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2.2. A rendszer részegységeinek áttekintése

6

Részegység

Cikkszám

Vezetékes termosztát

RSHCESENT01

Vezetékes termosztát és szelepmozgató állítómű

3077024

Vezeték nélküli termosztát

RSHCESENT02

Vezeték nélküli termosztát és szelepmozgató állítómű

3077025

Vezetékes helyiségérzékelő

RSHCESENT03

Vezetékes helyiségérzékelő és szelepmozgató állítómű

3077027

Vezeték nélküli helyiségérzékelő

RSHCESENT04

Vezeték nélküli helyiségérzékelő és szelepmozgató állítómű

3077028

Vezeték nélküli termosztát infravörös padlóhőmérséklet-érzékelővel

3077004

Vezeték nélküli termosztát infravörös padlóhőmérséklet-érzékelővel és szelepmozgató állítómű

3077026

Fali keret termosztáthoz vagy érzékelőhöz

RSHCESENT06

Központi vezérlőegység (CCU) F csatlakozóval, 8 bemenet/16 kimenet

RSHCESENT07

Bővítőegység (EU-VFR) a központi vezérlőegységhez, 6 feszültségmentes relé

RSHCESENT09

Érintőképernyő az üzembe helyezéshez (LCD-200)

RSHCESENT10

Vezetékes kültéri érzékelő

RSHCESENT11

Vezeték nélküli kültéri érzékelő

RSHCESENT12

Antenna (háromtűs)

RSHCESENT13

Vezetékes padlóhőmérséklet-érzékelő

RSHCESENT14

Csőhőmérséklet-érzékelő rögzítőbilinccsel

4064150

Szelepmozgató állítómű 24 V NC (alapesetben zárt), 50 VA

RSHCE11

Sentio csatlakozókábel laptophoz (Windows)

4064828

Sentio szervomotor, háromjáratú, 24 V

4064829
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Üzembe helyezés az érintőképernyős modullal vagy

Kültéri külsőhőmérséklet-érzékelők

laptoppal
Kétféle külsőhőmérséklet-érzékelőt kínálunk, egy vezetékest
és egy vezeték nélkülit. Mindkettőnek ugyanaz a felhasználási
területe, és csupán abban különböznek, hogy miként
csatlakoznak a központi vezérlőegységhez.
Külsőhőmérséklet-érzékelőre akkor van szükség, ha a
padlófűtési vagy padlóhűtési rendszer egészében mért bármely
hőmérsékletet időjáráskövető módon kívánja szabályozni.
A Wavin is kínál ilyen lehetőséget, hogy nagyon hatékonyan
működhessen a rendszer, és hogy csökkenteni lehessen
az energiafogyasztást. A kültéri érzékelőt az épület északi
homlokzatán kell elhelyezni úgy, hogy ne érje közvetlen napfény.

Az érintőképernyős modul megkönnyíti a Sentio rendszer
üzembe helyezését. Egyazon modul több központi
vezérlőegységhez is használható. A rendszer mindennapos
használatához nincs szükség az érintőképernyőre, noha
többletinformációkkal szolgál a rendszer működéséről.
A rendszerbeállítást azonban az érintőképernyőn kell elvégezni.
Az érintőképernyő a csomagban található Ethernet-kábellel
csatlakoztatható a vezérlőegységhez.
Az üzembe helyezés elvégezhető laptoppal is. A CCU-200
vezérlőegység üzembe helyezéséhez például elegendő egy
laptop, amelyet a vezérlőegység USB-portjához kell csatlakoztatni.
A laptopon ugyanazok a funkciók állnak rendelkezésre, mint
az érintőképernyős modulon. A laptoppal végzett üzembe

Vezetékes vagy vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelő;

helyezéshez szükséges szoftver a www.wavin.com honlapról

a vezeték nélkülihez 2 darab CR123A típusú elemet adunk

tölthető le.
Külső antenna
A Sentio rendszer rádiójeleket használ az adatátvitelhez a
hasonló felhasználási célokra fenntartott frekvencián, ez pedig
interferenciával járhat. Habár ennek a valószínűsége nagyon kicsi,
bizonyos esetekben nem lehet zavarmentes rádiókapcsolatot
létesíteni. Külső antennával növelhető a központi vezérlőegység
és a perifériák közötti, vezeték nélküli kapcsolat hatótávolsága.
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Termosztát és érzékelő

Padlóhőmérséklet-érzékelő

Termosztátokkal és érzékelőkkel minden szükséges adat

A vezetékes termosztátok és érzékelők padlóhőmérséklet-

biztosítható a központi vezérlőegységgel szabályozni kívánt

érzékelővel is felszerelhetők olyan esetekben, amikor a túl

helyiségekről.

magas hőmérséklet okozta károk elkerüléséhez figyelni és/vagy
szabályozni kell a padló hőmérsékletét. A Sentio rendszerhez

A Sentio rendszerben a vezetékes és a vezeték nélküli változataik

padlóhőmérséklet-érzékelő is választható.

is megtalálhatók. A vezetékes perifériákat BUS-kábellel lehet
csatlakoztatni a központi vezérlőegységhez. A vezetékes

A termosztátok és az érzékelők a helyiség hőmérsékletét, a

termosztátokhoz és érzékelőkhöz emellett padlóhőmérséklet-

páratartalmat, valamint szükség esetén a padló hőmérsékletét

érzékelő is csatlakoztatható. A vezeték nélküli termosztát

mérik. A termosztátokon beállítható a helyiség-hőmérséklet, és

infravörös padlóhőmérséklet-érzékelővel is kérhető.

látható az adott helyiség állapota. Ezenfelül lehetőség van egyes
beállítások megváltoztatására vagy megadására. Ha a központi

A termosztátok és az érzékelők a helyiség hőmérsékletét,

vezérlőegységnek van internetkapcsolata, minden adat figyelhető

a páratartalmat, valamint szükség esetén a padló hőmérsékletét

a Sentio mobilappon keresztül, és az appal is elvégezhetők

mérik. A termosztátokon beállítható a helyiség-hőmérséklet,

ugyanazok a beállítások. Amennyiben érintőképernyős modul

és látható az adott helyiség állapota. Egyes beállításokat

csatlakozik a vezérlőegységhez, az említett beállításokon kívül

a végfelhasználó (speciálisabb beállítások esetén pedig a telepítő)

továbbiak is megadhatók.

is módosíthat vagy megadhat. Ha a központi vezérlőegységnek
van internetkapcsolata, minden adat figyelhető a Sentio
mobilappon keresztül, és az appal is elvégezhetők ugyanazok
a beállítások. Amennyiben érintőképernyős modul csatlakozik
a vezérlőegységhez, az említett beállításokon kívül továbbiak
is megadhatók.
A Sentio vezérlőegység kizárólag Sentio családbeli
termosztátokkal és érzékelőkkel működik. Más gyártók termékei
nem kompatibilisek a vezérlőegységgel.
60 mm-es fali keret használatakor külön keretbe helyezhető
a termosztát vagy az érzékelő, és a keret a teljes fali dobozt
körbefogja. A keretbe a Sentio család összes termosztátja és
érzékelője illeszkedik, még a padlóhőmérséklet-érzékelővel
szereltek is.

www.wavin.hu
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Termosztát

Érzékelő

Előremenő- és visszatérőhőmérséklet-érzékelő

Termosztát fali keretben

Minden központi vezérlőegységgel legfeljebb két teljes
keverőegység szabályozható.

A rendszerbe belépő víz hőmérsékletét előremenőhőmérsékletérzékelővel lehet mérni. Mivel ez az érzékelő méri az előremenő

A keverőegység előremenő ágának hőmérsékletét a

víz hőmérsékletét, illetve szavatolja a túlmelegedés elleni teljes

vezérlőegységhez csatlakoztatott előremenőhőmérséklet-

védelmet, kötelező beépíteni a rendszerbe. Ha nem építik be,

érzékelő méri. Ha az ITC (Inlet Temperature Control,

nem fog működni a rendszer.

előremenőhőmérséklet-szabályozás) funkciót tartalmazó profil
van kiválasztva, akkor visszatérőhőmérséklet-érzékelőt is be kell

Visszatérőhőmérséklet-érzékelő is beépíthető attól függően, hogy

építeni, és csatlakoztatni kell azt a vezérlőegységhez.

melyik profil van érvényben. Bizonyos profilokhoz kötelező ilyen
érzékelőt használni, a legtöbb profilhoz viszont nem előírás.

Az előremenőhőmérséklet-érzékelő a túlmelegedés ellen védő
elzárószerelvényként funkcionál, így óvva a rendszert a túl magas

Keverőegység és szelepmozgató állítóművek

hőmérsékletektől.

A központi vezérlőegység elküldi a szükséges jeleket a
keverőegység (például keringtetőszivattyú) és a szelepmozgató
állítóművek részegységeinek. A keringtetőszivattyú akkor
indul el, amikor bármelyik csatornán fűtési vagy hűtési igény
jelentkezik. Az osztó-gyűjtőre csak 24 voltos, alapesetben zárt
(NC) termoelektromos állítóművek szerelhetők fel. A központi
vezérlőegység és az EU-A bővítőegység csatlakozóvégeire
kimenetenként legfeljebb két állítóművet lehet bekötni.
Vezérlőegységenként (beleértve az EU-A bővítőegységet)
legfeljebb 16 állítómű használható.
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A központi vezérlőegység bemenetei és kimenetei

Funkció

Csatlakozóvégek
száma

Felirat

Szín

Leírás

1–8. termoelektromos állítómű

Állítóművenként 2

A1-A8

Elektromos kimenet egy vagy két termoelektromos állítóműhöz (egyenként 24 V, 1 W)

1. hőmérséklet-érzékelő

2

T1

10 kΩ-os NTC hőmérséklet-érzékelő bemenete, alapértelmezett külsőhőmérséklet-érzékelő
(nem a Sentio külsőhőmérséklet-érzékelője)

2/4. hőmérséklet-érzékelő

Érzékelőnként 2

T2/T4

10 kΩ-os NTC hőmérséklet-érzékelő bemenete, alapértelmezett előremenőhőmérséklet-érzékelő keverőegységekhez

3/5. hőmérséklet-érzékelő

Érzékelőnként 2

T3/T5

10 kΩ-os NTC hőmérséklet-érzékelő bemenete, alapértelmezett visszatérőhőmérséklet-érzékelő keverőegységekhez

ITC mód szervomotorjának 1. kimenete 3

S1

0–10 voltos kimenet vagy S+ kimenet a háromjáratú szervomotorhoz, a maximális terhelés 2 W (24 V)

24 V 2 W

C

Az ITC1 jelű szervomotor közös csatlakozóvége

S2

+24 V a 0–10 voltos szervomotorhoz vagy S- jel a háromjáratú szervomotorhoz, a maximális terhelés 2 W (24 V)

ITC mód szervomotorjának 2. kimenete 3

S3

0–10 voltos kimenet vagy S+ kimenet a háromjáratú szervomotorhoz, a maximális terhelés 2 W (24 V)

24 V 2 W

C

Az ITC2 jelű szervomotor közös csatlakozóvége

S4

+24 V a 0–10 voltos szervomotorhoz vagy S- jel a háromjáratú szervomotorhoz, a maximális terhelés 2 W (24 V)

IO1

Általános célú bemenet/kimenet (BE/KI); bemenet = 5 V, 5 mA, kimenet = nyitott kollektoros (O.C.) 100 mA

C

Az 1. általános célú I/O vég közös csatlakozóvége

IO2

Általános célú bemenet/kimenet (BE/KI); bemenet = 5 V, 5 mA, kimenet = nyitott kollektoros (O.C.) 100 mA

C

A 2. általános célú I/O vég közös csatlakozóvége

+U

+24 V a ROXi BUS-hoz, a legnagyobb kimeneti áramerősséget a teljesítményszabályozó állítja be

A

A típusú adatjel a ROXi BUS-hoz

B

B típusú adatjel a ROXi BUS-hoz

GN

A ROXi BUS földelése

AO

Analóg kimenet, 0–10 vagy +

GN

Az AO, a PO, a PI vagy a - közös csatlakozóvége

1. általános célú I/O vég

2. általános célú I/O vég

ROXi BUS bekötése

2

2

4

vezetékes Sentio-részegységekhez

0–10 voltos analóg kimenet

A teljesítményszabályozó (PWM) kimenete

PO

PWM-kimenet (100 Hz–5 kHz), a C jelű közös csatlakozóvéget az analóg kimenettel (AO) együtt használva

A teljesítményszabályozó (PWM) bemenete 1

PI

PWM-bemenet (100 Hz), a C jelű közös csatlakozóvéget az analóg kimenettel (AO) együtt használva

1. feszültségmentes relé

2

VFR1

Feszültségmentes relé (BE/KI), 24–230 V AC, 1 A

2. feszültségmentes relé

2

VFR2

Feszültségmentes relé (BE/KI), 24–230 V AC, 1 A

1. keringtetőszivattyú

3

P1

Az 1. keringtetőszivattyú BE/KI kimenete, 230 V AC, 1 A, a hálózati fázisra kötve

N

Az 1. szivattyú nullája, a hálózati nullára kötve

PE

Az 1. szivattyú védőföldelése, a hálózati földelésre kötve

P2

A 2. keringtetőszivattyú BE/KI kimenete, 230 V AC, 1 A, a hálózati fázisra kötve

N

A 2. szivattyú nullája, a hálózati nullára kötve

PE

A 2. szivattyú védőföldelése, a hálózati földelésre kötve

L

Hálózati áram, fázis

N

Hálózati áram, nulla

PE

Hálózati áram, föld

2. keringtetőszivattyú

1

3

Hálózati áram vagy tápegység

18
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Az EU-A bővítőegység bemenetei és kimenetei

Funkció

Csatlakozóvégek
száma

Felirat

9–16. termoelektromos állítómű

Állítóművenként 2

A9-A16

Elektromos kimenet egy vagy két termoelektromos állítóműhöz (egyenként 24 V, 1 W)

ROXi BUS bekötése

4

+U

+24 V a ROXi BUS-hoz, a legnagyobb kimeneti áramerősség 0,1 A

A

A típusú adatjel a ROXi BUS-hoz

B

B típusú adatjel a ROXi BUS-hoz

GN

A ROXi BUS földelése

vezetékes Sentio-részegységekhez

Szín

Leírás

Az EU-VFR bővítőegység bemenetei és kimenetei
Funkció

Csatlakozóvégek
száma

Felirat

VFR relé A/B

2/VFR

A/B

Szín

Leírás

Feszültségmentes relé kimenete, DC/AC, 24 V, mindegyik 1 A
Hasonló elektromos terhelésre, a nagyfeszültség és a kisfeszültség nem kombinálható.

