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DHC 23 SKRÓCONY OPIS

■■ W∏asnoÊci regulatora DHC 23

DHC 23 jest cyfrowym regulatorem przeznaczonym do zastosowania w systemach
ciep∏owniczych zasilanych zdalaczynnie.

Regulacja temperatury wody po stronie instalacyjnej z korekcjà 
od temperatury zewn´trznej
Regulacja temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej 
Optymalizacja podgrzewania 
W∏àczanie pompy w zale˝noÊci od zapotrzebowania 
Automatyczna profilaktyka podczas eksploatacji itp.

Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujàcych na panelu czo∏owym
zapewnia prostà obs∏ug´ urzàdzenia. 
Do regulatora DHC 23 mo˝e byç pod∏àczone zdalne sterowanie TF26H, 
które zapewnia wygodnà obs∏ug´ regulatora z mieszkania.

Opatentowany sposób obs∏ugi - „Technika naciÊnij i obróç”  - upraszcza 
ustawienie regulatora.

Zarówno data, czas jak i ni˝ej wymienione czasy prze∏àczania ustawione sà 
wst´pnie przez producenta:

Ciep∏a woda u˝ytkowa jest podgrzewana od godziny 6.00 do 22.00
Ogrzewanie jest w∏àczone od godziny 6.00 do 22.00

Wszystkie zasadnicze parametry mogà byç wyÊwietlane i w prosty sposób zmieniane.

G∏ówne funkcje

Prosta obs∏uga

¸atwe ustawienie

¸atwe uruchomienie i oddanie 
do eksploatacji

Przyjazna obs∏uga
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zewn´trznej.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Pompa uk∏adu ogrzewania

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym
w zale˝noÊci od temperatury
zasilajàcej wody instalacyjnej 
i temperatury zawn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zuêywanego
ciep∏a

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie 
temperatury wody instalacyjnej

■ Funkcja zabezpieczania przed
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Automatyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zawn´trznej. Regulacja
temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej 
w zasobniku z wewn´trznym
wymiennikiem ciep∏a.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Pompa uk∏adu ogrzewania

■ Pompa ∏adujàca zasobnik C.W.U.

■ Pompa cyrkulacyjna C.W.U.

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym w
zale˝noÊci od temperatury zasilajàcej
wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■ Ograniczenie temperatury powrotu
uk∏adu C.W.U.

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej 

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy  w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym

■■ Uk∏ad ciep∏ej wody 
u˝ytkowej

■ Oddzielny regulator czasowy 
z programem dziennym i tygodniowym

■ Funkcje antyska˝eniowe

■ Priorytet uk∏adu ciep∏ej wody
u˝ytkowej
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zawn´trznej. Regulacja
temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej 
w zasobniku z wewn´trznym
wymiennikiem ciep∏a.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Pompa uk∏adu ogrzewania

■ Pompa ∏adujàca zasobnik C.W.U.

■ Pompa cyrkulacyjna C.W.U.

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym w
zale˝noÊci od temperatury zasilajàcej
wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■ Ograniczenie temperatury powrotu
uk∏adu C.W.U.

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej 

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy  w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym

■■ Uk∏ad ciep∏ej wody 
u˝ytkowej

■ Oddzielny regulator czasowy 
z programem dziennym i tygodniowym

■ Funkcje antyska˝eniowe

■ Priorytet uk∏adu ciep∏ej wody
u˝ytkowej
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zawn´trznej. Regulacja
temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej 
w zasobniku z wewn´trznym
wymiennikiem ciep∏a.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Pompa uk∏adu ogrzewania

■ Pompa ∏adujàca zasobnik C.W.U.

■ Pompa zewn´trznego wymiennika
zasobnika C.W.U.

■ Pompa cyrkulacyjna C.W.U.

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym w
zale˝noÊci od temperatury zasilajàcej
wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■ Ograniczenie temperatury powrotu
uk∏adu C.W.U.

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy  w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym

■■ Uk∏ad ciep∏ej wody 
u˝ytkowej

■ Oddzielny regulator czasowy 
z programem dziennym i tygodniowym

■ Funkcje antyska˝eniowe

■ Priorytet uk∏adu ciep∏ej wody u˝ytkowej

■ Ograniczenie temperatury wody
zasilajàcej zasobnik

■ Funkcja zabezpieczenia zasobnika
przed szokiem termicznym
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zawn´trznej. Jeden uk∏ad
grzewczy z zaworem mieszajàcym.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Zawór mieszajàcy

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym 
w zale˝noÊci od temperatury
zasilajàcej wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy  w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zawn´trznej. 
Dwa uk∏ady ogrzewania, w tym 
jeden z zaworem mieszajàcym.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Pompy dwóch niezale˝nych 
uk∏adów ogrzewania

■ Zawór mieszajàcy

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym 
w zale˝noÊci od temperatury
zasilajàcej wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Oddzielne programy czasowe dla
dwóch uk∏adów ogrzewania

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania 
i nocne obni˝enie temperatury

■ Praca pompy  w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury zasilajàcej 
wody instalacyjnej z kompensacjà 
od temperatury zawn´trznej. 
Regulacja temperatury w uk∏adzie
ogrzewania z zaworem mieszajàcym
oraz w uk∏adzie ciep∏ej wody u˝ytkowej
z zasobnikiem z wewn´trznym
wymiennikiem ciep∏a.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Zawór mieszajàcy

■ Pompa uk∏adu ogrzewania

■ Pompa ∏adujàca  zasobnik C.W.U.,
po∏àczona równolegle z pompà
cyrkulacyjnà

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Funkcje zgodne z wytycznymi AGFW

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym 
w zale˝noÊci od temperatury
zasilajàcej wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■ Ograniczenie temperatury powrotu
uk∏adu C.W.U.

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy  w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym

■■ Uk∏ad ciep∏ej wody 
u˝ytkowej

■ Oddzielny regulator czasowy 
z programem dziennym i tygodniowym

■ Priorytet uk∏adu ciep∏ej wody u˝ytkowej
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■■ Zastosowanie

Regulacja temperatury w uk∏adzie
ciep∏ej wody u˝ytkowej bez zasobnika,
z wymiennikiem ciep∏a.

■■ Urzàdzenia sterowane

■ Sieciowy zawór regulacyjny 
z si∏ownikiem

■ Pompa cyrkulacyjna C.W.U.

■■ Uk∏ad ciep∏ej wody 
u˝ytkowej

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym
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■■ Zastosowanie

Uk∏ad regulacji w´z∏a cieplnego 
z dwoma zaworami regulacyjnymi 
po stronie sieciowej. Regulacja
temperatury zasilajàcej wody
instalacyjnej z kompensacjà od
temperatury zewn´trznej. Regulacja
temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej
w uk∏adzie bez zasobnika, z jedno- lub
dwustupniowym wymiennikiem ciep∏a.

■■ Podstawowe funkcje 
regulatora

■ Sterowanie zaworem regulacyjnym 
w zale˝noÊci od temperatury
zasilajàcej wody instalacyjnej 
i temperatury zewn´trznej

■ Zmienne lub sta∏e ograniczenie
temperatury sieciowej wody
powrotnej 

■ Ograniczenie minimalnego skoku
zaworu regulacyjnego w celu
dok∏adnego pomiaru zu˝ywanego
ciep∏a.

■ Automatyczne otwieranie zaworu
sieciowego, w celu poprawnego
pomiaru temperatury powrotu

■ Ograniczenie temperatury powrotu
uk∏adu C.W.U.

■■ Uk∏ad ogrzewania

■ Regulator czasowy z programem
dziennym i tygodniowym

■ Maksymalne ograniczenie
temperatury wody instalacyjnej

■ Funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem

■ Optymalizacja podgrzewania i nocne
obni˝enie temperatury

■ Praca pompy w zale˝noÊci od
zapotrzebowania

■ Profilaktyczne w∏àczenie pompy
poza sezonem grzewczym

■■ Uk∏ad ciep∏ej wody 
u˝ytkowej

■ Oddzielny regulator czasowy 
z programem dziennym i tygodniowym

■ Priorytet uk∏adu ciep∏ej wody u˝ytkowej
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■■ Kompensacja temperatury wody w instalacji 
od temperatury zewn´trznej

Regulator DHC23 ustala temperatur´ wody w instalacji w zale˝noÊci od
temperatury zewn´trznej. Wybór krzywej grzania decyduje o wartoÊci temperatury
w instalacji dla danej temperatury zewn´trznej. Wybierajàc np. krzywà nr 1,6,
temperatura wody b´dzie zmieniaç si´ w przedziale 20-85°C, w celu w celu
zapewnienia ˝àdanej temperatury w pomieszczeniu, np. 20°C.

Krzywa grzania jest ograniczona z jednej strony przez jej poczàtek: 200C
temperatury wody w instalacji dla 20°C temperatury zewn´trznej, a z drugiej strony
przez przeci´cie „najni˝szej Êredniej temperatury zewn´trznej” (DIN 4701) 
z maksymalnà temperaturà wody w instalacji dla której system jest projektowany.

Przedstawiony przyk∏ad na rysunku: 
najni˝sza Êrednia temperatura zewn´trzna: -15°C
maksymalna temperatura wody w instalacji: 80°C
wybrana krzywa grzania: 1,6

Krzywe grzania przedstawione na schemacie odpowiadajà za∏o˝onej temperaturze
w pomieszczeniu 20°C.

■■ Górne ograniczenie temperatury wody w instalacji

W niektórych instalacjach wymagane jest ograniczenie temperatury wody 
w instalacji (np. w uk∏adach z ogrzewaniem pod∏ogowym).

 

Uwaga: Ograniczenie nie zast´puje termostatów bezpieczeƒstwa.

■■ Kompensacja od temperatury zewn´trznej obni˝enia 
nocnego.

W czasie wy∏àczenia (obni˝enia) nocnego, zawór sieciowy instalacji jest zamkni´ty,
a pompa cyrkulacyjna wy∏àczona. Je˝eli temperatura zewn´trzna spadnie poni˝ej
nastawionej granicy np. 2°C, pompa cyrkulacyjna zostaje za∏àczona. Temperatura
wody w instalacji jest regulowana wg nastawionej temperatury dla pracy nocnej.

■■ Zabezpieczenie przed zamarzaniem

W celu zabezpieczenia przed zamarzni´ciem wody w instalacji, woda cyrkuluje 
w uk∏adzie, gdy temperatura zewn´trzna spadnie poni˝ej nastawionej wartoÊci, 
np 2°C (nastawa z przedzia∏u -10°C to +15°C).

Zabezpieczenie to zawsze jest aktywne.
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■■ Górne ograniczenie temperatury wody w instalacji.

Ograniczenie to jest osiàgane przez zapewnienie wysokiej ró˝nicy pomi´dzy
temperaturà zasilania a powrotu. Aby to uzyskaç, kontroluje si´ temperatur´ wody
powrotnej, ograniczajàc jej wartoÊç od góry.

Ustawienie 

 

granicy na 65°C oznacza, ˝e temperatura wody powrotnej nie mo˝e
przekroczyç tej wartoÊci w ca∏ym zakresie temperatur zewn´trznych.

Przy wy˝szych temperaturach zewn´trznych, przydatne jest obni˝enie tej
temperatury do tzw. 

 

zmiennej granicy. W ten sposób mo˝na uzyskaç ni˝szà
temperatur´ wody sieciowej, a dzi´ki temu wi´kszà oszcz´dnoÊÊ energii.

W regulatorze mo˝na ustawiÊ górnà granic´ temperatury wody sieciowej
(40..90°C) i zmiennà granic´ zale˝nà od temperatury zewn´trznej (-20..+10°C).
Zmienna granica staje si´ sta∏à przez ustawienie wartoÊci punktu poczàtkowego
na +10°C. Zmienna granica obowiàzuje wtedy dla ca∏ego zakresu temperatur.

