E-Pro
Elektroniczny programator grzejnikowy
Elektroniczne programatory grzejnikowe

Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie

równoważenie i regulacja

termostatyka

ENGINEErING ADVANTAGE

E-PRO stosowany jest w połączeniu z głowicami termostatycznymi HEIMEIER do regulacji temperatury
w pomieszczeniach w zależności od ustawionego czasu. Jego zadaniem jest obniżanie temperatury w
pomieszczeniu lub jej podnoszenie do wartości zaprogramowanej.

Elektroniczne programatory grzejnikowe - E-Pro

Opis
Opis
Programator czasowy do zaworów termostatycznych i wkładek zaworowych HEIMEIER do regulacji
temperatury w zależności od ustawionego czasu pracy.
E–pro montowany jest pomiędzy zaworem lub wkładką zaworową, a głowicą termostatyczną.
Istniejące głowice termostatyczne HEIMEIER będą nadal wykorzystywane.
E–Pro składa się z jednostki regulacyjnej z pokrywą oraz łącznika dla wszystkich głowic
termostatycznych HEIMEIER z zaworami termostatycznymi i wkładkami zaworowymi z gwintem
M30x1.5.
Odpowiednie adaptery umożliwiają instalację na zaworach innych producentów.
Dwie baterie LR 6 (AA) są dostarczane w zestawie. Żywotność baterii do 5 lat.
Na panelu kontrolnym znajdują się przyciski do obniżania (niebieski) oraz trybu normalnego
(czerwony), wskaźnik trybu pracy oraz włącznik/wyłącznik I(ON)/O(OFF).
Emitująca światło dioda (LED) zapala się aby potwierdzić operacje przyciskami. Dioda miga kiedy
baterie są wyczerpane, w przypadku letniej/zimowej zmiany czasu lub podczas automatycznego rozpoznawania otwartego
okna.
E-Pro można programować zarówno na cykl dobowy jaki i tygodniowy za pomocą wewnętrznego przełącznika.
Kompaktowa obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zamyka mechanizm oraz zintegrowaną elektronikę.
E-Pro USB dla wygodnego przenoszenia zaprogramowanego harmonogramu stworzonego na komputerze. Idealny dla
apartamentów oraz budynków z kilkoma programatorami E-Pro. Programowanie może być przeprowadzone szybko i łatwo,
nawet podczas instalacji.

Budowa
E–Pro instalacja

1. Zawór
2. Złączka
3. Jednostka regulacyjna
4. Głowica termostatyczna K (nie
będąca w zestawie)
5. Obudowa
6. Baterie LR 6 (AA) alkaliczne
7. Dźwignia STOP
8. Gniazdo dla USB E–Pro

• Bez czasochłonnego programowania
• Nie wymaga rozruchu technicznego
• USB E–Pro dla programowania na komputerze
• Idealny do pomieszczeń używanych czasowo
• Oszczędność energii do 20%
• Idealny dla modernizacji
• Zamontowane głowice termostatyczne będą nadal wykorzystane
• Duża żywotność baterii
• Silnik pracuje tylko przy zmianie zaprogramowanych punktów
• Programy: dobowy i tygodniowy
• Adaptery dla instalacji na zaworach innych producentów
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Zastosowanie
E–Pro jest używany w połączeniu z głowicami termostatycznymi HEIMEIER do regulacji temperatury w pojedynczych
pomieszczeniach w zależności od czasu. Jego zadaniem jest obniżanie temperatury w pomieszczeniu i podwyższanie
jej ponownie do normalnej wartości (ustawionej na głowicy) w zaprogramowanych porach. Może być montowany w
pomieszczeniach używanych czasowo lub w nietypowy sposób, np. łazienkach, kuchniach, salonach lub sypialniach.
Oszczędności w pomieszczeniach biurowych mogą być bardzo duże, ponieważ używa się ich w nocy tylko w wyjątkowych
przypadkach.