VFR relé C–F

2/VFR

C-F

Feszültségmentes relé kimenete, 24–230 V AC, mindegyik 1 A

ROXi BUS bekötése

4

+U

+24 V a ROXi BUS-hoz, a legnagyobb kimeneti áramerősség 0,1 A

A

A típusú adatjel a ROXi BUS-hoz

B

B típusú adatjel a ROXi BUS-hoz

GN

A ROXi BUS földelése

vezetékes Sentio-részegységekhez

www.wavin.hu
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Az EU-208-A bővítőegységhez előírt maximális
kábelhosszúságok
Kábeltípus

AWG

CC-01

20

1 x 2 x 20 AWG 0,5

Ellenállás

Állítóművek

Maximális

Ω/km

száma

kábelhosszúság

38

4

30 m

8

15 m

4

70 m

8

30 m

4

100 m

8

50 m

mm2

1 x 2 x 24 AWG 0,2 mm2
Réz 1 mm2

17

Réz 1,5 mm²

15

18

12

Az EU-206-VFR bővítőegységhez előírt maximális kábelhosszúságok
Kábeltípus

AWG

CC-01

Ellenállás

Maximális

Ω/km

kábelhossz

20

38

100 m

17

18

200 m

1 x 2 x 20 AWG 0,5 mm2
1 x 2 x 24 AWG 0,2 mm2
Réz 1 mm2

A tápfeszültség legnagyobb engedélyezett feszültségesése 3 V (Umin = 21 V). Az adatkommunikációs kábelezés legnagyobb
engedélyezett összhosszúsága 200 méter, vagyis legfeljebb ennyi kábel lehet a teljes rendszerben.
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Vezetékes padlóhőmérséklet-érzékelő bekötése
A vezetékes termosztáthoz vagy érzékelőhöz vezetékes padlóhőmérsékletérzékelőt lehet csatlakoztatni. A bekötést a Tufh feliratú sárga
csatlakozóvégekre kell elvégezni.

Kültéri, vezetékes külsőhőmérséklet-érzékelő bekötése
A vezetékes külsőhőmérséklet-érzékelőt minden esetben a T1 feliratú
csatlakozóvégekre kell bekötni. Ha nincs szükség külsőhőmérsékletérzékelőre, vagy a vezeték nélküli változatot szeretné használni, ezekre
a csatlakozóvégekre semmi mást nem szabad bekötni.
Ha a Sentio családhoz való, vezeték nélküli kültéri hőmérséklet-érzékelőt épít
be a rendszerbe, nincs szükség kábelezésre, de el kell végezni a regisztrálást
a 4.4-es alfejezetben ismertetettek szerint. Amennyiben a Sentio rendszer
vezetékes kültéri érzékelőjét használja, akkor a BUS-kábellel kell azt bekötni,
és a 4.4-es alfejezet szerint ugyancsak regisztrálni kell.
Vezetékes padlóhőmérséklet-érzékelő bekötése

Kültéri, vezetékes külsőhőmérséklet-érzékelő bekötése

www.wavin.hu

Sentio Műszaki kézikönyv

29

Helyiséghőmérséklet-szabályozás fűtési módban
Ha fűtési módban üzemel a rendszer, és padlóhőmérséklet-érzékelők is küldenek adatokat a helyiségtermosztátoknak vagy az érzékelőknek,
három helyiséghőmérséklet-szabályozási típus közül választhat.
1. Szabályozás a belső léghőmérséklet alapján
2. Szabályozás a belső léghőmérséklet alapján padlóhőmérséklet-alapú korlátozással
3. Szabályozás a padlóhőmérséklet alapján
1. Belső léghőmérséklet szerinti szabályozás:
• Választható üzemmódok: Manual, Eco, Comfort, Extra comfort, Holiday és Standby (vagyis Manuális, Gazdaságos, Komfortos,
Nagyon komfortos, Szabadság és Készenlét)
• A padlóhőmérséklet-érzékelő le van tiltva
• A helyiség hőmérsékletét kizárólag a helyiségtermosztátokban vagy az érzékelőben található léghőmérséklet-érzékelő szabályozza
2. Belső léghőmérséklet és padlóhőmérséklet szerinti szabályozás:
Választható üzemmódok: Manual, Comfort, Extra comfort és Holiday
• A padlóhőmérséklet-érzékelő engedélyezve van
• A padlóhőmérséklet elsőbbséget élvez a helyiség-hőmérséklettel szemben
• Amíg a padló hőmérséklete a Low floor temp limit (Padlóhőmérséklet alsó határértéke) és a High floor temp limit (Padlóhőmérséklet
felső határértéke) beállítás értéke között van, a szabályozás a helyiség-hőmérséklet alapján történik.
• Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket, de a padló hőmérséklete még alacsonyabb a Low floor temp limit beállítás
értékénél, a rendszer mindaddig tovább fűt, amíg a padlóhőmérséklet el nem éri a Low floor temp limit beállítás értékét.
• Ha a helyiség hőmérséklete még nem érte el a beállított értéket, a padló hőmérséklete viszont meghaladta a High floor temp limit
beállítás értékét, a rendszer leállítja a fűtést. A fűtés akkor fog újból beindulni, amikor a padló hőmérséklete a High floor temp limit
beállítás értéke alá esik.
Eco és Standby üzemmód:
• A padlóhőmérséklet-érzékelő engedélyezve van
• A Low floor temp limit beállítást nem veszi figyelembe a rendszer
• A padlóhőmérséklet elsőbbséget élvez a helyiség-hőmérséklettel szemben
• Amíg a padló hőmérséklete a High floor temp limit beállítás értéke alatt van, a helyiség hőmérsékletét kizárólag
a helyiségtermosztátokban vagy az érzékelőben található léghőmérséklet-érzékelő szabályozza.
• Ha a helyiség hőmérséklete még nem érte el a beállított értéket, a padló hőmérséklete viszont meghaladta a High floor limit beállítás
értékét, a rendszer leállítja a fűtést. A fűtés akkor fog újból beindulni, amikor a padló hőmérséklete a High floor temp limit beállítás
értéke alá esik.
3. Padlóhőmérséklet szerinti szabályozás:
• Választható üzemmódok: Manual, Eco, Comfort, Extra comfort és Hotel (Szálloda)
• A padlóhőmérséklet-érzékelő engedélyezve van
• A helyiség-hőmérsékletet csak a padlóhőmérséklet-érzékelő szabályozza
• A rendszer nem használja a belső léghőmérsékletet a hőmérséklet szabályozásához, csupán tájékoztató adatként jelenik meg a
helyiségtermosztát kijelzőjén, az LCD-200 modul érintőképernyőjén és a mobilappban
• A beállított padlóhőmérséklet nem lehet alacsonyabb, mint a Low floor temp limit beállítás értéke plusz 1 °C
• A beállított padlóhőmérséklet nem lehet magasabb, mint a High floor temp limit beállítás értéke mínusz 1 °C

www.wavin.hu
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Leírás

Menü

Választható beállítások

Gyári alapérték

Megjegyzések

Hőmérséklet-

TREG

AIR

AIR

Léghőmérséklet szerinti

(OFF)

szabályozási típus

szabályozás
A+F

(Csak padlóhőmérsékletérzékelővel összekapcsolt
termosztát vagy érzékelő
esetén.)

(ON)

Léghőmérséklet szerinti szabályozás
padlóhőmérséklet-alapú korlátozással

FLR

(REG)

Padlóhőmérséklet szerinti
szabályozás

Felhasználó által választható

T-LO

+6 °C – T-HI

10,0 °C

léghőmérséklet-tartomány

T-HI

T-LO – +40 °C

30,0 °C

Padlóhőmérséklet

FL-LO

6–40 °C

22 °C

alsó határértéke (minimum)

Lépésköz: 1 °C

Lépésköz: 0,5 °C, 22 °C =
komfortos érzés járólapon
Fűtéshez: Eco, Comfort és
Extra comfort üzemmódban
Nem használatos:
Hűtéshez

Padlóhőmérséklet

FL-HI

6–40 °C

felső határértéke (maximum)

27 °C

Lépésköz: 0,5 °C, 27 °C =
padlóhőmérséklet egészségügyi
határértéke Szabály: FL-LO < FL-HI
Fűtéshez: Eco, Comfort és Extra
comfort üzemmódban
Nem használatos: Hűtéshez

A szabályozni kívánt helyiségben engedélyezett legalacsonyabb

a központi vezérlőegységgel létesített kapcsolatot is. Ha nem

és legmagasabb levegő- és padlóhőmérséklet a termosztáton

érkezik válasz a vezérlőegységtől (mert például túl messze van

keresztül is beállítható. Mindez előzetesen is elvégezhető a Sentio

a termosztát vagy ki van kapcsolva a vezérlőegység), a termosztát

mobilappban vagy az érintőképernyőn.

visszaáll nem regisztrált állapotúvá.

Mind a termosztátokban, mind az érzékelőkben van fényérzékelő,

Amennyiben másik központi vezérlőegységhez kell csatlakoztatni

amely a környezet megvilágításának függvényében kellő

valamely termosztátot, akkor előbb le kell választani arról,

fényerejűre állítja a kijelzőt, így azt közvetlen napfényben

amelyikben jelenleg regisztrálva van. Ha nem áll rendelkezésre az

és fényszegény helyen is jól lehet látni. A fényerő az egyéni

érintőképernyős modul, a leválasztás elvégezhető a termosztát

igényeknek és a helyi viszonyoknak megfelelően is testre

alaphelyzetbe állításával úgy, hogy közben ne legyen kapcsolata

szabható. Öt megvilágítási erősség közül lehet választani: az 1-es

azzal a központi vezérlőegységgel, amelyikben regisztrálva van.

érték a leghalványabb, az 5-ös érték a legerősebb megvilágítást

A regisztráció törlése (azaz a leválasztás) az LCD-200 modul

jelöli. Arra is lehetőség van, hogy a leggyengébb megvilágítás

nélkül, pusztán a központi vezérlőegység vagy a bővítőegység

legyen egyben a kívánt legerősebb is. Ha a legalacsonyabb szint

gombjaival is lehetséges. Ezt a módszert javasoljuk (az AC-116

megegyezik a legmagasabbal, nem történik automatikus fényerő-

eszközön elvégzett lépésekhez hasonlóan).

beállítás. Ezenkívül a termosztát összes beállítása visszaállítható
a gyári alapértékekre. A visszaállítás közben a rendszer ellenőrzi
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Az üzemmód bekapcsolásához válassza az érintőképernyőn

Bekapcsolás

az adott helyiség neve melletti nyílikont, majd a Settings >
Thermostat lock > Hotel mode (Beállítások > Termosztát zárolása

Mielőtt áram alá helyezné a rendszert, ellenőrizze a

> Szálloda mód) lehetőséget.

vezérlőegységek bekötésének helyességét, és hogy visszarakta-e
az előlapjukat. Dugja be a tápkábelt a konnektorba, és kapcsolja

4.2. Üzembe helyezés

be a rendszert.

A felszerelés és a bekötés elvégzése után kész a rendszer

4.3. Profil kiválasztása

vezetékezése, és tovább lehet lépni a telepítés következő fázisára,
a beállításra. Ennek első lépése a rendszer üzembe helyezése.

Bekapcsol a rendszer. Ha csatlakoztatott egy Sentio

Az üzembe helyezés során be kell állítani a hardverprofilt,

érintőképernyős modult vagy egy laptopot a Sentio

regisztrálni kell az összes termosztátot és érzékelőt, valamint meg

csatlakozókábellel, akkor az érintőképernyőn vagy a windowsos

kell adni minden szükséges rendszerbeállítást.

laptopra telepített Sentio szoftverben végezheti el a
rendszerbeállítás további lépéseit.

Az üzembe helyezés elvégezhető az érintőképernyős modullal
vagy a központi vezérlőegységhez csatlakoztatott laptoppal is.

Válassza az érintőképernyőn vagy a szoftverben a System >

Ez utóbbihoz a külön megvásárolható Sentio csatlakozókábelt kell

Installer settings > Hardware profile > Change profile (Rendszer

használnia. A (windowsos) szoftver a Wavin honlapjáról tölthető

> Telepítői beállítások > Hardverprofil > Profilválasztás)

le. Látogasson el a www.wavin.com honlapra, és keressen rá

menüpontot, és válassza ki a rendszerhez leginkább illő

a Sentio szóra.

hardverprofilt. Az alábbi táblázat felsorolja az összes választható
profilt. A lista gyakran frissül majd, ezért érdemes felkeresni

Előremenőhőmérséklet-szabályozás (ITC) használatakor javasolt

a Sentio honlapját is, ahonnan letölthető a frissített profillistát

külön érintőképernyős modult beszerezni a rendszerhez, hogy

tartalmazó legújabb műszaki kézikönyv. Válassza ki a megfelelő

hatékonyabb lehessen annak figyelése.

profilt, és válassza a Next (Tovább) gombot. A rendszer
újraindulása után megkezdheti az új perifériák regisztrálását.

