UWAGA


Regulator bezprzewodowy CM67z, głowica sterująca HR80 i moduł sterujący HC60NG
pracują na częstotliwości 868MHz, nie współpracują z innymi urządzeniami radiowymi
używającymi innej częstotliwości lub innego protokołu komunikacyjnego.
Należy przeczytać instrukcję montażu HR80 przed rozpoczęciem prac oraz się upewnić,
że wszystkie zawory grzejnikowe instalacji mogą być wyposażone w HR80
Przeczytać sekcje C i D niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem montażu





CM67Z Regulator bezprzewodowy, HR80 Głowica sterująca
HC60NG Moduł sterujący

INSTRUKCJA MONTAŻU
Przycisk
podłączenia

HC60NG jest urządzeniem radiowym. Aby uzyskać
najlepszy zasięg powinien być zainstalowany na otwartej
przestrzeni. Należy zostawić co najmniej 30 cm miejsca od
metalowych przedmiotów, włączając metalowe osłony i
obudowy kotłów.
Nie montować na metalowych obudowach.

UWAGA:
HC60NG powinien być instalowany i otwierany tylko przez
wykwalifikowanego instalatora.
OSTRZEŻENIE:
Urządzenie wrażliwe na ładunki elektrostatyczne! Nie
dotykać płytki drukowanej.

a. Palnik (reg. bezpośrednia)

b. Kocioł dwufunkcyjny

d. Zawór strefowy

c. Siłownik termiczny

e. Zawór strefowy

UWAGA: Podłączać zgodnie z lokalnymi wymaganiami
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić ograniczenia prądu (patrz schemat podłączeń HC80NG)

Regulator CM67z jest
urządzeniem radiowym i dla
lepszej pracy należy
instalować go w otwartej
przestrzeni przy zachowaniu
odległości przynajmniej 30 cm
od metalowych przedmiotów
włączając w to metalowe
osłony i przynajmniej 1 m od
urządzeń elektrycznych tj.
radio, telewizor, komputer itp.

Nie montować regulatora CM67z na metalowych ścianach.
Zaleca się zamontować skrzynkę przekaźnikową HC60NG przed zamontowaniem
regulatora CM67z.

A. TRYB NASTAW INSTALATORA
Tryb nastaw instalatora pozwala zmienić ustawienia regulatora aby dopasować go do konkretnych zastosowań i potrzeb użytkownika.

3. WBUDOWANY CZUJNIK TEMPERATURY

1.

CM67z zawiera wbudowany czujnik temperatury z możliwością jego
wykorzystania w określony sposób. Sposób działania czujnika jest określany
parametrem 7:tS w Trybie Nastaw
Instalatora.

NASTAWA PARAMETRÓW
Skrócony opis nastawy
np. OP = optymalizacja

Nr nastawy instalatora
(Nacisnąć
lub aby zmienić)
np. 1 = Optymalizacja

Przesunąć przełącznik
w pozycję OFF.
Nacisnąć i przytrzymać

7:tS=0 (ustawienie fabryczne)
Wbudowany czujnik jest nieaktywny – nie jest używany do regulacji ani
pomiarów

Kategoria 1 Nastaw
instalatora

i
i 4 razem.

7:tS=1 (Wbudowany czujnik jest używany
do pomiaru temperatury)

Nastawy fabryczne lub Nowy wybór
lub
(Nacisnąć
aby zmienić)
np. 1 = optymalizacja włączona
0 = optymalizacja wyłączona

Wybrany tryb nastaw
instalatora

Symbol wyświetlany obok temperatury
oznacza, że czujnik jest wykorzystywany
tylko do pomiaru temperatury pomieszczenia
a jej regulacja jest prowadzona bezpośrednio

lub
Nacisnąć
aby zmienić ustawienie
fabryczne.
Wyświetlacz będzie migał
wskazując zmianę która
została wykonana.

Nacisnąć
aby zatwierdzić
zmianę.
Wyświetlacz przestanie
migać wskazując, że
nowa wartość została
zapamiętana.

lub aby
Nacisnąć
przejść do następnego
parametru i powtarzać
kroki 3 i 4 w celu zmiany
nastaw.

Dopasować pozostałe ustawienia korzystając z tabeli nastaw
instalatora.

Po procedurze połączenia symbol
na HR80 jest wyłączony.

Aby wyjść z trybu nastaw instalatora przesunąć przełącznik w pozycję
Auto.

Po procedurze połączenia czerwona
dioda LED HC60NG się świeci, a
zielona miga raz co 3 sekundy.
Po procedurze połączenia czerwona
dioda LED HC60NG się świeci, a
zielona miga dwa razy co 3 sekundy.

2.

