Int2: 0:00). Tak postępujemy aż do 
6 pasma. Krótkim naciśnięciem Esc  można wrócić do poprzedniego pasma. Naciskając Menu 
wrócimy do nastawienia dni. Po ukończeniu programowania przytrzymać dłużej Esc  do wejścia 
w funkcje podstawową.

Program:   1 
Day:    1 -7

Temp:   19.0 ° 
D1 -7     Int1:      0:00

R3V-421 umożliwia nastawienie 7 dniowego programu z 6 cieplnymi zmianami na dobę.
Uwaga: po dlugim naciśnięciu   lub   przyspieszą nastawienia.

Cieplnych programów nie można stosować przy wyborze REGULACJA ZAWOREM (ten 
typ regulacji uwzględnia  temperaturę za zaworem bez możliwości czasowych zmian).!

Clock  mode

Programming  mode

Time 24.05.10

Mo     15:00

ILOŚĆ  STREF

Select  number  of
zone

Number  of
zone:   2

ZOBRAZOWANIE WYBRANEJ STREFY

Select

zone:   1

Nacisnąć  przycisk Menu  i przyciskiem    i  wybrać opcję  wyboru liczby obwodów zatwierdzając 
przyciskiem i  . Przyciskiem   lub  wybrać ilość stref, zatwierdzić i . Aby powrócić do 
podstawowego wyświetlacza, nacisnąć przycisk Menu lub na dłużej przycisk Esc .

R3V-421 pozwala na kontrolowanie jednego lub dwóch obiegów grzewczych. Tryb ten po-
zwala na wybór liczby obiegów grzewczych. Domyślne ustawienie to korzystania z dwóch 
stref. 

Służy do wyświetlania i sterowania ustawieniami dla wybranego obwodu. Wybór trybu 
wyświetlania pojawia się podczas wyboru sterowania 2 obwodami.

Nacisnąć  przycisk Menu  i przyciskiem    i  wybrać opcję zobrazowania  strefy zatwierdzając 
przyciskiem i  . Prz.  lub  wybrać strefę, zatwierdzić i . Aby powrócić do podstawowego 
wyświetlacza, nacisnąć przycisk Menu lub na dłużej przycisk Esc .

Po włączeniu regulator jest skonfi gurowany do sterowania dwóch obwodów. 
Dużą zaletą jest możliwość sterowania każdego obiegu według innego rodzaju regulacji, co rozszerza możliwości 
korzystania do różnych zastosowań. Schematy dla każdego rodzaju pokazują tylko podstawowe regulacje i są 
ilustrowane. Dla poprawnego działania urządzenia należy przestrzegać zalecanego sposobu umieszczenie 
czujników w systemie.

WYBÓR JĘZYKA

Nacisnąć  przycisk Menu  i przyciskiem    i  wybrać opcję wyboru języka, zatwierdzając  i  .
Prz.   lub  wybrać język, zatwierdzić  i   (czeski, angielski). Aby powrócić do podstawowego 
wyświetlacza, nacisnąć przycisk Menu lub na dłużej przycisk Esc .

Language  mode

Zvoleny  jazyk:
CESKY  CZ

Language:

ENGLISH  EN

zone

Actual
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RODZAJE REGULACJI
Dla R3V-421 można wybierać spośród 6 typów regulacji, w zależności do czego regulator zostanie użyty. Dla każdej ze stref można wybrać 
inny typ regulacji. Konieczne jest ustalenie stałych które pasują do danego systemu sterowania. Wybór typu sterowania musi być zgodny 
z zalecanymi podłączenia czujników temperatury (schematy podłączeń), gdyż wadliwe umieszczenie czujników może spowodować nie-
prawidłowe działanie regulatora R3V-421.

 

 • REGULACJA W OPARCIU O TEMPERATURĘ POMIESZCZENIA (PI REGULACJA) ....str.5-7
  Płynna regulacja zaworem, która polega na porównywaniu rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu z wymaganą 
  (patrz wykres str. 5). W pomieszczeniu zainstalować czujnik temperatury.
 • REGULACJA ZA ZAWOREM Z TERMOSTATEM POKOJOWYM  ....str.8-9
  Regulacja zaworu w zależności od temperatura wody za zaworem z termostatem pokojowym (patrz wykres str 8). 
  Jeśli termostat jest włączony (ON) otwarty zawór a przy (OFF) zawór jest zamknięty.
 • REGULACJA POGODOWA W OPARCIU O TEMPERATURĘ POMIESZCZENIA  ....str.10-12
  Siłownik jest sterowany przez krzywą grzewczą, która wyraża stosunek między temperaturą zewnętrzną
  i temperaturą wody (patrz rys str.12). Ponadto, R3V-421 monitoruje bieżącą temperaturę w pomieszczeniu
  i automatycznie koryguje krzywą grzania tak aby uniknąć trwałego niedogrzania lub przegrzania. W pokoju należy 
  zainstalować czujnik temperatury.
 • REGULACJA POGODOWA Z TERMOSTATEM POKOJOWYM  ....str.13-15
  Siłownik jest sterowany przez krzywą grzewczą, która wyraża stosunek między temperaturą zewnętrzną
  i temperaturą wody z termostatem pokojowym (patrz rys.str.13). Sterowanie napędem zaworu jest takie, że gdy 
  termostat jest włączony (ON) zawór otwarty a gdy termostat jest wyłączony (OFF) zawór jest zamknięty.
 • REGULACJA W OPARCIU O TEMPERATURĘ WODY NA POWROCIE  ....str.16-17
  Regulacja zaworem w oparciu o temperaturę w pomieszczeniu i wody na powrocie (patrz wykres str. 16).
  W pomieszczeniu należy zainstalować czujnik temperatury.
 • REGULACJA W OPARCIU O TEMPERATURĘ WODY NA POWROCIE Z TERMOSTATEM POKOJOWYM ....str.18-19
  Regulacja zaworem w oparciu o temperaturę w pomieszczeniu i wody na powrocie (patrz wykres str. 18).
  Sterowanie zaworu jest takie, że gdy woda na powrocie ma min. to termostat jest włączony (ON) zawór otwarty 
  a gdy osiągnie max. termostat jest wyłączony (OFF) zawór jest zamknięty.
 • TRYB SERWISOWY
  Pozwala na ręczne sterowanie pompą, kotłem i zaworem. Praktyczne rozwiązanie przy regulacji dla danego 
  systemu.
 • TRYB LETNI
  Na lato. Zawory są zamknięte, ochrona przed osadzaniem kamienia aktywna.

!
Po wybraniu rodzaju regulacji, najpierw R3V-421 podłączyć zgodnie ze schematem, w tym czujniki, a następnie zaprogramować 
R3V-421 (błędne połączenie - może pojawić się wiadomość na LCD o błędzie, patrz strona 20)!

