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TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápìní
s regulací teploty vratné vody

Popis
TERM 2.4 je mikroprocesorový PI regulátor urèený

pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní a souèasnì
regulaci teploty vratné vody kotle. Jeho pou�ití zabraòuje
kondenzaci spalin a tím chrání kotel pøed korozí.

Regulátor brání pøípadnému poklesu teploty vratné vody kotle
pod nastavené minimum tak, �e podle zabudovaného algoritmu
doèasnì sni�uje teplotu vody v sekundárním okruhu.

Ovládání pøístroje a nastavení jeho parametrù se provádí
pomocí potenciometrù na èelním panelu. Tímto zpùsobem se
upravuje tvar ekvitermní køivky, velikost útlumu, minimální teplota
vratné vody kotle a také lze provádìt ruèní ovládání soustavy.

K øízení programové regulace jsou po�ity buï elektrome-
chanické spínací hodiny (denní nebo týdení), nebo digitální
hodiny s týdenním programem. Napájení v�ech nabízených typù

hodin je zálohováno baterií.
Pøístroj je vybaven i binárním vstupem pro pøípadné pøipojení

havarijního termostatu chránícího kotel proti pøetopení. Pøi sepnu-
tí termostatu (pøekroèení max. teploty) regulátor ochladí primární
okruh kotle otevøením smì�ovacího ventilu, pøípanì i kotel odpojí.

Regulátor TERM 2.4 se provozuje celoroènì, mimo topnou
sezónu v týdenních intervalech krátkodobì spíná obìhová èer-
padla a provádí pøestavení servopohonu.

Pro servisní úèely je pøístroj vybaven konektorem pro pøipojení
sériové linky poèítaèe. To umo�òuje provádìt zmìnu parametrù
regulátoru i mimo základní nastavení pøi výrobì. Speciální
komunikaèní adaptér a progamový ovladaè jsou k dispozici.

TERM 2.4 je umístìn v univerzální krabici umo�òující montá�
pøístroje na stìnu, do panelu i na li�tu DIN.

Nastavení ekvitermní køivky

Princip nastavení závislosti teploty topné vody na venkovní
teplotì (ekvitermní køivka) spoèívá ve tvarování vlastní køivky
samotným u�ivatelem (obrázek vpravo).

Køivka je nahrazena lomenou èarou urèenou tøemi hodnotami
venkovní teploty (-20°C, 0°C a +20°C), pro které lze poten-
ciometry na èelním panelu nastavit �ádané teploty topné vody.

Venkovní teplotì +20°C je pøiøazena konstantní teplota topné
vody 30°C. Proto�e ústøední topení se pøi venkovních teplotách
vy��ích ne� +15°C zpravidla vypíná, má pevná ekvitermní teplota
pro +20°C pouze teoretický význam. Vyu�itelné rozmezí pro
nastavení  ekvitermní køivky ukazuje obrázek vpravo.

Aby se zmen�ilo nebezpeèí rozkolísání celé topné soustavy,
regulátor filtruje zmìny v�ech vstupních velièin vèetnì parametrù
nastavení. To znamená, �e pøístroj reaguje na tyto zmìny plynule
a se zpo�dìním. Náhlá zmìna v nastavení regulátoru tedy
nevyvolá okam�itou odezvu.

Mikroprocesorový PI regulátor
s analogovým ovládáním:
- ekvitermní programová regulace,
- tøístavová regulace teploty vratné vody kotle
- ochrana proti pøehøátí kotle
- digitální nebo analogové spínací hodiny.

Technické vybavení:
- 3 vstupy Pt100 -50 a� +200 °C,
- 1 binání vstup pro havarijní termostat,
- reléové výstupy pro:

servopohon smì�ovacího ventilu,
obìhové èerpadlo,
ovládání kotle,

- montá�:
 nástìnná,
 do panelu,
 na li�tu DIN.
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Parametry pøístroje
Vstupy:
3 x Pt100 : tøívodièové zapojení, rozsah: -50°C ÷ +200°C
1 x binární: aktivní, napìtí: 230 V∼, proud: 5 mA
Výstupy:
4 x relé: zátì�: 250 V∼, 2 A
Komunikace: 1 x binární pøes ext. adaptér na RS-232,

pøipojení: JACK 3,5 mm

Napájení: 230 V∼, 4 VA
Pojistka: vnìj�í, podle pou�itých èerpadel max. 2 A

vnitøní termistorová pojistka transformátoru 80mA

Stupeò krytí: IP 40

Provozní podmínky: teplota: -20°C ÷ +60°C
vlhkost: < 80 %

Montá�: nástìnná, do panelu,
li�ta DIN TS 35

Rozmìry pøístroje: 144 x 95 x 93 mm

Montá�ního otvor v panelu: 138 x 92 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Svorkové zapojení pohled z èelní strany

Popis ovládacích prvkù regulátoru

* Po pøipojení binárního vstupu k nulovému vodièi (ochrana
proti pøehøátí havarijním termostatem) dojde k otvírání
smì�ovacího ventilu a tím k ochlazování kotlového okruhu.
Souèasnì se rozpojí i kontakt ovládající kotel. Obìhová
èerpadla bì�í stále.