Nr nastawy

Zakres

Objaw (komunikat błędu)
Podczas połączania

Ust. fabryczne

Kategoria

Optymalizacja

1:OP

0 (wyłączona) / 1 (włączona)

0 (wyłączona)

1

Minimalny czas włączenia

2:Otg

1 (1) 5

1 min

1

Format czasu 12/24h
3:Cl
0 (24h) / 1 (12h)
Kasowanie programu
0 (program użytkownika) / 1 program
5:rP
czasowego / temperaturowego
fabryczny
Aby przejœæ do kategorii 2 Nastaw Instalatora nale¿y przycisn¹æ przycisk 2
0: (nieaktywny)
Wewnętrzny czujnik
1: (aktywny – tylko pomiar temperatury)
7: tS
temperatury
2: (aktywny – pomiar temperatury i regulacja)
Okresowy rozruch pompy
8:PE
0 (wyłączony) / 1 (włączony)

0 (24h)
0 (program
użytkownika)

1

0 (nieaktywny)

2

0 (wyłączony)

2

Ilość cykli pracy / h

9:Cr
10:St

Górny limit temperatury

11:UL

6 c/h
0 działanie
standardowe
30°C

2

Tryb działania

(3,6,9)
0 (standardowe działanie CM67z)
1 (CM67z skonfigurowany jako nadrzędny)
21 (1) 30

Dolny limit temperatury
Przesunięcie pomiaru
(temperatury)
Zakres proporcjonalności
Instrukcje w przypadku utraty
łączności
Użycie wbudowanego czujnika
temperatury
Funkcja Otwarte Okno dla
HR80

12:LL

5 (1) 16

5°C

2

13:tO

-3.0 (0,5) 3.0

0K

2

15:Pb

1,5 K
0 (przekaźnik
wyłączony)

2

0 (wyłączone)

2

20:tC

1.5 (0,5) 3,0
0 (przekaźnik wyłączony) / 1 (20% przekaźnik
włączony 80% przekaźnik wyłączony)
0 (tylko HR80) / 1 (tylko HC60NG) / 2 (oba
HR80 i HC60NG)
0 (wyłączona z1 i z2) / 1 (włączona tylko z1) /
2 (włączona tylko z2 / 3 (włączona z1 i z2)
0 (wyłączona z1 i z2) / 1 (włączona tylko z1) /
2 (włączona tylko z2 / 3 ( włączona z1 i z2)
0 (wyłączona / 1 (włączona)

3 (włączona z1 i
z2)
3 (włączona z1 i
z2)
1 (włączona)

2

21FS

0 (zmienione)/ 1 (fabryczne)

1 (fabryczne)

2

Lokalne sterowanie HR80
Zmiana czasu letni/zimowy
Przywrócenie nastaw
fabrycznych

16:IC
17:SU
18:Ho
19:HL

7:tS=2 (Wbudowany czujnik jest używany do pomiaru i regulacji
temperatury w pomieszczeniu w strefie 1)
CM67z musi być umieszczony w
strefie 1. Aby wybrać konfigurację należy
w parametrze 17:SU wybrać które z
urządzeń będzie używało temperaturę z
CM67z:
17:SU = 0 – tylko HR80 (nastawa fabryczna)
17:SU = 1 – tylko HC60NG (regulator zaworu strefowego), HR80 używa
własny, wbudowany czujnik
17:SU = 2 – oba HR80 i HC60NG

B. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

TABELA NASTAW INSTALATORA.
Parametr

przez HR80. Ze względu na umieszczenie CM67z i HR80 w innych
miejscach możliwa jest różnica między temperaturą nastawioną a
zmierzoną.

1

2
2

2

2
2

Możliwe przyczyny

Sposób usunięcia usterki

Niepoprawna lub niekompletna procedura
połączenia.
Zła lokalizacja CM67z podczas połączania.
Nieoprawna lub niekompletna procedura
połączenia.
Zła lokalizacja CM67z podczas połączania.
Została wykonana próba połączenia więcej
niż 4 urządzeń CM67z do urządzenia
HC60NG.

Powtórzyć procedurę połączania zgodnie z instr. montażu.
Powtórzyć procedurę połączania utrzymując dystans ok. 1m
pomiędzy CM67z i HR80
Powtórzyć procedurę połączania zgodnie z instr. montażu.
Powtórzyć procedurę połączania utrzymując dystans ok. 1m
pomiędzy CM67z i HR80
Nacisnąć i przytrzymać przycisk na HC60NG przez 15
sekund aby skasować pamięć. Powtórzyć całą procedurę
połączania dla tego HC60NG upewniając się, że nie więcej
niż 4 urządzenia są dołączane.
Zresetować dane połączenie w HC60NG naciskając i
przytrzymując przycisk przez 15 sekund. Powtórzyć całą
procedurę opisaną w rozdziale D:ZHV-2 Plan:
Uruchomienie.
Upewnićsię, że tylko jeden CM67z jest zdefiniowany jako
nadrzędny. Zresetować dane połączenie w HC60NG
naciskając i przytrzymując przycisk przez 15 sekund.
Powtórzyć całą procedurę opisaną w rozdziale D:ZHV-2
Plan: Uruchomienie.