KOCIOŁ

KOCIOŁ 
NA 

PALIWA 
STAŁE

ZBIO
AKUM

Przykład sterowania dwóch obiegów grzewczych
z jednego źródła ciepła. 
Pierwszy obieg grzewczy może być sterowany 
w oparciu o temperaturę w pomieszczeniu (n. 1) a drugi 
obwód może być sterowany w zależności od tempera-
tury za zaworem (n.2).
Można również użyć w regulację po krzywych (n. 3, 4) 
 

Przykład regulacji obiegu grzewczego
i zbiornika akumulacyjnego z pierwszeństwem
monitorowania temperatury na powrocie. 
Przy  wyborze na  pierwszy zawór i sterowanie na 
powrocie (nr 5), gdzie czujnik jest umieszczony w 
zbiorniku (należy stosować czujnik CT01-10k C / S) 
a przy wyborze na drugi zawór stosować regulacje 
nr 1, 2,3,4.

Uwaga: schemat jest tylko ilustracją, a rozwiązania hydrauliczne
i bezpieczeństwo instalacji musi być zgodne z przepisami 
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania!
Wszelkie rozwiązania powinny być konsultowane z ekspertem!



I:24.6 °
AUTO

P:22.0 °
Mo    15:00

Max  temp. valve
45 °

Reg.  int. valve
20  second

Reg.  period 
10  minutes

  PI  zone
2.0 °

Maximum   step
30.0  second

Valve   overrun
120  second

Regulation  n.01
Room  &  CT01
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REGULACJA n.01 WEDŁUG TEMPERATURY POMIESZCZENIA Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY

WIDOK OGÓLNY
Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura pomieszczenia (I), wymagana temperatura (P), wybrany 
tryb (AUTO), akt. dzień i czas (np. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefa  (np. zone:1).

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi się 
pierwsza stała (praca zaworu). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to powrót.

PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)
Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZA ZAWOREM (fabrycznie 45 °C)
Dopuszczalna temp., którą nie można przekraczać za zaworem. Można ustawić 2 do 99 °C lub 
„No“, temperatura nie będzie monitorowana. Należy dostosować do danego systemu grzewczego 
takie elementy bezpieczeństwa, aby zapobiec przegrzaniu systemu! 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  .

REGULACJA PASMA PRACY ZAWORU (fabrycznie 20 s)

Ustawienie w zależności od szybkości zmian temperatury wody na wyjściu za zaworem. Zakres

nastawy od 3 do 30 s.  Naciskamy  lub 

i



Version  10.02

Temp. correction
              0.0 °

Nastawiona temperatura

Pasmo
proporcjonalne

Wlaczono
ogrzewanie
na 100 % 

Cyklu

* Orientacyjna wartość – pomiar dokonywany przez termostat

zwykły
termostat

adaptujący się
termostat

przegrzanie

niedogrzanie

idealny przebieg ustawionych temperatur
skuteczny przebieg ustawionych temperatur

Protect. against
limescale:      No

Coasting  pump
2.0  minutes
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Password

-  -  -  -  

PRACA POMPY (fabrycznie 2 min.)

Określa, jak długo po zamknięciu zaworu, pracuje pompa. Zakres od  
0.5 do 10 min. Naciskamy  lub  nastawiamy czas , zatwierdzamy i .

MAKSYMALNA TEMPERATURA KOTŁA (fabrycznie bez kontroli)

OCHRONA PRZED WODNYM KAMIENIEM (fabrycznie „No“)
Włączenie tej funkcji automatycznie chroni przed osadzaniem się kamienia, co jest szczególnie
korzystne latem, gdy się nie grzeje. 
Uwaga: Jeśli zawór nie porusza się (jest stale zamknięty) przez około 230 godzin, to się otworzy i 
1minutę pracuje pompa. 
Naciskamy  lub  nastawiamy YES/NO, zatwierdzamy i .

VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)
Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

KOREKTA AKTUALNEJ TEMPERATURY (fabrycznie 0°C)
Służy do korekty czujników temperatury. Należy przeprowadzić po 12 godzinach pracy
po stabilizacji temperatury. Korekta może być ustawiona od -5°C do +5°C. 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i .

Ograniczenie temperatury grzania wody, aby nie była przekroczona. Jeśli zostanie przekroczona, 
kocioł automatycznie wyłączy się, a zawory otwarte są na maksa (monitorowanie temperatury za 
zaworem  w tym przypadku nie funkcjonuje). Można ustawić od 30 do 95°C.
Naciskamy  lub  nastawiamy max. temperaturu, zatwierdzamy i .
Uwaga: korzystne w przypadku awarii, praktyczne przy  ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe .

PRINCIP PI REGULACE

HASŁO (blokada ustawionych stałych)
Po uaktywnieniu tej funkcji, użytkownik nie może zmieniać stałych ustawień związanych z regulacją 
całego systemu. Podczas zmiany stałych, należy zawsze wprowadzić hasło!
Przyciskiem  lub  wprowadzamy kod potwierdzamy przyciskiem i .  

Max.temp. boiler
non-check



Program:   1
19.0 °

I:24.6 °
O:!!!

V:45.0 °
Z:!!!

Position:   0 %

K:55.0 °

Select

zone

Actual

zone:   1

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Calculated  temp.
of  valve    22.0 °

Required  temp.
19.0 °AUTO

Select   mode
AUTO
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PROCEDURY WYBORU DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWANIA

INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

           W podstawowym ekranie, naciśnij przycisk i  oraz  wybierz tryb pracy dla R3V-421:
 AUTO  praca według nastawionego cieplnego programu
 MANU  utrzymuje stałe ręczne nastawienie temperatury
 OFF  trwałe wyłączenie

 Po wyborze funkcji nacisnąć  i  przejść do kolejnego ustawienia lub Esc  wyjście 
 do podstawowej funkcji.

 2 x nacisnąć i   a potem    wybrać inny program.
 Po wyborze funkcji nacisnąć i  przejść do kolejnego ustawienia lub Esc  wyjście do
 podstawowej funkcji.

 Nacisnąć   i dalej go naciskać do właściwej temperatury (w funk. AUTO utrzymywana do
 zmiany wprowadzonym programem, w MANU stała aż do kolejnej ręcznej zmiany).
 Po wyborze funkcji nacisnąć Esc  wyjście do podstawowej funkcji lub i  dla kolejnej informacji.

Zobrazowanie aktualnej temperatury w pomieszczeniu (I) i za zaworem (V).
Uwaga: jeśli się pojawi  !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony.

Obliczona temperatura na zaworze na podstawie określonych stałych.

Uwaga.: Orientacyjna dana obliczenia temperatury za zaworem według określonych parametrów.

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.

SZYBKA ZMIANA PROGRAMU

ZMIANA FUNKCJI (TRYBU)

ZOBRAZOWANIE WYBRANEJ STREFY (OBWODU)

Nacisnąć  przycisk Menu i przyciskiem    i  wybrać opcję  zobrazowania  strefy zatwierdzając 
przyciskiem i  . Przyciskiem   lub  wybrać strefę, zatwierdzić i  .