Ograniczenie Zmienne 
górne ograniczenie

Ustawienie fabryczne: 90°C +10°C

Granica sta∏a: 65°C +10°C Rys. 1

Przyk∏ad 1: 80°C 0°C Rys. 2

Przyk∏ad 2 : 60°C –10°C Rys. 3

Uwaga:

Po przekroczeniu zadanej temperatury wody powrotnej zawór sieciowy zostaje
zamkni´ty tak d∏ugo, a˝ temperatura spadnie poni˝ej ustawionej granicy. 
Przy bardzo niskich nastawionych granicach i temperaturze zewn´trznej powy˝ej
+10°C mo˝e si´ zdarzyç, ˝e uk∏ad nie b´dzie w ogóle zasilany. Z tego powodu
najni˝szà wartoÊç górnej granicy temperatury wody powrotnej mo˝e byç +40C.
Dodatkowo zmienna granica staje si´ sta∏à powy˝ej +10°C temperatury
zewn´trznej.

Aby u∏atwiç wi´ksze wykorzystanie energii dla ogrzewania C.W.U., dodatkowo
mo˝na ustawiç granic´ temperatury wody powrotnej (40..90°C). 
Przydatne to jest szczególnie latem, w uk∏adach z priorytetem C.W.U.

Sta∏a wartoÊç ograniczenia

Zmienna nastawa punktu
poczàtkowego

WartoÊç zmiennego ograniczenia
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■■ Optymalizacja grzania

By uniknàç niepotrzebnego ogrzewania (oszcz´dnoÊç energii) bez jednoczesnego
obni˝enia komfortu, w regulatorze wprowadzono funkcj´ optymalizacji grzania.
Zapewnia ona, ˝e poranne rozpocz´cie grzania nastàpi tak póêno, jak to
mo˝liwew, by zapewniç na czas ˝àdanà temperatur´ w pomieszczeniu.

Czas rozpocz´cia grzania uzale˝niony jest od temperatury zewn´trznej, zadanej
temperatury w pomieszczeniu oraz konstrukcji budynku.

Ze wzgl´du na konstrukcj´ budynku, za∏àczenie ogrzewania nastàpi 
(przed zaprogramowanym czasem utrzymania temperatury):

konstrukcja lekka: najpó˝niejsze za∏àczenie, ok. 60 min. przed,

konstrukcja Êrednia: za∏àczenie ok. 100 min. przed,

konstrukcja ci´zka: najwczeÊniejsze za∏àczenie, ok. 140 min. przed.

Funkcja optymalizacji mo˝e byç wy∏àczona. Wtedy ogrzewanie za∏àczy si´
dok∏adnie w momencie ustawionego czasu prze∏àczenia.

■■ Zale˝noÊç za∏àczania pompy od zapotrzebowania 
na ciep∏o

Pompa obwodu ogrzewania za∏àczana jest zawsze w czasie grzania, gdy aktualna
nastawa temperatury wody w instalacji jest wy˝sza ni˝ nastawa temperatury 
w pomieszczeniu. Niezale˝nie od aktualnej temperatury wody w instalacji pompa
zostaje wy∏àczona, gdy nastawa wody w instalacji spadnie poni˝ej nastawy
temperatury w pomieszczeniu.

■■ Zabezpieczenie pompy przed zatarciem

Aby uniknàç zatarcia pompy cyrkulacyjnej (szczególnie w okresie letnim),
regulator za∏àcza jà codziennieo godz. 1000 na 1 minut´ (w tym czasie zawór
sieciowy pozostaje zamkni´ty).
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■■ Regulacja temperatury C.W.U.

Regulator DHC23 mo˝e wspólpracowaç z ró˝nymi konfiguracjami ogrzewania C.W.U.
Poprzez rodzaj i iloÊç pod∏àczonych czujników regulator rozpoznaje odpowiednià
konfiguracj´ (ze standardowym zbiornikiem wody lub zbiornikiem 
z zewnetrznym wymiennikiem ciep∏a). ˚adne dodatkowe ustawienia nie 
sà wymagane.

■■ Standardowy zbiornik C.W.U.

W uk∏adach ze standardowym zbiornikiem C.W.U.(z zewn´trznym wymiennikiem
ciep∏a), pompa ∏adujàca jest za∏aczona podczas trwania czasu gotowoÊci C.W.U.,
gdy tylko temperatura spadnie poni˝ej zadanej. Natychmiast za∏àcza si´ proces
podgrzewania wody. WartoÊç zadana zostaje na ten czas zwi´kszona o +15°C.
Pompa cyrkulacyjna zostaje w∏àczona. Po osiàgni´ciu temperatury w zbiorniku 
o +5°C wy˝szej ni˝ zadana (WW1), cykl ogrzewania wy∏àcza si´.

■■ Zbiornik z zewn´trznym wymiennikiem ciep∏a

Regulator DHC23 umo˝liwia równie˝ obs∏ug´ uk∏adów z zewn´trznym
wymiennikiem ciep∏a. Podgrzana woda jest wprowadzana do zbiornika od góry. 
W tym samym czasie sch∏odzona woda jest odprowadzana z dna zbiornika do
wymiennika ciep∏a. W ten sposób woda powrotna wymiennika ma stosunkowo
niskà temperatur´ zarówno w czasie podgrzewania jak i przerwy.

Gdy tylko temperatura na poziomie czujnika WW1 spadnie poni˝ej za∏o˝onej,
rozpoczyna si´ cykl ogrzewania i trwa do momentu, w którym temperatura WW2
osiàgnie wartoÊç zadanà lub ustawionà zredukowanà (-10°)/ podwy˝szonà (+5°)
wartoÊç zadanà. Zakres tej ró˝nicy mo˝na ustawiç w zakresie -10...+20K.

Dzi´ki takiemu dzia∏aniu regulator jest w stanie sprostaç najbardziej specyficznym
wymogom danej instalacji.

Na czas ∏adowania zbiornika, zwi´kszana jest wartoÊc zadana temperatury 
w zbiorniku o +5°C na czujniku VF2.

Proces ten rozpoczyna si´ od za∏àczenia pompy ∏adujàcej zbiornik. Jest to
mo˝liwe, gdy temperatura VF1 b´dzie zgodna z temperaturà VF2. U∏atwia to
optymalizacj´ pracy uk∏adu C.W.U.

■■ Zabezpieczenie przed osadzaniem kamienia

Aby zabezpieczyç zewn´trzny wymiennik ciep∏a zbiornika C.W.U przed
osadzaniem kamienia, mo˝na okreÊliç maksymalnà temperatur´ wody zasilajàcej
wymiennik (40...90°C). Jest ona mierzona przez VF1. 

Jest to wartoÊç zale˝na od ustawionej dla wymiennika ogrzewania pomieszczeƒ.

WW1

WW2

Uk∏ad ze standardowym zbiornikiem 
wody u˝ytkowej

Uk∏ad ze zbiornikiem z zewn´trznym
wymiennikiem ciep∏a
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■■ Za∏àczenie pompy ∏adujàcej zbiornik C.W.U.

lub 

 

zabezpieczenie instalacji przed szokiem termicznym. Za∏àczenie pompy
∏adujàcej w momencie pojawienia si´ ˝àdania podwy˝szenia temperatury wody 
w zbiorniku, mo˝e spowodowaç pojawienie si´ zjawiska szoku termicznego.
Regulator DHC23 obni˝a poziom temperatury na zasilaniu obwodu grzewczego 
i instalacji C.W.U. poprzez w∏àczenie pompy ∏adujàcej przy zamkni´tym zaworze
sieciowym.

W uk∏adach ze standardowym zbiornikiem C.W.U., wartoÊç temperatury 
w instalacji VF1 jest równie˝ stosowana jako kryterium za∏àczenia pompy ∏adujàcej
zbiornik. Jest ona porównywana z wynikowà temperaturà: VF2 zwi´kszone 
o ustawionà ró˝nic´ (0...10K).

W  obu przypadkach obowiàzuje 3 minutowe ograniczenie czasu pracy w cyklu
podgrzewania C.W.U. Zapewnia to, ˝e priorytet C.W.U. nie zablokuje pracy uk∏adu
ogrzewania pomieszczeƒ.

■■ Priorytet C.W.U.

Istnieje mo˝liwoÊç wyboru jednego z dwóch rodzajów pracy uk∏adów

 

Absolutny prirytet C.W.U.

Tak d∏ugo, jak C.W.U. jest za∏àczony, uk∏ad podgrzewania pozostaje wy∏àczony.
Pierwszeƒstwo uk∏adu C.W.U. koƒczy si´ po osiàgni´ciu zadanej temperatury.
Prze∏àczenie do pracy uk∏adu C.W.U. nast´puje w sposób opisany powy˝ej.

 

Czasowy prirytet C.W.U.

Zbyt d∏ugie u˝ytkowanie C.W.U mo˝e spowodowaç znaczne obni˝enie
temperatury w pomieszczeniach. Aby tego uniknàç, regulator posiada funkcj´
przerywania priorytetu C.W.U., nawet gdy temperatura zadana nie zosta∏a jeszcze
osiàgni´ta.

Czas T pracy mo˝e byç dowolnie ustawiany (T=0..30 min.). Prioirytet C.W.U. jest
przerywany po up∏yni´ciu tego czasu, aby za∏àczyç uk∏ad ogrzewania, równie˝ 
na czas T (patrz rysunek). Tylko w ten sposób mo˝na zachowaç odpowiednià
temperatur´ C.W.U. nie obni˝ajàc komfortu w pomieszczeniach.

Fabrycznym ustawieniem jest czas T=), co oznacza absolutny priorytet C.W.U.
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■■ Za∏àczenie pompy cyrkulacyjnej

Do za∏àczenia pompy cyrkulacyjnej u˝ywany jest oddzielny program czasowy.

■■ Minimalny skok
(Minimalny przep∏yw na zasilaniu z sieci)

Pomiar iloÊci ciep∏a w uk∏adach ciep∏owniczych stwarza du˝y problem 
w sytuacjach o znacznym zredukowaniu przep∏ywu. Przy ma∏ych otwarciach
zaworu sieciowego mogà pojawiç si´ b∏´dy . Minimalny skok okreÊlany dla 
zaworu sieciowego zapewnia ciàg∏à kontrol´ w zakresie powy˝ej skoku
minimalnego. Poni˝ej tego punktu regulator steruje zaworem on/off. Minimalny
skok mo˝e zostaç okreÊlony w granicach 0..30%. IloÊç ciep∏a mo˝e byç wtedy
dok∏adnie mierzona nawet przy znacznie zredukowanym obcià˝eniu.

■■ Czasowe otwieranie zaworu na rurociàgu powrotnym

Aby poprawnie mierzyç wartoÊç temperatury wody powrotnej, regulator co 10
minut otwiera na 10% zawór na rurociàgu powrotnym. Funkcja ta jest aktywna,
tylko gdy zawór sieciowy zosta∏ zamkni´ty w wyniku osiàgni´cia maksymalnej
granicy temperatury wody powrotnej.

■■ WyÊwietlanie temperatury

Oprócz aktualnego czasu, DHC23 mo˝e równie˝ wyÊwietlaç wartoÊç zadanà oraz
wartoÊç mierzonà temperatury ( dost´pne poprzez wybór odpowiedniej pozycji
prze∏àcznika programowania)`

■■ Samodiagnostyka

Uszkodzenie czujników jak równie˝ przerwania linii sà wykrywane i natychmiast
sygnalizowane. W przypadku awarii, zaczyna migaç symbol oraz pojawia si´
numer b∏´du, oznaczajàcy rodzaj awarii.

!
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Aby u˝ytkownik móg∏ poradziç sobie z obs∏ugà regulatora DHC 23, jego obs∏ug´
podzielono na trzy poziomy.

■■ Obs∏uga wykonywana przez u˝ytkownika

Na tym poziomie u˝ytkownik ustawia podstawowe funkcje ogrzewania. Elementy
regulacyjne wymagane na tym poziomie sà umieszczone na p∏ycie czo∏owej
regulatora. 

