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Połączenie magistralne: 30 m
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Opcjonalnie:
zewn. zestyki bezpotencjałowe

Opcjonalnie:
zewn. zestyki bezpotencjałowe

Opcjonalnie:
zewn. pomieszczeniowy czujnik temp.

Czujnik temperatury
powietrza zasysanego

Przy poszczególnych elementach regulacji oidana jest ilość wymaganych żył 
przewodów włącznie z przewodem ochronnym.
*  układać przewód ekranowany (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), oddzielony od przewodów
    wysokonapięciowych
** układać ekranowane, skręcane parzyście przewody np. CAT5 (AWG23)
    lub co najmniej równoważne, oddzielone od przewodów wysokonapięciowych

Przy poszczególnych elementach regulacji oidana jest ilość wymaganych żył 
przewodów włącznie z przewodem ochronnym.
*  układać przewód ekranowany (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), oddzielony od przewodów
    wysokonapięciowych
** układać ekranowane, skręcane parzyście przewody np. CAT5 (AWG23)
    lub co najmniej równoważne, oddzielone od przewodów wysokonapięciowych

                V1 A
Funkcje: 

q Regulacja temperatury w pomieszcze-
       niach przez KaController
q Automatyczna regulacja wentylatora
q Manualne ustawienie stopnia
       obrotów wentylatora
q Program czasowy z 2 czasami włączeń
       i wyłączeń na dobę
q Opcja: zewnętrzny zestyk przełączny
       Eko/Dzień lub WŁ./WYŁ.
q Wysterowanie maks. 6 urządzeń 
       w grupie, proste, 2-żyłowe połączenie
       magistralne
q Adresowanie jest niepotrzebne
q Maks. 6 urządzeń w jednej regulacji
       pomieszczeniowej

                V1 B
Funkcje: 

q Funkcje jak wyżej
q Czujnik temperatury powietrza zasysanego 
       na urządzenie; każde urządzenie pracuje 
       z własną wartością rzeczywistą
       i nadrzędną wartością zadaną
q Opcjonalnie można też tylko urządzenie 
       prowadzące wyposażyć kratkę zasysającą
       powietrze
q Wskazówka: 
       skonfigurować funkcje płukania 
       oraz tryb ciągłej pracy wentylatora
       dla każdego urządzenia
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Połączenie magistralne: 30 m

Połączenie magistralne: 30 m

Maks. długość połączeń magistralnych: 300 m

Maks. długość połączeń magistralnych: 300 m
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Opcjonalnie:
zewn. zestyki bezpotencjałowe

Opcjonalnie:
zewn. zestyki bezpotencjałowe

Opcjonalnie:
zewn. pomieszczeniowy czujnik temp.

Przy poszczególnych elementach regulacji oidana jest ilość wymaganych żył 
przewodów włącznie z przewodem ochronnym.
*  układać przewód ekranowany (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), oddzielony od przewodów
    wysokonapięciowych
** układać ekranowane, skręcane parzyście przewody np. CAT5 (AWG23)
    lub co najmniej równoważne, oddzielone od przewodów wysokonapięciowych

Przy poszczególnych elementach regulacji oidana jest ilość wymaganych żył 
przewodów włącznie z przewodem ochronnym.
*  układać przewód ekranowany (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), oddzielony od przewodów
    wysokonapięciowych
** układać ekranowane, skręcane parzyście przewody np. CAT5 (AWG23)
    lub co najmniej równoważne, oddzielone od przewodów wysokonapięciowych

                V2 A
Funkcje: 

q Regulacja temperatury w pomieszcze-
       niach przez KaController
q Automatyczna regulacja wentylatora
q Manualne ustawienie stopnia
       obrotów wentylatora
q Program czasowy z 2 czasami włączeń
       i wyłączeń na dobę
q Opcja: zewnętrzny zestyk przełączny
       Eko/Dzień lub WŁ./WYŁ.
q Wysterowanie maks. 30 urządzeń 
       w grupie, proste, 2-żyłowe połączenie
       magistralne
q Adresowanie jest niepotrzebne
q Maks. 30 urządzeń w jednej regulacji
       pomieszczeniowej

                V2 B
Funkcje: 

q Funkcje jak wyżej
q Czujnik temperatury powietrza zasysanego 
       na pomieszczenie
q Wskazówka: 
       skonfigurować funkcje płukania 
       oraz tryb ciągłej pracy wentylatora
       dla każdego urządzenia