1. indikace napájení
2. pøepínaè �LÉTO - ZIMA�
3. nastavení povolenéminimální teploty

vratné vody kotle: 45 ÷ 65°C
4. indikace regulace teploty vratné vody

(LED svítí = systém není natopen)
5. komunikace s PC
6. indikace “servopohon otvírá”
7. indikace “servopohon zavírá”

8. nastavení teploty topné vody v rozsahu
70 ÷ 90°C pøi venkovní teplotì -20°C

9. nastavení teploty topné vody v rozsahu
50 ÷ 70°C pøi venkovní teplotì 0°C

10. indikace sepnutí èerpadel
11. nastavení útlumu v pásmu 0 ÷ 15°C
12. programový kotouè hodin
13. hodinové ruèièky
14. pøepínaè funkcí hodin
15. otoèná západka
16. upevòovací �roub

Pozn.: Pøi pou�ití dvouvodièových snímaèù Pt100 s vnitøním kantalovým
vedením o odporu Rv (vyznaèen na svorkovnici snímaèe) je tøeba do
obvodu snímaèe zapojit kompenzaèní odpor Rj = Rv. Odpor vnitøního
vedení Rv lze také kompenzovat programovì zmìnou pøíslu�ného
parametru regulátoru (mo�no té� specifikovat v objednávce).

Dùle�ité upozornìní: Z bezpeènostních dùvodù musí být celý regulaèní systém vèetnì akèních èlenù (èerpadla,
servopohon) napájen pouze jedním f ázovým napìtím!  Mezi svorkami pro pøipojení akèních èlenù
smí být nejvý�e fázové napìtí 230 V nikoliv sdru�ené 380 V.

Poznámka: Pro ovládání sevopohonu je mo�no pou�ít i malé napìtí 24 V, 50 Hz.
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Rozmìry pøístroje

Zapojení regulátoru v topném systému

1. Kotel

2. Regulátor TERM 2.4

3. Pt1 - snímaè venkovní teploty

4. Pt2 - snímaè teploty topné vody

5. Smì�ovací ventil se servopohonem

6. Obìhové èerpadlo sekundárního okruhu

7. Pt3 - snímaè teploty vratné vody kotle
(umístit co nejblí�e smì�ovacího ventilu)

8. Obìhové èerpadlo primárního okruhu

9. Havarijní termostat pro hlídání max. teploty
výstupní vody kotle (ochrana proti pøetopení).
Pøi sepnutí termostatu regulátor zaène otvírat
smì�ovací ventil a vypne kotel. Po ochlazení
kotle a rozepnutí termostatu se regulace
obnoví.

Poznámka: Mo�nost pøipojení havarijního ter-
mostatu (pøípadnì i spínání kotle regulátorem)
nemusí být vyu�ita.

Dùle�ité upozornìní:
 Pokud konstrukce topení neumo�òuje pøi

uzavøeném smì�ovacím ventilu cirkulaci top-
né vody v primárním okruhu samotí�í, je nutné
v tomto okruhu instalovat také obìhové
èerpadlo (8). Jinak nelze systém natopit !
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Katalogový list  TP 72/34/10-05

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru TERM 2.4 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech
platných pøedpisù !  Dále je tøeba dbát obecných zásad ochrany pøed úèinky statické elektøiny.

Podklady pro objednávku

Objednací èíslo Typ Název

40 05004 901001 TERM 2.4 D Ekvitermní regulátor TERM 2.4, denní program

40 05004 901002 TERM 2.4 T Ekvitermní regulátor TERM 2.4, týdenní program

40 05004 912001 TERM 2.4 G Eekvitermní regulátor TERM 2.4 s digitálními hodinami, týdenní program

40 05004 801001 KA 2.4 Adaptér pro TERM 2.4 s programovým ovladaèem

Na zvlá�tní objednávku lze dodat provedení pøístroje s binárním vstupem upraveným pro pøipojení napø. vnìj�ích spínacích
hodin, programovatelného prostorového termostatu umístìného pøímo ve vytápìném prostoru, dálkového ovládání pøes telefonní
linku nebo bezdrátovì apod. Pøi pøipojení binárního vstupu k nule pøejde regulátor do útlumu bez ohledu na nastaveni hodin
na èelním panelu.

Volitelné pøíslu�enství

Objednací èíslo Typ Název

40 02809 901001 STSv Snímaè teploty se svorkovnicí venkovní

40 02809 901002 STSvu Snímaè teploty se svorkovnicí venkovní (úsporné provedení)
40 02813 901001 STSp Snímaè teploty se svorkovnicí pøílo�ný

043 610 561 NM 230 � 2 servopohon BELIMO 230 V, 50 Hz
050 000 008 V 200 servopohon MUT MECHANICA TOVO 230 V, 50 Hz
050 000 007 V 70 servopohon MUT MECHANICA TOVO 230 V, 50 Hz

050 000 005 VM4 / ØADA1000 ètyøcestný smì�. ventil MUT MECHANICA TOVO litinový, 25/1”, KV 12

043 620 225 VM4 / ØADA1000 ètyøcestný smì�. ventil MUT MECHANICA TOVO mosazný, 25/1”, KV 8

12UPE 25 - 25 obìhové èerpadlo GRUNDFOS
WILO  RP obìhové èerpadlo WILO 2700 l/min.
WILO  RS obìhové èerpadlo WILO 1400 l/min

V pøípadì nákupu regulátoru TERM 2.4 vèetnì pøíslu�enství z nabídky ZPA EKOREG (snímaèe øady STS, servopohohon se
smì�ovacím ventilem atd.) je uplatòován systém slev z nákupní ceny: viz. katalogy a ceník ZPA EKOREG.