Po procedurze połączenia czerwona
dioda LED HC60NG się świeci, a
zielona miga trzy razy co 3 sekundy.

Była wykonana próba krzyżowego połączenia
z urządzeniem, które nie wysłało sygnału.

Po procedurze połączenia czerwona
dioda LED HC60NG się świeci, a
zielona miga cztery razy co 3 sekundy.

Była wykonana próba dwóch systemów z
jednym HC60NG.

Podczas testowania
HR80 nie odbiera właściwej nastawy od
CM67z

Złe położenie CM67z
Brak danych połączenia w HR80
HR80 podłączony do złej strefy

Kocioł nie załącza się kiedy nastawa
HR80 jest „włączony”

Złe dane połączenia w HC80NG

Zielona dioda LED na HC60NG nie
miga co 5 sekund podczas testu
systemu
Podczas normalnego działania
Czerwona dioda LED na HC60NG
świeci się

Złe położenie

Czerwona dioda na HC60NG miga w
cyklu:2,5 sek. świeci, 2,5 sek. nie świeci

CM67z

HC60NG nie otrzymuje informacji: sygnał
radiowy jest blokowany (np. przez złą pozycję
CM67z) lub baterie CM67z są
wyczerpane.
HC60NG nie otrzymuje danych od jednego
(lub więcej) nadajników, ale wciąż otrzymuje
sygnał z innych. Sygnał radiowy jest
blokowany (np. przez złą pozycję CM67z)
lub CM67z i HR80 mają słabe baterie

Przemieścić CM67z i powtórzyć test
Powtórzenie procedury podłączania.
Powtórzenie procedury podłączania upewniając się, że
HR80 jest podłączony do właściwej strefy.
Powtórzyć procedurę podłączenia w CM67z z
kontrolerem kotła HC60NG lub kontrolerem zaworu
strefowego HC60NG
Przemieścić CM67z i powtórzyć test.

Przenieść CM67z z powrotem na miejsce gdzie
komunikacja jest pewna lub wymienić zużyte baterie.

Przenieść CM67z z powrotem na miejsce gdzie
komunikacja jest pewna lub wymienić zużyte baterie.

Test mocy sygnału dla HR80 (do wykonania tylko przez wykwalifikowanego instalatora.)
Aktywować tryb serwisowy w HR80 według opisu w rozdziale 5 Instrukcji montażu i obsługi HR80. Przesunąć przełącznik na CM67z do pozycji OFF. Nacisnąć
i PROG 2 aby wejść w tryb testowy. CM67z rozpocznie wysyłanie sygnału testowego, a HR80 będzie wysyłał całkowita ilość
jednocześnie przyciski
otrzymanych wiadomości i moc sygnału.

1

C. PODSTAWOWE USTAWIENIA I UPRAWNIENIA
Schemat ZAP
Dwu strefowy układ z HR80 regulującym strefę 1 i 2, bez regulacji kotła
6.

7.

Strefa 2

Strefa 1
8.

9.

Nacisnąć przycisk

Schemat ZHO
Dwustrefowy układ z głowicą sterującą regulującą strefą 1 i 2, ze sterowaniem kotłem
aby wysłać sygnał podłączania. Kiedy

powinien
sygnał podłączania jest odbierany prawidłowo symbol
pojawić się na stałe na wyświetlaczach wszystkich głowić HR80 w
strefie 1.
Pogrupować wszystkie głowice HR80 przeznaczone dla strefy 2 w
jednym miejscu. Nacisnąć przycisk podłączania aby włączyć tryb
podłączania (patrz schemat instalacyjny 1) . Kiedy HR80 jest w trybie

9.

Strefa 2

Strefa 1

podłączania symbol
miga na wyświetlaczu.
Nacisnąć przycisk
aby
przełączyć CM67z w tryb
podłączania dla strefy 2.
CM67z powinien wyświetlać:
Następnie należy wysłać sygnał podłączania naciskając przycisk
. Zrealizowanie podłączania jest sygnalizowane ciągłym

na wyświetlaczu głowicy HR80.
wyświetlaniem symbolu
Zamontować głowice na zaworach grzejnikowych postępując zgodnie
z instrukcją montażu HR80
11.
Przesunąć przełącznik CM67z w pozycję AUTO aby zacząć pracę
automatyczną regulatora zgodnie z fabrycznie nastawionym
programem.
Uwaga: Jeżeli istnieje potrzeba obsługi więcej niż dwóch stref, potrzebne są
dodatkowe regulatori CM67z.