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

ZMIANA USTAWIONEJ TEMPERATURY



V:48.0 °Pv:50.0 °
Mo    15:00I:    OFF

Maximum   step
30.0  second

Reg.  int. valve
20  second

Coasting  pump
2.0  minutes

Valve   overrun
120  second
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REGULACJA n.02 - REGULACJA ZAWORU Z TERMOSTATEM POKOJOWYM
Kontroluje otwieranie/ zamykanie zaworu do żądanej tem-
peratury za zaworem w oparciu o wskazania termostatu. 
Nadaje się jako system z ogrzewaniem podłogowym, któ-
re wymaga, aby temperatura w systemie była stała. Jeśli 
styk termostatu jest zamknięty (ON), zawór sterujący jest 
otwarty. Jeśli styk termostatu jest otwarty (OFF) zwór jest 
zamknięty zapewniając większą oszczędność energii.
W tym trybie  nie można ustawić cieplnych programów. 
Nastawia się temperaturę za zaworem, która jest stała 
aż do kolejnej zmiany ręcznej (np. do ogrzewania 
podłogowego 45°C )!

KOCIOŁ

V1

V1(V2)... czujnik za zaworem 
PT .. zdalne sterowanie, jeśli nie jest
  podłączony termostat do 
  zdalnego sterowania, 
  konieczne jest założenie zworki 
  (klemy) na miejsce  M1,M2!
KO .. czujnik kotła (instaluje się aby 
  nastawić max temperaturę kotła) 

termostat

Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę za zaworem (V), ustawioną za zaworem (Pv), stan
pokojowego termostatu (ON/OFF), aktualny dzień i godzinę (np. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefę (np. 
zone:1).

WIDOK OGÓLNY

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

KO

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi się 
pierwsza stała (praca zaworu). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to powrót.

PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)
Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

MAKSYMALNY SKOK ZAWORU  (fabrycznie 30 s)
Limit czasu pracy zaworu. Można ustawić w zakresie od 0.5 do 30 s (po 0.5 s).
Naciskamy  lub , nastawiamy max. wartość, zatwierdzamy i  .

REGULACJA PASMA PRACY ZAWORU (fabrycznie 20 s)

Ustawienie w zależności od szybkości zmian temperatury wody na wyjściu za zaworem. Zakres

nastawy od 3 do 30 s.  Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  . 
Uwaga: wybranie krótkiego odstępu może powodować wibracje systemu.

PRACA POMPY (fabrycznie 2 min.)

Określa, jak długo po zamknięciu zaworu, pracuje pompa. Zakres od  
0.5 do 10 min. Naciskamy  lub  nastawiamy czas, zatwierdzamy i .

PT

Uwaga: schemat jest tylko ilustracją, a rozwiązania hydrauliczne
i bezpieczeństwo instalacji musi być zgodne z przepisami w 
zakresie instalacji centralnego ogrzewania!

!

!

Regulation  n.02
Room  &  PT



I:ON

O: !!!
V:39.0 °
Z:!!!

Position:   0 %

PROCEDURY WYBORU DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWANIA

INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
Zobrazowanie aktualnej temperatury za zaworem (V).
Uwaga: jeśli się pojawi !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony. 
           I : ON = termostat pracuje (lub użyta jest klema)
           I : OFF = termostat jest wyłączony (zawór zamknięty)

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.

Version  10.02

Temp. correction
              0.0 °

OCHRONA PRZED WODNYM KAMIENIEM (fabrycznie „No“)
Włączenie tej funkcji automatycznie chroni przed osadzaniem się kamienia, co jest szczególnie
korzystne latem, gdy się nie grzeje. 
Uwaga: Jeśli zawór nie porusza się (jest stale zamknięty) przez około 230 godzin, to się otworzy i 
1minutę pracuje pompa. 
Naciskamy  lub  nastawiamy YES/NO, zatwierdzamy i .

VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)
Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

KOREKTA AKTUALNEJ TEMPERATURY (fabrycznie 0°C)

Służy do korekty czujników temperatury. Należy przeprowadzić po 12 godzinach pracy
po stabilizacji temperatury. Korekta może być ustawiona od -5°C do +5°C. 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i .

Required.  temp.
50.0 °

 Wybieramy żądaną temperaturę zaworu pomiędzy od 30 do 80 °C. 
 Wybrana temperatura w odniesieniu do systemu grzewczego oraz żądanej temperatury
 w pomieszczeniu, którą określa termostat pokojowy!
 Naciśnij przycisk   a następnie naciskając go kilkakrotnie ustaw żądaną temp. na zaworze. 
 Po wyborze funkcji nacisnąć Esc wyjście do podstawowej funkcji lub  i  dla kolejnej informacji.

ZMIANA USTAWIONEJ TEMPERATURY ZA ZAWOREM

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

Password
HASŁO (blokada ustawionych stałych)

Po uaktywnieniu tej funkcji, użytkownik nie może zmieniać stałych ustawień związanych z regulacją 
całego systemu. Podczas zmiany stałych, należy zawsze wprowadzić hasło!
Przyciskiem  lub  wprowadzamy kod potwierdzamy przyciskiem i .  

-  -  -  -  

Protect. against
limescale:      No

9

MAKSYMALNA TEMPERATURA KOTŁA (fabrycznie bez kontroli)

Ograniczenie temperatury grzania wody, aby nie była przekroczona. Jeśli zostanie przekroczona, 
kocioł automatycznie wyłączy się, a zawory otwarte są na maksa (monitorowanie temperatury za 
zaworem  w tym przypadku nie funkcjonuje). Można ustawić od 30 do 95°C.
Naciskamy  lub  nastawiamy max. temperaturu, zatwierdzamy i .
Uwaga: korzystne w przypadku awarii, praktyczne przy  ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe .

Max.temp. boiler
non-check



Max  temp. valve
45 °

Reg.  int. valve
20  second

Maximum   step
30.0  second

Valve   overrun
120  second

Regulation  n.03
Equith.  adjust
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REGULACJA n.03 - PO KRZYWYCH W OPARCIU O TEMPERATURE POMIESZCZENIA
Reguluje zawór w zależności od temperatury zewnętrznej 
(VT) i temperatury rzeczywistej w pomieszczeniu, gdzie 
znajdują się czujniki (M1 lub M2). Zawór jest sterowany w 
zależności od wybranej krzywej grzania i żądanej tempera-
turą pomieszczenia co prowadzi do automatycznej korek-
cji krzywej, a tym samym optymalizuje regulację.

KOCIOŁ

M1

V1
VT

VT ... czujnik na zewnątrz 
M1(M2).. czujnik w pomieszczeniach 
V1(V2)... czujnik za zaworem
KO .. czujnik kotła (instaluje się 
  aby nastawić max temperaturę 
  kotła)

WIDOK OGÓLNY
Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura pomieszczenia (I), wymagana temperatura (P), temperatura 
zewnętrzna (O), akt. dzień i czas (np. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefa (np. zone:1).

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

KO

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi się 
pierwsza stała (praca zaworu). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to powrót.

PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)
Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZA ZAWOREM (fabrycznie 45 °C)
Dopuszczalna temp., którą nie można przekraczać za zaworem. Można ustawić 2 do 99 °C lub 
„No“, temperatura nie będzie monitorowana. Należy dostosować do danego systemu grzewczego 
takie elementy bezpieczeństwa, aby zapobiec przegrzaniu systemu! 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  .

REGULACJA PASMA PRACY ZAWORU (fabrycznie 20 s)

Ustawienie w zależności od szybkości zmian temperatury wody na wyjściu za zaworem. Zakres

nastawy od 3 do 30 s.  Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  . 
Uwaga: wybranie krótkiego odstępu może powodować wibracje systemu.