Profil száma

Felhasználási terület rövid leírása

Teljes leírást
adó fejezet

1.0

Padlófűtés távfűtéssel:

4.7

1.0.1

Padlófűtés távfűtéssel és használatimelegvíz-termeléssel

4.7

1.1

Padlófűtés hőtermelővel vagy hőszivattyúval (BE/KI jel):

4.6 és 4.8

1.1.1

Padlófűtés hőtermelővel vagy hőszivattyúval és használatimelegvíz-termeléssel

4.6 és 4.8

1.2

Padlófűtés kondenzációs hőtermelővel (0–10 voltos szabályozás):

4.8

1.3.1

Padlófűtés távfűtéssel és egy ITC-körrel (előremenőhőmérséklet-szabályozás):

4.7

1.3.2

Padlófűtés távfűtéssel és két ITC-körrel

4.7

2.2.1

Padlófűtés hőtermelővel vagy hőszivattyúval (BE/KI, vagy azzal egyenértékű jel) és egy ITC-körrel

4.6 és 4.8

2.2.2

Padlófűtés hőtermelővel vagy hőszivattyúval (BE/KI, vagy azzal egyenértékű jel) és két ITC-körrel

4.6 és 4.8

3.3.0

Padlófűtés vagy padlóhűtés hőszivattyúval, a fűtés és a hűtés közötti

4.6

manuális átkapcsolással:
3.3.1

www.wavin.hu
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Válassza az érintőképernyős modulon vagy a windowsos

Az érintőképernyő a sorozatszámával is regisztrálható.

szoftverben a System > Actions > Enrol components > Global

A sorozatszám a rajta lévő matricán található.

component (Rendszer > Műveletek > Részegységek regisztrálása
> Globális részegység) menüpontot. Válassza a Next gombot,

Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

koppintson a külsőhőmérséklet-érzékelő sorozatszámára, válassza

a System > Actions > Enrol components > Global component

ismét a Next gombot, és megtörténik az érzékelő regisztrálása.

(Rendszer > Műveletek > Részegységek regisztrálása > Globális
részegység) menüpontot. Válassza a Next gombot, koppintson

Miután regisztrálta az érzékelőt, tudatnia kell a rendszerrel, hogy

az érintőképernyő sorozatszámára, válassza ismét a Next gombot,

külsőhőmérséklet-érzékelőt szeretne használni. Válassza a System

és megtörténik az érintőképernyő regisztrálása.

> Installer settings > Set outdoor temperature source (Rendszer
> Telepítői beállítások > Külsőhőmérséklet-jelforrás beállítása)

Helyi perifériák regisztrálása

menüpontot, és válassza az On (Bekapcsolva) beállítást.
A rendszer működéséhez elengedhetetlen a helyi perifériák
Kültéri, vezetékes külsőhőmérséklet-érzékelő regisztrálása

központi vezérlőegységben vagy EU-A bővítőegységben való
regisztrálása.

Végezze el a következő lépéseket:
A helyi részegységek regisztrálásának szabályai
1. Nyomja meg egyszer a központi vezérlőegység Balra gombját.
Pirosan villogni kezd a periféria regisztrálását jelző LED.

Legfeljebb 24, vezetékes vagy vezeték nélküli részegység
regisztrálható a központi vezérlőegységben. Több részegység

2. Szerelje össze a külsőhőmérséklet-érzékelőt. Miután

is regisztrálható ugyanarra a csatornára, de az elsőként

visszahelyezte az előlapját, majd BUS-kábellel csatlakoztatta

regisztrált részegység csak termosztát lehet. Ha több

az érzékelőt a központi vezérlőegységhez, bekapcsol

csatornára is regisztrálja ugyanazt a termosztátot, a csatornák

a tanulómód, és a vezérlőegység felismeri az érzékelőt.

összekapcsolódnak, és egy csatornaként viselkednek.

A vezérlőegység perifériaregisztrálást jelző LED-je pirosan

Amennyiben később újabb termosztátot vagy érzékelőt regisztrál

villogásról folyamatosan világító zöld fényre vált.

az összekapcsolt csatornák valamelyikére, akkor a termosztát vagy
az érzékelő az összekapcsolt csatornák mindegyikén regisztrálva

A külsőhőmérséklet-érzékelő a sorozatszámával is regisztrálható.

lesz.

A sorozatszám a rajta lévő matricán található.
Vezeték nélküli helyiségtermosztátok regisztrálása
Válassza az érintőképernyős modulon vagy a windowsos
szoftverben a System > Actions > Enrol components > Global

Igény szerint többféle módon is regisztrálhatja a vezeték nélküli

component (Rendszer > Műveletek > Részegységek regisztrálása

helyiségtermosztátokat.

> Globális részegység) menüpontot. Válassza a Next gombot,
koppintson a külsőhőmérséklet-érzékelő sorozatszámára, válassza

Az alábbi lépésekkel az érintőképernyő nélkül végezheti el

ismét a Next gombot, és megtörténik az érzékelő regisztrálása.

a regisztrálást:

Érintőképernyős modul regisztrálása

1. Válassza ki azt a csatornát, amelyre regisztrálni szeretné
a termosztátot: nyomja meg egymás után többször a központi

Az érintőképernyő regisztrálása általában automatikusan történik.

vezérlőegység vagy az EU-A bővítőegység Balra vagy Jobbra

Végezze el az alábbi lépéseket:

gombját, amíg pirosan villogni nem kezd a regisztrálást jelző
LED.

1. Nyomja meg egyszer a központi vezérlőegység Balra gombját.
Pirosan villogni kezd a periféria regisztrálását jelző LED.

2. Helyezze be az elemeket a termosztátba. Miután megtörtént
a termosztát regisztrálása a vezérlőegységben, megjelenik

2. Koppintson az érintőképernyőn a Learn (Tanulómód) gombra.
A vezérlőegység perifériaregisztrálást jelző LED-je pirosan

a termosztáton a csatorna száma, amelyet az Enrolment OK
(Regisztrálás rendben) jelzés követ.

villogásról folyamatosan világító zöld fényre vált.
VAGY
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3. Érintse meg a termosztát érintőfelületét, és tartsa nyomva

3. Érintse meg az érzékelő érintőfelületét, és tartsa nyomva

addig, amíg meg nem jelenik a csatorna száma, amelyet az

addig, amíg folyamatosan világító piros vagy zöld fényre nem

Enrolment OK jelzés követ.

vált a LED-je.

Miután megtörtént a termosztát regisztrálása, pirosan villogásról

Miután megtörtént az érzékelő regisztrálása, pirosan villogásról

folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a regisztrálást

folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a vezérlőegység

jelző LED.

regisztrálást jelző LED-je.

Az alábbi lépésekkel az érintőképernyőn végezheti el a vezeték

Az alábbi lépésekkel az érintőképernyőn végezheti el a vezeték

nélküli termosztátok regisztrálását:

nélküli érzékelők regisztrálását:

1. Válassza a Sentio érintőképernyőn vagy a windowsos

1. Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

szoftverben a System > Actions > Enrol components >

a System > Actions > Enrol components > Component

Component to a new room (Rendszer > Műveletek >

to a new room (Rendszer > Műveletek > Részegységek

Részegységek regisztrálása > Új helyiség részegysége)

regisztrálása > Új helyiség részegysége) menüpontot.

menüpontot. Válassza ki, hogy melyik központi

Válassza ki, hogy melyik központi vezérlőegységben

vezérlőegységben vagy bővítőegységben szeretné

vagy bővítőegységben szeretné regisztrálni az érzékelőt,

regisztrálni a termosztátot, illetve hogy melyik csatorná(k)ra.

illetve hogy melyik csatorná(k)ra. Pirosan villogni kezd a

Pirosan villogni kezd a vezérlőegység vagy a bővítőegység

vezérlőegység vagy a bővítőegység regisztrálást jelző LED-je.

regisztrálást jelző LED-je.
2. Koppintson a Next gombra, majd koppintson az érzékelő
2. Koppintson a Next gombra, majd koppintson a termosztát

sorozatszámára. A sorozatszámot az érzékelő (hátulról nézve)

sorozatszámára. A sorozatszámot a termosztát (hátulról

bal oldali elemrekeszében lévő matricán találja. Koppintson

nézve) bal oldali elemrekeszében lévő matricán találja.

az érintőképernyőn a Next gombra. Miután megtörtént

Koppintson az érintőképernyőn a Next gombra.

az érzékelő regisztrálása, pirosan villogásról folyamatosan
világító piros vagy zöld fényre vált a regisztrálást jelző LED.

Miután megtörtént a termosztát regisztrálása, pirosan villogásról
folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a regisztrálást

Vezetékes helyiségtermosztátok regisztrálása

jelző LED.
Igény szerint többféle módon is regisztrálhatja a vezetékes
Vezeték nélküli helyiségérzékelők regisztrálása

helyiségtermosztátokat.
Az alábbi lépésekkel az érintőképernyő nélkül végezheti el

Igény szerint többféle módon is regisztrálhatja a vezeték nélküli

a regisztrálást:

helyiségérzékelőket.
1. Válassza ki azt a csatornát, amelyre regisztrálni szeretné
Az alábbi lépésekkel az érintőképernyő nélkül végezheti el

a termosztátot: nyomja meg egymás után többször a központi

a regisztrálást:

vezérlőegység vagy az EU-A bővítőegység Balra vagy Jobbra
gombját, amíg pirosan villogni nem kezd a regisztrálást jelző

1. Válassza ki azt a csatornát, amelyre regisztrálni szeretné

LED.

az érzékelőt: nyomja meg egymás után többször a központi
vezérlőegység vagy az EU-A bővítőegység Balra vagy Jobbra

2. Kapcsolja be a szóban forgó termosztátot úgy, hogy teljesen a

gombját, amíg pirosan villogni nem kezd a regisztrálást jelző

helyére pattintja az előlapját. Miután megtörtént a termosztát

LED.

regisztrálása a vezérlőegységben, megjelenik a termosztáton
a csatorna száma, amelyet az Enrolment OK (Regisztrálás

2. Helyezze be az elemeket az érzékelőbe. Miután megtörtént

rendben) jelzés követ.

az érzékelő regisztrálása a központi vezérlőegységben,
folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált az érzékelő

VAGY

LED-je.
VAGY
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3. Érintse meg a termosztát érintőfelületét, és tartsa nyomva

VAGY

addig, amíg meg nem jelenik az Enrolment OK ikon, amelyet
a csatorna száma követ.

3. Érintse meg az érzékelő érintőfelületét, és tartsa nyomva

Miután megtörtént a termosztát regisztrálása, pirosan villogásról

addig, amíg folyamatosan világító piros vagy zöld fényre nem

folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a regisztrálást

vált a LED-je.

jelző LED.
Miután megtörtént az érzékelő regisztrálása, pirosan villogásról
Az alábbi lépésekkel az érintőképernyőn végezheti el a vezeték

folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a regisztrálást

nélküli termosztátok regisztrálását:

jelző LED.

1. Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben a

Az alábbi lépésekkel az érintőképernyőn végezheti el a vezetékes

System > Actions > Enrol components > Component to a new

érzékelők regisztrálását:

room (Rendszer > Műveletek > Részegységek regisztrálása
> Új helyiség részegysége) menüpontot. Válassza ki, hogy

1. Válassza a Sentio érintőképernyőn vagy a windowsos

melyik központi vezérlőegységben vagy bővítőegységben

szoftverben a System > Actions > Enrol components >

szeretné regisztrálni a termosztátot, illetve hogy melyik

Component to a new room (Rendszer > Műveletek >

csatorná(k)ra. Pirosan villogni kezd a vezérlőegység vagy

Részegységek regisztrálása > Új helyiség részegysége)

a bővítőegység regisztrálást jelző LED-je.

menüpontot. Válassza ki, hogy melyik központi
vezérlőegységben vagy bővítőegységben szeretné regisztrálni

2. Koppintson a Next gombra, majd koppintson a termosztát

az érzékelőt, illetve hogy melyik csatorná(k)ra. Pirosan villogni

sorozatszámára. A sorozatszámot a termosztát előlapjának

kezd a vezérlőegység vagy a bővítőegység regisztrálást jelző

hátuljára ragasztott matricán találja. Koppintson

LED-je.

az érintőképernyőn a Next gombra.
2. Koppintson a Next gombra, majd koppintson a termosztát
Miután megtörtént a termosztát regisztrálása, pirosan villogásról

sorozatszámára. A sorozatszámot a termosztát előlapjának

folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a regisztrálást

hátuljára ragasztott matricán találja. Koppintson

jelző LED.

az érintőképernyőn a Next gombra.

Vezetékes helyiségérzékelők regisztrálása

Miután megtörtént az érzékelő regisztrálása, pirosan villogásról
folyamatosan világító piros vagy zöld fényre vált a vezérlőegység

Igény szerint többféle módon is regisztrálhatja a vezetékes

regisztrálást jelző LED-je.

helyiségérzékelőket.
Az alábbi lépésekkel az érintőképernyő nélkül végezheti el
a regisztrálást:
1. Válassza ki azt a csatornát, amelyre regisztrálni szeretné
az érzékelőt: nyomja meg egymás után többször a központi
vezérlőegység vagy az EU-A bővítőegység Balra vagy Jobbra
gombját, amíg pirosan villogni nem kezd a regisztrálást jelző
LED.
2. Kapcsolja be a szóban forgó érzékelőt úgy, hogy teljesen
a helyére pattintja az előlapját. Miután megtörtént az érzékelő
regisztrálása a vezérlőegységben, folyamatosan világító piros
vagy zöld fényre vált az érzékelő LED-je.

www.wavin.hu
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Részegységek eltávolítása

Helyi perifériák

Ha ki kell cserélnie egy (globális vagy helyi) perifériát, esetleg

Ha helyi perifériát töröl, az csak arra a csatornára lesz hatással,

másként szeretné beállítani a rendszert, először törölnie kell abból

amelyre a periféria regisztrálva van. Ha több csatornára is

a perifériát. A törlés menete a következő:

regisztrált helyi perifériát töröl, minden olyan csatornáról törlődik,
amelyre regisztrálta.

