
NFORMACJA TECHNICZNA
Regulator mieszacza MR 03

1. Przeznaczenie
Regulator mieszacza MR 03 jako dodatkowe wyposazenie kotla MICROMAT EC lub MIDIMAT HT sluzy
do sterowania ukladem zmieszania, pompa obiegu grzewczego z mieszaczem oraz pompa bezposredniego obiegu
grzewczego.

2. Dane techniczne

Zasilanie 230 VAC 50 Hz ( z kotla MICROMAT EC lL:bMIDIMAT HT )
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Czujnik temperatury zasilania S7: KTY 81-210 (PTC),

*mierzone pomiedzy dwoma kontaktami w urzadzeniu (czujniki sa wolne od uziemienia)

Sp. z 0.0.

157/1296
Materialy do stosowania
Systemy grzewcze - montaz

'fAWFE - Polonia

temperatura opór napiecie* na czujniku
[oC] [Q] - [V]

O 1630 1,88
5 1700 1.93
10 1772 1,98
15 1846 2,03
20 1922 2,08
25 2000 2,13
30 2080 2,18
35 2161 2,22
40 2245 2,27
50 2417 2,36
60 2597 2,45
70 2785 2,54
80 2980 2.62
90 3182 2.7
100 3392 2,78



3. Montaz na scianie

& Uwaga: Centralke sterownicza mieszacza umiescic
obiegowej ukladu grzewczego ze zmieszaniem..

Nalezy odkrecic 4 sruby na przedniej sciance regulatora mieszacza
(patrz rys. obok).

Nastepnie zdjac obudowe przednia. Mozna wykorzystac tylna scianke
regulatora jako szablon montazowy.

4. Instalacja i podlaczenia elektryczne

w miare bliskiej odleglosci od pompy

Schemat instalacji
RE2132

Nalezy podlaczyc regulator MR 03 wedlug podanego
obok schematu. Kable polaczeniowe biegna w wiazce -sa
odpowiednio opisane. Ich dlugosc ok. 140 cm.

Regulatory pokojowe RE2132 mozna
podlaczyc wg podanych ponizej konfiguracji:

Dwa sterowniki pokojowe. Indywidualne sterowanie
obiegiem grzewczym. Pierwszy sterownik
przeznaczony do sterowania bezposrednim
obiegiem grzewczym podlacza sie do kotla
MICROMAT EC wzgl. MIDIMAT HT; drugi
sterownik obiegu mieszacza podlacza sie do
sterownika
MR03

Mozliwe jest zastosowanie jednego sterownika
pokojowego do obu obwodów grzewczych;
powinien byc on podlaczony bezposrednio do kotla
MICROMAT EC wzgl. MlDIMAT HT.

Istnieje mozliwosc pracy ukladu bez zastosowania
regulatorów pokojowych RE. W tym przypadku
uklad grzewczy sterowany bedzie jedynie wedlug
warunków pogodowych oraz temperatury zasilania
i powrotu.
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5. Ustawienie krzywej ogrzewania obiegu grzewczego ze zmieszaniem.. Jesli nie bedzie instalowany czujnik temperatury zewnetrznej, nalezy przyjac do regulacji
temperature zewnetrzna równa O {JC Przy regulacji stalowllrtosciowej krzywe ogrzewania mw.za
zostac tak ustawione, by niezbedna minimalna temperatura zasilania przy temperaturze O{JCzostala
osiagnieta.

Punkt graniczny
Za pomoca czerwonego potencjometru ustawiasie temperaturezasilaniaw punkciegranicznym(-15 oC),za
pomocaniebieskiegowtzw. punkciekontrolnymprzytemperaturzena zewnatrzwynoszacej20 oC.

Ustawiony zakres temperatur granicznych 35°C...75 oC,srodkowa
pozycja 55°C (kat nachylenia 0,43...1,57; pozycja srednia l
w punkcie kontrolnym 20/20 oC)

Temperatura zasilania obiegu grzewczego z mieszaczem jest
ograniczona max do 55 oC. Nie ma mozliwosci ustawienia
wyzszej temperatury zasilania. Jesli przekreci sie czerwony
potencjometr w prawo, osiagnie sie maksymalna temperature
zasilania ale odpowiednio dla niskiej temperatury zewnetrznej.
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Funkcja ograniczenia nie zastepuje wymaganego ogranicznika maksymalnej temperatury IW
zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem.

Ustawienie punktu kontrolnego ogrzewania mieszacza (bezposrednio w kotle
grzewczym)
Jesli jest podlaczony sterownik mieszacza MR 03, mozna wtedy ustawic punkt kontrolny krzywych ogrzewania
w kotle MICROMAT EC wzgI. MIDIMAT HT:

Ustawiony zak res O°C...40 oC,

pozycja srednia 20 Oc.

Nacisnac przycisk RESET. W dolnym rzedzie wyswietlacza cieklokrystalicznego powinna sie pokazac
wskazanie temperatury z czujnika Tl.

Nastepnie nacisnac 3 x przycisk RESET. Na wyswietlaczu pojawi sie MI MIN. Obrócic teraz czerwony
potencjometr w kotle MICROMAT EC wzgl. MIDIMAT HT po to, by ustawic temperature. Na wyswietlaczu
pojawi sie po lewej poprzednia wartosc ustawionej temperatury i po prawej stronie nowa wprowadzana wartosc.

Zapamietac nowa wartosc poprzez nacisniecie przycisku kominiarskiego.

Dolne menu powinno zniknac automatycznie po 4 minutach. Osiagnie sie to samo po zwolnieniu przycisku
RESET.

6. Ustawienie krzywej ogrzewania bezposredniego obiegu grzewczego
Za pomoca czerwonego i nibieskiego potencjometru na tablicy sterowniczej kotla nastawia sie krzywe
ogrzewania bezposredniego obiegu grzewczego. Dokladna pocedura przdstawiona jest w instrukcji montazu,
uruchomienia i eksploatacji kotla grzewczego.
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li. Nie wolllo podlqczy': regulatora pokojowego w waria/lcie tylko w obwodzie z 11/ieswcze11/.

7. Schemat podlaczen elektrycznych
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Nalezy pamietac, ze w przelqcz/li/w D/L w kotle grzewczym tlstmvitllla jest lill/kcja fJ/Jllli{czcl/ill
.'iterownika mieszacza. Nalezy ustawic ilo.Vc uzywanych sterownikÓw fJo/wjmvyc/,l oraz Ivariltl/I Z
czujnikiem temperatury pokojowej lub z wdajnikiem zdalnego sterow~l1lia.

Zastrzega sie mozliwosc zmian: Stan 29, i 0.96
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