Prze∏àcznik trybu pracy:
Tryb pracy regulatora DHC 23 mo˝na wybraç przy pomocy prze∏àcznika trybu
pracy (np. „Praca normalna”).

Pokr´t∏o ustawienia temperatury w pomieszczeniu:
Pokr´t∏em tym mo˝na ustawiç temperatur´ w pomieszczeniu.

Pokr´t∏o ustawienia temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej.
Pokr´t∏em tym mo˝na ustawiç temperatur´ ciep∏ej wody u˝ytkowej w instalacji
domowej.

■■ Programowanie regulatora wykonywane przez 
u˝ytkownika

Na tym poziomie u˝ytkownik mo˝e wykonaç indywidualnà zmian´ 
w podstawowym ustawieniu fabrycznym. W tym celu nale˝y chwyciç wpuszczony
uchwyt znajdujàcy si´ po lewej stronie poza klapkà, pociàgnàç delikatnie 
i otworzyç klapk´ ku do∏owi. Pod klapkà znajdujà si´ nast´pujàce elementy
regulacyjne:

Prze∏àcznik programowania
Przy pomocy prze∏àcznika programujàcego istnieje mo˝liwoÊç wyboru przez
u˝ytkownika czasów ogrzewania lub zmiany czasów gotowoÊci domowej instalacji
ciep∏ej wody u˝ytkowej.

Pokr´t∏o obrotowe z przyciskiem
Przy pomocy pokr´t∏a obrotowego z przyciskiem istnieje mo˝liwoÊç zmiany przez
u˝ytkownika (w po∏àczeniu z prze∏àcznikiem programowania) czasów ogrzewania
lub czasów gotowoÊci domowej instalacji goràcej wody.

■■ Obs∏uga regulatora wykonywana przez specjalistów 
serwisu technicznego

Na tym poziomie personel serwisu technicznego mo˝e wykonaç prace obs∏ugowe
i konserwacyjne. Wymagany element regulacyjny do tych prac, prze∏àcznik
serwisowy, znajduje si´ poza pokrywà regulatora. 

Prze∏àcznik serwisowy 
Przy pomocy prze∏àcznika serwisowego, personel serwisu technicznego 
(w po∏àczeniu z prze∏àcznikiem programowania) mo˝e sprawdziç i zmieniç
parametry robocze regulatora DHC 23. 

Pierwszy poziom obs∏ugi:

Drugi poziom obs∏ugi:

Trzeci poziom obs∏ugi:
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■■ Wybór trybu pracy

Tryb pracy regulatora DHC 23 mo˝na ustawiç przy pomocy prze∏àcznika
trybu pracy. Znaczenie poszczególnych po∏o˝eƒ jest zilustrowane przy
pomocy symboli.

Tryb pracy normalnej 

Ogrzewanie i ciep∏a woda u˝ytkowa sà w∏àczane odpowiednio 
do ustawionych czasów w∏àczenia.
Ustawione temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej znajdujà si´ 
w czasach gotowoÊci domowej instalacji goràcej wody.

Tryb wy∏àczenia pracy

Zarówno ogrzewanie jak i ciep∏a woda u˝ytkowa sà wy∏àczone.
Zabezpieczenie przed mrozem dla systemu ogrzewania jest uruchomione.
Je˝eli istnieje ryzyko wystàpienia mrozu, wówczas temperatura
odpowiadajàca wartoÊci nocnego ustawienia temperatury jest regulowana
(temperatura zredukowana). Na przyk∏ad: 
Powy˝sze ustawienie jest praktyczne na okres Êwiàt. 

Tryb pracy ogrzewania ciàg∏ego

Ogrzewanie jest w∏àczone przez ca∏à dob´. GotowoÊç ciep∏ej wody
u˝ytkowej jest w∏àczana odpowiednio do ustawionych czasów w∏àczania. 

Tryb pracy r´cznej 

Tryb pracy r´cznej jest przeznaczony do rozruchu przy oddaniu do
eksploatacji lub dla pracy awaryjnej.

Ogrzewanie i ciep∏a woda u˝ytkowa znajdujà si´ w pracy ciàg∏ej bez
sterowania. Pompy mogà byç w∏àczone lub wy∏àczone w zale˝noÊci od
r´cznego prze∏àcznika. Zawór mo˝e byç r´cznie regulowany dowolnie.

GotowoÊç ciep∏ej wody u˝ytkowej

Tylko ciep∏a woda u˝ytkowa jest w∏àczana odpowiednio do ustawionych
czasów w∏àczania. Ogrzewanie jest wy∏àczone. 
Powy˝sze ustawienie jest zaplanowane na miesiàce letnie.

Prze∏àcznik trybu pracy
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■■ Wybór temperatur

Wybór temperatury w pomieszczeniu

WielkoÊç zadana dla temperatury pokoju mo˝e byç ustawiona przy pomocy
pokr´t∏a temperatury w pomieszczeniu w przedziale temperatur pomi´dzy 
80 C a 320 C.

WielkoÊç zadana temperatury pokoju mo˝e byç równie˝ ustawiona przy pomocy
zdalnego sterowania TF26H.

W normalnym trybie pracy ustawiona temperatura pokoju jest utrzymywana 
w ramach ustawionych czasów ogrzewania, natomiast w trybie ogrzewania
ciàg∏ego w sposób sta∏y.

Je˝eli u˝ytkownik chce aby system ogrzewania pracowa∏ poza 
ustawiony czas ogrzewania, wówczas musi ustawiç prze∏àcznik trybu pracy 
w po∏o˝enie .

Je˝eli u˝ytkownik nie chce aby system ogrzewania pracowa∏ w ramach
ustawionych czasów ogrzewania, wówczas musi ustawiç prze∏àcznik trybu pracy 
w po∏o˝enie lub .

Wybór temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej

Ostrze˝enie:

Przy temperaturach goràcej wody instalacji domowej powy˝ej 600 C wyst´puje
niebezpieczeƒstwo oparzenia goràcà wodà we wszystkich zaworach z ciep∏à wodà
u˝ytkowà (kuchnia, ∏azienka ...). W takim przypadku u˝ytkownik musi zmieszaç
goràcà wod´ z wystarczajàcà iloÊcià wody zimnej.

Temperatura ciep∏ej wody u˝ytkowej mo˝e byç ustawiona przy pomocy pokr´t∏a 
w przedziale temperatur pomi´dzy 350 C a 750 C. 
Ustawiona wartoÊç zadana ciep∏ej wody u˝ytkowej jest zawsze wartoÊcià
granicznà. Nape∏nianie instalacji domowej goràcà wodà jest zakoƒczone 
po osiàgni´ciu ró˝nicy prze∏àczania (+5K).

W normalnym trybie pracy, trybie ogrzewania ciàg∏ego oraz w trybach gotowoÊci
ciep∏ej wody u˝ytkowej, powy˝sza temperatura jest regulowana w zakresie
ustawionych czasów ciep∏ej wody u˝ytkowej, natomiast zostaje wy∏àczony
pomi´dzy tymi czasami. 

Je˝eli u˝ytkownik chce mieç goràcà wod´ instalacji domowej w innych czasach
(np. wczesnym rankiem), wówczas musi zmieniç czasy gotowoÊci ciep∏ej wody
u˝ytkowej (patrz rozdzia∏: Programowanie regulatora wykonywane przez u˝ytkownika).

!
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■■ WyÊwietlacz LCD

Dzieƒ tygodnia Aktualny czas
(2=Wtorek)

Znaczniki czasów ogrzewania dla dnia bie˝àcego
1 znacznik = 30 minut ogrzewania

Je˝eli prze∏àcznik trybu pracy znajduje si´ w po∏o˝eniu „auto” i je˝eli u˝ytkownik
nie zmieni∏ ustawionych fabrycznie czasów prze∏àczania, wówczas znaczniki
czasów ogrzewania wyst´pujà od godziny 6.00 do godziny 22.00.

Poni˝ej lewej strony wskaênika LCD pojawia si´ dzieƒ tygodnia 
oraz czas bie˝àcy. 
1=Poniedzia∏ek ......... 7=Niedziela

Po prawej stronie wskaênika LCD obok czasu pojawiajà si´ symbole, które
pokazujà stan pracy regulatora DHC 23 lub, która cz´Êç systemu DHC 23 jest
w∏aÊnie sterowana. Nast´pujàce symbole mogà pojawiç si´ w tym obszarze
wskaênika LCD:

Ogrzewanie jest obecnie w∏àczone.

Ogrzewanie jest obecnie wy∏àczone.

Ciep∏à woda u˝ytkowa jest obecnie podgrzewana 
(gotowoÊç ciep∏ej wody u˝ytkowej).

▲ Zawór regulacyjny otwiera si´.

▼ Zawór regulacyjny zamyka si´.

Zawór regulacyjny nie zmienia wartoÊci przep∏ywu (Brak symbolu trójkàta). 

Pompa obiegowa uk∏adu ogrzewania jest w∏àczona.

Pompa(y) cyrkulacyjna ciep∏ej wody u˝ytkowej jest(sà) w∏àczona(e).

Ostrze˝enie: Regulator DHC 23 wykry∏ b∏àd 
(patrz rozdzia∏: Komunikaty b∏´du regulatora DHC 23). 

Ogrzewanie jest w∏àczone w sposób ciàg∏y od godziny 6.00 do 22.00

20
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DHC 23 USTAWIANIE REGULATORA WYKONYWANE PRZEZ U˚YTKOWNIKA

Chwyç wystajàcy uchwyt znajdujàcy si´ po lewej stronie poza klapkà, pociàgnij go
delikatnie i otwórz klapk´ ku do∏owi. Pod klapkà znajdujà si´ dwa pokr´t∏a.

■■ Prze∏àcznik programowania

Pokr´t∏o po lewej stronie jest prze∏àcznikiem programowania i posiada pi´ç
po∏o˝eƒ.

Po∏o˝enie „auto” jest po∏o˝eniem normalnym. Powy˝sze po∏o˝enie nie jest
wykorzystywane przez u˝ytkownika do regulacji systemu.

W tym po∏o˝eniu mogà byç ustawione czasy prze∏àczania dla ogrzewania 
(czasy ogrzewania). Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia czterech czasów prze∏àczania
ogrzewania (tj. dwa okresy) dla ka˝dego dnia tygodnia (patrz rozdzia∏: Zmiana
czasów prze∏àczania).

W tym po∏o˝eniu mogà byç ustawione czasy prze∏àczania dla gotowoÊci ciep∏ej
wody u˝ytkowej. Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia czterech czasów prze∏àczania
ciep∏ej wody u˝ytkowej (tj. dwa okresy) dla ka˝dego dnia tygodnia (patrz rozdzia∏:
Zmiana czasów prze∏àczania).

W tym po∏o˝eniu wyÊwietlana jest temperatura zewn´trzna. Powy˝sze po∏o˝enie
nie jest wykorzystywane przez u˝ytkownika do regulacji systemu.

W tym po∏o˝eniu mogà byç ustawione czasy prze∏àczania dla pompy cyrkulacyjnej
ciep∏ej wody u˝ytkowej.

■■ Pokr´t∏o obrotowe z przyciskiem

Pokr´t∏o po prawej stronie jest pokr´t∏em obrotowym z przyciskiem. Powy˝sze
pokr´t∏o mo˝e byç wciÊni´te i obrócone. Wykorzystywane jest do zmiany
ustawionych wartoÊci. 

WartoÊci które majà byç zmienione po wciÊni´ciu pokr´t∏a zostajà wybrane 
i zaczynajà pulsowaç na wskaêniku LCD. Pulsujàce wartoÊci mogà byç zmienione
poprzez obrót pokr´t∏a. Powtórne wciÊni´cie pokr´t∏a powoduje zachowanie
wprowadzonej zmiany.