10.

Schemat ZAP jest odpowiedni dla mieszkań i domów w których źródło ciepła
(kocioł lub wymiennik ciepła) jest sterowane przez niezależny system
automatyki. Jest odpowiedni do wszystkich sposobów rozdziału ciepła w
budynku (poziome rozprowadzenie i rozdzielacze na każdą strefę).
Aby ustawić dwu strefowy system, z trzema grzejnikami będą potrzebne: 1x
CM67z, 3x HR80
URUCHOMIENIE
1.
Usunąć zabezpieczenie z zasobnika z bateriami do CM67z (patrz
rysunek 9 instrukcji montażu) i włożyć baterie do głowic sterujący
HR80.
2.
Przypisać HR80 do właściwych stref. Aby uprościć proces instalacji
można użyć dostarczonych etykiet do oznaczenia głowic pracujący w
strefach 1 i 2.
3.
Odłączyć moduły przyłączeniowe od wszystkich głowic sterujących
HR80 (patrz schemat instalacyjny 1)
4.
Zgromadzić wszystkie głowice przeznaczone dla strefy 1 razem i
ustawić w tryb podłączania naciskając przycisk podłączający (patrz
punkt 1 Instrukcji montażu). Kiedy HR80 jest w trybie podłączania
symbol
miga na wyświetlaczu.
Przesunąć przełącznik
CM67z do położenia OFF.
Nacisnąć jednocześnie
i
przyciski TEMP
PROG1 aby wejść w tryb
podłączania strefy 1.
CM67z powinien wyświetlać:

5.

TESTOWANIE SYSTEMU
Zaleca się wykonanie testu systemu przed zamontowaniem wspornika na
ścianie.
Umieścić CM67z (używając podstawki) najbliżej miejsca w którym będzie
zamontowane zgodnie z rysunkiem 11 na instrukcji montażu.
Regulator CM67z do głowic grzejnikowych HR80
1.
Przesunąć przełącznik na CM67z w pozycję AUTO. Ustawić
temperaturę na 5°C naciskając przycisk
. Nacisnąć
przycisk
aby wybrać strefę 2 i ustawić temperaturę na 30°C
naciskając przycisk
.
2.
Sprawdzić wszystkie HR80 w strefie pierwszej czy odebrały
temperaturę 5°C i w strefie 2 czy odebrały temperaturę 30°C
(odczekać 4 minuty aby HR80 odebrały nastawy).
3.
Powtórzyć kroki 2 i 3 wybierając inne temperatury.
4.
Aby zakończyć test należy przesunąć przełącznik do pozycji OFF a
następnie na pozycję AUTO.
5.
Zainstalować CM67z na ścianie (jeżeli jest taka potrzeba)

Schemat ZHO jest odpowiedni dla domów lub mieszkań z indywidualnym
źródłem ciepła (kotły). Jest odpowiedni dla wszystkich sposobów rozdziału
ciepła w budynku (poziome rozprowadzenie lub rozdzielacze na każdą strefę).
Aby zrealizować dwustrefową instalację z 5 grzejnikami i regulatoriem kotła
potrzeba: 1 x CM67z, 5 x HR80, 1 x HC60NG
URUCHOMIENIE
1.
Usunąć zabezpieczenie z zasobnika z bateriami do CM67z (patrz
rysunek 9 instrukcji montażu) i włożyć baterie do głowic sterujący
HR80.
2.
Przypisać HR80 do właściwych stref. Aby uprościć proces instalacji
można użyć dostarczonych etykiet do oznaczenia głowic pracujący w
strefach 1 i 2.
3.
Odłączyć moduły przyłączeniowe od wszystkich głowic sterujących
HR80 (patrz Instrukcja montażu punkt 1)
4.
Zgromadzić wszystkie głowice przeznaczone dla strefy 1 razem i
ustawić w tryb podłączania naciskając przycisk podłączania (patrz
punkt 1 Instrukcji montażu). Kiedy HR80 jest w trybie podłączania
5.

6.

7.