Funkcje
E–Pro jest instalowany pomiędzy głowicą termostatyczną a zaworem. Podczas działania E–Pro używa silnika do odcięcia
zasilania grzejnika poprzez zawór. Temperatura w pomieszczeniu spada w różnych porach dnia, w zależności od
zaprogramowanych okresów grzewczych oraz szczegółów konstrukcji budynku. Głowica termostatyczna otwiera zawór gdy
temperatura spada poniżej temperatury ustawionej na głowicy termostatycznej o około 4°C. Temperatura w pomieszczeniu
jest w tym momencie kontrolowana przez głowicę termostatyczną. Programator jest zaprojektowany jako automatycznie
działający regulator temperatury, nie wymagający zasilania z zewnątrz. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrasta,
na przykład dzięki nagrzaniu promieniami słonecznymi, urządzeniami elektrycznymi oraz osobami przebywającymi w
pomieszczeniu, głowica termostatyczna uaktywni zawór, poprzez silnik w E–Pro i zredukuje zasilanie grzejnika gorącą wodą.
Procedura jest odwrócona w przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniu spada. E–Pro rozpoczyna automatyczny tryb
obniżania na 15 minut, w przypadku nagłego, intensywnego spadku temperatury, na przykład w przypadku wietrzenia
pomieszczenia (rozpoznawanie otwartego okna).

Obsługa
Programowanie przyciskami
Generalnie, E–Pro posiada dwa przyciski, których możesz użyć aby wprowadzić indywidualne harmonogramy ogrzewania.
Jedno zwykłe wciśnięcie przycisku, wyłącza nastawę głowicy termostatycznej – sprawa, o której często zapominamy.
Generalna zasada programowania jest prosta: Gdy tylko włączysz E–Pro po raz pierwszy, ustawiona temperatura w
głowicy termostatycznej zostanie obniżona o około 4°C. Ustaw swoje programy czasowe poprzez ustawianie początku
i końca, przyciskając przycisk na panelu kontrolnym. E–Pro zapamiętuje te ustawione czasy i od teraz będzie je powtarzał
automatycznie. Dla większej wygody, programy czasowe zaczynają się 30 minut przed ustawioną godziną.
Ustawianie programów czasowych
Ustawianie początku trybu normalnego (ogrzewania) poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku. Głowica termostatyczna
przyjmuje ustawioną temperaturę.
Ustawianie końca trybu normalnego (ogrzewania) poprzez wciśnięcie niebieskiego przycisku. Automatycznie rozpoczyna
to tryb obniżania.
E–Pro redukuje ustawioną na głowicy termostatycznej temperaturę o około 4°C. W ten sposób możesz ustawić aż do czterech
programów czasowych na dzień w trybie programowania dziennego albo tygodniowego.
Wskaźnik trybu pracy
Możesz odczytać w każdej chwili w jakim trybie pracy pracuje E–Pro ze wskaźnika trybu pracy:
Czerwony = tryb normalny(ogrzewanie),
Niebieski = tryb obniżania
OFF / normalne działanie głowicy termostatycznej
Głowica termostatyczna działa normalnie gdy ustawisz przełącznik suwakowy w pozycji O (OFF). Ustawione programy
czasowe zostaną aktywowane po przyłączeniu na pozycję I (ON).
Przełączanie pomiędzy programami dziennym i tygodniowym
E–Pro może zostać przełączony pomiędzy programem dziennym albo tygodniowym poprzez wewnętrzny przełącznik dzień/
tydzień (1/1…7). Daje to możliwość ustawienia indywidualnych programów czasowych dla każdego dnia tygodnia. Możesz
też wygodnie przeprowadzić programowanie dzięki USB E–Pro.
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Zmiana programu
Zmiana programu czasowego:
Aby zmienić początek trybu normalnego (ogrzewania): Wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund aż nie
zaświeci się dioda LED.
Aby zmienić koniec trybu normalnego:
Wciśnij niebieski przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund aż nie zaświeci się dioda LED.
Usuwanie zaprogramowanego trybu normalnego/obniżania:
Wciśnij niebieski i czerwony przycisk na 5 sekund aż nie zapali się dioda LED ostatnio ustawione tryby zostaną usunięte.
ZRESETUJ/Usuń wszystkie programy czasowe
Wciśnij niebieski i czerwony przycisk na 15 sekund aż dioda LED nie zacznie szybko mrugać.
Zmiana czasu letniego/zimowego
Zmiana z czasu letniego na zimowy (–1 godzina): Wciśnij niebieski przycisk na 15 sekund aż nie zapali się dioda LED.
Zmiana z czasu zimowego na letni (+1 godzina): Wciśnij czerwony przycisk na 15 sekund aż nie zapali się dioda LED.
Przy pomocy E-Pro USB programowanie można przeprowadzić przy pomocy komputera PC.
Rysunki
Temperatura jest regulowana głowicą termostatyczną