Prze∏àcznik
programowania

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem
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REGULACJA REGULATORA WYKONYWANA PRZEZ U˚YTKOWNIKA DHC 23

■■■■ Zmiana czasów prze∏àczania

Podstawowe ustawienia dla czasów prze∏àczania ogrzewania i gotowoÊci domowej
instalacji goràcej wody regulatora DHC 23 zosta∏y wykonane fabrycznie. 
Powy˝sze ustawienia spe∏niajà normalne wymagania.
Niemniej u˝ytkownik mo˝e ∏atwo zmieniç te ustawienia w ka˝dej chwili. 
W tym celu nale˝y wykonaç nast´pujàcà procedur´.

1. Otwórz klapk´ regulatora DHC 23.

2. W zale˝noÊci od wykonywanej zmiany (zmiana czasów prze∏àczania dla
ogrzewania, domowej instalacji goràcej wody lub pompy obiegowej),
prze∏àcznik programowania nale˝y ustawiç odpowiednio do wykonywanej
zmiany w nast´pujàce po∏o˝enia , , .

W dole po lewej stronie wskaênika LCD pojawi si´ litera A (w tym po∏o˝eniu
mogà byç jednoczeÊnie zmienione czasy prze∏àczajàce dla wszystkich dni
tygodnia) lub numer dnia tygodnia (1=Poniedzia∏ek ......7=Niedziela). 
Czarne znaczniki pokazujà godziny kiedy w∏àczone jest  w odnoÊnych dniach
tygodnia. (lub kiedy jest w∏àczona ciep∏a woda u˝ytkowa). 
Zamiast czasu bie˝àcego wyst´puje pierwszy czas przerwy.

Uwaga:
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y wykonaç wszystkie zmiany dotyczàce wszystkich
dni tygodnia (A). Dopiero wtedy nale˝y wykonaç ustawienia 
dla poszczególnych dni tygodnia (dzieƒ tygodnia 1........7). 
Post´powanie w odwrotnej kolejnoÊci spowoduje zapisywanie wymazujàce
ustawieƒ poszczególnych dni tygodnia.

3. Teraz nale˝y wykonaç ustawienia przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 
z przyciskiem:

 

WciÊnij pokr´t∏o: Litera A lub dzieƒ tygodnia zaczyna pulsowaç.

 

Obróç pokr´t∏o: Zmieniany dzieƒ tygodnia ciàgle pulsuje. Obróç pokr´t∏o 
a˝ do wymaganego numeru dnia tygodnia, który ciàgle
pulsuje lub litery A, je˝eli wprowadzane zmiany majà
dotyczyç wszystkich dni tygodnia.

 

WciÊnij pokr´t∏o: Zaczyna pulsowaç czas pierwszego w∏àczenia, pierwszy
znacznik wskaênika oraz .

 

Obróç pokr´t∏o: Pulsujàcy znacznik przesuwa si´ wzd∏u˝ wskaênika,
natomiast pulsujàcy czas pierwszego w∏àczenia zmienia si´
w tym samym czasie w 10 minutowych odst´pach
czasowych.

 

WciÊnij pokr´t∏o: Zaczyna pulsowaç pierwszy czas wy∏àczenia, 
znacznik wy∏àczenia i .

 

Obróç pokr´t∏o: Pulsujàcy znacznik wy∏àczenia przesuwa si´ wzd∏u˝
wskaênika natomiast pulsujàcy czas wy∏àczenia  zmienia si´
w 10 minutowych odst´pach czasowych.

Dla ustawienia drugiego czasu w∏àczenia oraz drugiego czasu wy∏àczenia 
nale˝y powtórzyç procedur´ dla ustawienia pierwszego czasu w∏àczenia i
wy∏àczenia (wciÊnij pokr´t∏o, obróç pokr´t∏o, wciÊnij pokr´t∏o, obróç pokr´t∏o).

 

WciÊnij pokr´t∏o: Aby potwierdziç wszystkie czasy prze∏àczajàce, nale˝y 
ponownie wcisnàç pokr´t∏o obrotowe z przyciskiem. 
W ten sposób nowe czasy w∏àczenia i wy∏àczenia zostanà zachowane 
w regulatorze DHC 23.
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Ostrze˝enie:
Je˝eli prze∏àcznik programowania zosta∏ ustawiony w po∏o˝enie „auto”,
wówczas tak d∏ugo jak d∏ugo pulsujà zarówno znacznik jak i czas prze∏àczania,
poprzednio zmienione czasy prze∏àczania nie zosta∏y zachowane w regulatore
DHC 23.

Powy˝szà procedur´ nale˝y wykonywaç do czasu a˝ wszystkie wymagane
czasy prze∏àczania zostanà ustawione.

4. Ustaw prze∏àcznik programowania z powrotem w po∏o˝enie „auto”.
5. Zamknij klapk´.

■■ Usuwanie czasów prze∏àczania

Dwa czasy prze∏àczajàce mogà zostaç usuni´te w wyniku ustawienia równych
czasów w∏àczenia i wy∏àczenia tj. w∏àczenie 12:00 i wy∏àczenie 12:00.
W tym celu nale˝y po prostu przesunàç znacznik wy∏àczenia ponad znacznik
w∏àczenia.
Po potwierdzeniu wszystkich czasów prze∏àczania, usuni´te czasy prze∏àczania
nie sà d∏u˝ej wyÊwietlane na wskaêniku LCD.
Usuni´te czasy prze∏àczania stajà si´ ponownie widoczne po wciÊni´ciu 
i obrocie (w lewo lub prawo) prze∏àcznika programowania. 

Prze∏àcznik programowania
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■■ Zmiana ustawieƒ fabrycznych

Regulator DHC 23 jest ustawiony wst´pnie w fabryce w standardowe parametry
sterowania. Powy˝sze podstawowe parametry powinny zapewniaç poprawnà
prac´ w wi´kszoÊci zastosowaƒ. Jakkolwiek, aby spe∏niç specjalne wymagania
istnieje mo˝liwoÊç dodatkowej adaptacji wa˝nych parametrów sterujàcych lub
funkcji.

■■ Funkcje ogólne i parametry pracy

Nast´pujàce funkcje i parametry pracy sà stosowane do wszystkich trzech typów
regulatorów DHC 23. Numer znajdujàcy si´ poza opisywanym parametrem (x)
wskazuje po∏o˝enie prze∏àcznika serwisowego w którym parametr mo˝e byç
wybrany. W tym celu nale˝y ustawiç prze∏àcznik programowania w po∏o˝eniu
„auto” (po∏o˝enie normalne). Je˝eli poza numerem parametru “dodatkowo”
wyst´puje symbol , wówczas prze∏àcznik programowania musi byç
ustawionywczeÊniej w po∏o˝eniu   .

Czas bie˝àcy i data bie˝àca zosta∏y ustawione fabrycznie. Zarówno zmiana lat jak
równie˝ czas na zimowy i letni, dokonywane jest automatycznie.

Regulator DHC 23 gwarantuje, ˝e wielkoÊç zadana temperatury wody nigdy nie
przekroczy ustawionej wartoÊci maksymalnej. 

W czasie nocnego okresu ogrzewania, temperatura pokojowa jest obni˝ana 
do wielkoÊci zadanej dla nocy (nocne wy∏àczenie).

Je˝eli temperatura zewn´trzna spadnie poni˝ej granicy zabezpieczenia przed
zamarzaniem, wówczas pompa uk∏adu ogrzewania zostaje w∏àczona.

Zgodnie ze zmianami temp. zewn´trznej wartoÊç temp. zadanej przesuwa si´
pomiedzy 20° a 90°C zgodnie z wybranym numerem krzywej grzania.
Kszta∏t krzywej odpowiada temp. zewn´trznej równej -20°C.

Optymalizacja podgrzewania powoduje, ˝e rozpocz´cie podgrzewania przez system
ogrzewania jest definiowane wed∏ug temperatury zewn´trznej tak aby ustawiona
temperatura pokojowa zosta∏a osiàgni´ta w ustawionych czasach ogrzewania.
Grzanie rozpoczyna si´ z pewnym wyprzedzeniem, które jest zale˝ne 
od konstrukcji budynku:

Lekka konstrukcja = najpóêniejszy start wzrostu temperatury
Konstrukcja ci´˝ka = najwczeÊniejszy start wzrostu temperatury

Je˝eli optymalizacja podgrzewania ma byç wykonywana, wówczas nale˝y
wprowadziç typ konstrukcji budynku. „Lekka konstrukcja” powinna byç
wprowadzona na przyk∏ad dla domów prefabrykowanych, natomiast 
„Ci´˝ka konstrukcja” na przyk∏ad dla konstrukcji masywnych.

Czas przebiegu si∏ownika zaworu jest definiowany jako czas, który si∏ownik
potrzebuje na przesuni´cie zaworu z jednego po∏o˝enia koƒcowego (zamkni´ty)
do innego po∏o˝enia koƒcowego (otwarty). Czas przebiegu musi byç
przystosowany tylko w takim przypadku, kiedy pod∏àczone sà si∏owniki innej firmy
ni˝ HONEYWELL.

Regulator DHC 23 pracuje do ustawionej wartoÊci jako regulator dwupunktowy.
Powy˝sza funkcja u∏atwia pomiar iloÊci ciep∏a w przypadku pracy ze
zredukowanym obcià˝eniem.

Czas i data
(Po∏o˝enie 0 i 1 prze∏àcznika serwisowego)

Maksymalna wielkoÊç zadana
temperatury wody (2)

WielkoÊç zadana dla nocy (3) 

Granica zabezpieczenia przed
zamarzaniem (4)

Nachylenie charakterystyki
ogrzewania (5)

Czas przebiegu si∏ownika 
zaworu M1 (7)

Optymalizacja grzania (6)

Minimalne przesuni´cie zaworu
okr´gowego systemu ogrzewania (A)
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Niektóre instalacje zadalaczynnego systemu ciep∏owniczego wymagajà w ich
sieciach minimalnej obj´toÊci przep∏ywu. Powy˝szy warunek mo˝e byç spe∏niony
poprzez zagwarantowanie wysokiej ró˝nicy temperatur pomi´dzy przep∏ywem 
a powrotem. Wymagany rozstaw temperatur jest zapewniony poprzez maksymalne
ograniczenie temperatury powrotu okr´gowego systemu ogrzewania. Przy pomocy
maksymalnego ograniczenia mogà byç zrealizowane zarówno ustalona wartoÊç
ograniczenia jak i poprzez ustawienie parametrów, zmienna wartoÊç ograniczenia
zgodnie z temperaturà zewn´trznà. Na przyk∏ad, ustalona wartoÊç ograniczenia
temperatury do 50 0C oznacza, ˝e temperatura powrotu okr´gowego systemu
ogrzewania nie przekroczy tej wartoÊci w ca∏ym zakresie temperatur zewn´trznych.

Jakkolwiek, wskazane jest, aby przy wy˝szych temperaturach zewn´trznych
przesunàç to ograniczenie maksymalne do do∏u, tj. zrealizowaç zmienne
ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowej. W ten oto sposób uzyskana
zosta∏a najni˝sza temperatura powrotu wody sieciowej przypisana do danej
temperatury zewn´trznej, a wi´c zosta∏y stworzone warunki dla dobrego
wykorzystanie ciep∏a. 

W trybie pracy  mogà byç ustawione zarówno wartoÊci dla maksymalnego
ograniczenia temperatury powrotu ogrzewania zdalnego jak i punkt poczàtkowy
zmiennego ograniczenia temperatury powrotu ogrzewania zdalnego. Zmienne
ograniczenie temperatury powrotu okr´gowego systemu ogrzewania mo˝e zostaç
wy∏àczone poprzez wybranie temperatury 10 0C jako punktu poczàtkowego.

Ograniczenie tepmeratury Punkt poczàtkowy ograniczenia
powrotu zmiennego temperatury powrotu

Przyk∏ad 1: 90 °C 10 °C
Przyk∏ad 2: 50 °C 10 °C
Przyk∏ad 3: 80 °C 5 °C
Przyk∏ad 4: 50 °C –10 °C

Czas przestawienia regulatora temperatury przep∏ywu mo˝e byç przystosowany 
w systemach krytycznych.