Globális perifériák
Amennyiben egyetlen helyi perifériát (helyiségtermosztátot vagy
A globális perifériák törlése a teljes rendszer működésére hatással

helyiségérzékelőt) kell törölnie valamelyik helyiségből, végezze

lehet. Ha például töröl egy EU-A bővítőegységet a központi

el az alábbi lépéseket az érintőképernyőn vagy egy windowsos

vezérlőegységből, offline módba kerül mindazon termosztátok

gépen:

és érzékelők összes kimenete, amelyeket a törlés előtt regisztrált
a bővítőegységben.

1. Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Actions > Remove components > Component

Amennyiben törölnie kell valamely EU-A vagy EU-VFR

associated to a room (Rendszer > Műveletek > Részegységek

bővítőegységet az érintőképernyővel vagy egy windowsos

eltávolítása > Helyiséghez társított részegység) menüpontot.

géppel, végezze el a következő lépéseket:
2. Válassza ki a törölni kívánt részegységet, és válassza a Next
1. Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

gombot.

a System > Actions > Remove components > Global
component (Rendszer > Műveletek > Részegységek

Ha az összes helyi perifériát (helyiségtermosztátot vagy

eltávolítása > Globális részegység) menüpontot.

helyiségérzékelőt) törölnie kell az adott helyiségből, végezze el
a következő lépéseket az érintőképernyőn vagy egy windowsos

2. Válassza ki a törölni kívánt bővítőegysége(ke)t, és válassza

gépen:

a Remove (Eltávolítás) gombot.
1. Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
A Sentio érintőképernyős modulja nélkül is tud globális

a System > Actions > Remove components > Room

perifériákat törölni.

and associated components (Rendszer > Műveletek >
Részegységek eltávolítása > Helyiség és a hozzá társított
részegységek) menüpontot.

FIGYELEM! Ha a lenti módon töröl egy globális perifériát, annak
ÖSSZES regisztrált perifériája offline módba kerül, és
ez a teljes rendszer működésére hatással lesz.
1. Nyomja meg egyszer a központi vezérlőegység Balra
gombját. Pirosan villogni kezd a periféria regisztrálását jelző

2. Válassza ki a törölni kívánt helyisége(ke)t, és válassza a Next
gombot.
Ha nem az érintőképernyőt használva kíván eltávolítani egy helyi
perifériát, ezeket a lépéseket kell elvégeznie:

LED.
1. A központi vezérlőegységen vagy az EU-A bővítőegységen
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a vezérlőegység Enter gombját

válassza ki a nyílgombokkal azt a csatornát, amelyről el

körülbelül három másodpercig. Leáll a periféria regisztrálását

szeretné távolítani a perifériát. A csatorna sikeres kiválasztását

jelző LED villogása, és nem is világít.

pirosan villogó LED jelzi.
2. Hagyja jóvá az eltávolítást úgy, hogy körülbelül három
másodpercig nyomva tartja az Enter gombot. Az eltávolítás
megtörténtét az jelzi, hogy leáll a kiválasztott csatorna LEDjének villogása, és nem világít a LED.
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A profilkiválasztás és a paraméterezés a telepítő dolga.
A végfelhasználó a későbbiekben a külön megvásárolható
érintőképernyős modullal vagy a telepítő segítségével tudja
módosítani a beállításokat. Nagyon fontos az is, hogy az adott
helyiség padlófűtési körei helyesen legyenek regisztrálva
vagy bekötve a helyiség termosztátjára vagy érzékelőjére.
Ha ez nem így van, előfordulhat, hogy az egyik helyiségben
jelentkező hőigény egy másik helyiség fűtését eredményezi.
Üzembe helyezéskor ezért körültekintően ellenőrizni kell ezt
a rendszerjellemzőt, mielőtt a végfelhasználó használatba venné
a rendszert.
MEGJEGYZÉS: A padlóhűtési rendszer telepítéséért és üzembe
helyezéséért a telepítő felel. Javasoljuk, hogy a telepítést és az
üzembe helyezést követően már senki se módosítsa egyoldalúan
a paraméterbeállításokat.
A szabályozás módja
A Sentio rendszert az egyes helyiségekben lévő termosztátokkal
és érzékelőkkel, a Sentio mobilappal és (szükség esetén)
az érintőképernyős modullal lehet szabályozni. A telepítés
után a végfelhasználó beállíthatja minden helyiség beltéri
hőkomfortját.

www.wavin.hu
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4.6. A Sentio használata hőszivattyúhoz
A Sentio és a hőszivattyú együttes használatának előnyei

Használati feltételek

A Sentio rendszer lehetőséget ad arra, hogy hőszivattyú

Akár fűtésről, akár hűtésről van szó, fontos megérteni, hogy

legyen a fűtésienergia- vagy a hűtésienergia-forrás. Elméletileg

a padlófűtési vagy a padlóhűtési rendszer lassan reagál. Ennek

bármilyen hőszivattyú használható erre a célra, feltéve, hogy

értelmében a fűtésről hűtésre való (és ugyanúgy az ellenkező

a kommunikációs illesztőfelülete kompatibilis a Sentio vezérlési

irányú) átkapcsolás csak bizonyos tehetetlenségi késéssel

szabványaival.

lehetséges. Ezenkívül a hőszivattyúnak képesnek kell lennie
az átkapcsolás utáni stabilizálásra. Emiatt a szóban forgó profil

Mivel a hőmérséklet maximuma korlátozott, csakis alacsony

szoftvere úgy lett megírva, hogy a hőszivattyú gyártójának

hőmérsékletű fűtési rendszerekbe (például vízzel vagy kevert

előírásait követve az átkapcsolás gyakorisága korlátozott.

vízzel működő, sugárzó fűtési rendszerekbe vagy padlófűtési
rendszerekbe) lehet hőszivattyút bekötni fűtésienergia-forrásként.

A Wavin általánosságban azt tanácsolja, hogy az említett késés

A magas hőmérsékletű rendszerekhez más fűtésienergia-

miatt ne történjen naponta több átkapcsolás a fűtés és a hűtés

forrásokat kell használni.

között.

A hőszivattyú elegendő hűtési vagy fűtési teljesítményt adó

A bekötés módja

szabályozását a Sentio rendszer végzi annak zónavezérlési
követelményei alapján.

A hőszivattyú és a Sentio vezérlőegysége közötti kommunikáció
a két feszültségmentes relén (VFR) keresztül valósítható meg,

Hőszivattyú bekötésekor ügyelni kell a Sentio rendszerrel való

analóg jel használatával. Folyamatban van annak kidolgozása,

kommunikáció felületének beállítására. Mivel a hőszivattyúnak

hogy a Modbus RTU protokollverziót vagy PWM-jeleket használva

van egy bizonyos minimális teljesítményigénye, puffert kell

is megoldható legyen a kommunikáció.

beépíteni (a melegvízellátással összhangban), vagy a padlófűtést
kell pufferként használni.

Hőszivattyú használatakor kötelező külsőhőmérsékletérzékelőt építeni a rendszerbe (a hőszivattyú külső érzékelőjén

A padlóhűtési rendszerhez passzív hűtést biztosító hőszivattyú

túlmenően), hogy optimalizálni lehessen a rendszer működését.

is használható hűtésienergia-forrásként. Ehhez a beállítási fázis

A külsőhőmérséklet-érzékelőt a Felszerelés és bekötés című

során ki kell választani az erre szolgáló Sentio-profilt.

fejezetben írtak szerint kell felszerelni.

A padlófűtési rendszerrel történő hűtés bizonyos fokú figyelmet

A beállítás módja

kíván, és vannak korlátai. Először is kevésbé hatékony, mint a
fűtés, mert az előremenő hűtési ág hőmérséklete és a visszatérő

A hőszivattyúval történő kommunikációhoz szükséges megfelelő

ág hőmérséklete közötti különbség relatíve kicsi a fűtéséhez

profilt az érintőképernyős modullal vagy a windowsos szoftverrel

képest. Az előremenő hűtési ág vízhőmérsékletét továbbá

lehet beállítani a jelen kézikönyv Beállítás című részének

korlátozza a helyiség-hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól

útmutatásai szerint. A szoftver letölthető a Wavin honlapjáról,

függő harmatpont.

az USB-csatlakozókábelt pedig külön kell megrendelni.

A Sentio rendszer két alapprofilt tartalmaz a fűtés és a hűtés

Ha hőszivattyúhoz szeretné használni a Sentiót, válassza az 1.1-

közötti váltáshoz.

es, a 2.2.1-es, a 2.2.2-es, a 3.3.0-s vagy a 3.3.1-es profilt. Az egyes
profilok leírását a 4.9-es alfejezetben találja.

1) A felhasználó által kezdeményezett manuális váltás (nyári
vagy téli üzemmód)
2) Automatikus váltás a kültéri hőmérséklet, a kívánt helyiséghőmérséklet és egy előre definiált semleges zóna alapján
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4.7. A Sentio használata távfűtéshez
A Sentio és a távfűtés együttes használatának előnyei
Használati feltételek
A Sentio rendszer előremenőhőmérséklet-szabályozásra (ITC) is
képes, így távfűtési rendszerekhez is használható. Az ITC funkció

Az ITC funkció használatához kötelező beépíteni egy kültéri

révén a távfűtés is lehet a padlófűtés fűtésienergia-forrása,

külsőhőmérséklet-érzékelőt, a keverőegységre pedig fel

teljesíteni lehet az ehhez szükséges követelményeket, és nagyon

kell szerelni egy bemenetihőmérséklet-érzékelőt és egy

hatékony fűtési mód alakítható ki.

kimenetihőmérséklet-érzékelőt.

A távfűtési rendszerek zömében viszonylag forró (például

Az ITC-vel szabályozott kör érintőképernyőn vagy a

80 °C-os) vízzel történik a lakóépületek ellátása, és a víz használati

windowsos szoftverben megadható beállításai között az ITC-

meleg vízként, valamint padlófűtésre is használható.

paraméterbeállításokat csak szükség esetén kell ellenőrizni és
módosítani.

A Sentio távfűtéssel kombinálva is alkalmas padlófűtésre, mivel az
ITC funkció szabályozza a keverőegység előremenő és visszatérő

Egyelőre két ITC-kör van használatban, és definiálni kell az egyes

ágának hőmérsékletét, továbbá gondoskodik arról, hogy az

körökhöz társított kimeneteket és helyiségeket.

előremenő ág hőmérséklete ne lépje túl a beállított maximumot,
a visszatérő ágé pedig alacsonyabb legyen a beállított

A bekötés módja

maximumnál.
A távhőellátás, a nyomóvezetékek és a keverőegység közötti
A Sentio központi vezérlőegységének ITC funkciója a padlófűtési

kapcsolat kiépítése a rendszertelepítő feladata. Az ITC mód

rendszer keverőegységére szerelt lineáris szervomotort vezérli

szervomotorját ugyanoda kell felszerelni a keverőegységre,

az általánosan használt manuális termosztát helyett. Ezenfelül

ahová a manuális termosztátot. A Sentio rendszer

szabályozza a (például távfűtési rendszerből) belépő forró víz

részegységeinek cikkszámlistájában ez a szervomotor szerepel.

hőmérsékletét.
A szervomotor(oka)t a központi vezérlőegység ITC feliratú
A központi vezérlőegység a külső hőmérséklettől, a kiválasztott

csatlakozóvégeire kell bekötni (lásd a kézikönyv Felszerelés

fűtési görbétől és a visszatérő ágban lévő víz hőmérsékletétől

és bekötés című fejezetében).

függően vezérli a szervoszelepet, így biztosítva a kívánt
hőmérsékletet.

Az előremenőhőmérséklet-érzékelőt az osztó-gyűjtő előremenő
oldalára kell szerelni. Az érzékelő bekötését a Felszerelés

Az ITC funkcióval emellett kiválthatók a manuális termosztátok,

és bekötés című fejezetben írtak szerint kell elvégezni.

hogy a szükséges hőigény alapján automatikusan szabályozni

A visszatérőhőmérséklet-érzékelőt az osztó-gyűjtő visszatérő

lehessen az előremenő és a visszatérő ág hőmérsékletét.

oldalára kell szerelni, és ugyancsak a Felszerelés és bekötés
című fejezetben ismertetettek szerint kell bekötni a központi

A Sentio rendszer két keverőegységet is kezelni tud egyszerre,

vezérlőegységbe.