8.

symbol
miga na wyświetlaczu.
Przesunąć przełącznik
CM67z do położenia OFF.
Nacisnąć jednocześnie
przyciski TEMP
i
PROG 1 aby wejść w tryb
podłączania strefy 1.
CM67z powinien wyświetlać:
aby wysłac sygnał podłączania. Kiedy
Nacisnąć przycisk
sygnał podłączania jest odbierany prawidłowo symbol
powinien
pojawić się na stałe na wyświetlaczach wszystkich głowić HR80 w
strefie 1.
Zebrać wszystkie głowice HR80 przeznaczone dla strefy 2 w jednym
miejscu. Nacisnąć przycisk podłączania aby włączyć tryb podłączania
(patrz Instrukcja montażu punkt 1) . Kiedy HR80 jest w trybie

Następnie należy wysłać sygnał podłączania naciskając przycisk
. Zrealizowanie podłączania jest sygnalizowane ciągłym

wyświetlaniem symbolu
na wyświetlaczu głowicy HR80.
10.
Zamontować głowice na zaworach grzejnikowych postępując zgodnie
z instrukcją montażu HR80.
11.
Zainstalować i podłączyć okablowanie do regulatora kotła HC60NG.
Czerwona dioda będzie migać w cyklu 0,1 sek. wł./0,9 sek. wył.
UWAGA: Jeżeli dioda nie miga zgodnie z opisem powyżej, przycisnąć i
przytrzymać przycisk przez 15 sekund w celu usunięcia wszystkich danych
podłączeniowych z pamięci.
12.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk na regulatoru kotła HC60NG przez 5
sekund aby wejść w tryb podłączania. Czerwona dioda będzie migać
w cyklu 0,5 sek. wł./0,5 sek. wył.
13.
Włączyć tryb podłączania zgodnie z opisem w punkcie 4. Nacisnąć
przycisk
na regulatoru
CM67z aby wejść w tryb
podłączania kotła.
Wyświetlacz będzie
pokazywał:
14.
Nacisnąć przycisk
aby wysłać sygnał podłączeniowy do regulatora kotła. Kiedy
informacja połączeniowa zostanie odebrana prawidłowo czerwona
dioda LED będzie wyłączona.
15.
Przesunąć przełącznik na regulatoru CM67z do pozycji AUTO.
TESTOWANIE SYSTEMU
Zaleca się wykonanie testu systemu przed zamontowaniem wspornika na
ścianie.
Umieścić CM67z (używając podstawki) najbliżej miejsca w którym będzie
zamontowane zgodnie z punktem 11 Instrukcji montażu.
Regulator CM67z do głowic grzejnikowych HR80
1.
Przesunąć przełącznik na CM67z w pozycję AUTO. Ustawić
.
temperaturę w strefie 1 na 5°C naciskając przycisk
Nacisnąć przycisk
aby wybrać strefę 2 i ustawić temperaturę
na 30°C naciskając przycisk
.
2.
Sprawdzić wszystkie HR80 w strefie 1 czy odebrały temperaturę 5°C
i w strefie 2 czy odebrały temperaturę 30°C (odczekać 4 minuty aby
HR80 odebrały nastawy).
3.
Powtórzyć kroki 2 i 3 wybierając inne temperatury.
Głowica sterująca HR80 do regulatora kotła HC60NG
1.
Przesunąć przełącznik na regulatoru CM67z do pozycji AUTO.
Ustawić temperaturę z strefie i w strefie 2 na 5°C naciskając przycisk
(i używając przycisku
do przełączania między
strefami).
2.
Ustawić pokrętła na wszystkich HR80 na pozycję OFF.
3.
Ustawić pokrętło na pierwszym HR80 na pozycję ON. Zielona dioda
LED na HC60NG powinna się włączyć.
4.
Ustawić pokrętło z powrotem na pozycję OFF i upewnić się, że
zielona dioda LED na regulatoru kotła HC60NG zgasła.
5.
Powtarzać kroki 3 i 4 dla wszystkich HR80 w instalacji.
6.
Przesunąć przełącznik CM67z na pozycję OFF a potem z
powrotem na pozycję AUTO.
7.
Wyzerować i przywrócić ustawienia fabryczne we wszystkich
głowicach sterujących HR80 usuwając i wkładając baterie w każdym.
8.
Zainstalować CM67z na ścianie (jeżeli jest taka potrzeba)

miga na wyświetlaczu.
podłączania symbol
aby
Nacisnąć przycisk
przełączyć CM67z w tryb
podłączania dla strefy 2.
CM67z powinien wyświetlać:

D. ZAAWANSOWANE USTAWIENIA I UPRAWNIENIA
Schemat ZHV
2 strefowy system z zaworem strefowym regulującym strefę pierwszą, głowicą HR80 regulującą strefę 2, ze sterowaniem
kotłem