Wzmocnienie regulatora wp∏ywa na stabilnoÊç pracy regulatora. Je˝eli praca
zaworu jest oscylacyjna i jest on w sposób ciàg∏y otwierany i zamykany, wówczas
nale˝y ustawiç wzmocnienie regulatora na mniejszà wartoÊç. Je˝eli osiàgni´cie
ustalonej wielkoÊci temperatury w pomieszczeniu trwa zbyt d∏ugo, wówczas
wzmocnienie regulatora powinno byç zwi´kszone.

Regulator DHC 23 prze∏àczany jest automatycznie z czasu letniego na zimowy.
Zmiana z czasu zimowego na czas letni ma miejsce w koƒcu ostatniego tygodnia
marca. Natomiast zmiana z czasu letniego na czas zimowy ma miejsce w koƒcu
ostatniego tygodnia paêdziernika. Je˝eli prze∏àcznik dat powinien byç zmieniony,
wówczas istnieje mo˝liwoÊç wykonania takiej adaptacji.

Maksymalna temperatura sieciowej
wody powrotnej  (B), punkt
poczàtkowy zmiennego ograniczenia
temperatury powrotu okr´gowego
systemu ogrzewania. (C)

Czas przestawienia 
[resetowania] (D)

Wzmocnienie regulatora (E)

Zmiana czasu 
letniego/zimowego (D) + ( )
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■■ Funkcje specjalne i parametry pracy dla 
regulatora DHC 23-1

Istnieje mo˝liwoÊç nadpisywania wartoÊci nastawy z TF26H. Po uruchomieniu tej
funkcji (aktywne od najbli˝szego czsu przy∏àczenia), regulator przestaje braç pod
uwag´ t´ wartoÊç przy okreÊlonej temp. wody zasilajàcej zale˝nej od temperatury
zewn´trznej.

Temperatura wody w zewn´trznym wymienniku ciep∏a ciep∏ej wody u˝ytkowej
mo˝e byç ograniczona od góry w celu zabezpieczenia wymiennika ciep∏a przed
osadzaniem kamienia. Powy˝sza funkcja jest uruchomiona tylko w przypadku
zastosowania zasobnika ciep∏ej wody (DHC 23-1).

W skomplikowanych systemach, rmo˝na ustawiç wartoÊç ró˝nicy pomi´dzy
temperaturà WW1 a temperaturà WW2 mo˝e byç zmieniona.

Powy˝sza ró˝nica prze∏àczania wp∏ywa na czasu za∏àczania pompy ∏adujàcej 
w przypadku zastosowania zasobnika ciep∏ej wody u˝ytkowej.

Podczas pracy uk∏adu ciep∏ej wody u˝ytkowej, ograniczenie temperatury powrotu
mo˝e byç anulowane. W tym specjalnym przypadku wyznaczone sà wy˝sze
wartoÊci dla temperatury powrotu wody sieciowej, które sà dozwolone w∏aÊnie 
w takich sytuacjach.

Wprowadzenie wartoÊci: 0 min. (czas ustawiony fabrycznie) jest traktowane jako
absolutny priorytet ciep∏ej wody u˝ytkowej. Pompa uk∏adu ogrzewania jest
wy∏àczona tak d∏ugo jak d∏ugo trwa praca uk∏adu ciep∏ej wody u˝ytkowej.
Jednak˝e, gdyby mog∏o to spowodowaç mocne sch∏odzenie wody w obiegu
ogrzewania, mo˝na zmieniç t´ wartoÊç (np. na 15 min.), ustawiajàc regulator na
prac´ z przerwanym priorytetem ciep∏ej wody u˝ytkowej. Pompa ∏adujàca ciep∏ej
wody u˝ytkowej goràcà wodà i pompa obiegowa uk∏adu ogrzewania pracujà na
przemian. Ka˝da pompa pracuje tak d∏ugo jak d∏ugi okres czasu zosta∏
wprowadzony (w tym przypadku 15 min.).

Nadpisywanie wartoÊci nastawy 
z TF26H (8)

Maksymalna temperatura wody 
VF1 na wlocie wymiennika 
ciep∏a WW (9)

Ró˝nica temperatur na ró˝nych
poziomach zasobnika ciep∏ej wody
(9) + ( )

Ró˝nica temperatur w∏àczenia
pompy domowej instalacji goràcej
wody (A) + ( )

Maksymalna temperatura powrotu
wody sieciowej z w∏àczonym
uk∏adem ciep∏ej wody u˝ytkowej 
(B) + ( )

Czas przerwania priorytetu ciep∏ej
wody u˝ytkowej (C) + ( )
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■■ Funkcje specjalne i parametry pracy dla regulatora DCH 23-2

6-ty przekaênik mo˝e uruchomiç zarówno pomp´ obiegowà jak i pomp´ ∏adujàcà
zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej. 

Dla uk∏adu ogrzewania z zasobnikiem wody u˝ytkowej mo˝e byç ustawiona
oddzielna wielkoÊç temperatury pokoju. 

Nachylenie charakterystyki pracy dla uk∏adu z zasobnikiem mo˝e byç ustawione
oddzielnie. 

Zdalne sterowanie TF26H mo˝e sterowaç tylko jeden lub dwa uk∏ady ogrzewania.

■■ Adaptacja do okr´gowego systemu ogrzewania

1. Otwórz klapk´ 

2. Zdejmij pokryw´ regulatora.
Ostrze˝enie: 
Za pokrywà znajdujà si´ czu∏e elementy elektroniczne. 
Nie dotykaj elementów wewnàtrz uk∏adu.

3. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie „auto” lub po∏o˝enie .

4. Ustaw prze∏àcznik serwisowy w wymagane po∏o˝enie przy pomocy ma∏ego
wkr´taka. Na wskaêniku LCD zamiast dnia tygodnia i czasu pojawià si´ po∏o˝enie
prze∏àcznika serwisowego i wartoÊç skojarzonych parametrów pracy.

5. Teraz wykonaj zmiany przy pomocy pokr´t∏a obrotowego z przyciskiem:
WciÊnij pokr´t∏o: na wskaêniku LCD zaczyna pulsowaç odpowiednia wartoÊç.

Uwaga: Aby zmieniç rok (prze∏àcznik serwisowy znajduje si´ 
w po∏o˝eniu 1) wciÊnij pokr´t∏o dwa razy. Po pierwszym wciÊni´ciu mo˝e
byç zmieniony dzieƒ i miesiàc, natomiast po drugim wciÊni´ciu rok.

Obróç pokr´t∏o: Ustaw wymaganà wartoÊç.
WciÊnij pokr´t∏o: Ustawione wartoÊci przestajà pulsowaç, co oznacza, ˝e 

zosta∏y zachowane.
6. Ustaw prze∏àcznik serwisowy z powrotem w po∏o˝enie 0. W ten oto sposób, 

podczas pracy, na wskaêniku LCD zostanà wyÊwietlone znowu dzieƒ tygodnia 
oraz czas bie˝àcy.

7. Za∏ó˝ pokryw´ regulatora.

8. Zamknij klapk´.

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem

Prze∏àcznik
programowania

DHC 23 OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA PRZEZ 
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■■ Funkcje specjalne i parametry pracy dla regulatora DCH 23-3

Czas przebiegu si∏ownika zaworu jest definiowany jako czas, który si∏ownik
potrzebuje na przesuni´cie zaworu z jednego po∏o˝enia koƒcowego (zamkni´ty) do
innego po∏o˝enia koƒcowego (otwarty). Czas przebiegu musi byç przystosowany
tylko w takim przypadku kiedy pod∏àczone sà si∏owniki innej firmy ni˝ HONEYWELL.

Czas przestawienia uk∏adu sterujàcego M2 mo˝e byç adaptowany w systemach
krytycznych.

Wzmocnienie regulatora wp∏ywa na stabilnoÊç pracy regulatora. Je˝eli praca zaworu
jest oscylacyjna i jest on w sposób ciàg∏y otwierany i zamykany, wówczas nale˝y
ustawiç wzmocnienie regulatora na mniejszà wartoÊç. Je˝eli osiàgni´cie ustalonej
wielkoÊci temperatury w pomieszczeniu trwa zbyt d∏ugo, wówczas wzmocnienie
regulatora powinno byç zwi´kszone.

Podczas pracy uk∏adu ciep∏ej wody u˝ytkowej, ograniczenie temperatury powrotu
mo˝e byç anulowane. W tym specjalnym przypadku wyznaczone sà wy˝sze
wartoÊci dla temperatury powrotu wody sieciowej, które sà dozwolone w∏aÊnie 
w takich sytuacjach.

Konfiguracja 6-tego przekaênika
(9) + ( )

WielkoÊç zadana temperatury dla
zasobnika ciep∏ej wody u˝ytkowej
(A) + ( )

Nachylenie charakterystyki uk∏adu
z zasobnikiem wody u˝ytkowej
(B) + ( )

WejÊciowy selektor temperatury
(C) + ( )

Czas przebiegu si∏ownika zaworu
M2 (8)

Czas przestawienia (resetowania)
(9) + ( )

Wzmocnienie regulatora (A) + ( )

Maksymalna temperatura powrotu
wody sieciowej z w∏àczonym
uk∏adem ciep∏ej wody u˝ytkowej
(B) + ( )
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■■ Zmiany podstawowych ustawieƒ

Istnieje mo˝liwoÊç przystosowania wa˝nych parametrów sterowania lub funkcji dla
celów serwisowych jak równie˝ dla przystosowania wymagaƒ specjalnych.
Wykonaj nast´pujàcà procedur´.

1. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie „auto”.

2. Je˝eli prze∏àcznik serwisowy zostanie ustawiony w po∏o˝enia 0...F wówczas na
wskaêniku LCD zostanà wyÊwietlone ró˝ne wartoÊci parametrów pracy
regulatora (patrz tabela).

3. Nast´pnie parametry mogà byç zmienione przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 
z przyciskiem.

Prze∏àcznik
programowania

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem

■■ Przeglàd parametrów roboczych regulatora DHC 23-1
Po∏o˝enie Parametr roboczy Zakres Ustawienie 

podstawowe

0 Czas 0:00...23:59 Czas bie˝àcy

1 Dzieƒ, miesiàc lub rok 1990...2098 Data bie˝àca

2 Max. temp. wody instalacyjnej 30 ... 120°C 90°C

3 Obni˝enie temp. dla pracy w nocy 0...20°C 10°C

4 Granica zabezpieczenia -10...15°C 2°C
przed zamarzaniem

5 Nachylenie charakterystyki 0.4...4.5 1.6
ogrzewania

6 Konstrukcja budynku 0,1,2,3 0
dla optymalizacji 
0=optymalizacja wy∏àczona
1=konstrukcja lekka 
2=konstrukcja Êrednia
3=konstrukcja ci´˝ka

7 Czas przebiegu si∏ownika 10...1800 s 120 s
zaworu M1

8 Nadpisywanie wartoÊci 0,1 0
nastawy z TF26H
0 = wartoÊç z TF26H
1 = WartoÊç wewn´trzna

9 Maksymalna temperatura wody 40...90°C 90°C
na czujniku VF1 wymiennika 
ciep∏a WW *

A = 10 Minimalne otwarcie 0...30 % 0 %
zaworu regulacyjnego

B = 11 Maksymalna temperatura  40...90°C 90°C
powrotu wody sieciowej 

C = 12 Punkt poczàtkowy zmiennego -20...10°C 10°C
ograniczenia temperatury 
powrotu wody sieciowej

D = 13 Czas ca∏kowania  1...30 min. 3 min.

E = 14 Wzmocnienie regulatora  1...30%/K 3 %/K

F = 15 (nie u˝ywany)

*  Obowiàzuje tylko w przypadku zastosowania zasobnika ciep∏ej wody u˝ytkowej.