MAKSYMALNY SKOK ZAWORU  (fabrycznie 30 s)
Limit czasu pracy zaworu. Można ustawić w zakresie od 0.5 do 30 s (po 0.5 s).
Naciskamy  lub , nastawiamy max. wartość, zatwierdzamy i  .

Uwaga: schemat jest tylko ilustracją, a rozwiązania 
hydrauliczne i bezpieczeństwo instalacji musi być zgodne 
z przepisami w zakresie instalacji centralnego ogrzewania!

!

!

Regulacja pogodowa funkcjonuje, jeżeli zmierzona temperatura zewnętrzna jest poniżej 20 °C!

I:20.3 °
O:     6.0 °

P:19.0 °
Mo    15:00



Building   insul.
middle  

Regul.  period 
10  minutes

Reaction  speed
11

Version  10.02

Temp. correction
              0.0 °

Number  K   curve
12  

Protect. against
limescale:      No

Max.temp. boiler
non-check

Coasting  pump
2.0  minutes

11

Password

-  -  -  -  

IZOLACJA BUDYNKU (fabrycznie „ middle“)

Tempo zmian w temperaturze pokojowej, zależy od wahania temperatury zewnętrznej i izolacji
budynku. Tą stałą zmiany temperatury należy wziąć pod uwagę przy ogrzewaniu budynku.  

bad = nie izolowany budynek reaguje szybko na zmiany temperatury zewnętrznej

middle = słabo izolowany, wolniej reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej

good = dobrze wyizolowany budynek, wolno reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej

Naciskamy  lub , wybieramy typ budowy, zatwierdzamy i  .

ODCINEK REGULACJI   (fabrycznie 10 min.)

Wybór zależy od bezwładności cieplnej budynku . Optymalne ustawienie to 10 do 15 min. 
Opcjonalny zakres  od 3 do 35 minut. 
Naciskamy  lub , nastawiamy wartość, zatwierdzamy  i  .
Uwaga: długość przedziału w minutach wpływa na system wibracji. Im niższa wartość tym większe 
ryzyko wibracji. 

SZYBKOŚĆ REAKCJI  (fabrycznie 11)

Określa, jak szybko system osiąga żądaną temperaturę. Opcjonalny zakres wynosi od 1 do 16. 
Naciskamy  lub , wybieramy zakres, zatwierdzamy  i  .
Uwaga: Przy wyborze szybkości reakcji na żądaną temperaturę jak rośnie ona powoli, unika się
możliwości przegrzania, ale osiągnięta zostanie wymagana temperatura później. Wybór 16 występuje 
wtedy, gdy żądamy natychmiastowego zwiększenia wymaganej temperatury wyjściowej z kotła do mak-
simum. To pozwala, że ogrzewanie szybko osiąga żądaną temperaturę w pomieszczeniu, ale w cenie jest 
przekroczenia temperatury pokoju.

PRACA POMPY (fabrycznie 2 min.)
Określa, jak długo po zamknięciu zaworu, pracuje pompa. Zakres od  
0.5 do 10 min. Naciskamy  lub  nastawiamy czas, zatwierdzamy i .

OCHRONA PRZED WODNYM KAMIENIEM (fabrycznie „No“)

VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)

KOREKTA AKTUALNEJ TEMPERATURY (fabrycznie 0°C)

NUMER KRZYWEJ (fabrycznie 12)

Grzanie po krzywej grzania (zob. str.12). Można wybrać od 1 do 60. 

Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy  i  .
Uwaga: krzywą należy dostosować do systemu grzewczego aby nie dochodziło do przegrzania lub 
niedogrzania.

Najczęściej stosowana krzywa w naszych warunkach to 9-11 dla systemów niskotemperaturowych

i około 15 do 17 do konwencjonalnych systemów grzewczych.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KOTŁA (fabrycznie bez kontroli)

Włączenie tej funkcji automatycznie chroni przed osadzaniem się kamienia, co jest szczególnie
korzystne latem, gdy się nie grzeje. 
Uwaga: Jeśli zawór nie porusza się (jest stale zamknięty) przez około 230 godzin, to się otworzy i 
1minutę pracuje pompa. 
Naciskamy  lub  nastawiamy YES/NO, zatwierdzamy i .

Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

Służy do korekty czujników temperatury. Należy przeprowadzić po 12 godzinach pracy
po stabilizacji temperatury. Korekta może być ustawiona od -5°C do +5°C. 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i .

Ograniczenie temperatury grzania wody, aby nie była przekroczona. Jeśli zostanie przekroczona, 
kocioł automatycznie wyłączy się, a zawory otwarte są na maksa (monitorowanie temperatury za 
zaworem  w tym przypadku nie funkcjonuje). Można ustawić od 30 do 95°C.
Naciskamy  lub  nastawiamy max. temperaturu, zatwierdzamy i .
Uwaga: korzystne w przypadku awarii, praktyczne przy  ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe .

HASŁO (blokada ustawionych stałych)
Po uaktywnieniu tej funkcji, użytkownik nie może zmieniać stałych ustawień związanych z regulacją 
całego systemu. Podczas zmiany stałych, należy zawsze wprowadzić hasło!
Przyciskiem  lub  wprowadzamy kod potwierdzamy przyciskiem i .  



Program:   1
19.0 °

I:20.3 °
O:    6.0 °

V:45.0 °
Z:!!!

Position:   0 %

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

us
ta

w
io

na
  t

em
p

er
at

ur
a

sy
st

em
u 

g
rz

ew
cz

eg
o

 [
°C

]

tem.czujnika
zewnętrznego [°C]

numery krzywych

Calculated  temp.
of  valve    22.0 °

Temp.  according
to  K  curve  41.0 °

Required  temp.
19.0 °AUTO

Select   mode
AUTO
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PROCEDURY WYBORU DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWANIA

W podstawowym ekranie, naciśnij przycisk i  i oraz   wybierz tryb pracy dla R3V-421:

 AUTO  praca według nastawionego cieplnego programu
 MANU  utrzymuje stałe ręczne nastawienie temperatury
 OFF  trwałe wyłączenie

 Po wyborze funkcji nacisnąć i  przejść do kolejnego ustawienia lub Esc  wyjście do 
 podstawowej funkcji.

ZMIANA USTAWIONEJ TEMPERATURY

SZYBKA ZMIANA PROGRAMU

INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
Zobrazowanie aktualnej temperatury w pomieszczeniu (I), za zaworem (V) i na zewnątrz (O).
Uwaga: jeśli się pojawi !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony.

Obliczona temperatura na zaworze na podstawie określonych stałych.

Uwaga: Orientacyjna dana obliczenia temperatury za zaworem według określonych parametrów.

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.

Obliczona temperatura wody grzewczej według (K) krzywej.
Uwaga: orientacyjny dana , obliczanie temperatury zasilania w zależności od zadanych parametrów 
oraz temperatury żądanej.