Strefa 2

Strefa 1

Schemat ZHV jest odpowiedni dla domów z indywidualnym źródłem ciepła.
Plan ZHV może być wykorzystany to regulacji zaworu strefowego w części
domu i pojedynczych grzejników w pozostałej części instalacji.
Do sterowania dwu strefową instalacją z jednym zaworem strefowym, 4
grzejnikami i regulatoriem kotła potrzeba: 1 x CM67z, 2 x HR80, 2 x
HC60NG.
URUCHOMIENIE
1.
Usunąć zabezpieczenie z zasobnika z bateriami do CM67z (patrz
rysunek 9 instrukcji montażu) i włożyć baterie do głowic sterujący
HR80.
2.
Wejść w tryb ustawień instalatora i ustawić parametry: 10:St = 1,
17:SU = 1 lub 2 (patrz punkt 3 WBUDOWANY CZUJNIK
TEMPERATURY).
3.
Zamontować i podłączyć regulator zaworu strefowego HC60NG
zgodnie z instrukcją montażu, planem układu stref i schematem
okablowania. Czerwona dioda będzie migać w cyklu 0,1 sek. wł./0,9
sek. wył.
UWAGA: Jeżeli dioda nie miga zgodnie z opisem powyżej, przycisnąć i
przytrzymać przycisk przez 15 sekund w celu usunięcia wszystkich danych
podłączeniowych z pamięci.
4.
Przycisnąć i przytrzymać przycisk regulatora zaworu strefowego
HC60NG przez 5 sekund aby przejść do trybu podłączania.
Czerwona dioda będzie migać w cyklu 0,5 sek. wł./0,5 sek. wył.
5.
Przesunąć przełącznik na CM67z do pozycji OFF. Nacisnąć
jednocześnie przyciski
i PROG 1
aby wejść do trybu
podłączania dla strefy 1.
CM67z powinien
wyświetlać:
aby wysłać sygnał przyłączeniowy.
6.
Nacisnąć przycisk
Kiedy informacja połączeniowa zostanie odebrana prawidłowo
czerwona dioda LED będzie wyłączona.
7.
Nacisnąć przycisk
aby przełączyć CM67z w
tryb podłączania strefy 2.
CM67z powinien
wyświetlać:
8.
Zgromadzić wszystkie głowice przeznaczone dla strefy 1 razem i
ustawić w tryb podłączania naciskając przycisk podłączający (patrz
punkt 1 Instrukcji montażu). Kiedy HR80 jest w trybie podłączania
9.

miga na wyświetlaczu.
symbol
.
Wysłać sygnał podłączeniowy naciskając przycisk
Prawidłowe podłączenie jest sygnalizowane ciągłym świecenie

10.

na wyświetlaczu.
symbolu
Zamontować głowice na zaworach grzejnikowych postępując
zgodnie z instrukcją montażu HR80

11.