} M 1 
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■■Przeglàd dalszych parametrów roboczych regulatora DHC 23-1

1. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie .
2. Dalsze parametry mogà byç wyÊwietlone i zmienione poprzez ustawienie

prze∏àcznika serwisowego w po∏o˝enia 9 ... D.
3. Nast´pnie parametry mogà byç zmienione przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 

z przyciskiem.

Prze∏àcznik
programowania

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem

Po∏o˝enie Parametr roboczy Zakres Ustawienie 

podstawowe

0 Temperatura zewn´trzna WartoÊç zmierzona

1 Temperatura wody w instalacji grzewczej WartoÊç zmierzona

2 Temperatura powrotu wody sieciowej WartoÊç zmierzona

3 Górna temperatura wody w zasobniku WartoÊç zmierzona

4 Dolna temperatura wody w zasobniku* WartoÊç zmierzona

5 Temperatura ciep∏ej wody u˝ytkowej WartoÊç zmierzona

6 WielkoÊç zadana temperatury w pomieszczeniu WartoÊç zmierzona

7 WielkoÊç zadana temperatury wody WartoÊç zmierzona
w instalacji grzewczej

8 Maksymalna wartoÊç zadana temperatury WartoÊç zmierzona   
powrotu wody sieciowej

9 Ró˝nica temp. pomi´dzy* WW1 i WW2   
zasobnika ciep∏ej wody u˝ytkowej -10...20 K 0°C

A = 10 Ró˝nica temp. VF1-VF2* w∏àczenia 0...10 K 1 K
pompy domowej instalacji goràcej wody

B = 11 Maksymalna temperatura powrotu 40...90°C 90°C
okr´gowego systemu ogrzewania 
z w∏àczonym uk∏adem ciep∏ej wody u˝ytkowej

C = 12 Absolutny priorytet C.W.U. 0 min
Przerywany priorytet C.W.U. 1...30 min.
Praca równoleg∏a 10

D = 13 Automatyczna zmiana czasu 05:03/05:10
zimowy/letni

E = 14 Aktualne po∏o˝enie zaworu M1 WartoÊç zmierzona

F = 15 Wersja oprogramowania

* Obowiàzuje tylko w przypadku zastosowania zasobnika ciep∏ej wody u˝ytkowej.

OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA                                                         DHC 23
PRZEZ SPECJALISTOW SERWISU TECHNICZNEGO
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DHC 23 OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA PRZEZ 
SPECJALISTOW SERWISU TECHNICZNEGO

■■ Przeglàd parametrów roboczych regulatora DHC 23-2

1. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie „auto”.
2. Je˝eli prze∏àcznik serwisowy zostanie ustawiony w po∏o˝enia 0...F wówczas na

wskaêniku LCD zostanà wyÊwietlone ró˝ne wartoÊci parametrów pracy
regulatora (patrz tabela).

3. Nast´pnie parametry mogà byç zmienione przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 
z przyciskiem.

■■ Przeglàd parametrów roboczych regulatora DHC 23-2

Po∏o˝enie Parametr roboczy Zakres Ustawienie 

podstawowe

0 Czas 0:00...23:59 Czas bie˝àcy

1 Dzieƒ, miesiàc lub rok 1990...2098 Data bie˝àca

2 Maksymalna wielkoÊç 30 ... 120°C 90°C
zadana przep∏ywu

3 WielkoÊç zadana dla nocy 0...20°C 10°C

4 Granica zabezpieczenia -10...15°C 2°C
przed mrozem

5 Nachylenie charakterystyki 0.4...4.5 1.6
ogrzewania

6 Konstrukcja budynku 0,1,2,3 0
dla optymalizacji 
0=optymalizacja wy∏àczona
1=konstrukcja lekka 
2=konstrukcja Êrednia
3=konstrukcja ci´˝ka

7 Czas przebiegu si∏ownika 10...1800 s 120 s
zaworu M1

8 Czas przebiegu si∏ownika 10...1800 s 30 s
zaworu M2

9 Maksymalna temperatura wody 40...90°C 90°C
na czujniku VF1 wymiennika 
ciep∏a WW *

A = 10 Minimalne otwarcie 0...30 % 0 %
zaworu regulacyjnego

B = 11 Maksymalna temperatura  40...90°C 90°C
powrotu wody sieciowej 

C = 12 Punkt poczàtkowy zmiennego -20...10°C 10°C
ograniczenia temperatury 
powrotu wody sieciowej

D = 13 Czas ca∏kowania  1...30 min. 3 min.

E = 14 Wzmocnienie regulatora  1...30%/K 3 %/K

F = 15 (nie u˝ywany)

*  Obowiàzuje tylko w przypadku zastosowania zasobnika ciep∏ej wody u˝ytkowej.

} M 1

Prze∏àcznik
programowania

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem
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■■ Przeg∏àd dalszych parametrów roboczych regulatora
DHC 23-2

1. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie .
2. Dalsze parametry mogà byç wyÊwietlone i zmienione poprzez ustawienie

prze∏àcznika serwisowego w po∏o˝enia 9 ... D.
3. Nast´pnie parametry mogà byç zmienione przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 

z przyciskiem.

Po∏o˝enie Parametr roboczy Zakres Ustawienie 

podstawowe

0 Temperatura zewn´trzna WartoÊç zmierzona

1 Temperatura wody instalacyjnej WartoÊç zmierzona
centralnego ogrzewania M1

2 Temperatura powrotu wody sieciowej WartoÊç zmierzona

3 Temperatura wody w zasobniku WartoÊç zmierzona

4 WartoÊç zadana temperatury wody WartoÊç zmierzona
w uk∏adzie z zaworem mieszajàcym

5 WartoÊç zadana temperatury wody WartoÊç zmierzona
w zasobniku

6 WielkoÊç zadana temperatury w pomieszczeniu WartoÊç zmierzona

7 WartoÊç zadana temperatury WartoÊç zmierzona
wody instalacyjnej

8 Maksymalna wartoÊç zadana temperatury WartoÊç zmierzona   
powrotu wody sieciowej

9 Konfiguracja 6-tego przekaênika 2,3 3
2=pompa obiegowa

3=uk∏ad z zasobnikiem c.w.u.

A = 10 WielkoÊç zadana temperatury pokoju 8…32 K 20K
dla uk∏adu z zasobnikiem c.w.u.

B = 11 Nachylenie charakterystyki ogrzewania 0.4…4.5 1.6
standardowego uk∏adu ogrzewania

C = 12 Dane wejÊciowe selektora temperatury 1…3 1
1=dzia∏a na obu uk∏adach ogrzewania

2=dzia∏a tylko na mieszanym uk∏adzie ogrzewania

3=dzia∏a tylko na standardowym uk∏adzie ogrzewania

D = 13 Automatyczna zmiana czasu 05:03/05:10
zimowy/letni

E = 14 Aktualne po∏o˝enie zaworu M1 WartoÊç zmierzona

F = 15 Wersja oprogramowania

Prze∏àcznik
programowania

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem



32

DHC 23 OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA PRZEZ 
SPECJALISTOW SERWISU TECHNICZNEGO

■■ Przeglàd parametrów roboczych regulatora DHC 23-3

1. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie „auto”.
2. Je˝eli prze∏àcznik serwisowy zostanie ustawiony w po∏o˝enia 0...F wówczas 

na wskaêniku LCD zostanà wyÊwietlone ró˝ne wartoÊci parametrów pracy
regulatora (patrz tabela).

3. Nast´pnie parametry mogà byç zmienione przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 
z przyciskiem.

Po∏o˝enie Parametr roboczy Zakres Ustawienie 

podstawowe

0 Czas 0:00...23:59 Czas bie˝àcy

1 Dzieƒ, miesiàc lub rok 1990...2098 Data bie˝àca

2 Maksymalna temperatura 30 ... 120°C 90°C
wody instalacyjnej

3 Obni˝enie temperatury 0...20°C 10°C
dla pracy w nocy

4 Granica zabezpieczenia -10...15°C 2°C
przed zamarzaniem

5 Nachylenie charakterystyki 0.4...4.5 1.6
ogrzewania

6 Konstrukcja budynku 0,1,2,3 0
dla optymalizacji 
0=optymalizacja wy∏àczona
1=konstrukcja lekka 
2=konstrukcja Êrednia
3=konstrukcja ci´˝ka

7 Czas przebiegu si∏ownika 10...1800 s 120 s
zaworu M1

8 Czas przebiegu si∏ownika 10...1800 s 30 s
zaworu M2 

9 Maksymalna temperatura wody 40...90°C 90°C
na czujniku VF1 wymiennika 
ciep∏a WW 

A = 10 Minimalne otwarcie 0...30 % 0 %
zaworu regulacyjnego

B = 11 Maksymalna temperatura  40...90°C 90°C
powrotu wody sieciowej 

C = 12 Punkt poczàtkowy zmiennego -20...10°C 10°C
ograniczenia temperatury 
powrotu wody sieciowej

D = 13 Czas ca∏kowania 1...30 min. 3 min.

E = 14 Wzmocnienie regulatora  1...30%/K 3 %/K

F = 15 (nie u˝ywany)

} M 1 

Prze∏àcznik
programowania

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem
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OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA                                                         DHC 23
PRZEZ SPECJALISTOW SERWISU TECHNICZNEGO

Po∏o˝enie Parametr roboczy Zakres Ustawienie 

podstawowe

0 Temperatura zewn´trzna WartoÊç zmierzona

1 Temperatura przep∏ywu WartoÊç zmierzona
uk∏adu ogrzewania M1

2 Temperatura powrotu okr´gowego WartoÊç zmierzona
systemu ogrzewania

3 Przep∏yw domowej WartoÊç zmierzona
instalacji goràcej wody

4 Temperatura przep∏ywu WartoÊç zmierzona

5 Temperatura powrotu WartoÊç zmierzona

6 WielkoÊç zadana temperatury pokojowej WartoÊç zmierzona

7 WielkoÊç zadana WartoÊç zmierzona
temperatury przep∏ywu

8 Maksymalna wartoÊç zadana temperatury WartoÊç zmierzona   
powrotu okr´gowego systemu ogrzewania

9 Czas ca∏kowania* 0 ...1800 s 0 s

A = 10 Wzmocnienie regulatora 0.1...30.0%/K 10.0%/K

B = 11 Maksymalna temperatura powrotu 400 C...900 C 900 C
okr´gowego systemu ogrzewania 
tylko dla nape∏niania domowej  
instalacji goràcà wodà

C = 12 Konfiguracja si∏ownika zaworu M2 0,1,2 2
0=modulowany(2-10V)

1=trójpunktowy

2=oba równolegle

D = 13 Automatyczna zmiana czasu 05:03/05:10
zimowy/letni

E = 14 Po∏o˝enie zaworu M1 WartoÊç zmierzona

F = 15 Absolutny priorytet C.W.U. 0 min. 0 min.

Przerywany priorytet C.W.U. 1...30 min.

Praca równoleg∏a 10

* < 1s tylko sterowanie P, bez cz∏onu I.

■■ Przeglàd dalszych parametrów roboczych regulatora 
DHC 23-3

1. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie .
2. Dalsze parametry mogà byç wyÊwietlone i zmienione poprzez ustawienie

prze∏àcznika serwisowego w po∏o˝enia 9 ... D.
3. Nast´pnie parametry mogà byç zmienione przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 

z przyciskiem.

} M 2 

Prze∏àcznik
programowania

Prze∏àcznik
serwisowy

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem
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OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA                                                         DHC 23
PRZEZ SPECJALISTOW SERWISU TECHNICZNEGO

■■■■ Regeneracja ustawieƒ podstawowych

Ostrze˝enie:
Je˝eli podstawowe ustawienia fabryczne zostanà przywrócone, wówczas wszystkie
indywidualne adaptacje zostajà utracone.
W celu przywrócenia podstawowych ustawieƒ fabrycznych nale˝y wykonaç
nast´pujàcà procedur´:

1. Otwórz klapk´ regulatora DHC 23

2. Wy∏àcz zasilanie regulatora DHC 23.

3. WciÊnij pokr´t∏o obrotowe z przyciskiem i w∏àcz z powrotem zasilanie regulatora
DHC 23. 

4. Zwolnij pokr´t∏o obrotowe z przyciskiem.
Poni˝ej lewej strony wskaênika LCD zaczyna pulsowaç liczba 13, która jest
komunikatem b∏´du.