Ustawiona na głowicy temperatura jest obniżona
Nie ma ustawionych programów czasowych

Ustawianie programów czasowych (maks. 4/dzień)

Zapisane programy czasowe

Panel kontrolny

E–Pro na grzejniku z wkładką

1. Przełącznik suwakowy ON/OFF
2. Dioda LED
3. Wskaźnik aktualnego działania
4. Przycisk dla „Koniec ogrzewania” (–4°C)
5. Przycisk dla Przycisk dla „Początek ogrzewania”
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1. Panel kontrolny
2. Głowica termostatyczna
ustawiona na normalną
temperaturę
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Dane techniczne
E–Pro
Typ baterii

2x 1.5V, LR6 (AA) alkaliczne

– Żywotność, rezerwa zasilania

do 5 lat, około 10 minut podczas wymiany baterii

Liczba ustawialnych programów czasowych:

aż do 4 na dzień, maks. 28 na tydzień

– Programowe przerwanie czasowe

2 minuty

Zakres nastaw temperatury na głowicy K:

około 6 °C – 28 °C w trybie normalnym

– podczas trybu obniżenia

do 4 °C poniżej temperatury trybu normalnego

Rozpoznawanie otwartego okna:

Automatyczny tryb obniżania na około 15 minut

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe:

Automatyczny tryb normalny przy temperaturze < 7 °C

Funkcje przełącznika suwakowego:

I (ON = Działanie – programy czasowe); O (OFF = Tryb przyjęcie)

– Tryb Przyjęcie na pozycji O (OFF)

Ciągłe grzanie

Funkcje wewnętrznego przełącznika suwakowego:

1 = Program dzienny / 1..7 = Program tygodniowy

Funkcje przycisków:

Niebieski = Tryb obniżania; Czerwony = Tryb normalny

– Ustawianie trybów normalnego i obniżania

Wciśnij niebieski albo czerwony przycisk > 5 sekund

– Usuwanie obecnego programu czasowego

Wciśnij niebieski i czerwony przycisk > 5 sekund

– Resetowanie/ Usuwanie wszystkich programów czasowych

Wciśnij niebieski i czerwony przycisk > 15 sekund

– Zmiana czasu letniego na zimowy

Wciśnij niebieski przycisk > 15 sekund [–1 godzina]

– Zmiana czasu zimowego na letni

Wciśnij czerwony przycisk > 15 sekund [+1 godzina]

Funkcje diody LED:

Przełączanie lub operowanie przyciskami; rozpoznawanie otwartego okna,
zabezpieczenie przed mrozem, ostrzeżenie przed wyczerpaniem baterii

– LED świeci po wciśnięciu przycisku > 5 sekund

Programowanie albo usuwanie trybów normalnego i obniżonego

– LED błyska szybko po wciśnięciu przycisku > 15 sekund

Resetowanie/usuwanie wszystkich programów czasowych, zmiana czasu
+/–1godzina

– LED błyska 1x w ciągu 8 sekund.

Użycie przełącznika suwakowego I (ON) / O (OFF)

– LED błyska 1x co każde 8 sekund

Aktywacja funkcji rozpoznawania otwartego okna

– LED błyska 2x co każde 8 sekund

Aktywacja zabezpieczenia przed mrozem

– LED błyska szybko 3x co każde 8 sekund

Wyczerpanie się baterii

Wskaźnik aktualnego działania

Niebieski = tryb obniżania / czerwony = tryb normalny

Certyfikaty CE(EMC):

zgodne z DIN EN 60730–1:2000

Zgodność RoHS:

zgodne z dyrektywą 2002/95/EC z dnia 27.01.2003

Kategoria zabezpieczeń:

IP20 zgodna z EN 60529

Temperatura otoczenia:

0 °C to +50 °C w czasie działania

Temperatura cieczy:

max. 85 °C

Temperatura magazynowania:

–20 °C do +70 °C

Wilgotność:

maks. 95%, nie–kondensująca

Obudowa, kolor:

ABS, biały RAL 9016

Wymiary, waga (bez głowicy termostatycznej):

około 64 x 105 x 46 (szer. x wys. x gł. [mm]), około 200 g (wraz z bateriami)

Instalacja:

Na zaworze termostatycznym M 30 x 1.5 (zobacz akcesoria dla adapterów)
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E–Pro USB
Opis
USB E–Pro jest używany do przenoszenia programów czasowych stworzonych na komputerze do programatora czasowego E–Pro.
Jest to idealne rozwiązanie dla apartamentów oraz budynków z kilkoma E–Pro albo gdziekolwiek gdzie E–Pro jest
programowany w trybie tygodniowym.
Wystarczy wgrać specjalny program do komputera aby w łatwy sposób ustawiać programy czasowe. Czytelny i prosty w
obsłudze program umożliwia szybkie wprowadzenie dowolnych programów czasowych.
Następnie włóż E–Pro USB do portu (zobacz zasady działania). Przetransferuj dane z komputera.
Następnie włóż E–Pro USB do portu znajdującego się na spodzie obudowy programatora czasowego E–Pro.
Wciśnij przycisk znajdujący się na E–Pro USB aby zmienić indywidualne programy czasowe (zobacz zasady działania).
E–Pro USB może być dodatkowo użyty do aktywowania funkcji blokady przycisków (na przykład blokada przed dziećmi).
E–Pro USB posiada wewnętrzną baterię, która jest zasilana poprzez port USB w komputerze. Nie są wymagane żadne baterie.
W pełni naładowana bateria pozwala na przeniesienie danych do programatora czasowego E–Pro po 8 godzinach od ich
zapisania.
Zestaw E–Pro USB wyposażony jest w płytę CD ze specjalnym programem.
Zasada działania

Programowanie			
• tworzenie		
• zapisywanie		
• ładowanie baterii

Wygląd

1. Nasadka ochronna
2. Złącze USB
3. Klawisz programatora
4. Dioda LED czerwona/zielona
5. Złącze E–Pro
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Program czasowy		
• zabezpieczenie/bufor		
• transfer/przeniesienie		

Program czasowy
• odczytanie
• wykonanie

Elektroniczne programatory grzejnikowe - E-Pro

Program E-Pro USB
Wygląd programu
Wymagania systemowe
- Procesor Intel® Pentium® III (lub
kompatybilny) przynajmniej 700 MHz lub
szybszy
- Min. 256 MB pamięci RAM
- Min. 300 MB miejsca na dysku twardym
- Rozdzielczość monitora przynajmniej 1024
x 768, 256 kolorów
- Napęd CD-ROM lub DVD-ROM
- Port USB 1.1 lub szybszy
- System Microsoft® Windows® 2000 lub
nowszy
6. Rozwijane menu
- Plik
- Opcje
- Pomoc
7. Przycisk „Kopiuj programy czasowy z poprzedniego dnia“
8. Przycisk „Usuń cały program czasowy“
9. Przycisk „Przenieś program czasowy do E–Pro USB“
10. Przycisk „Dni tygodnia“
11. Oś czasu - Przedział czasu 15 minut
12. Stan pamięci - Liczba ustawionych programów czasowych
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Dane techniczne – E–Pro USB
Napięcie:

5V DC, maks. 100mA; poprzez port USBrt

– bateria wewnętrzna (typ; czas ładowania/utrzymywania danych)

Gold–Cap, maks. 7 min./około 8 godz.

Złącza, kompatybilność:
– Komputer PC

USB 2.0; USB 1.1 lub szybszy

– E–Pro / Nr kat. 1950–09.500

Złącze E–Pro, złącze producenta

Wymagania systemowe:

Zobacz powyżej

Liczba programów czasowych:

maks. 28 programów czasowych (cykli przełączania) na tydzień

– Interwał czasu programowania

15 minut

Funkcje przycisków:
– Transfer programów czasowych do E–Pro

Wciśnij przycisk > 5 sekund aż zielona dioda LED nie zabłyśnie raz

– Reset błędu transmisji w E–Pro

Na krótko wciśnij przycisk, czerwona dioda LED przestanie się palić

– Reset programu czasowego w USB E–Pro

Wciśnij przycisk > 15 sekund aż czerwona dioda LED zacznie mrugać

Funkcje diod LED...

Przy podłączeniu do PC:

– czerwona dioda LED mruga

Program czasowy jest przenoszony

– czerwona dioda LED jest zapalona

Ładowanie wewnętrznej baterii

– zielona dioda LED jest zapalona

Wewnętrzna bateria jest naładowana

Funkcje diod LED...

Przy podłączeniu do E-Pro

– czerwona dioda LED mruga

Program czasowy jest przenoszony

– czerwona dioda LED jest zapalona

Błąd przy przenoszeniu

– zielona dioda LED mruga 1x po wciśnięciu przycisku > 5 sekund.

