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Napêd nastawczy-DDC

Zakres zastosowania

Opis przyrz¹du

Elektroniczna ci¹g³a regulacja temperatury pomieszczenia w po³¹czeniu z instalacjami ogrzewania
wodnego w systemie jedno- i dwururowym, ogrzewaniami pod³ogowymi i systemami ch³odniczymi.

Komputer temperatury pomieszczenia HERZ-RTC-2

HERZ-RTC-2 jest elektronicznym ci¹g³ym regulatorem temperatury pomieszczenia w odmianie 24 V
bezpiecznej w eksploatacji i dla dzieci, z wyjœciem napiêciowym miêdzy 0-10 V do sterowania napê-
dami nastawczymi DDC. Temperatura otoczenia jest rejestrowana wewnêtrznym czujnikiem NTC.
Obs³uga lub programowanie odbywa siê za pomoc¹ siedmiu przycisków funkcyjnych i dwóch pokrê-
te³ nastawczych

Charakterystyka techniczna

• fabrycznie zadany program podstawowy
• 112 punktów ³¹czenia
• 4 stopnie temperatury na program
• proste programowanie
• optyczne wskazanie na wyœwietlaczu LCD
• wybrane rodzaje funkcji ogrzewania

lub ch³odzenia
• 5 rodzajów pracy
• mo¿liwa zmiana temperatury bez integracji

w program

Napêd nastawczy DDC

Termoelektroniczny napêd ci¹g³y o ma³ych wymiarach z dok³adnym oddzia³ywaniem nastawczym,
wysok¹ trwa³oœci¹ i bezszumow¹ prac¹. Napiêcie steruj¹ce 0-10 V jest termoelektrycznie przetwa-
rzane w zmianê skoku.

Zmiany zastrze¿one w miarê
postêpu technicznego.

• nastawa trwa³a
• nastawa letnia
• nastawa czasowa
• blokada przycisków
• zabezpieczenie przed mrozem
• wskazywanie rzeczywistej temperatury
• nastawiany zakres proporcjonalnoœci

• obudowa odporna na uderzenia

Elektroniczny system regulacji ci¹g³ej
Komputer temperatury pomieszczenia z napêdami nastawczymi

Arkusz znormalizowany

7940/7990

Wydanie 0200

• zabezpieczenie przed awari¹ sieci
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Instalacja• Przed rozpoczêciem prac instalatorskich od³¹czyæ napiêcie.

• Przy³¹czenia i serwisowania mog¹ dokonywaæ tylko specjaliœci z autoryzacj¹.

• Regulator przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych. Przy³¹czaæ go nale¿y

• Przewody pod napiêciem sieciowym (np.: doprowadzaj¹ce pr¹d z sieci i przy³¹czaj¹ce przekaŸniki) nie
mog¹ byæ prowadzone razem z przewodami niskonapiêciowymi (np.: od czujników). Odstêp powinien

•

• Przy pod³¹czaniu nale¿y przestrzegaæ przepisów VDE 0100, EN 60730, cz. 1 i przepisów lokalnych EVE.

• Jeœli po pod³¹czeniu regulator nie dzia³a, nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ po³¹czeñ i zasilenie z sieci.

Nieprawid³owe pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie regulatora! Uszkodzenia zwi¹zane z niepra-
wid³owym pod³¹czeniem lub obs³ug¹ nie podlegaj¹ reklamacji!

Monta¿

HERZ-RTC-2

Napêd DDC

HERZ-RTC-2 nadaje siê do monta¿u bezpoœrednio na œcianie lub w puszcze podtynkowej. Mocowa-
nie przewodów pr¹dowych odbywa siê w zaciskowych przy³¹czach œrubowych, os³ona przewodu jest
wykonania do monta¿u na- i podtynkowego.

Montuj¹c regulator natynkowo nale¿y wymontowaæ z niego czêœci podstawy, która nie jest potrzebna
przy takim monta¿u. Gdyby zosta³a oddzielona ca³a podstawa, obudowa nie by³aby zamkniêta ca³ko-
wicie.
Monta¿ powinien regulatorowi zapewniæ odbieranie w³aœciwej temperatury pomieszczenia. Nie nale¿y
montowaæ go w przeci¹gach. w pobli¿u okien i drzwi. Regulator powinien byæ zamontowany na œcia-
nach wewnêtrznych na wysokoœci ok.1,5 m.

Napêd nastawczy DDC mo¿e byæ nakrêcany na wszystkie zawory HERZ, przystosowane do stero-
wania termostatycznego. Nale¿y unikaæ po³o¿enia monta¿owego pod osi¹ trzpienia zaworu (krople
wody!). Przewody przy³¹czne nale¿y przymocowywaæ do przewidzianych zacisków na HERZ-RTC-2.

Napêd nastawczy DDC nie mo¿e zostaæ otwarty. Przy d³ugich przewodach przy³¹cznych musi zostaæ
zainstalowana puszka zaciskowa.