így két ITC-csoport vezérelhető vele egy időben.
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A beállítás módja
Az ITC-beállításokat az érintőképernyős modullal vagy
a windowsos szoftverrel lehet ellenőrizni és módosítani.
A System è ITC (Rendszer > ITC) menüpontban találja meg őket.
Az ehhez a felhasználási területhez tartozó hardverprofilt
használva bármikor kiválasztható és módosítható az ITC-típus.
Ha távfűtési rendszerrel együtt szeretné használni a Sentiót,
válassza az 1.0-s, az 1.3.1-es és az 1.3.2-es profilt. Az egyes profilok
leírását a 4.9-es alfejezetben találja.
Fontos arról gondoskodni, hogy az összes helyiségnek legyen
saját termosztátja vagy érzékelője, amelyet vezetékes vagy
vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatni kell a Sentio rendszer
központi vezérlőegységéhez.
A profilkiválasztás és a paraméterezés a telepítő dolga.
A végfelhasználó a külön megvásárolható érintőképernyős
modullal vagy a telepítő segítségével tudja módosítani a
beállításokat. Nagyon fontos az is, hogy az adott helyiség
padlófűtési körei helyesen legyenek regisztrálva vagy bekötve
a helyiség termosztátjára vagy érzékelőjére. Ha ez nem így van,
előfordulhat, hogy az egyik helyiségben jelentkező hőigény egy
másik helyiség fűtését eredményezi. Üzembe helyezéskor ezért
körültekintően ellenőrizni kell ezt a rendszerjellemzőt, mielőtt
a végfelhasználó használatba venné a rendszert.
MEGJEGYZÉS: A padlóhűtési rendszer telepítéséért és üzembe
helyezéséért a telepítő felel. Javasoljuk, hogy a telepítést és az
üzembe helyezést követően már senki se módosítsa egyoldalúan
a paraméterbeállításokat.
A szabályozás módja
A Sentio rendszert az egyes helyiségekben lévő termosztátokkal
és érzékelőkkel, a Sentio appal és (szükség esetén)
az érintőképernyős modullal lehet szabályozni. A telepítés
után a végfelhasználó beállíthatja minden helyiség beltéri
hőkomfortját.
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4.8. A Sentio használata hőtermelőhöz
A Sentio és a hőtermelő együttes használatának előnyei

A beállítás módja

Fűtésrásegítés céljából a Sentio rendszer közvetlenül

A hőtermelővel történő kommunikációhoz szükséges megfelelő

összekapcsolható hőtermelővel. Leggyakrabban a vizes vagy

profilt az érintőképernyős modullal vagy a windowsos szoftverrel

kevert vizes fűtési rendszereket kötik össze hőtermelővel.

lehet beállítani. A szoftver letölthető a Wavin honlapjáról, a Sentio
csatlakozókábelt pedig külön kell megrendelni.

A hőtermelő elegendő fűtési teljesítményt adó szabályozását a
Sentio rendszer végzi annak zónavezérlési követelményei alapján.

Ha hőtermelőhöz szeretné használni a Sentiót, válassza az 1.1-es,
az 1.2-es, a 2.2.1-es vagy a 2.2.2-es profilt.

Elméletileg minden hőtermelő kompatibilis a Wavin Sentio
rendszerrel, feltéve, hogy szabályozható feszültségmentes

A szabályozás módja

(24–230 voltos) reléken keresztül, BE/KI jellel vagy (modern
kondenzációs hőtermelők esetén) 0–10 voltos analóg jelekkel.

A Sentio rendszert az egyes helyiségekben lévő termosztátokkal,
a Sentio mobilappal és (szükség esetén) az érintőképernyős

Ha a fűtés és a hűtés szabályozásához hűtőberendezéssel

modullal lehet szabályozni. Ehhez a profilhoz javasolt a

kombinálják a hőtermelőt, figyelembe kell venni a 3. fejezetben

Sentio érintőképernyőt használni, mert így a végfelhasználó

írtakat, mert ehhez teljesen más rendszer és profil szükséges.

egyszerűbben figyelheti a rendszert.

Használati feltételek

Kompatibilis hőtermelők

Ha hőtermelőt szeretne szabályozni a Sentio rendszerrel, ügyeljen

Elviekben minden olyan hőtermelő szabályozható a Sentióval,

arra, hogy vizes vagy kevert vizes padlófűtési rendszerekhez adja

amely BE/KI jellel vagy 0–10 voltos analóg jelekkel vezérelhető.

meg a hőtermelő beállításait. Az energiafelhasználás optimalizása
végett a keverőegység előremenő ágának vízhőmérséklete

MEGJEGYZÉS: A hőtermelő telepítéséért és üzembe helyezéséért

általában kicsivel 50 ºC alá csökkenthető. Ezzel megelőzhető az

a telepítő felel. A legtöbb esetben a gyártó végzi a hőtermelő

is, hogy túl meleg legyen a fűtőfolyadék a vizes vagy kevert vizes

telepítését és üzembe helyezését.

fűtési rendszerben.
A szabványos hőtermelők szabályozásához a legtöbb esetben
A bekötés módja

BE/KI jelre van szükség. A Sentio két ilyen jelet tud küldeni
a központi vezérlőegységen keresztül.

A hőtermelő és a Sentio vezérlőegysége közötti kommunikáció

Arányos (analóg) jelek és külsőhőmérséklet-érzékelő

a két feszültségmentes relén (VFR) keresztül valósítható meg.

kombinálásával energiatakarékosabb szabályozás valósítható
meg. Erre csak a modernebb, kondenzációs hőtermelők

Ha (kondenzációs) hőtermelőt használ, kifejezetten ajánlott

alkalmasak.

kültéri külsőhőmérséklet-érzékelőt felszerelni, hogy optimalizálni
lehessen a fűtési rendszert. A külsőhőmérséklet-érzékelőt a

A kondenzációs hőtermelők kiváló hatásfokának biztosításához

Felszerelés és bekötés című fejezetben írtak szerint kell felszerelni.

szabályozni kell a keverőegység visszatérő ágának
hőmérsékletét. Erre a szabályozásra szolgál a Wavin által ajánlott
előremenőhőmérséklet-szabályozás (ITC).
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Az 1.0-s profil beállítása
A Sentio rendszer beállításainak megadásához vagy

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

módosításához szüksége lesz a Sentio érintőképernyős modulra

a System > Installer settings > Hardware profile > Configure

vagy a laptophoz való Sentio csatlakozókábelre. Ha csak egy

required inputs and outputs > Voltage free relays > Boiler/

keringtetőszivattyút szeretne szabályozni, bárminemű további

Heat pump (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil

beállítás nélkül használhatja ezt a profilt.

> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása >
Feszültségmentes relék > Hőtermelő/hőszivattyú) menüpontot,

Amennyiben két osztó-gyűjtője van, be kell állítania a

és állítsa a Delay start (Késleltetett indítás) beállítást a kívánt

rendszerben, hogy melyik kör szabályozza melyik szivattyút.

értékre.

A beállítás menete a következő:
Ha két szivattyú van a rendszerben, mindkettőhöz meg kell
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

adnia a Delay start beállítás értékét.

a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating
circuit 1(2) > Room assignment for this circuit (Rendszer >

A szivattyú(k)nak küldött leállítási jel késleltetése alapértelmezés

Funkciók > Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Helyiség

szerint három perc, hogy a szivattyú leállása előtt lezárhassanak

hozzárendelése ehhez a körhöz) menüpontot. Válassza ki

a szelepmozgató állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra

azokat a helyiségeket, amelyek részt vesznek a szivattyú

szeretné állítani a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

szabályozásában.
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
Ismételje meg a fenti lépéseket a másik osztó-gyűjtőhöz.

a System > Installer settings > Hardware profile > Configure
required inputs and outputs > Relays > Pump 1(2) (Rendszer >

Az alábbiakban felsorolunk néhányat az ehhez a profilhoz

Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges bemenetek

leggyakrabban használt beállítások közül.

és kimenetek konfigurálása > Relék > 1. vagy 2. szivattyú)
menüpontot, és állítsa a Delay stop (Késleltetett leállítás)

A High Temperature Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás)

beállítást a kívánt értékre.

funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha ki lett
kapcsolva, és vissza szeretné kapcsolni, végezze el ezeket a

Ha két szivattyú van a rendszerben, mindkettőhöz meg kell

lépéseket:

adnia a Delay stop beállítás értékét.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating
circuit 1(2) > Cut-Off temperatures (Rendszer > Funkciók
> Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Lekapcsolási
hőmérsékletek) menüpontot. Engedélyezze a High Temperature
Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás) beállítást, és adja
meg a kívánt lekapcsolási hőmérsékletet.
Ha két osztó-gyűjtő van a rendszerben, mindkettőhöz be kell
állítania a túlmelegedés miatti lekapcsolást.
A szivattyúnak küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
szerint öt perc, hogy a szivattyú indulása előtt kinyithassanak
a szelepmozgató állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra
szeretné állítani a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

www.wavin.hu

Sentio Műszaki kézikönyv

57

Az 1.1-es profil beállítása

konfigurálása > Relék > Feszültségmentes relék > Hőtermelő/
hőszivattyú) menüpontot, és módosítsa a Not inverted (Nem

A Sentio rendszer beállításainak megadásához vagy

inverz) értéket Inverted (Inverz) értékre. A relé így már nyitott

módosításához szüksége lesz a Sentio érintőképernyős modulra

állapotban lesz, amikor hőigény jelentkezik.

vagy a laptophoz való Sentio csatlakozókábelre.
A hőtermelőnek vagy a hőszivattyúnak küldött indítási jel
Ha csak egy keringtetőszivattyút szeretne szabályozni,

késleltetése alapértelmezés szerint öt perc, hogy a hőtermelő

bárminemű további beállítás nélkül használhatja ezt a profilt.

vagy a hőszivattyú indulása előtt kinyithassanak a szelepmozgató

Amennyiben két osztó-gyűjtője van, be kell állítania a

állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra szeretné állítani

rendszerben, hogy melyik kör szabályozza melyik szivattyút.

a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

A beállítás menete a következő:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

a System > Installer settings > Hardware profile > Configure

a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

required inputs and outputs > Voltage free relays > Boiler/

circuit 1(2) > Room assignment for this circuit (Rendszer >

Heat pump (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil >

Funkciók > Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Helyiség

Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Feszültség-

hozzárendelése ehhez a körhöz) menüpontot. Válassza ki

mentes relék > Hőtermelő/hőszivattyú) menüpontot, és állítsa

azokat a helyiségeket, amelyek részt vesznek a szivattyú

a Delay start (Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.

szabályozásában.
A szivattyú(k)nak küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
Az alábbiakban felsorolunk néhányat az ehhez a profilhoz

szerint öt perc, hogy a szivattyú indulása előtt kinyithassanak

leggyakrabban használt beállítások közül. A profilhoz megadható

a szelepmozgató állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra

összes lehetséges beállítás listáját a Sentio érintőképernyős

szeretné állítani a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

modul kézikönyvében találja meg.
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
A High Temperature Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás)

a System > Installer settings > Hardware profile > Configure

funkció használatához előbb be kell azt kapcsolnia. A funkció

required inputs and outputs > Relays > Pump 1(2) (Rendszer >

bekapcsolásának és beállításának lépései az alábbiak:

Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges bemenetek
és kimenetek konfigurálása > Relék > 1. vagy 2. szivattyú)

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

menüpontot, és állítsa a Delay start (Késleltetett indítás)
beállítást a kívánt értékre.

circuit 1(2) > Room assignment for this circuit (Rendszer >
Funkciók > Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Helyiség

Ha két szivattyú van a rendszerben, mindkettőhöz meg kell

hozzárendelése ehhez a körhöz) menüpontot. Engedélyezze

adnia a Delay start beállítás értékét.

a High Temperature Cut-Off funkciót, és állítsa be a kívánt
lekapcsolási hőmérsékletet.

A szivattyú(k)nak küldött leállítási jel késleltetése alapértelmezés

Ha két osztó-gyűjtő van a rendszerben, mindkettőhöz be kell

szerint három perc, hogy a szivattyú leállása előtt lezárhassanak

állítania a túlmelegedés miatti lekapcsolást.

a szelepmozgató állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra
szeretné állítani a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

Amikor hőigényt jelző jelet küld a rendszer a hőtermelőnek vagy
a hőszivattyúnak, a hőtermelő reléje lezár. Ha azt szeretné, hogy

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

nyitva legyen a relé a hőigény közben, módosítsa a beállításokat

a System > Installer settings > Hardware profile > Configure

a következők szerint:

required inputs and outputs > Relays > Pump 1(2) (Rendszer >
Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges bemenetek

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

és kimenetek konfigurálása > Relék > 1. vagy 2. szivattyú)

a System > Installer settings > Hardware profile > Configure

menüpontot, és állítsa a Delay stop (Késleltetett leállítás)

required inputs and outputs > Relays > Voltage free relays

beállítást a kívánt értékre.

> Boiler/Heat pump (Rendszer > Telepítői beállítások

Ha két szivattyú van a rendszerben, mindkettőhöz meg kell

> Hardverprofil > Szükséges bemenetek és kimenetek

adnia a Delay stop beállítás értékét.
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Az 1.2-es profil beállítása
A Sentio rendszer beállításainak megadásához vagy

- Adja meg, hogy mekkora a hőtermelő által elfogadható

módosításához szüksége lesz az érintőképernyős modulra vagy

legnagyobb feszültségérték, és hogy ez mekkora

a csatlakozókábelre. Mielőtt használatba vehetné a profilt, meg

hőmérsékletet jelent.

kell adnia néhány beállítást. Az alábbi lépéseket elvégezve állítsa
be a szükséges paramétereket:

Az alábbiakban felsorolunk néhányat az ehhez a profilhoz
leggyakrabban használt beállítások közül.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Installer settings > Hardware profile > Set

A High Temperature Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás)

outdoor temperature source (Rendszer > Telepítői beállítások

funkció használatához előbb be kell azt kapcsolnia. A funkció

> Hardverprofil > Külsőhőmérséklet-jelforrás beállítása)

bekapcsolásának és beállításának lépései az alábbiak:

menüpontot. Adja meg, hogy a T1 feliratú csatlakozóvégekre
kötötte-e be a külsőhőmérséklet-mérőt, netán vezetékes

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

(BUS-os) vagy vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt

a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

regisztrált-e a központi vezérlőegységben. Ha vezetékes vagy

circuit 1(2) > Cut-off temperatures (Rendszer > Funkciók

vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt használ, állítsa On

> Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Lekapcsolási

(Bekapcsolva) értékre a Use external sensor (Külső érzékelő

hőmérsékletek) menüpontot.

használata) beállítást.