Zainstalować i podłączyć regulator kotła HC60NG. Czerwona dioda
będzie migać w cyklu 0,1 sek. wł./0,9 sek. wył.
UWAGA: Jeżeli dioda nie miga zgodnie z opisem powyżej, przycisnąć i
przytrzymać przycisk przez 15 sekund w celu usunięcia wszystkich danych
podłączeniowych z pamięci.
12.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk na regulatoru kotła HC60NG przez
5 sekund aby wejść w tryb podłączania. Czerwona dioda będzie
migać w cyklu 0,5 sek. wł./0,5 sek. wył.
13.
Włączyć tryb podłączania zgodnie z opisem w punkcie 4. Nacisnąć
przycisk
na regulatoru
CM67z aby wejść w tryb
podłączania kotła.
Wyświetlacz będzie
pokazywał:
14.
Nacisnąć przycisk
aby wysłać sygnał podłączeniowy do regulatora kotła. Kiedy
informacja połączeniowa zostanie odebrana prawidłowo czerwona
dioda LED będzie wyłączona.
15.
Przesunąć przełącznik na regulatoru CM67z do pozycji AUTO.
TESTOWANIE SYSTEMU.
Zaleca się wykonanie testu systemu przed zamontowaniem wspornika na
ścianie.
Umieścić CM67z (używając podstawki) najbliżej miejsca w którym będzie
zamontowane zgodnie z rysunkiem 11 na instrukcji montażu.
Regulator CM67z do głowic grzejnikowych HR80
1.
Przesunąć przełącznik na CM67z w pozycję AUTO.Nacisnąć
aby w strefie 2 ustawić temperaturę 5°C
przycisk
naciskając przycisk
.
2.
Sprawdzić wszystkie HR80 w strefie 2 czy odebrały temperaturę
5°C (odczekać 4 minuty aby HR80 odebrały nastawy).
3.
Powtórzyć kroki 1 i 2 wybierając inne temperatury.
Głowica sterująca HR80 do regulatora kotła HC60NG
1.
Przesunąć przełącznik na regulatoru CM67z do pozycji AUTO.
Ustawić temperaturę z strefie i i w strefie 2 na 5°C naciskając
(i używając przycisku
do przełączania
przycisk
między strefami).
2.
Ustawić pokrętła na wszystkich HR80 na pozycję OFF.
3.
Ustawić pokrętło na pierwszym HR80 na pozycję ON. Zielona dioda
LED na HC60NG powinna się włączyć.
4.
Ustawić pokrętło z powrotem na pozycję OFF i upewnić się, że
zielona dioda LED na regulatoru kotła HC60NG zgasła.
5.
Powtarzać kroki 3 i 4 dla wszystkich HR80 w instalacji.
6.
Wyzerować i przywrócić ustawienia fabryczne we wszystkich
głowicach sterujących HR80 usuwając i wkładając baterie w
każdym.
Regulator CM67z do regulatora kotła i zaworu strefowego HC60NG.
1.
Ustawić przełącznik na
regulatoru CM67z na pozycję
OFF. Nacisnąć jednocześnie
i
przyciski
PROG 2 aby wejść do trybu
testowania. Regulator
CM67z będzie wyświetlał:
2.
Zielona dioda na obu HC60NG powinna migać co 5 sekund
UWAGA: Wyjścia przekaźnikowe będą wyłączone.
3.
Ustawić przełącznik na CM67z na pozycję AUTO.
4.
Zainstalować mocowanie ścienne dla CM67z (jeżeli jest
wymagane).
Regulator CM67z do regulatora zaworu strefowego HC60NG
1.
Ustawić przełącznik CM67z na pozycję AUTO. Ustawić
temperaturę w strefie 1 na 5°C, a w strefie 2 na 30 °C (używając
do przełączania między strefami). Zielona dioda
przycisku
LED na regulatoru zaworu strefowego HC60NG powinna być
wyłączona.
UWAGA: Przełączenie regulatorowi kotła HC60NG może zająć do 4 minut.
Kocioł musi być włączony przed wykonaniem procedury.
2.
Ustawić temperaturę w strefie 1 na 30°C a w strefie 2 na 5°C.
Zielona dioda LED na regulatoru zaworu strefowego HC60NG
powinna się włączyć, a zielona dioda LED na regulatoru kotła
HC60NG powinna pozostać włączona.
3.
Ustawić temperaturę w strefie 1 na 5°C a w strefie 2 na 30°C.
Zielona dioda na regulatoru zaworu strefowego powinna się
wyłączyć, a na regulatoru kotła HC60NG powinna pozostać
włączona.

Schemat ZHV-2
Cztero strefowy system z zaworami strefowymi regulującymi strefy 1A i 1B, i głowicami sterującymi HR80 regulującymi
grzejniki w strefie 2A i 2B, i sygnałem zwrotnym od kotła.

Strefa 2A

Strefa 2B

Strefa 1 A

Strefa 1B

Schemat ZHV-2 jest odpowiedni dla domów z indywidualnym źródłem ciepła.
Instalacja może być wykorzystywana do regulacji dwóch zaworów strefowych
w części domu i dwóch grup grzejników w pozostałej części instalacji.
Aby zrealizować dwu strefową instalację z dwoma zaworami strefowymi,
czterem grzejnikami i regulatoriem kotła potrzeba: 2 x CM67z, 2 x HR80, 3
x HC60NG.
URUCHOMIENIE
1.
Usunąć zabezpieczenie z zasobnika z bateriami do CM67z (patrz
rysunek 9 Instrukcji montażu) i włożyć baterie do głowic sterujący
HR80.
2.
Postępować zgodnie z punktami 1 – 15 w „Schemacie ZHV –
URUCHOMIENIE” (na sąsiedniej stronie) dla obu jednostek
CM67z używanych w instalacji.
3.
Wejść w tryb ustawień instalatora dla CM67z(A) i ustawić
parametry: 10:St = 1 aby skonfigurować ten CM67z jako nadrzędny.
Należy się upewnić, że tylko jeden CM67z jest skonfigurowany
jako nadrzędny.
4.
Zamontować i podłączyć okablowanie regulatora kotła. Czerwona
dioda będzie migać w cyklu 0,1 sek. wł./0,9 sek. wył.
UWAGA: Jeżeli dioda nie miga zgodnie z opisem powyżej, przycisnąć i
przytrzymać przycisk przez 15 sekund w celu usunięcia wszystkich danych
podłączeniowych z pamięci.
Jednostka pomieszczeniowa A
5.
Przesunąć przełącznik na CM67z(A) do pozycji OFF. Nacisnąć
jednocześnie przyciski
i PROG 1
aby wejść do trybu
podłączania. Nacisnąć
aby wejść w
przycisk
tryb podłączania kotła.
CM67z(A) powinien wyświetlać:
6.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk na regulatoru kotła HC60NG przez
5 sekund aby wejść w tryb podłączania. Czerwona dioda będzie
migać w cyklu 0,5 sek. wł./0,5 sek. wył.
aby wysłać sygnał podłączeniowy do
7.
Nacisnąć przycisk
regulatora kotła. Kiedy informacja połączeniowa zostanie odebrana
prawidłowo czerwona dioda LED będzie wyłączona.
Jednostka pomieszczeniowa B
8.
Powtórzyć kroki 5 – 7 z urządzeniem CM67z(B)