5. Ustaw prze∏àcznik programowania w po∏o˝enie i wróç w poprzednie
po∏o˝enie. Wykonanie tej czynnoÊci spowoduje skasowanie komunikatu b∏´du.

6. Zamknij klapk´.

Je˝eli podstawowe ustawienia fabryczne zosta∏y przywrócone, wówczas jakiekolwiek
zak∏ócenia wyst´pujàce na pod∏àczeniach wejÊciowych zostanà wyÊwietlone na
wskaêniku LCD jako komunikaty b∏´du.

■■■■ Korekcja czasu

Je˝eli w wyniku d∏ugiej eksploatacji zegar zaczyna przyspieszaç lub zwalniaç,
wówczas istnieje mo˝liwoÊç korekcji.
W tym celu nale˝y wykonaç nast´pujàcà procedur´.
1. Otwórz klapk´ regulatora DHC 23.

Uwaga: Prze∏àcznik programowania musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „auto”.
2. Korekcja czasu jest wykonywana przy pomocy pokr´t∏a obrotowego 

z przyciskiem.
WciÊnij pokr´t∏o: Czas zaczyna pulsowaç.
Obróç pokr´t∏o: Skoryguj czas.
WciÊnij pokr´t∏o: Czas przesta∏ pulsowaç co oznacza, ˝e zosta∏ skorygowany 
i zachowany.

3. Zamknij klapk´ regulatora DHC 23.

■■■■ Wymiana baterii

Ostrze˝enie:
Podczas wymiany baterii nie wolno od∏àczaç regulatora DHC 23 od sieci zasilajàcej. 
W przeciwnym przypadku wszystkie indywidualne dane zostanà utracone.
Baterie zabezpieczajà zachowanie ustawionych danych regulatora DHC 23 
w przypadku uszkodzenia sieci zasilajàcej. W ten sposób, w przypadku uszkodzenia sieci
zasilajàcej ustawione dane nie zostanà utracone, nawet po zbyt d∏ugim okresie pracy
regulatora DHC 23. Zalecana jest profilaktyczna wymiana baterii po 8-10 latach pracy.
Aby wymieniç baterie nale˝y wykonaç nast´pujàcà procedur´:

1. Otwórz klapk´ regulatora DHC 23.
2. Zdejmij pokryw´ regulatora.
Ostrze˝enie:
Poza pokrywà regulatora znajdujà si´ czu∏e elementy elektroniczne. Nie dotykaj
elementów znajdujàcych si´ wewnàtrz uk∏adu.
Bateria znajduje si´ po lewej stronie za pokrywà regulatora (guzik ogniwa).
3. Wyjmij starà bateri´ i wstaw nowà majàc na uwadze fakt, ˝e biegun (+) baterii
powinien znajdowaç si´ po lewej stronie.
Typ baterii: CR 2032 3V (np. Varta, Panasonic).
4. Za∏ó˝ pokryw´ regulatora.
5. Zamknij klapk´.

Prze∏àcznik
programowania

Pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem

Prze∏àcznik
serwisowy

!

!
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DHC 23 OBS¸UGA REGULATORA WYKONYWANA PRZEZ 
SPECJALISTOW SERWISU TECHNICZNEGO

■■ Detekcja czujnika

Regulator DHC 23 sprawdza zaj´toÊç wejÊç i w przypadku wykrycia pod∏àczonych
czujników rozpoznaje je i automatycznie adaptuje dla nich typ sterowania.

■■ Konserwacja i czyszczenie

Regulator DHC 23 nie wymaga konserwacji. Regulator mo˝e byç czyszczony
zewnàtrz przy pomocy wilgotnej (ale nie mokrej) tkaniny.

■■ Co nale˝y zrobiç gdy staje si´ zbyt ciep∏o?

Ârodki zaradcze

Ustaw prze∏àcznik trybu pracy w po∏o˝enie „auto”.

Nale˝y zmieniç charakterystyk´ ogrzewania przez specjalist´.

Prawdopodobnie wystàpi∏a przerwa w zasilaniu si∏ownika zaworu zdalnego
ogrzewania. W tym przypadku nale˝y wezwaç specjalist´.

- Ustaw pokr´t∏em ni˝szà temperatur´ goràcej wody instalacji domowej lub
- Zmieƒ tryb pracy z na „auto”!

Przyczyny

Prze∏àcznik trybu pracy nie jest
ustawiony w po∏o˝enie „auto”

Ustawiona charakterystyka
ogrzewania nie jest optymalnie
przystosowana do budynku

Zawór pozostaje otwarty, chocia˝
symbol ▼ pojawi∏ si´ na
wskaêniku LCD

Za wysoka temperatura goràcej
wody w instalacji domowej
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LOKALIZACJA I USUWANIE USZKODZE¡                                                         DHC 23

■■ Co nale˝y zrobiç gdy jest za zimno?

Ârodki zaradcze

Ustaw prze∏àcznik trybu pracy w po∏o˝enie „auto”

Ustaw tryb pracy na regulatorze DHC 23, lub na zdalnym sterowaniu TF26H, 
o ile  jest obecne. Ponadto, nale˝y zmieniç czasy prze∏àczania dla ogrzewania
dziennego (patrz rozdzia∏: Zmiana czasów prze∏àczania).

Sprawdê bezpiecznik i oddzielny prze∏àcznik pompy. Je˝eli bezpiecznik i
prze∏àcznik sà w dobrym stanie technicznym, wówczas nale˝y wezwaç specjalist´
serwisu technicznego.

W tym przypadku nale˝y wezwaç specjalist´ serwisu technicznego. Aby wykonaç
obejÊcie nale˝y ustawiç prze∏àcznik trybu pracy w po∏o˝enie . W takim stanie
zawór mo˝e byç regulowany r´cznie.

 

Ostrze˝enie:

Temperatura ciep∏ej wody u˝ytkowej mo˝e byç podgrzana do maksymalnie
mo˝liwej temperatury! Aby uniknàç oparzenia nale˝y jà zmieszaç z zimnà wodà 
w zaworze domowym lub wy∏àczyç pomp´ nape∏niania instalacji domowej goràcà
wodà.

Sprawdê g∏ówny wy∏àcznik ogrzewania. Sprawdê bezpieczniki.

Ze wzgl´du na b∏àd uk∏adu wewn´trznego lub roz∏adowane baterie, aktualny czas
zosta∏ zak∏ócony i podstawowe ustawienia fabryczne sà ponownie wa˝ne. W takim
przypadku nale˝y skasowaç wyÊwietlony b∏àd (patrz rozdzia∏: Komunikaty b∏´du
regulatora DHC 23). 
Nast´pnie nale˝y ponownie wprowadziç aktualny czas (patrz rozdzia∏: Korekcja
czasu) oraz wymagane czasy prze∏àczania (patrz rozdzia∏: Zmiana czasów
prze∏àczania). Baterie powinny byç sprawdzone przez specjalist´ serwisu
technicznego.

W takim przypadku nale˝y wezwaç specjalist´ serwisu technicznego, który zmieni
charakterystyk´ ogrzewania.

Przyczyny

Prze∏àcznik trybu pracy nie jest
ustawiony w po∏o˝eniu „auto”

Na wskaêniku LCD wyst´puje
symbol 

Pompa nie pracuje, chocia˝
symbol wyst´puje na
wskaêniku LCD regulatora DHC 23

Zawór pozostaje zamkni´ty
pomimo, ˝e na wskaêniku LCD
wyst´puje symbol ▲ .

Brak napi´cia zasilajàcego.
Regulator DHC23 nie pracuje.

Utrata danych regulatora DHC 23. 
Na wskaêniku LCD zamiast dnia
tygodnia pulsuje liczba „13” oraz
symbol .!

Ustawiona charakterystyka
ogrzewania nie jest przystosowana
optymalnie do budynku.
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■■ Komunikaty b∏´du regulatora DHC 23

Defekty czujników takie jak przerwa linii lub zwarcie sà wykrywane automatycznie
pod warunkiem, ˝e podczas instalacji regulatora dok∏adnie by∏ przestrzegany
rozdzia∏ dotyczàcy instalacji. Je˝eli prze∏àcznik serwisowy jest ustawiony 
w po∏o˝eniu 0 a prze∏àcznik programowania w po∏o˝eniu “auto”, wówczas 
w przypadku wystàpienia b∏´du, na wskaêniku LCD zostaje wyÊwietlony pulsujàcy
symbol oraz w tym samym czasie numer b∏´du zamiast dnia tygodnia.

 

1 (nie u˝ywany)

 

2 (nie u˝ywany)

 

3 (nie u˝ywany)

 

4 (nie u˝ywany)

 

5 Uszkodzony czujnik temperatury powrotu (VFB)

 

6 Uszkodzony czujnik temperatury C.O. (VF1)

 

7 Uszkodzony czujnik temperatury zewn´trznej (AF)

 

8 Przerwany kabel zdalnego sterowania TF26H

 

9 Uszkodzony czujnik temperatury C.W.U. 
w punkcie odci´cia (WW2)

 

10 Uszkodzony czujnik temperatury C.W.U. (WW1)

 

11 Uszkodzony czujnik temperatury przep∏ywu C.W.U. (VF2)

 

12 Uszkodzone po∏àczenie pomi´dzy dwoma regulatorami DHC 23

 

13 Podstawowe ustawienia fabryczne zosta∏y przywrócone.

W przypadku wystàpienia b∏´du, odpowiednie wejÊcie jest uwa˝ane jako nie
pod∏àczone a tym samym skojarzony z nim uk∏ad sterujàcy nie pracuje.

Aby skasowaç wyÊwietlony b∏àd, nale˝y ustawiç prze∏àcznik programowania 
w po∏o˝enie i z powrotem w po∏o˝enie „auto”. W ten sposób mogà byç
skasowane tylko alarmy naprawionych uszkodzeƒ, natomiast alarmy nie
usuni´tych uszkodzeƒ b´dà nadal wyÊwietlane.

* w biuletynie 99-091 opisano czy regulator mo˝e pracowaç po awarii jakiegoÊ czujnika.

!

Numery b∏´dów regulatora DHC 23

Kasowanie wyÊwietlonego b∏´du 

DHC 23                              LOKALIZACJA I USUWANIE USZKODZE¡
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ZDALNE STEROWANIE TF 26H DHC 23

■■ Zdalne sterowanie TF 26H

Bardzo wa˝nà funkcjà regulatora DHC 23 jest mo˝liwoÊç zdalnego sterowania
z salonu przy pomocy czujnika/nastawnika TF26H, który umo˝liwia: 

- Ustawienie wielkoÊci zadanej dla temperatury pokoju
- W∏àczenie lub wy∏àczenie ogrzewania

auto / automatyczny
Zarówno  ogrzewanie jak i gotowoÊç instalacji C.W.U. sà w∏àczane
odpowiednio do ustawionych czasów prze∏àczania. Podczas nocy
temperatura pokoju jest obni˝ana do wielkoÊci ustalonej dla nocy
(nocne wy∏àczenie).

Ogrzewanie jest w∏àczone w sposób ciàg∏y. GotowoÊç C.W.U. jest
w∏àczana odpowiednio do ustawionych czasów prze∏àczania.

Ogrzewanie jest wy∏àczone. GotowoÊç C.W.U. jest w∏àczana
odpowiednio do ustawionych czasów prze∏àczania.