Engedélyezze a High Temperature Cut-Off funkciót, és állítsa
be a kívánt lekapcsolási hőmérsékletet.

A képernyő tetején lévő kis méretű Home (Kezdőlap) ikont
választva visszaléphet a főképernyőre.

A hőtermelőnek küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
szerint öt perc, hogy a hőtermelő indulása előtt kinyithassanak

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

a szelepmozgató állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra
szeretné állítani a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

circuit 1(2) > Heat curve settings (Rendszer > Funkciók > Fűtési/
hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Fűtési görbe beállításai)

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

menüpontot.

a System > Installer settings > Hardware profile > Relays >

Válassza a kívánt fűtésigörbe-típust, vagy a Manual (Manuális)

Pump 1(2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil >

elemet választva állítson be egyéni görbét.

Relék > 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay start
(Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.

A képernyő tetején lévő kis méretű Home (Kezdőlap) ikont
választva visszaléphet a főképernyőre.
MEGJEGYZÉS: Ha a többi érvényben lévő profil valamelyikét
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben a

szeretné beállítani, további információért forduljon a Wavinhoz.

System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating circuit
1(2) > Setup analogue output (Rendszer > Funkciók > Fűtési/

MEGJEGYZÉS: Az analóg jelek küldéséhez szükséges

hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Analóg kimenet beállítása)

vezetékezéskor ügyeljen a vezetékek és a csatlakozóvégek

menüpontot.

helyességére.
A0 (0–10 voltos kimenet): +

- A Temperature threshold (Hőmérsékleti küszöbérték) sorban

GN (földelés – nulla):

-

adja meg azt a külső hőmérsékletet, amelynél a központi
vezérlőegység közli a hőtermelővel, hogy nincs hőigény.
- Adja meg, hogy mekkora a hőtermelő által elfogadható
legkisebb feszültségérték, és hogy ez mekkora előremenő
hőmérsékletet jelent.
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Az 1.2-es profil beállítása
A Sentio rendszer beállításainak megadásához vagy

- Adja meg, hogy mekkora a hőtermelő által elfogadható

módosításához szüksége lesz az érintőképernyős modulra vagy a

legnagyobb feszültségérték, és hogy ez mekkora

csatlakozókábelre. Mielőtt használatba vehetné a profilt, meg kell

hőmérsékletet jelent.

adnia néhány beállítást. Az alábbi lépéseket elvégezve állítsa be
a szükséges paramétereket:

Az alábbiakban felsorolunk néhányat az ehhez a profilhoz
leggyakrabban használt beállítások közül.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Installer settings > Hardware profile > Set

A High Temperature Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás)

outdoor temperature source (Rendszer > Telepítői beállítások

funkció használatához előbb be kell azt kapcsolnia. A funkció

> Hardverprofil > Külsőhőmérséklet-jelforrás beállítása)

bekapcsolásának és beállításának lépései az alábbiak:

menüpontot. Adja meg, hogy a T1 feliratú csatlakozóvégekre
kötötte-e be a külsőhőmérséklet-mérőt, netán vezetékes

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

(BUS-os) vagy vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt

a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

regisztrált-e a központi vezérlőegységben. Ha vezetékes vagy

circuit 1(2) > Cut-off temperatures (Rendszer > Funkciók

vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt használ, állítsa On

> Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Lekapcsolási

(Bekapcsolva) értékre a Use external sensor (Külső érzékelő

hőmérsékletek) menüpontot.

használata) beállítást.

Engedélyezze a High Temperature Cut-Off funkciót, és állítsa
be a kívánt lekapcsolási hőmérsékletet.

A képernyő tetején lévő kis méretű Home (Kezdőlap) ikont
választva visszaléphet a főképernyőre.

A hőtermelőnek küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
szerint öt perc, hogy a hőtermelő indulása előtt kinyithassanak

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

a szelepmozgató állítóművek. Ha rövidebbre vagy hosszabbra
szeretné állítani a késleltetést, végezze el a következő lépéseket:

circuit 1(2) > Heat curve settings (Rendszer > Funkciók > Fűtési/
hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Fűtési görbe beállításai)

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

menüpontot.

a System > Installer settings > Hardware profile > Relays >

Válassza a kívánt fűtésigörbe-típust, vagy a Manual (Manuális)

Pump 1(2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil >

elemet választva állítson be egyéni görbét.

Relék > 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay start
(Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.

A képernyő tetején lévő kis méretű Home (Kezdőlap) ikont
választva visszaléphet a főképernyőre.
MEGJEGYZÉS: Ha a többi érvényben lévő profil valamelyikét
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben a

szeretné beállítani, további információért forduljon a Wavinhoz.

System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating circuit
1(2) > Setup analogue output (Rendszer > Funkciók > Fűtési/

MEGJEGYZÉS: Az analóg jelek küldéséhez szükséges

hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Analóg kimenet beállítása)

vezetékezéskor ügyeljen a vezetékek és a csatlakozóvégek

menüpontot.

helyességére.
A0 (0–10 voltos kimenet): +

- A Temperature threshold (Hőmérsékleti küszöbérték) sorban

GN (földelés – nulla):

-

adja meg azt a külső hőmérsékletet, amelynél a központi
vezérlőegység közli a hőtermelővel, hogy nincs hőigény.
- Adja meg, hogy mekkora a hőtermelő által elfogadható
legkisebb feszültségérték, és hogy ez mekkora előremenő
hőmérsékletet jelent.
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A 2.2.1-es profil beállítása

Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Szervomotorok > ITC mód szervomotorja) menüpontot. Győződjön

A profil bekapcsolását az érintőképernyővel vagy

meg arról, hogy az alapértelmezett 3-point (Háromjáratú) érték

csatlakozókábellel csatlakoztatott laptoppal végezheti el

van megadva a Servo type (Szervomotor típusa) beállításnál.

az alábbiak szerint:
Egyéni beállítások a 2.2.1-es profilhoz
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

Ezek a beállítások az alapértékeikre vannak beállítva. Ha

profile > Change profile (Rendszer > Telepítői beállítások >

módosítani szeretné őket, változtassa meg az értékeiket az itt leírt

Hardverprofil > Profilválasztás) menüpontot, majd a 2.2.1

módon.

Condensing boiler, 1ITC (Kondenzációs hőtermelő egy ITC-

Az alábbi képernyőképen a 2.2.1-es profilhoz tartozó biztonsági

körrel) lehetőséget. Újraindul a rendszer, és betölti a 2.2.1-es

és lekapcsolási hőmérsékletek beállítási felülete látható. Igény

profilt.

szerint testre szabhatja az értékeket.

A Sentio rendszer beállításainak megadásához és módosításához
az érintőképernyős modulra vagy csatlakozókábellel
csatlakoztatott laptopra van szükség. Mielőtt használatba vehetné
a 2.2.1-es profilt, meg kell adnia néhány speciális beállítást. Az
alábbi lépéseket elvégezve állítsa be a szükséges paramétereket:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Set outdoor temperature source (Rendszer >
Telepítői beállítások > Hardverprofil > Külsőhőmérsékletjelforrás beállítása) menüpontot. Adja meg, hogy (külön
megvásárolható) külsőhőmérséklet-mérőt kötött-e be a
T1 feliratú csatlakozóvégekre, netán vezetékes (BUS-os)
vagy vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt (a Sentio

A 2.2.1-es profilban alapértelmezés szerint 20 ºC-ra van állítva

rendszer része, lásd a 2.2-es alfejezetet) regisztrált-e a

a High Temperature Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás)

központi vezérlőegységben. Ha vezetékes vagy vezeték nélküli

funkció értéke. Ez az ajánlott érték. A módosításához (vagyis a

külsőhőmérséklet-érzékelőt használ, állítsa On (Bekapcsolva)

lekapcsolási hőmérséklet beállításához) végezze el a következő

értékre a Use external sensor (Külső érzékelő használata)

lépéseket:

beállítást.
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

control > ITC > Safety & Cut-off temperatures (Rendszer

control > ITC > Room assignment for this loop (Rendszer

> Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > ITC >

> Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > ITC >

Biztonsági és lekapcsolási hőmérsékletek) menüpontot.

Helyiség hozzárendelése ehhez a körhöz) menüpontot. Válassza

Állítsa be a kívánt lekapcsolási hőmérsékleteket. Ellenőrizze

ki az ehhez az ITC-körhöz csatlakozó összes kört, hogy a

a külső hőmérsékletre vonatkozó beállítást, és szükség esetén

rendszer reagálhasson a hőigényekre. A 2.2.1-es profil esetén

módosítsa azt. Ha nem pontos ez a beállítás, a fűtési mód

alapértelmezés szerint minden csatlakoztatott helyiség ehhez

letiltásához vezet, hiszen a beállított lekapcsolási értéknél

a körhöz van rendelve, mert ehhez a profilhoz csak egy ITC-kör

magasabb külső hőmérséklet esetén a rendszer letiltja a fűtést.

használható.
Az előremenő ág maximális hőmérsékletének korlátozására az
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

Inlet exceeded by (Előremenő hőmérséklet túllépése) beállítás

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

szolgál. Ez egyben lekapcsolási beállítás is, amely leállítja a

profile > Configure required inputs and outputs > Servos >

hőáramot, ha annak hőmérséklete a beállított értékkel túllépi

ITC Servo (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil >

a kívánt hőmérséklet. A beállítás menete a következő:
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• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

A keringtetőszivattyúnak küldött indítási jel késleltetése

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

alapértelmezés szerint öt perc, hogy a szivattyú(k) indulása

control > ITC > Safety & Cut-off temperatures (Rendszer

előtt kinyithassanak a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés

> Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > ITC >

beállításának menete az alábbi:

Biztonsági és lekapcsolási hőmérsékletek) menüpontot. Állítsa
az értéket a kívánt hőmérsékletre.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

A Frost protection temperature (Fagyvédelmi hőmérséklet)

profile > Configure required inputs and outputs > Relays >

beállítással védhető a rendszer a fagy ellen. Ez a beállítás tartja

Pump 1 (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil >

a beállított érték felett a minimális vízhőmérsékletet, hogy ne

Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Relék >

léphessen fel fagykár. A beállítást így végezheti el:

1. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay start (Késleltetett
indítás) beállítást a kívánt értékre.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature
control > ITC > Safety & Cut-off temperatures (Rendszer
> Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > ITC >
Biztonsági és lekapcsolási hőmérsékletek) menüpontot. Állítsa
a kívánt értékre a Frost protection temperature beállítást.
A hőtermelőnek küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
szerint öt perc, hogy a hőszivattyú indulása előtt kinyithassanak
a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés beállításának menete
az alábbi:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Voltage
free relays > Boiler VFR (Rendszer > Telepítői beállítások
> Hardverprofil > Szükséges bemenetek és kimenetek
konfigurálása > Feszültségmentes relék > Hőtermelő VFR
reléje) menüpontot, és állítsa a Delay start (Késleltetett indítás)
beállítást a kívánt értékre.
Az érzékelők (például az előremenőhőmérséklet-érzékelő vagy
a visszatérőhőmérséklet-érzékelő) nevének megtekintéséhez és/
vagy módosításához ezeket a lépéseket kell elvégeznie:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Sensors
(Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges
bemenetek és kimenetek konfigurálása > Érzékelők)
menüpontot. Itt tudja áttekinteni az érzékelők értékeit, és igény
szerint a nevüket is megváltoztathatja. Az 1–5. bemenet a T1–T5
feliratú csatlakozóvégekre bekötött hőmérséklet-érzékelőket
jelzi (lásd A központi vezérlőegység bemenetei és kimenetei
című részt a 3.4-es alfejezetben).
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A 2.2.2-es profil beállítása

> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása >
Szervomotorok > ITC mód szervomotorja) menüpontot.

A profil bekapcsolását az érintőképernyővel vagy

Győződjön meg arról, hogy az alapértelmezett 3-point

csatlakozókábellel csatlakoztatott laptoppal végezheti el

(Háromjáratú) érték van megadva a Servo type (Szervomotor

az alábbiak szerint:

típusa) beállításnál.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

Egyéni beállítások a 2.2.2-es profilhoz

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Change profile (Rendszer > Telepítői beállítások >

Ezek a beállítások az alapértékeikre vannak beállítva. Ha

Hardverprofil > Profilválasztás) menüpontot, majd a 2.2.2

módosítani szeretné őket, változtassa meg az értékeiket az itt leírt

Condensing boiler, 2ITC (Kondenzációs hőtermelő két ITC-körrel)

módon.

lehetőséget. Újraindul a rendszer, és betölti a 2.2.2-es profilt.
Az alábbi képernyőképen a 2.2.2-es profilhoz tartozó biztonsági
A Sentio rendszer beállításainak megadásához és módosításához

és lekapcsolási hőmérsékletek beállítási felülete látható. Igény

az érintőképernyős modulra vagy csatlakozókábellel csatlakoztatott

szerint testre szabhatja az értékeket.

laptopra van szükség. Mielőtt használatba vehetné a 2.2.2-es
profilt, meg kell adnia néhány speciális beállítást. Az alábbi
lépéseket elvégezve állítsa be a szükséges paramétereket:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Set outdoor temperature source (Rendszer >
Telepítői beállítások > Hardverprofil > Külsőhőmérsékletjelforrás beállítása) menüpontot. Adja meg, hogy (külön
megvásárolható) külsőhőmérséklet-mérőt kötött-e be a T1
feliratú csatlakozóvégekre, netán vezetékes (BUS-os) vagy vezeték
nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt (a Sentio rendszer része, lásd
a 2.2-es alfejezetet) regisztrált-e a központi vezérlőegységben.
Ha vezetékes vagy vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt
használ, állítsa On (Bekapcsolva) értékre a Use external sensor
(Külső érzékelő használata) beállítást.