Monta¿

Na istniej¹cy zawór na³o¿yæ i rêcznie mocno dokrêciæ adapter zaworu. Na nakrêcony adapter nasa-
dziæ napêd a¿ do zaskoczenia w rowek. Napêd mo¿na zdemontowaæ po naciœniêciu obustronnego
przycisku. Gdy pozostanie na zaworze sam adapter, zawór jest ca³kowicie otwarty.

Stany pracy po zamontowaniu

Po uprzednim od³¹czeniu napiêcia, si³ownik zamontowaæ i pod³¹czyæ. Ten stan odpowiada funkcji
bezpr¹dowego otwarcia i umo¿liwia swobodny przep³yw przez zawór podczas próby ogrzewania.
Przy pierwszym pod³¹czeniu napiêcia nastêpuje przestawienie na funkcjê bezpr¹dowego zamkniêcia.

Funckja kontrolna

W napêdzie zosta³a przewidziana funckja kontrolna. Widoczny (wystaj¹cy) wskaŸnik w górnej czêœci
napêdu oznacza zawór w pozycji otwarcia.

do przewodów mocowanych w sposób trwa³y.

wynosiæ co najmniej 4 mm.

Dalsze funkcje, przebieg monta¿u i mozliwoœci nastawienia nale¿y zaczerpn¹æ z do³¹czonych w opa-
kowaniu instrukcji

24 V AC

M

M

0-10 V

0-10 V

1
2
3
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5
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8

AC

DC

Schemat po³¹czeñ

Przewody nale¿y dostatecznie zabezpieczyæ przed samoczynnym obluzowaniem. Warunki monta-
¿u podaj¹ przepisy EN 60730, czêœæ 1. I tak na przyk³ad przepisy te wymagaj¹ ³¹czenia przewo-
dów ³¹cznikami kablowymi.
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Dane techniczne

HERZ-RTC-2

Napêd DDC

Osprzêt1 7708 80 Adapter

Numer zamówienia
Zakres temperatury
Obni¿enie nocne
Sensor temperatury
Doskona³oœæ odczytu temperatury
Pasmo proporcjonalnoœci
Rozró¿nialnoœæ temperatury

Nastawienie temperatury ¿¹danej
Iloœæ mo¿liwych programów 16
Zegar czasowy
Rezerwa biegu
Wskazania danych
Napiêcie robocze
Pobór mocy
Wyjœcie

Przy³¹cza elektryczne
¯ywotnoœæ elektryczna
Najwy¿sza dopuszczalna temperatura
pomieszczenia
Temperatura przechowywania
Obudowa: materia³

Rezerwa biegu dotyczy tylko czasu zegarowego. Wszystkie inne parametry zachowane s¹ w spo-
sób trwa³y.

1

1

1 62
+5...+40°C
2...10 K, nastawialne
NTC (termistorowy)
± 1 K
1...10 K, nastawialne
¿¹danej 0,5 K
rzeczywistej 0,1 K

pokrêt³ami
16
elektroniczny tygodniowy
ok. 15 min.
wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
24 V pr¹d przemienny (-10%, +20%)
ok. 2 VA
wyjœcie analogowe 0-10 V pr¹d sta³y
najwy¿sze dop. obci¹¿enie 3 mA

zaciski œrubowe
0,5 x 10 przy³¹czeñ

0...+50°C
-10...+70°C
tworzywo stuczne
IP 20
132 x 82 x 32 mm (szer. x  wys. x gruboœæ)
naœcienne lub w puszce podtynkowej
natynkowane lub kryte
ok. 220 g

7940

5

stopieñ ochrony
wymiary
mocowanie
doprowadzenie przewodów
ciê¿ar

Numer zamówienia
Wykonanie
Napiêcie robocze
Moc robocza
Napiêcie sterownicze
Opór wejœciowy
Œredni czas nastawiania
Temperatura otoczenia
Stopieñ ochrony
Klasa zabezpieczenia
Przewód przy³¹czeniowy
D³ugoœæ przewodu
Wymiary
Masa

1 00
bezpr¹dowo zamkniêty
24 V AC -10%, +20%
1,5 W
0-10 V DC
100 k

°C
IP 40
bezpieczne napiêcie obni¿one
3 x 0,22 m , bia³y
1 m
wys. 47 mm, O 43 mm
97 g

7990

Ù

30 s/mm

maks. 50

2

Do przy³¹czenia czêœci sk³adowych systemu HERZ-RTC jest przewidziany transformator bezpie-
czeœnstwa HERZ z zabezpieczeniem przeciwprzeci¹¿eniowym. Monta¿ odbywa siê przez na³o¿enie
na uchwyt szyny przyrz¹du wg DIN 42227/3.

Wykonanie
Klasa ochrony
Rodzaj ochrony
Klasa ISO
Napiecie wejœciowe
Zabezpieczenie w obwodzie wejœciowym
Napiêcie wyjœciowe
Moc
Szybki monta¿ na szynie przyrz¹du
Wymiary

wed³ug VDE 0551
II
IP 20
T 40/E
230 V
50-60 Hz, 315 mA
24 V
50 VA
wed³ug DIN 42227/3
106 x 90 x 74 mm (szer. x wys. x gruboœæ)

Transformator HERZ
1 7796 02

Dane techniczne

230/24V