Pokr´t∏o do ustawiania temperatury pokoju jest efektywne tylko wtedy,
gdy prze∏àcznik trybu pracy zdalnego sterowania TF26H znajduje si´ 
w po∏o˝eniu lub „auto”.

Zakres ustawienia: -7 ....+7 K
Po∏o˝enie Êrodkowe: 0 K

Ustawienia zdalnego sterowania TF26H sà dodawane do ustawieƒ na regulatorze
DHC 23. Np.: je˝eli temperatura 19 0C jest ustawiona na regulatorze DHC 23 jako
wielkoÊç zadana i +2K na zdalnym sterowaniu, wówczas efektywna wielkoÊç
zadana temperatury wynosi 210 C.

Pod∏àczenie zdalnego
sterowania TF 26H do
regulatora DHC 23



DHC 23 WARUNKI PRZY¸ÑCZENIA
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■■ Warunki przy∏àczenia

Wszystkie prace elektryczne muszà byç wykonywane przez wykwalifikowane
personel.

 

1.5 mm

2 dla wszystkich kabli przewodzàcych pràd pod napi´ciem 230V
(po∏àczenia mocy, pomp, si∏owników zaworu).

Zalecana maksymalna d∏ugoÊc kabla dla czujnika, nastawnika, wejÊç
analogowych oraz wyjÊç analogowych wynosi 200 m. Wykorzystywanie d∏u˝szych
kabli jest mo˝liwe ale w takim przypadku istnieje podwy˝szone ryzyko zak∏óceƒ
(mo˝liwoÊç ekranowania).
Maksymalna d∏udoÊç kabla pomi´dzy uk∏adem sterujàcym a si∏ownikiem zaworu:
Zbyt d∏ugie kable po∏àczeniowe os∏abiajà mo˝liwoÊç t∏umienia zak∏óceƒ radiowych.
Dlatego te˝ kable przy∏àczeniowe powinny byç nie d∏u˝sze ni˝ 5 metrów

Kable przeznaczone dla czujników i sygna∏ów analogowych 2...10V nale˝y u∏o˝yç
oddzielnie od kabli przewodzàcych pràd o napi´ciu 230V!
W przypadku kabli wykorzystanych dla czujników nale˝y unikaç skrzynek
rozga∏´ziajàcych.

Miejscowe przepisy muszà byç bezwzgl´dnie przestrzegane podczas pod∏àczania
uk∏adów.

 

Ostrze˝enie:

Zgodnie z VDE 0730, urzàdzenie oddzielajàce dla kaêdego bieguna sieci
zasilajàcej musi byç zaopatrzone w zasilanie napi´ciowe do urzàdzenia
sterujàcego. Nale˝y przestrzegaç miejscowych przepisów odnoÊnie uziemienia 
i neutralizacji.

 

Ostrze˝enie:

Tak d∏ugo jak napi´cie jest przyk∏adane do zacisków 1-4 i 5-18, tak d∏ugo równie˝
zaciski 6 i 7 znajdujà si´ pod napi´ciem.
Je˝eli uk∏ad ogrzewania i pompa nape∏niania instalacji domowej goràcà wodà nie
sà wyposa˝one w prze∏àczniki w∏àczenia/wy∏àczenia, a wymagana jest mo˝liwoÊç
r´cznego w∏àczenia/wy∏àczenia, wówczas odpowiednie prze∏àczniki muszà byç
zainstalowane przez u˝ytkownika.

 

Przepisy VDE 0800, VDE 0100 lub przepisy miejscowe muszà byç bezwzgl´dnie

przestrzegane.

Przekroje kabli

Maksymalne d∏ugoÊci kabli

U∏o˝enie kabli

Uziemienie i neutralizacja

Pod∏àczenie wyposa˝enia
dodatkowego

!



APLIKACJA 1 + 2 DHC 23
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Linia pod∏àczenia, aplikacja 1

Linia pod∏àczenia, aplikacja 2



DHC 23 APLIKACJA 3 + 4
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Linia pod∏àczenia, aplikacja 3

Terminal plan for application 4



APLIKACJA 5 + 6 DHC 23
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Linia pod∏àczenia, aplikacja 5

Linia pod∏àczenia, aplikacja 6
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DHC 23 APLIKACJA 7 + 8

Linia pod∏àczenia, aplikacja 7

Linia pod∏àczenia, aplikacja 8



APLIKACJA 9 DHC 23
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Linia pod∏àczenia, aplikacja 9
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DHC 23 ACCESSOIRES AND EXTENSION POSSIBILITIES

Pod∏àczenie STW i STD

STW + TR lub STB + TR

STW: Termostat bezpieczeƒstwa
STB: Termostat bezpieczeƒstwa  ??
TR: Regulator temperatury

DHC 23

DHC 23

■■ Pod∏àczenie DHC23 do zaworu

Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo nale˝y stosowaç zasad´ DIN 9797 lub
odpowiednie miejscowe.
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INSTALACJA DHC 23

■■ Monta˝ Êcienny

Instalacja sterownika DHC23 powinna byç wykonana w suchych pomieszczeniach
z temperaturami pomi´dzy 5°C i 40°C i maksymalnà wilgotnoÊcià 70%.

 

Uwaga:

Klapka sterownika DHC23 otwiera si´ do do∏u. W zwiàzku z tym, podczas instalacji
steronika nale˝y zabezpieczyç wystarczajàcà przestrzeƒ.

 

Ostrze˝enie:

Po zakoƒczeniu instalacji, pod∏àczone wejÊcia powinny byç wykryte przez
sterownik. Jest to warunek konieczny, aby ewentualne uszkodzenia wyst´pujàce
na pod∏àczonych wejÊciach mog∏y byç wyÊwietlone na wskaêniku LCD jako
komunikaty b∏´du. Przed w∏àczeniem zasilania nale˝y wcisnàç pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem i dopiero w∏àczyç zasilanie. (patrz rozdzia∏y:„Regeneracja
podstawowych ustawieƒ fabrycznych” i „Komunikaty b∏´du sterownika DHC23”).

!



47

INSTALACJA

■■ Monta˝ w dzrzwiczkach szafy

*) Do instalacji stosowaç ER 9

Instalacja sterownika DHC23 powinna byç wykonana w suchych pomieszczeniach
z temperaturami pomi´dzy 5°C i 40°C i maksymalnà wilgotnoÊcià 70%.

 

Uwaga:

Klapka sterownika DHC23 otwiera si´ do do∏u. W zwiàzku z tym, podczas instalacji
steronika nale˝y zabezpieczyç wystarczajàcà przestrzeƒ.
Wymiary przekroju poprzecznego panelu sterujàcego: 186 mm zgodnie z DIN 43700

 

Ostrze˝enie:

Po zakoƒczeniu instalacji, pod∏àczone wejÊcia powinny byç wykryte przez
sterownik. Jest to warunek konieczny, aby ewentualne uszkodzenia wyst´pujàce
na pod∏àczonych wejÊciach mog∏y byç wyÊwietlone na wskaêniku LCD jako
komunikaty b∏´du. Przed w∏àczeniem zasilania nale˝y wcisnàç pokr´t∏o obrotowe 
z przyciskiem i dopiero w∏àczyç zasilanie. (patrz rozdzia∏y:„Regeneracja
podstawowych ustawieƒ fabrycznych” i „Komunikaty b∏´du sterownika DHC23”).

Otwór monta˝owy:

G∏´bokoÊç
77 mm

!
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DHC 23                              DANE TECHNICZNE

■■ Dane techniczne

 

System sterowania Sterowanie mikroprocesorowe z panelem operatorskim analogowym

 

Oznaczenie typu DHC 23

 

Oznaczenie zamówienia DHC 23-1: Jeden uk∏ad ogrzewania oraz jako opcja jeden uk∏ad instalacji ciep∏ej
wody u˝ytkowej
DHC 23-2: Jeden mieszany uk∏ad ogrzewania oraz jako opcja jeden
konwencjonalny uk∏ad ogrzewania lub regulator domowej instalacji goràcej.
DHC 23-3: Nordycki standard domowego sytemu goràcej wody z szybkim
wymiennikiem ciep∏a oraz jako opcja uk∏ad ogrzewania.

 

Konstrukcja Cyfrowy regulator w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, wtykowy
uk∏ad podstawy z zaciskami Êrubowymi.

 

Wersja Zgodnie z normà DIN 32 729

 

Typ regulatora Regulator PI

 

DomyÊlne czasy prze∏àczania Czasy ogrzewania: dzienne od 6.00 do 22.00
Dost´pnoÊç domowej instalacji goràcej wody: dzienne od 6.00 do 22.00

 

Automatyczna praca w celu Praca pompy uk∏adu ogrzewania: dziennie o 10.00, 1 min.

 

zabezpieczenia konserwacji

Prze∏àczanie czasu letni/zimowy Poczàtek czasu letniego: ostatnia niedziela w marcu, 2.00 (1 godzina do przodu)
Poczàtek czasu zimowego: ostatnia niedziela w paêdzierniku, 3.00 (1 godzina do ty∏u)

 

Napi´cie zasilania 230 V AC ........ +6%...-15% 50 ... 60 Hz

 

Pobór mocy 5 W

 

Zabezpieczenie danych Zabezpieczenie indywidualnych danych (np. podczas przerwy w zasilaniu) poprzez
wymienne baterie w sposób ciàg∏y do 2 lat, od tego czasu maksymalnie 48 godzin
rocznie (w temperaturze 20 0C)

 

Standard zabezpieczenia IP 30 zgodnie z normà EN 60529

 

Klasa zabezpieczenia II zgodnie z normà EN 60730-1

 

Zak∏ócenia radiowe ZgodnoÊç z EC wed∏ug normy EN 50 081-1 i EN 50081-1

 

Wymiary 192x96 mm (SzerokoÊç x WysokoÊç zgodnie z normà DIN 43700) x 98 mm
(G∏´bokoÊç).

 

Wymiary otworu monta˝owego 186+1.1 x 92+0.8 mm

 

Ci´˝ar Oko∏o 950 g bez opakowania

 

Monta˝ Monta˝ Êcienny lub w drzwiach szafki z zestawem instalacyjnym ER 9.

 

Zaciski Zaciski Êrubowe, maksymalny przekrój kabla 1.5 mm2

 

Temperatura przechowywania -20 0C ... + 65 0C

 

Temperatura pracy 0 ... 40 0C

 

WilgotnoÊç wzgl´dna 5 ... 70%
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DANE TECHNICZNE DHC 23

 

Typ baterii CR 2032, 3V, 170mAh (np. Varta, Panasonic)

 

WejÊcia Maksymalnie 6 wejÊciowych czujników temperatury
Honeywell NTC 20kW
Zdalne sterowanie TF26H

 

WyjÊcia WyjÊcia 0-punktowe zale˝ne od typu regulatora DHC 23:
Jedno zmienne wyjÊcie dla si∏ownika zaworu sieciowego (przekaênik 230 V AC;0.6A)
Drugie zmienne wyjÊcie dla si∏ownika zaworu (przekaênik 230 V AC; 3 (1) A)

Tylko regulator DHC 23-3:
WyjÊcie drugiego si∏ownika zaworu mo˝e byç równie˝ 0-punktowe (przekaênik) 
lub ciàg∏e (2-10V), regulowane przez oprogramowanie podczas rozruchu.

WyjÊcia binarne w zale˝noÊci od typu regulatora DHC 23:
Maksymalnie 4 przekaêniki wyjÊciowe do sterowania pompy; 230 V AC; 3 (1) A.

Maksymalny pràd dla wszystkich przekaêników:    8 A
WyjÊcie rozpoznania temperatury.
Poziom TTL; transfer danych poprzez oddzielny adapter RS 232

 

Kable czujnika Dla bezawaryjnej pracy zalecane jest wykorzystanie ekranowanych kabli czujników.
Przekrój kabla powinien przynajmniej wynosiç 0.75 mm2, dla napi´cia 230V AC
przynajmniej 1.5 mm2. 

 

Akcesoria Monta˝ naÊcienny: DHC23- ??
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