Synchronizacja instalacji: Połączenie krzyżowe CM67z(A) z zaworem
strefowym podłączonym do CM67z(B)
9.
Przesunąć przełącznik na CM67z(A) na pozycję OFF. Nacisnąć
jednocześnie przyciski
i PROG 6
aby wejść w tryb
synchronizacji podłączania.
Regulator powinien
wyświetlać:
10.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk na regulatoru zaworu strefowego
HC60NG (B) przez 5 sekund aby wejść do trybu podłączania. Dioda
LED powinna migać w cyklu 0,5 sek. wł/0,5 sek. wył.
11.
Nacisnąć przycisk
aby wysłać sygnał podłączeniowy do
regulatora kotła. Kiedy informacja połączeniowa zostanie odebrana
prawidłowo czerwona dioda LED będzie wyłączona.
12.
Przesunąć przełącznik na obu regulatorach CM67z do pozycji
AUTO.
TESTOWANIE SYSTEMU.
Zaleca się wykonanie testu systemu przed zamontowaniem wspornika na
ścianie.
Umieścić CM67z (używając podstawki) najbliżej miejsca w którym będzie
zamontowane zgodnie z rysunkiem 11 na instrukcji montażu.
Regulator CM67z do głowic grzejnikowych HR80 (powtórzyć ten sam test
dla obu jednostek bezprzewodowych)
1.
Przesunąć przełącznik na CM67z w pozycję AUTO.Nacisnąć
przycisk
aby w strefie 2 ustawić temperaturę 5°C
.
naciskając przycisk
2.
Sprawdzić wszystkie HR80 w strefie 2 czy odebrały temperaturę
5°C (odczekać 4 minuty aby HR80 odebrały nastawy).
3.
Powtórzyć kroki 1 i 2 wybierając inne temperatury.
Głowica sterująca HR80 do regulatora kotła HC60NG
1.
Przesunąć przełącznik na regulatoru CM67z do pozycji AUTO.
Ustawić temperaturę z strefie i i w strefie 2 na 5°C naciskając
przycisk
(i używając przycisku
do przełączania
między strefami).
2.
Ustawić pokrętła na wszystkich HR80 na pozycję OFF.
3.
Ustawić pokrętło na pierwszym HR80 na pozycję ON. Zielona dioda
LED na HC60NG powinna się włączyć.
4.
Ustawić pokrętło z powrotem na pozycję OFF i upewnić się, że
zielona dioda LED na regulatoru kotła HC60NG zgasła.
5.
Powtarzać kroki 3 i 4 dla wszystkich HR80 w instalacji.
6.
Wyzerować i przywrócić ustawienia fabryczne we wszystkich
głowicach sterujących HR80 usuwając i wkładając baterie w
każdym.
Regulator CM67z do regulatora kotła i zaworu strefowego HC60NG.
1.
Ustawić przełącznik na
regulatoru CM67z(A) na
pozycję OFF. Nacisnąć
jednocześnie przyciski
i PROG 2 aby
wejść do trybu testowania.
Regulator CM67z (A) będzie wyświetlał:
2.
Zielona dioda na wszystkich HC60NG powinna migać co 5 sekund
UWAGA: Wyjścia przekaźnikowe będą wyłączone.
3.
Ustawić przełącznik na CM67z(B) na pozycję OFF. Nacisnąć
jednocześnie przyciski
i PROG 2 aby wejść do
trybu testowania.
Zielona dioda LED na regulatoru kotła HC60NG i regulatorach zaworów
strefowych HC60NG bezpośrednio połączone z CM67z powinny migać co 5
sekund.
4.
Ustawić przełączniki na obu CM67z na pozycję AUTO.
5.
Zainstalować mocowanie ścienne dla CM67z (jeżeli jest
wymagane).
Regulator CM67z do regulatorów zaworów strefowcyhc
Postępować zgodnie z kroaki 1 – 3 w „ Schemacie ZHV – Testowanie
instalacji – CM67z do regulatorów zaworów strefowych” (na sąsiedniej
stronie) dla obu jednostek CM67z wykorzystanych w instalacji.
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