A 2.2.2-es profilban alapértelmezés szerint 20 ºC-ra van állítva
a High Temperature Cut-Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás)

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

funkció értéke. Ez az ajánlott érték. A módosításához (vagyis a

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

lekapcsolási hőmérséklet beállításához) végezze el a következő

control > ITC 1 (2) > Room assignment for this loop (Rendszer >

lépéseket:

Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > 1. vagy 2. ITCkör > Helyiség hozzárendelése ehhez a körhöz) menüpontot.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

Válassza ki az első vagy a második ITC-körhöz csatlakozó összes

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

kört, hogy a rendszer reagálhasson a hőigényekre. Meg kell

control > ITC 1 (2) > Safety & Cut-off temperatures (Rendszer >

adnia, hogy melyik kimenet melyik ITC-körhöz (keverőegységhez)

Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > 1. vagy 2. ITC-

csatlakozik. A hozzárendelés helyessége érdekében

kör > Biztonsági és lekapcsolási hőmérsékletek) menüpontot.

alapértelmezés szerint egyik helyiség sincs hozzárendelve

Állítsa be a kívánt lekapcsolási hőmérsékleteket. Ellenőrizze

a körökhöz.

a külső hőmérsékletre vonatkozó beállítást, és szükség esetén
módosítsa azt. Ha nem pontos ez a beállítás, a fűtési mód

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

letiltásához vezet, hiszen a beállított lekapcsolási értéknél
magasabb külső hőmérséklet esetén a rendszer letiltja a fűtést.

profile > Configure required inputs and outputs > Servos >
ITC Servo (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil

68

Sentio Műszaki kézikönyv

Tel. +36 23 566 000

Fax +36 23 566 001

Az előremenő ág maximális hőmérsékletének korlátozására az

profile > Configure required inputs and outputs > Sensors

Inlet exceeded by (Előremenő hőmérséklet túllépése) beállítás

(Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges

szolgál. Ez egyben lekapcsolási beállítás is, amely leállítja

bemenetek és kimenetek konfigurálása > Érzékelők)

a hőáramot, ha annak hőmérséklete a beállított értékkel túllépi

menüpontot. Itt tudja áttekinteni az érzékelők értékeit, és igény

a kívánt hőmérséklet. A beállítás menete a következő:

szerint a nevüket is megváltoztathatja. Az 1–5. bemenet a T1–T5

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

feliratú csatlakozóvégekre bekötött hőmérséklet-érzékelőket

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

jelzi (lásd A központi vezérlőegység bemenetei és kimenetei

control > ITC 1 (2) > Safety & Cut-off temperatures (Rendszer >

című részt a 3.4-es alfejezetben).

Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > 1. vagy 2. ITCkör > Biztonsági és lekapcsolási hőmérsékletek) menüpontot.

A keringtetőszivattyúknak küldött indítási jel késleltetése

Állítsa az értéket a kívánt hőmérsékletre.

alapértelmezés szerint öt perc, hogy a szivattyúk indulása előtt
kinyithassanak a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés

A Frost protection temperature (Fagyvédelmi hőmérséklet)

beállításának menete az alábbi:

beállítással védhető a rendszer a fagy ellen. Ez a beállítás tartja
a beállított érték felett a minimális vízhőmérsékletet, hogy ne
léphessen fel fagykár. A beállítást így végezheti el:

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Relays >

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

Pump 1 (2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil

kezdőképernyőjén a System > Functions > Inlet temperature

> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Relék

control > ITC 1 (2) > Safety & Cut-off temperatures (Rendszer >

> 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay start

Funkciók > Előremenőhőmérséklet-szabályozás > 1. vagy 2. ITC-

(Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.

kör > Biztonsági és lekapcsolási hőmérsékletek) menüpontot.
Állítsa a kívánt értékre a Frost protection temperature beállítást.

A keringtetőszivattyúk indítási késleltetését külön-külön kell
beállítani a két ITC-körhöz (ITC 1 és ITC 2). Ne felejtse el mindkét

A lekapcsolási hőmérsékletet külön-külön kell beállítani a két ITC-

körhöz megadni a kívánt értéket.

körhöz (ITC 1 és ITC 2). Ne felejtse el mindkét körhöz megadni a
kívánt értéket.
A hőtermelőnek küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
szerint öt perc, hogy a hőszivattyú indulása előtt kinyithassanak
a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés beállításának menete
az alábbi:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Voltage
free relays > Boiler VFR (Rendszer > Telepítői beállítások
> Hardverprofil > Szükséges bemenetek és kimenetek
konfigurálása > Feszültségmentes relék > Hőtermelő VFR
reléje) menüpontot, és állítsa a Delay start (Késleltetett indítás)
beállítást a kívánt értékre.
Az érzékelők (például az előremenőhőmérséklet-érzékelő vagy
a visszatérőhőmérséklet-érzékelő) nevének megtekintéséhez és/
vagy módosításához ezeket a lépéseket kell elvégeznie:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
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A 3.3.0-s profil beállítása
A profil bekapcsolását az érintőképernyővel vagy csatlakozókábellel csatlakoztatott laptoppal végezheti el az alábbiak szerint:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Change profile (Rendszer > Telepítői beállítások >
Hardverprofil > Profilválasztás) menüpontot, majd a 3.3.0 Heat
pump with manual H/C change-over (Hőszivattyú a fűtés és a
hűtés közötti manuális átkapcsolással) lehetőséget. Újraindul
a rendszer, és betölti a 3.3.0-s profilt.
A Sentio rendszer beállításainak megadásához és módosításához
az érintőképernyős modulra vagy csatlakozókábellel
csatlakoztatott laptopra van szükség. Mielőtt használatba vehetné

Egyéni beállítások a 3.3.0-s profilhoz

a 3.3.0-s profilt, meg kell adnia néhány speciális beállítást. Az
alábbi lépéseket elvégezve állítsa be a szükséges paramétereket:

Ezek a beállítások az alapértékeikre vannak beállítva.
Ha módosítani szeretné őket, változtassa meg az értékeiket az itt

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

leírt módon. Ha két keverőegységet használ egy helyett, a lenti

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

beállításokat külön-külön meg kell adni mindkettőhöz.

profile > Set outdoor temperature source (Rendszer >

A hőszivattyúnak küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés

Telepítői beállítások > Hardverprofil > Külsőhőmérséklet-

szerint öt perc, hogy a hőszivattyú indulása előtt kinyithassanak

jelforrás beállítása) menüpontot. Adja meg, hogy (külön

a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés beállításának menete

megvásárolható) külsőhőmérséklet-mérőt kötött-e be a

az alábbi:

T1 feliratú csatlakozóvégekre, netán vezetékes (BUS-os)

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

vagy vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt (a Sentio

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

rendszer része, lásd a 2.2-es alfejezetet) regisztrált-e a

profile > Configure required inputs and outputs > Voltage

központi vezérlőegységben. Ha vezetékes vagy vezeték nélküli

free relays > Heat pump (Rendszer > Telepítői beállítások

külsőhőmérséklet-érzékelőt használ, állítsa On (Bekapcsolva)

> Hardverprofil > Szükséges bemenetek és kimenetek

értékre a Use external sensor (Külső érzékelő használata)

konfigurálása > Feszültségmentes relék > Hőszivattyú)

beállítást.

menüpontot, és állítsa a Delay start (Késleltetett indítás)
beállítást a kívánt értékre.

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware profile >
Configure required inputs and outputs > Analog outputs > Heat
pump 0-10 V (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil
> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Analóg
kimenetek > 0–10 voltos hőszivattyú) menüpontot.
• Ezekkel az analóg kimenetekkel hűtési, üzemkész vagy fűtési
módba kapcsolható a hőszivattyú. A pontos beállításokat a
hőszivattyú gyártójának útmutatása alapján kell megadni.
A Sentióval kompatibilis hőszivattyúk listáját A Sentio
használata hőszivattyúhoz című 4.6-os alfejezet Megjegyzések
című részében találja. Alapértelmezés szerint a Nibe
hőszivattyú-beállításai vannak megadva a rendszerben (lásd
a képernyőképet a jobb oldali hasáb tetején).
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A harmatponti zóna (alapértelmezés szerint: 2 ºC) beállításához

A 3.3.0-s profil támogatja a High Temperature Cut-Off

a 3.3.0-s profil a Minimum outside temperature (Minimális külső

(Túlmelegedés miatti lekapcsolás) funkció használatát,

hőmérséklet) beállítás értékénél magasabb hőmérséklettől

és javasoljuk is, hogy kapcsolja be. A bekapcsolásához és

kezdve engedélyezi csak a hűtést. Harmatpontnak nevezzük

a beállításához végezze el a következő lépéseket:

azt a hőmérsékletet, amelynél megindul a levegőben lévő
nedvesség kicsapódása a hűtési rendszer hideg elemeinek

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben

(például a keverőegység vagy a hűtéscsöveket tartalmazó padló)

a System > Functions > Heating/Cooling circuits > Heating

felületén. A harmatpont elérését kerülni kell, mert nemkívánatos

circuit 1(2) > Cut-Off temperatures (Rendszer > Funkciók

helyzeteket idéz elő. Emiatt építettük be a rendszerbe ezt az alsó

> Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Lekapcsolási

határértéket. Ha kisebbre veszi az értéket, páralecsapódás jöhet

hőmérsékletek) menüpontot. Engedélyezze a High

létre. A 2 ºC-os biztonsági határértéket így tudja módosítani:

Temperature Cut-Off funkciót, és állítsa be a kívánt lekapcsolási
hőmérsékletet. Ellenőrizze a külső hőmérsékletre vonatkozó

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a Programs > Winter & Summer mode

beállítást, és szükség esetén módosítsa azt. Ha nem pontos ez
a beállítás, a fűtési vagy a hűtési mód letiltásához vezet.

> Cooling settings (Programok > Téli és nyári mód > Hűtési
beállítások) menüpontot, és módosítsa a Room dew point band

Ha több fűtési vagy hűtési kör van a rendszerben, mindkettőhöz

(Helyiség harmatponti zónája) beállítást a kívánt értékre.

meg kell adni a Cut-Off temperatures beállítás értékét.

Az érzékelők (például az előremenőhőmérséklet-érzékelő vagy

A keringtetőszivattyú(k)nak küldött indítási jel késleltetése

a visszatérőhőmérséklet-érzékelő) nevének megtekintéséhez és/

alapértelmezés szerint öt perc, hogy a szivattyú(k) indulása

vagy módosításához ezeket a lépéseket kell elvégeznie:

előtt kinyithassanak a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés
beállításának menete az alábbi:

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

profile > Configure required inputs and outputs > Sensors

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

(Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges

profile > Configure required inputs and outputs > Relays >

bemenetek és kimenetek konfigurálása > Érzékelők)

Pump 1(2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil

menüpontot. Itt tudja áttekinteni az érzékelők értékeit, és igény

> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Relék

szerint a nevüket is megváltoztathatja. Az 1–5. bemenet a T1–T5

> 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay start

feliratú csatlakozóvégekre bekötött hőmérséklet-érzékelőket

(Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.

jelzi (lásd A központi vezérlőegység bemenetei és kimenetei
című részt a 3.4-es alfejezetben).

Ha több fűtési vagy hűtési kör van a rendszerben, mindkettőhöz
(1. és 2. szivattyú) meg kell adni a Delay start beállítás értékét.
A keringtetőszivattyú(k)nak küldött leállítási jel késleltetése
alapértelmezés szerint három perc, hogy a szivattyúk leállása
előtt lezárhassanak a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés
beállításának menete az alábbi:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Relays >
Pump 1(2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil
> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Relék
> 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay stop
(Késleltetett leállítás) beállítást a kívánt értékre.
Ha több fűtési vagy hűtési kör van a rendszerben, mindkettőhöz
(1. és 2. szivattyú) meg kell adni a Delay stop beállítás értékét.
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A 3.3.1-es profil beállítása
A profil bekapcsolását az érintőképernyővel vagy csatlakozókábellel csatlakoztatott laptoppal végezheti el az alábbiak szerint:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Change profile (Rendszer > Telepítői beállítások >
Hardverprofil > Profilválasztás) menüpontot, majd a 3.3.1 Heat
pump with automatic H/C change-over (Hőszivattyú a fűtés és a
hűtés közötti automatikus átkapcsolással) lehetőséget. Újraindul
a rendszer, és betölti a 3.3.1-es profilt.
A Sentio rendszer beállításainak megadásához és módosításához
az érintőképernyős modulra vagy csatlakozókábellel
csatlakoztatott laptopra van szükség. Mielőtt használatba vehetné

Egyéni beállítások a 3.3.1-es profilhoz

a 3.3.1-es profilt, meg kell adnia néhány speciális beállítást. Az
alábbi lépéseket elvégezve állítsa be a szükséges paramétereket:

Ezek a beállítások az alapértékeikre vannak állítva. A telepítő az
érintőképernyős modullal vagy laptoppal módosítani tudja az

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

alapértékeket. Ha két keverőegységet használ egy helyett, a lenti
beállításokat külön-külön meg kell adni mindkettőhöz.

profile > Set outdoor temperature source (Rendszer >
Telepítői beállítások > Hardverprofil > Külsőhőmérséklet-