Zasadą pogodowej regulacji temperatury jest
optymalizacja temperatury systemu ogrzewania wody
w oparciu o temperaturę zewnętrzną i rzeczywistą
temperaturę w pomieszczeniu. Zależność została
wyrażona,w krzywych grzania (na przykładzie
temperatury pokojowej 20°C), do której musi być
wybrana temperatura wody w obiegu.
Jeśli temperatura pokojowa jest inna niż 20°C, 
regulator automatycznie oblicza przesunięcie krzywej
według następującego wzoru, gdzie 
współczynnikiem  jest 1:
wynik = (ustawiona temp. - 20) * 1 (współczynnik)

REGULACJA PO KRZYWYCH – WYBÓR KRZYWEJ

 2 x nacisnąć i   a potem    wybrać inny program.
 Po wyborze funkcji nacisnąć i  przejść do kolejnego ustawienia lub Esc  wyjście do
 podstawowej funkcji.

 Nacisnąć   i dalej go naciskać do właściwej temperatury (w funk. AUTO utrzymywana do
 zmiany wprowadzonym programem, w MANU stała aż do kolejnej ręcznej zmiany).
 Po wyborze funkcji nacisnąć Esc  wyjście do podstawowej funkcji lub i  dla kolejnej informacji.



NUMER KRZYWEJ (fabrycznie 12)
Grzanie po krzywej grzania (zob. str.12). Można wybrać od 1 do 60. 

Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy  i  .
Uwaga: krzywą należy dostosować do systemu grzewczego aby nie dochodziło do przegrzania lub 
niedogrzania. Najczęściej stosowana krzywa w naszych warunkach to 9-11 dla systemów niskotempera-
turowych i około 15 do 17 do konwencjonalnych systemów grzewczych.

O:    6.0 °
AUTO

Pv:39.0 °
Mo    15:00

Max  temp. valve
45 °

Reg.  int. valve
20  second

Maximum   step
30.0  second

Valve   overrun
120  second

Regulation  n.04
Equith.  &  PT

Number  K   curve
12  
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REGULACJA n.04 - PO KRZYWYCH Z TERMOSTATEM POKOJOWYM
Regulacja pogodowa jest odpowiednia dla dużych 
obiektów. Zawór jest regulowany według temperatury 
zewnętrznej i wskazań termostatu pokojowego. Ważnym 
jest wybór optymalnej krzywej grzania i jej ręczne przesu-
nięcie dla różnych temperatur w pomieszczeniu. Jeśli ter-
mostat jest wyłączony (OFF) zawór jest zamknięty!

Na wyświetlaczu aktualna temperatura zewnętrzna (O), wymagana temperatura za zaworem (Pv), wybrany 
tryb (AUTO), akt. dzień i czas  (np. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefa (np. zone:1).

KOCIOŁ

V1
VT

VT ... czujnik na zewnątrz
V1(V2).. czujnik za zaworem
PT .. zdalne sterowanie, jeśli 
  nie jest podłączony 
  termostat do  zdalnego 
  sterowania, konieczne jest 
  założenie zworki 
  (klemy) na miejsce  M1,M2!
KO .. czujnik kotła (instaluje się 
  aby nastawić max temperaturę 
  kotła) 

WIDOK OGÓLNY

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

KO

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi się 
pierwsza stała (praca zaworu). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to powrót.

PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)
Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZA ZAWOREM (fabrycznie 45 °C)
Dopuszczalna temp., którą nie można przekraczać za zaworem. Można ustawić 2 do 99 °C lub 
„No“, temperatura nie będzie monitorowana. Należy dostosować do danego systemu grzewczego 
takie elementy bezpieczeństwa, aby zapobiec przegrzaniu systemu! 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  .

REGULACJA PASMA PRACY ZAWORU (fabrycznie 20 s)

Ustawienie w zależności od szybkości zmian temperatury wody na wyjściu za zaworem. Zakres

nastawy od 3 do 30 s.  Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  . 
Uwaga: wybranie krótkiego odstępu może powodować wibracje systemu.

MAKSYMALNY SKOK ZAWORU  (fabrycznie 30 s)
Limit czasu pracy zaworu. Można ustawić w zakresie od 0.5 do 30 s (po 0.5 s).
Naciskamy  lub , nastawiamy max. wartość, zatwierdzamy i  .

PTtermostat

!

!

Uwaga: schemat jest tylko ilustracją, a rozwiązania 
hydrauliczne i bezpieczeństwo instalacji musi być zgodne 
z przepisami w zakresie instalacji centralnego ogrzewania!

Regulacja pogodowa funkcjonuje, jeżeli zmierzona 
temperatura zewnętrzna jest poniżej 20°C!



Displacement  K   
curve    2.5  

Version  10.02

Temp. correction
              0.0 °

Protect. against
limescale:      No

Max.temp. boiler
non-check

Coasting  pump
2.0  minutes

Building   insul.
middle  
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IZOLACJA BUDYNKU (fabrycznie „ middle“)

PRZESUŃ KRZYWĄ (fabrycznie 2.5)
Przy wyborze przesunięcie krzywej (ręczna korekcja) należy dostosować współczynnik krzywej gr-
zewczej, gdzie dla różnych temperatur w pomieszczeniu i w odniesieniu do temperatury zewnętrznej  
uzyskuje się temperaturę wody w obiegu grzewczym (wykres i wzór poniżej). Współczynnik prze-
sunięcia może być wybrany w zakresie  od 0.5 do 10.0.

Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  .

PRACA POMPY (fabrycznie 2 min.)

OCHRONA PRZED WODNYM KAMIENIEM (fabrycznie „No“)

Przykład popisuje wybór krzywej nr. 13 (rżowa)
i obliczony współczynnik korygujący 2,5 (dla
żądanej temperatury w pomieszczeniu 24°C a 16°C). 
Uzyskujemy optymalne ustawienia systemu, w którym 
temperatura ogrzewania wody jest regulowana w za-
leżności od temperatury zewnętrznej.

Jeśli temperatura pokojowa jest inna niż 20°C, regu-
lator automatycznie oblicza przesunięcie krzywej
według następującego wzoru, gdzie współczynnik  
pozwala dokonać wyboru krzywej K:

wynik = (ustawiona temp. - 20) * współczynnik

PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ - RĘCZNA KOREKTA

VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)

KOREKTA AKTUALNEJ TEMPERATURY (fabrycznie 0°C)

Tempo zmian w temperaturze pokojowej, zależy od wahania temperatury zewnętrznej i izolacji
budynku. Tą stałą zmiany temperatury należy wziąć pod uwagę przy ogrzewaniu budynku.  
bad = nie izolowany budynek reaguje szybko na zmiany temperatury zewnętrznej
middle = słabo izolowany, wolniej reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej
good = dobrze wyizolowany budynek, wolno reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej

Naciskamy  lub , wybieramy typ budowy, zatwierdzamy i  .

Określa, jak długo po zamknięciu zaworu, pracuje pompa. Zakres od  
0.5 do 10 min. Naciskamy  lub  nastawiamy czas, zatwierdzamy i .

Włączenie tej funkcji automatycznie chroni przed osadzaniem się kamienia, co jest szczególnie
korzystne latem, gdy się nie grzeje. 
Uwaga: Jeśli zawór nie porusza się (jest stale zamknięty) przez około 230 godzin, to się otworzy i 
1minutę pracuje pompa. 
Naciskamy  lub  nastawiamy YES/NO, zatwierdzamy i .

Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

Służy do korekty czujników temperatury. Należy przeprowadzić po 12 godzinach pracy
po stabilizacji temperatury. Korekta może być ustawiona od -5°C do +5°C. 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i .

MAKSYMALNA TEMPERATURA KOTŁA (fabrycznie bez kontroli)
Ograniczenie temperatury grzania wody, aby nie była przekroczona. Jeśli zostanie przekroczona, 
kocioł automatycznie wyłączy się, a zawory otwarte są na maksa (monitorowanie temperatury za 
zaworem  w tym przypadku nie funkcjonuje). Można ustawić od 30 do 95°C.
Naciskamy  lub  nastawiamy max. temperaturu, zatwierdzamy i .
Uwaga: korzystne w przypadku awarii, praktyczne przy  ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe .

Password
HASŁO (blokada ustawionych stałych)

Po uaktywnieniu tej funkcji, użytkownik nie może zmieniać stałych ustawień związanych z regulacją 
całego systemu. Podczas zmiany stałych, należy zawsze wprowadzić hasło!
Przyciskiem  lub  wprowadzamy kod potwierdzamy przyciskiem i .  

-  -  -  -  
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Select   mode
AUTO

Program:   1
19.0 °

I:ON

O:    6.0 °
V:45.0 °
Z:!!!

Temp.  according
to  K  curve  41.0 °

Calculated  temp.
of  valve    22.0 °

Position:   0 %

of

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (



Max  temp. valve
45 °
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REGULACJA n.05 - NA POWROCIE Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

KOCIOŁ  
NA PALIWA  

STAŁE 

V1
Z1(Z2)... czujnik na powrocie  
M1(M2).. czujnik w pomieszczeniu  
V1(V2)... czujnik za zaworem
KO .. czujnik kotła  

Z1

Na wyświetlaczu aktualna temperatura pomieszczenia (I), wymagana temperatura (P), temper. powrotu 
(Z), aktualny dzień i czas (np. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefa (np. zone:1).

WIDOK OGÓLNY

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

MINIMALNA TEMPERATURA NA POWROCIE (fabrycznie 50 °C)
Granica temperatury, która nie jest przekraczana na powrocie. Można ustawić temperaturę
od 20 °C do 99 °C.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość (według producenta), zatwierdzamy i  .

REGULACJA PASMA PRACY POWROTU (fabrycznie 5 s)
Ustawienie w zależności od szybkości zmian temperatury wody na powrocie. Zakres nastawy 
od 1 do 120 s. Naciskamy  nebo  nastawiamy wartość (według producenta), zatwierdzamy
i  . Uwaga: wybranie długiego odstępu może powodować przegrzanie kotła.

PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZA ZAWOREM (fabrycznie 45 °C)

KO

M1Jest przeznaczona dla kotłów na paliwa stałe: węgiel, 
miał,drewno. Regulacja w zależności od żądanej 
temperatury w pomieszczeniu z priorytetem 
monitorowaniu temperatury powrotu, zapewniając tym 
samym ochronę przed niskotemperaturową korozją 
kotła. Jeśli temperatura wody powrotnej jest mniejsza niż 
ustawiony R3V-421 zamyka zawór. Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem należy ustawić bezpośrednio na kotle.

PRACA POMPY (fabrycznie 2 min.)
Określa, jak długo po zamknięciu zaworu, pracuje pompa. Zakres od  
0.5 do 10 min. Naciskamy  lub  nastawiamy czas, zatwierdzamy i .

Coasting  pump
2.0  minutes

Valve   overrun
120  second

Minimum  return
50 °

Reg.  int. return
5  second

Regulation  n.05
Return  &  CT01

I:24.6 °
Z:60.0 °

P:19.0 °
Mo    15:00
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Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

Nacisnąć Mode , następnie i , czym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi 
się pierwsza stała (min. temp. na powrocie). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to 
powrót.

Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

Dopuszczalna temp., którą nie można przekraczać za zaworem. Można ustawić 2 do 99 °C lub 
„No“, temperatura nie będzie monitorowana. Należy dostosować do danego systemu grzewczego 
takie elementy bezpieczeństwa, aby zapobiec przegrzaniu systemu! 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  .

Uwaga: schemat jest tylko ilustracją, a rozwiązania 
hydrauliczne i bezpieczeństwo instalacji musi być zgodne 
z przepisami w zakresie instalacji centralnego ogrzewania!

!

!



INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
Zobrazowanie aktualnej temperatury za zaworem (V) i na powrocie (Z).
Uwaga: jeśli się pojawi !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony. 
          I : ON = termostat pracuje (lub użyta jest klema)
          I : OFF = termostat jest wyłączony (zawór zamknięty)

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.

PROCEDURY WYBORU DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWANIA

W podstawowym ekranie, naciśnij przycisk i  i oraz   wybierz tryb pracy dla R3V-421:

 AUTO  praca według nastawionego cieplnego programu
 MANU  utrzymuje stałe ręczne nastawienie temperatury
 OFF  trwałe wyłączenie

 Po wyborze funkcji nacisnąć i  przejść do kolejnego ustawienia lub Esc  wyjście do 
 podstawowej funkcji.

ZMIANA USTAWIONEJ TEMPERATURY 

SZYBKA ZMIANA PROGRAMU

 2 x nacisnąć i   a potem    wybrać inny program.
 Po wyborze funkcji nacisnąć i  przejść do kolejnego ustawienia lub Esc  wyjście do
 podstawowej funkcji.

 Nacisnąć   i dalej go naciskać do właściwej temperatury (w funk. AUTO utrzymywana do
 zmiany wprowadzonym programem, w MANU stała aż do kolejnej ręcznej zmiany).
 Po wyborze funkcji nacisnąć Esc  wyjście do podstawowej funkcji lub i  dla kolejnej informacji.

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KOTŁA (fabrycznie bez kontroli)
Ograniczenie temperatury grzania wody, aby nie była przekroczona. Jeśli zostanie przekroczona, 
kocioł automatycznie wyłączy się, a zawory otwarte są na maksa (monitorowanie temperatury za 
zaworem  w tym przypadku nie funkcjonuje). Można ustawić od 30 do 95°C.
Naciskamy  lub  nastawiamy max. temperaturu, zatwierdzamy i .
Uwaga: korzystne w przypadku awarii, praktyczne przy  ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe .

I:ON

O:!!!

V:39.0 °
Z:60.0 °

Position:   0 %

Select   mode
AUTO

Program:   1
19.0 °

Required  temp.
19.0 °AUTO

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Version  10.02

Temp. correction
              0.0 °

Protect. against
limescale:      No

Max.temp. boiler
non-check
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OCHRONA PRZED WODNYM KAMIENIEM (fabrycznie „No“)

VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)

KOREKTA AKTUALNEJ TEMPERATURY (fabrycznie 0°C)

Włączenie tej funkcji automatycznie chroni przed osadzaniem się kamienia, co jest szczególnie
korzystne latem, gdy się nie grzeje. 
Uwaga: Jeśli zawór nie porusza się (jest stale zamknięty) przez około 230 godzin, to się otworzy i 
1minutę pracuje pompa. 
Naciskamy  lub  nastawiamy YES/NO, zatwierdzamy i .

Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

Służy do korekty czujników temperatury. Należy przeprowadzić po 12 godzinach pracy
po stabilizacji temperatury. Korekta może być ustawiona od -5°C do +5°C. 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i .

Password
HASŁO (blokada ustawionych stałych)

Po uaktywnieniu tej funkcji, użytkownik nie może zmieniać stałych ustawień związanych z regulacją 
całego systemu. Podczas zmiany stałych, należy zawsze wprowadzić hasło!
Przyciskiem  lub  wprowadzamy kod potwierdzamy przyciskiem i .  

-  -  -  -  



MINIMALNA TEMPERATURA NA POWROCIE (fabrycznie 50 °C)
Granica temperatury, która nie jest przekraczana na powrocie. Można ustawić temperaturę
od 20 °C do 99 °C.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość (według producenta), zatwierdzamy i  .

REGULACJA PASMA PRACY POWROTU (fabrycznie 5 s)
Ustawienie w zależności od szybkości zmian temperatury wody na powrocie. Zakres nastawy 
od 1 do 120 s. Naciskamy  nebo  nastawiamy wartość (według producenta), zatwierdzamy
i  . Uwaga: wybranie długiego odstępu może powodować przegrzanie kotła.

PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZA ZAWOREM (fabrycznie 45 °C)

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi 
się pierwsza stała (min. temp. na powrocie). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to 
powrót.

Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

Dopuszczalna temp., którą nie można przekraczać za zaworem. Można ustawić 2 do 99 °C lub 
„No“, temperatura nie będzie monitorowana. Należy dostosować do danego systemu grzewczego 
takie elementy bezpieczeństwa, aby zapobiec przegrzaniu systemu! 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i  .

Minimum  return
50 °

Reg.  int. return
5  second

Valve   overrun
120  second

Max  temp. valve
45 °

Regulation  n.06
Return  &  PT

I:ON

Z:60.0 °
Pz:50.0 °
Mo    15:00
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REGULACJA n.06 NA POWROCIE Z TERMOSTATEM
Jest przeznaczona dla kotłów na paliwa stałe: węgiel, miał, 
drewno. Regulacja według programu termostatu z prioryte-
tem monitorowaniu temperatury powrotu, zapewniając tym 
samym ochronę przed niskotemperaturową korozją kotła. 
Jeśli temperatura wody powrotnej jest mniejsza niż 
ustawiony, R3V-421 zamyka zawór. Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem należy ustawić bezpośrednio na kotle.

KOTEL
NA TUHÁ
PALIVA

V1
Z1(Z2)... czujnik na powrocie 
V1(V2)... czujnik za zaworem
PT .. zdalne sterowanie, jeśli nie 
  jest podłączony termostat do 
  zdalnego sterowania, 
  konieczne jest założenie 
  zworki (klemy) na miejsce  
  M1,M2!
KO .. czujnik kotła 

Z1

Na wyświetlaczu aktualna temperatura pomieszczenia (I), ustawiona temp. powrotu (Pz), temper. powro-
tu (Z), aktualny dzień i czas (např. Mo=Pondělí, 15:00) lub strefa (np. zone:1).

WIDOK OGÓLNY

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

KO

termostat
PT

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

!

Uwaga: schemat jest tylko ilustracją, a rozwiązania hydrauliczne
i bezpieczeństwo instalacji musi być zgodne z przepisami w 
zakresie instalacji centralnego ogrzewania!

!



I:20.3 °
O:!!!

V:39.0 °
Z:60.0 °

Position:   0 %

Coasting  pump
2.0  minutes

PRACA POMPY (fabrycznie 2 min.)
Określa, jak długo po zamknięciu zaworu, pracuje pompa. Zakres od  
0.5 do 10 min. Naciskamy  lub  nastawiamy czas, zatwierdzamy i .

MAKSYMALNA TEMPERATURA KOTŁA (fabrycznie bez kontroli)
Max.temp. boiler
non-checkOgraniczenie temperatury grzania wody, aby nie była przekroczona. Jeśli zostanie przekroczona, 

kocioł automatycznie wyłączy się, a zawory otwarte są na maksa (monitorowanie temperatury za 
zaworem  w tym przypadku nie funkcjonuje). Można ustawić od 30 do 95°C.
Naciskamy  lub  nastawiamy max. temperaturu, zatwierdzamy i .
Uwaga: korzystne w przypadku awarii, praktyczne przy  ogrzewaniu kotłem na paliwa stałe .

Protect. against
limescale:      No

Version  10.02

Temp. correction
              0.0 °

OCHRONA PRZED WODNYM KAMIENIEM (fabrycznie „No“)

VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)

KOREKTA AKTUALNEJ TEMPERATURY (fabrycznie 0°C)

Włączenie tej funkcji automatycznie chroni przed osadzaniem się kamienia, co jest szczególnie
korzystne latem, gdy się nie grzeje. 
Uwaga: Jeśli zawór nie porusza się (jest stale zamknięty) przez około 230 godzin, to się otworzy i 
1minutę pracuje pompa. 
Naciskamy  lub  nastawiamy YES/NO, zatwierdzamy i .

Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

Służy do korekty czujników temperatury. Należy przeprowadzić po 12 godzinach pracy
po stabilizacji temperatury. Korekta może być ustawiona od -5°C do +5°C. 
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość, zatwierdzamy i .

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

Password
HASŁO (blokada ustawionych stałych)

Po uaktywnieniu tej funkcji, użytkownik nie może zmieniać stałych ustawień związanych z regulacją 
całego systemu. Podczas zmiany stałych, należy zawsze wprowadzić hasło!
Przyciskiem  lub  wprowadzamy kod potwierdzamy przyciskiem i .  

-  -  -  -  
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INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
Zobrazowanie aktualnej temperatury (I) za zaworem (V) i na powrocie (Z).
Uwaga: jeśli się pojawi !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony. 
         

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.



PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)

Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

Version  10.02
VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)
Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

Valve   overrun
120  second

Service  mode
Mo    15:00

Regulation  n.98
Service  mode
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REGULACJA nr.98 - TRYB SERWISOWY
Pozwala na ręczne sterowanie pompą i zaworem. Praktyczne rozwiązanie przy regulacji dla danego systemu.
Przy serwisowaniu dwóch obwodów musi być to prowadzone pojedynczo  - tryb serwisowy nie można wybrać dla obu 
obwodów jednocześnie!

Nacisnąć prz. Menu , na LCD na krótko zaświeci się KO dojdzie do włą/ wyłączanie kotła (sygnalizowane czerwoną 
diodą RE0 -  nie/świeci).

Nacisnąć prz. Esc , na krótko pojawi się napis OC1/OC2 dojdzie do włą/ wyłączanie pompy (sygnalizowane 
czerwoną diodą OC1/OC2  nie/świeci - migająca dioda LED wskazuje tryb ręczny).

Nacisnąć prz.  , na krótko pojawi się  R1+/R2+ nastąpi stopniowe otwarcie zaworu (czerwona LED + nie/świe-
ci). Każde naciśnięcie  otwiera  zawór o 25%. Przy pełnym otwarciu  czerwona dioda + mruga. 