Start przenoszenia programu czasowego

– zielona dioda LED mruga 2x po wciśnięciu przycisku > 10 sekund

Obecnie nie przeniesione

– zielona dioda LED świeci przez 5 sekund

Program czasowy został przeniesiony

Certyfikaty CE (EMC):

Zgodne z DIN EN 60730-1:2000

Zgodność RoHS:

Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC z dnia 27.01.2003

Kategoria zabezpieczeń:

IP30 zgodna z EN 60529

Temperatura otoczenia:

0 °C do +50 °C podczas pracy

Temperatura magazynowania:

–20 °C do +70 °C

Wilgotność:

maks. 95%, nie-kondensująca

Obudowa, kolor:

PC, niebieski przezroczysty

Rozmiary obudowy, waga:

około 130 x 30 x 18 mm (szer. x wys. x gł. [mm]), około 38 g
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Produkty
E–Pro
Programator czasowy.
Zawiera 2 baterie LR6 (AA).
Nr artykułu
1950-09.500

USB E-Pro
Do przenoszenia programów czasowych, utworzonych na komputerze PC do E-Pro.
Zawiera oprogramowanie na płycie CD oraz kabel USB.
Nr artykułu
1950-09.160

E-Pro zestaw startowy
Składa się z: 1 x E-pro oraz 1 x E-Pro USB
Nr artykułu
1950-00.800

Akcesoria
Przyłącza do innych producentów
Adapter do instalowania E-Pro
na zaworach termostatycznych
producentów z listy po prawej stronie.
Gwint M30x1.5 zgodny ze standardem
fabrycznym.

Producent

Nr artykułu

Danfoss RA
Danfoss RAV
Danfoss RAVL
Vaillant (Ø≈30 mm)
TA (M28x1,5)
Herz
Markaryd
Comap
Giacomini
Oventrop (M30x1)
Ista
Rotex
Uponor (Velta)

9702-24.700
9800-24.700
9700-24.700
9700-27.700
9701-28.700
9700-30.700
9700-41.700
9700-55.700
9700-10.700
9700-33.700
9700-36.700
9700-32.700
9700-34.700

Uponor (Velta)

- Euro-/Kompakt distributor
lub zawór powrotny 17
- Provario distributor

9701-34.700

*) nie może być używane do wkładek zaworowych.
Połączenia do wkładek zaworowych
Adapter do instalowania HEIMEIER E-Pro
z połączeniem M30x1.5 do wkładek z
zaciskiem Seria 2 lub Seria 3.
Gwint M30x1.5 zgodny ze standardem
fabrycznym. Producenci grzejników:
broszura „Głowice termostatyczne”.

Nr artykułu
Seria 2
Seria 3

9703-24.700
9704-24.700
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Głowica termostatyczna K
Z wbudowanym czujnikiem.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Dwa klipsy ograniczające.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.

Zakres nastaw
6°C – 28°C
6°C – 28°C

Głowica termostatyczna K
Z czujnikiem wyniesionym.
Długość kapilary – 2 m.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Dwa klipsy ograniczające.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.

Nr artykułu
Skala nastaw od 1 do 5
Skala nastaw z wartościami
temperatury

Zakres nastaw
6°C – 28°C
6°C – 28°C

Głowica termostatyczna F
Z wbudowanym czujnikiem i
nastawnikiem zdalnym.
Długość kapilary – 2 m.
Skala nastaw od 1 do 5.
Pokrętło ze skalą, białe RAL 9016.
Więcej informacji o głowicach
termostatycznych, patrz broszura
„Głowice termostatyczne”.

6000-00.500
6000-00.600

Nr artykułu
Skala nastaw od 1 do 5
Skala nastaw z wartościami
temperatury

6002-00.500
6002-00.600

Zakres nastaw

Nr artykułu

0°C – 27°C

2802-00.500

Wymiary
64

113,5*)

Ø 54

26

B

105

12

16

33

A

M 30 x 1,5

M 30 x 1,5**)

46

A. Powierzchnia przylegania
B. Powierzchnia przylegania głowicy
*) Kiedy głowica termostatyczna K ustawiona jest na nastawę 3.
**) Adaptery do montażu na zaworach i wkładkach zaworowych innych producentów, patrz Akcesoria.
Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na
stronie www.tahydronics.pl.
2110-18.483 02.2012
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