Regulacja pomieszczenia 1

Regulacja pomieszczenia 1

Karta CANbus

Karta CANbusCzujnik temperatury
powietrza zasysanego



                        V3
Funkcje: 

q Regulacja temperatury w pomieszcze-
       niach przez zewnętrzny system
       automatyzacji obiektu
q Wysterowanie przez sygnał
       sterujacy 0..10 V 
q Ilość urządzeń sterowanych sygnałem
       o..10 V jest zależna od wyjścia 
       analogowego sterownika centralnego
       
q Opór wewnętrzny płytki sterującej
       KaControl 20 kOhm 

Regulacja pomieszczenia 1

Sterownik 
centralny

w obiekcie
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Wysterowanie 0..10 V
0..3 V - WYŁ.
3..9 V - zawór WŁ.
4..9 V – wentylator 0..100 % 

Przy poszczególnych elementach regulacji oidana jest ilość wymaganych żył 
przewodów włącznie z przewodem ochronnym.
*  układać przewód ekranowany (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), oddzielony od przewodów
    wysokonapięciowych
** układać ekranowane, skręcane parzyście przewody np. CAT5 (AWG23)
    lub co najmniej równoważne, oddzielone od przewodów wysokonapięciowych



Regulator elektroniczny
Typ 3232100s16
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                V4
Funkcje: 

q Regulacja temperatury w pomieszcze-
       niach jak na wcześniejszych rysunkach
q Centralna obsługa z panelu: 
       - Programy czasowe
       - Ustawienie wartości zadanych
         dla każdego pomieszczenia
       - Przełączanie dzień/eko
         dla każdego pomieszczenia 
       - Ustawienie stopnia obrotów
         dla każdego pomieszczenia
       - Zapotrzebowanie ciepła 
       - Wskazanie usterki tylko od urządzeń
         prowadzących
q Obsługa pomieszczeń 
       także przez KaController

q Ograniczenia: 
       maks. 4 strefy regulacji 
       à maks. 24 aparaty grzewczo-went. 
q Maks. 6 urządzeń w jednej strefie, 
       maks. 30 m przewodów magistralnych!!
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Połączenie magistralne: 30 mPołączenie magistralne: 30 m Maks. długość połączeń magistralnych: 30 m Maks. długość połączeń magistralnych: 30 m
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Połączenie magistralne: 30 m
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Regulator elektroniczny
Typ 3232100s16

Zasilanie
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nie ciepła

                V4
Funkcje: 

q Regulacja temperatury w pomieszcze-
       niach jak na wcześniejszych rysunkach
q Centralna obsługa z panelu: 
       - Programy czasowe
       - Ustawienie wartości zadanych
         dla każdego pomieszczenia
       - Przełączanie dzień/eko
         dla każdego pomieszczenia 
       - Ustawienie stopnia obrotów
         dla każdego pomieszczenia
       - Zapotrzebowanie ciepła 
       - Wskazanie usterki tylko od urządzeń
         prowadzących
q Brak obsługi przez KaController
       Ważne: 
       niezbędne są pomieszczeniowe czujniki 
       temperatury (lub alternatywnie: czujniki
       temperatury na wlocie powietrza

q Ograniczenia: 
       maks. 4 strefy regulacji 
       à maks. 24 aparaty grzewczo-went. 
q Maks. 6 urządzeń w jednej strefie, 
       maks. 30 m przewodów magistralnych!!
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Regulator elektroniczny
Typ 3232100s16
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                V4
Funkcje: 

q Regulacja temperatury w pomieszcze-
       niach jak na wcześniejszych rysunkach
q Centralna obsługa z panelu: 
       - Programy czasowe
       - Ustawienie wartości zadanych
         dla każdego pomieszczenia
       - Przełączanie dzień/eko
         dla każdego pomieszczenia 
       - Ustawienie stopnia obrotów
         dla każdego pomieszczenia
       - Zapotrzebowanie ciepła 
       - Wskazanie usterki wszystkich urządzeń
q Obsługa pomieszczeń 
       także przez KaController

q Ograniczenia: 
       maks. 4 strefy regulacji 
       à maks. 24 aparaty grzewczo-went. 
q Maks. 6 urządzeń w jednej strefie, 
       maks. 30 m przewodów magistralnych!!
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