Przyciskiem i  jmożna także śledzić na ile procent zawór jest otwarty.

Nacisnąć prz.  , na krótko pojawi się  R1-/R2- nastąpi stopniowe zamknięcie zaworu (czerwona LED  - nie/świe-
ci). Każde naciśnięcie  zamyka  zawór o 25%. Przy pełnym zamknięciu czerwona dioda - mruga. Przyciskiem i  

można także śledzić na ile procent zawór jest zamknięty.

Po zakończeniu sprawdzeń należy nacisnąć przycisk Mode , wybrać  tryb sterowania  (nr. 1 do 6) i potwierdź i . Przebieg-
nie  adaptacja i następnie  R3V-421 zacznie regulować według wybranego programu.

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi się 
pierwsza stała (praca zaworu). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to powrót.

Na wyświetlaczu  aktualny dzień i czas  (např. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefa (np. zone:1).
WIDOK OGÓLNY

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

I:ON

O:!!!

V:39.0 °
Z:60.0 °

Position:   0 %

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
PW zależności od typu podłączenia zobrazuje temper. czujników lub stan termostatu.
Uwaga: jeśli się pojawi !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony. 
          I : ON = termostat pracuje (lub użyta jest klema)
          I : OFF = termostat jest wyłączony (zawór zamknięty)

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.
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PRACA ZAWORU  (fabrycznie 120 s)

Zależy od typu zaworu. Można ustawić w zakresie od 30 do 250 s.
Naciskamy  lub  nastawiamy wartość zależną od producenta zaworu, zatwierdzamy i  .

Version  10.02
VERSJA PROGRAMU (powrót do ustawień fabrycznych)
Informacja o wersji programu.
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH nacisnąć dłużej prz.  (na 5s)  - wszystko co zostało
wprowadzone zostanie wymazane!

REGULACJA NR.99 – TRYB LETNI 
Korzystanie z tej funkcji praktyczne latem, gdy ogrzewanie nie jest konieczne. W tym trybie, zawory są zamknięte, 
a pompa wyłączona. 
Aby ochronić się przed kamieniem następuje automatycznie włączenie pompy i pełne otwarcie i zamknięcie zaworu 
(w każdą sobotę o godz.14  - czas trwania wynosi około 4 minut w zależności od rodzaju zaworu).  

Uwaga: Ochrona przed zamarzaniem jest aktywna!

Nacisnąć Mode , następnie i , tczym przejdziemy do nastawienia constans dla wybranej regulacji, na wyświetlaczu pojawi się 
pierwsza stała (praca zaworu). Stosując i  lub Esc  przesuwamy się między stałymi a przytrzymanie Esc  to powrót.

Na wyświetlaczu  aktualny dzień i czas  (např. Mo=poniedziałek, 15:00) lub strefa (np. zone:1).
WIDOK OGÓLNY

WYBÓR REGULACJI (TRYBU)

NASTAWIENIE STAŁYCH

Nacisnąć przycisk Mode, wybrać daną funkcje  lub , zatwierdzić prz. i  . Tym przejdziemy do
nastawień constans dla tej regulacji lub naciskając Mode  wrócimy do funkcji podstawowej. 

I:ON

O:!!!

V:39.0 °
Z:60.0 °

Position:   0 %

K:55.0 °

Overtemp.boiler

K:70.0 ° H:60.0 °

Zobrazowanie akt. temperatury grzania (K).
Uwaga: występuje wtedy, gdy czujnik jest podłączony.

JEŻELI WARTOŚĆ MAX. TEMPERATURY ZOSTANIE PRZEKROCZONA NA LCD POJAWI SIĘ  „ Overtemp. boiler 
K: 70.0 °C H: 60.0°C, gdzie K to aktualna temperatura kotła a H jest temp. graniczną ustawioną (patrz stała  „Max  tem-
peratura kotła“ patrz str.6). Automatycznie włączą się pompy i zawory zostaną w pełni otwarte.

INFORMACJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
PW zależności od typu podłączenia zobrazuje temper. czujników lub stan termostatu.
Uwaga: jeśli się pojawi !!!  to znaczy, że dany czujnik nie jest podłączony. 
          I : ON = termostat pracuje (lub użyta jest klema)
          I : OFF = termostat jest wyłączony (zawór zamknięty)

Przybliżona wartość w % otwarcia zaworu.
Uwaga: dane orientacyjne, obliczona przybliżona pozycja zaworu.

Nacisnąć Esc  aby powrócić do podstawowej funkcji.

Valve   overrun
120  second

Summer   mode
Mo    15:00

Regulation  n.99
Summer   mode



Pb
LEAD FREE

w harmonii z RoHS

MADE IN CZECH REPUBLIC

Dystrybutor:
Elektrobok PL
32-040 Świątniki Górne
ul.Bielowicza 46
Tel./fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

www.elbock.cz

BŁĘDY

Jest aktywna przy regulacji pomieszczenia i po krzywych. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 3°C otwiera się 
cały zawór i włącza pompa. Po wzroście temperatury o 0,5 °C, z powrotem zestaw powraca do ustawień.

TEMPERATURA PRZECIW ZAMARZANIU

TECHNICZNE PARAMETRY

W przypadku usterki prosimy o wysłanie produktu z 
dowodem zakupu na adres dystrybutora. Gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej 
instalacji lub uszkodzenia konstrukcji urządzenia.

Zasilanie 5 V/ DC, 500 mA (zalecamy zasilacz AD05-
jack lub AD05-DIN, brak w zestawie)

Prąd znamionowy  < 250 mA

Moc < 1,5 W

Ilość cieplnych zmian 6 na dobę

Minim. program. czas 10 minut

Zakres temperatur 2 °C do 99 °C

Nastaw. temperatur po 0.5 °C

Minim. skok indyk. 0.1 °C

Błąd pomiaru ±0.5°C

Wyjście (I max) przekaźnik 5 A/250 V AC

Stopień ochrony IP20

Temperatura pracy 0°C do +40°C

Przy pierwszym włączeniu regulatora lub zmianie regulacji (np.  zmian czasu pracy zaworu) 
dojdzie do adaptacji  zaworu. Regulator automatycznie wykrywa dolne położenie zaworu, któ-
ry odnosi do prawidłowego otwierania i zamykania zaworu (LED + i -  świeci  równocześnie). 
Adaptacja również odbywa się automatycznie codziennie co 14 godzin.

ADAPTACJA ZAWORU

BW opakowaniu z R3V-421 :

KO - czujnik kotła (CT01-10k S) ..1szt
VT -  czujnik zewnętrzny (CT05-10k) ..1szt
V1 -  czujnik za zawór (CT01-10k C) ..1szt
M1 -  czujnik pokojowy (CT05-10k) ..1szt
Z1 -  czujnik powrotu (CT01-10k C) ..1szt

pozostałe czujniki można dokupić 
na www.elbock.cz

Process   of 
adaptation

Change   type  of
regulation

Failure  temper.
valve

Get     password
*    *    *    *

PRZYCZYNA PORADA zobrazowanie na LCD
NIE PODŁĄCZONY czujnik temp. 
w pomieszczeniu M1 lub M2 (I)