Az alábbi képernyőkép a fűtésről hűtésre és a hűtésről fűtésre

jelforrás beállítása) menüpontot. Adja meg, hogy (külön

való automatikus átkapcsolás telepítő által testre szabható

megvásárolható) külsőhőmérséklet-mérőt kötött-e be a T1

beállításait szemlélteti.

feliratú csatlakozóvégekre, netán vezetékes (BUS-os) vagy
vezeték nélküli külsőhőmérséklet-érzékelőt (a Sentio rendszer
része, lásd a 2.2-es alfejezetet) regisztrált-e a központi
vezérlőegységben. Ha vezetékes vagy vezeték nélküli
külsőhőmérséklet-érzékelőt használ, állítsa On (Bekapcsolva)
értékre a Use external sensor (Külső érzékelő használata)
beállítást.
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware profile >
Configure required inputs and outputs > Analog outputs > Heat
pump 0-10 V (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil
> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Analóg
kimenetek > 0–10 voltos hőszivattyú) menüpontot.
• Ezekkel az analóg kimenetekkel hűtési, üzemkész vagy fűtési
módba kapcsolható a hőszivattyú. A pontos beállításokat
a hőszivattyú gyártójának útmutatása alapján kell megadni.
A Sentióval kompatibilis hőszivattyúk listáját A Sentio
használata hőszivattyúhoz című 4.6-os alfejezet Megjegyzések
című részében találja. Alapértelmezés szerint a Nibe
hőszivattyú-beállításai vannak megadva a rendszerben (lásd
a képernyőképet a jobb oldali hasáb tetején).
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A harmatponti zóna (alapértelmezés szerint: 2 ºC) beállításához

A semleges (más néven neutrális) zóna az a beállított hőmérséklet

a 3.3.1-es profil lehetővé teszi a hűtést. Harmatpontnak nevezzük

körüli hőmérséklet-tartomány, amelyben nem történik

azt a hőmérsékletet, amelynél megindul a levegőben lévő

átkapcsolás, hanem üzemkész állapotban marad a rendszer.

nedvesség kicsapódása a hűtési rendszer hideg elemeinek

Ily módon elkerülhető, hogy állandóan be- és kikapcsoljon a

(például a keverőegység vagy a hűtéscsöveket tartalmazó padló)

rendszer, és biztosítható az energiatakarékosabb működés.

felületén. A harmatpont elérését kerülni kell, mert nemkívánatos

A semleges zóna alapértelmezés szerint 4 ºC-ra van beállítva.

helyzeteket idéz elő. Emiatt építettük be a rendszerbe ezt az alsó

Az érték megváltoztatásához ezt kell tennie:

határértéket. Ha kisebbre veszi az értéket, páralecsapódás jöhet
létre. A 2 ºC-os biztonsági határértéket így tudja módosítani:

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a Programs > Winter & Summer mode

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

> Cooling settings (Programok > Téli és nyári mód >

kezdőképernyőjén a Programs > Winter & Summer mode

Hűtési beállítások) menüpontot, és módosítsa a Deadband

> Cooling settings (Programok > Téli és nyári mód > Hűtési

temperature (Semleges zóna hőmérséklete) beállítást a kívánt

beállítások) menüpontot, és módosítsa a Room dew point band

értékre.

(Helyiség harmatponti zónája) beállítást a kívánt értékre.
A hőszivattyúnak küldött indítási jel késleltetése alapértelmezés
A fűtésről hűtésre vagy hűtésről fűtésre váltáshoz szükséges

szerint öt perc, hogy a hőszivattyú indulása előtt kinyithassanak

minimális külső hőmérséklet alapértelmezés szerint 22 ºC.

a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés beállításának menete

A Minimum outside temperature (Minimális külső hőmérséklet)

az alábbi:

beállítás értékénél alacsonyabb hőmérséklet esetén minden
hőigénynél fűtésre vált a rendszer a külső hőmérsékletnek

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

megfelelően. Ha alacsonyabb külső hőmérséklet mellett

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

szeretne hűteni, csökkentse ezt az értéket. Ha magasabb külső

profile > Configure required inputs and outputs > Voltage

hőmérséklet mellett kíván fűteni, növelje az értéket. Ezeket a

free relays > Heat pump (Rendszer > Telepítői beállítások

lépéseket kell elvégeznie:

> Hardverprofil > Szükséges bemenetek és kimenetek
konfigurálása > Feszültségmentes relék > Hőszivattyú)

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a Programs > Winter & Summer mode

menüpontot, és állítsa a Delay start (Késleltetett indítás)
beállítást a kívánt értékre.

> Cooling settings (Programok > Téli és nyári mód > Hűtési
beállítások) menüpontot, és módosítsa a Minimum outside

Az érzékelők (például az előremenőhőmérséklet-érzékelő vagy

temperature (Minimális külső hőmérséklet) beállítást a kívánt

a visszatérőhőmérséklet-érzékelő) nevének megtekintéséhez és/

értékre.

vagy módosításához ezeket a lépéseket kell elvégeznie:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

A hőszivattyú meghibásodásának elkerülése érdekében

kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware

átkapcsoláskor nem vált azonnal hűtésre a rendszer. Fűtésről

profile > Configure required inputs and outputs > Sensors

hűtésre vagy hűtésről fűtésre váltáskor el kell telnie némi időnek,

(Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil > Szükséges

hogy stabilizálódjon a hőszivattyú. Ezt az értéket emiatt csak

bemenetek és kimenetek konfigurálása > Érzékelők)

akkor szabad módosítani, ha feltétlenül szükséges. Alacsonyabb

menüpontot. Itt tudja áttekinteni az érzékelők értékeit, és igény

érték megadásával súlyos kárt okozhat a hőszivattyúban.

szerint a nevüket is megváltoztathatja. Az 1–5. bemenet a T1–T5

A módosítás menete a következő:

feliratú csatlakozóvégekre bekötött hőmérséklet-érzékelőket
jelzi (lásd A központi vezérlőegység bemenetei és kimenetei

• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver

című részt a 3.4-es alfejezetben).

kezdőképernyőjén a Programs > Winter & Summer mode
> Cooling settings (Programok > Téli és nyári mód > Hűtési
beállítások) menüpontot, és módosítsa a Switching cooldown
(Átkapcsolás előtti hűlés) beállítást a kívánt értékre.
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Ha több fűtési vagy hűtési kör van a rendszerben, mindkettőhöz
(1. és 2. szivattyú) meg kell adni a Delay start beállítás értékét.
A keringtetőszivattyú(k)nak küldött leállítási jel késleltetése
alapértelmezés szerint három perc, hogy a szivattyúk leállása
előtt lezárhassanak a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés
beállításának menete az alábbi:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Relays >
Pump 1(2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil
> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Relék
> 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay stop
(Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.
A 3.3.1-es profil támogatja a High Temperature Cut-

Ha több fűtési vagy hűtési kör van a rendszerben, mindkettőhöz

Off (Túlmelegedés miatti lekapcsolás) nevű biztonsági

(1. és 2. szivattyú) meg kell adni a Delay stop beállítás értékét.

funkció használatát, és javasoljuk is, hogy kapcsolja be.
A bekapcsolásához és a beállításához végezze el a következő
lépéseket:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftverben
a System > Functions > Heating/cooling circuits > Heating
circuit 1(2) > Cut-Off temperatures (Rendszer > Funkciók
> Fűtési/hűtési körök > 1. vagy 2. fűtési kör > Lekapcsolási
hőmérsékletek) menüpontot. Engedélyezze a High
Temperature Cut-Off funkciót, és állítsa be a kívánt lekapcsolási
hőmérsékletet. Ellenőrizze a külső hőmérsékletre vonatkozó
beállítást, és szükség esetén módosítsa azt. Ha nem pontos ez
a beállítás, a fűtési vagy a hűtési mód letiltásához vezet.
Ha több fűtési vagy hűtési kör van a rendszerben, mindkettőhöz
meg kell adni a Cut-Off temperatures beállítás értékét.
A keringtetőszivattyú(k)nak küldött indítási jel késleltetése
alapértelmezés szerint öt perc, hogy a szivattyú(k) indulása
előtt kinyithassanak a szelepmozgató állítóművek. A késleltetés
beállításának menete az alábbi:
• Válassza az érintőképernyőn vagy a windowsos szoftver
kezdőképernyőjén a System > Installer settings > Hardware
profile > Configure required inputs and outputs > Relays >
Pump 1(2) (Rendszer > Telepítői beállítások > Hardverprofil
> Szükséges bemenetek és kimenetek konfigurálása > Relék
> 1. vagy 2. szivattyú) menüpontot, és állítsa a Delay start
(Késleltetett indítás) beállítást a kívánt értékre.
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5. Távfelügyelet
Lakóépületekben alkalmazott zónavezérlés használatakor minden

helyiségtermosztátokat, vagy feloldhatja a letiltásukat.

zóna vezérelhető az adott helyiségben lévő termosztáttal.

A letiltásuk után nem lehet megváltoztatni a beállított

A Wavin Sentio mobilappal emellett távolról (vagyis

hőmérsékletet a termosztátokkal. A felhasználó a mobilappal

távfelügyelettel) is lehetséges az egyes helyiségek szabályozása.

programokat állíthat be, ideiglenes módokat választhat ki

Miután befejeződött a telepítés, az automatikus frissítés

(például szabadság idejére) és módosíthatja az előre beállított

használatával győződjön meg arról, hogy naprakész a Sentio

rendszerhőmérsékleteket. Ezekhez a funkciókhoz a telepítést

rendszer.

végző személy is hozzáfér az érintőképernyőn.

5.1. A Sentio mobilapp használata

5.2. Automatikus frissítés

Látogasson el a Google Play Áruházba (Android) vagy az App

A Sentio rendszer automatikusan frissíteni tudja a TM6000b6.2-

Store-ba (iOS), és töltse le a Sentio mobilappot. A regisztrálás

es vagy annál újabb belső vezérlőprogrammal rendelkező

elvégzése után máris használatba veheti.

központi vezérlőegységeket. Ennek előfeltétele az, hogy legyen
internetkapcsolata a központi vezérlőegységnek, valamint

Győződjön meg arról, hogy a központi vezérlőegységnek van

hogy az regisztrálva legyen a Sentio Cloudban. Ha új frissítés

internetkapcsolata a LAN-porton keresztül, és hogy stabil a

tölthető le, értesítés jelenik meg róla a Sentio mobilapp Settings

kapcsolat.

(Beállítások) képernyőjének Settings lapján található Status and
Updates (Állapot és frissítések) szakaszát választva. Elindíthatja

Miután elvégezte a teljes rendszer telepítését és üzembe

a frissítést úgy is, hogy a központi vezérlőegység nyílgombjaival

helyezését, regisztrálhatja a központi vezérlőegységet

a hálózati kapcsolatot jelző LED-re lép, és megnyomja az Enter

a mobilappban, majd konfigurálhatja a mobilappot a

gombot. Miután folyamatosan világító kék fényre váltott a LED,

végfelhasználó igényei alapján.

az Enter gomb ismételt megnyomása elindítja a frissítést.

A felhasználó dönthet úgy, hogy másoknak is hozzáférést ad

Ha van internetkapcsolata a központi vezérlőegységnek, akkor

a központi vezérlőegységhez. Ez azt is jelenti egyben, hogy

havonta egyszer végez frissítéskeresést. A frissítések letöltődnek

egyszerre többen is módosíthatják a szükséges beállításokat.

a központi vezérlőegység memóriájába, és mindaddig ott
maradnak, amíg a felhasználó nem telepíti őket. Miután

A Sentio mobilappal vezérelhető a Sentio rendszer és

a felhasználó elindította a frissítések telepítését, a Sentio

módosíthatók a beállítások.

frissítéseket keres a központi vezérlőegységhez csatlakoztatott
összes részegységhez, és ha van hozzájuk frissítés, a legújabb

A mobilappos funkciók nem annyira összetettek, mint a

verzióra frissíti őket. Ha netán meghiúsulna a frissítés, mind

termosztáttal módosítható beállítások, inkább a mindennapi

a központi vezérlőegység, mind pedig a többi részegység

felhasználás igényeit szolgálják ki. A rendszer telepítői szintű

visszaáll a belső vezérlőprogram régi verziójára, és várakozik az

módosításait csak az érintőképernyős modullal vagy laptoppal

újbóli frissítésre.

lehet elvégezni.
- Frissítés közben csak korlátozottan működnek a
A könnyű hozzáféréshez és a különböző helyiségek kezeléséhez

rendszerfunkciók.

vezérlőket vehet fel a kezdőképernyőre. Minden felhasználó
jogosult más és más helyiségeket kiválasztani, ezáltal könnyedén
áttekinthetők és elérhetők a fontos helyiségek.

- Ügyeljen arra, hogy frissítés közben ne módosítsa a
Sentio rendszer beállításait.

A gyors hőmérséklet-beállításhoz három előre definiált
komfortszintet kínál a mobilapp: a gazdaságos Eco (18 °C), a
komfortos Comfort (21 °C) és a nagyon komfortos Extra comfort
(23 °C) módot. A beállítások között igényei szerint testre szabhatja
az előre beállított hőmérsékleteket.
Az érintőképernyőn vagy a mobilappal letilthatja a
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4) Frissítés folyamatban
a) Ez a szám jelzi a folyamatban lévő frissítés állapotát.
b) Ennyi periféria frissítése van még hátra.
c) Fontos tudni, hogy frissítés közben bizonyos rendszerfunkciók kikapcsolnak.
Várakozás közben egyes helyiségek beállított hőmérséklete nem változtatható meg.

5.3. Karbantartás
A felületfűtési és -hűtési rendszerekhez készült Wavin

Amennyiben 7 napig nem kapcsol be egy kör sem, a

vezérlőegység. nem igényel tervezett karbantartást. A

fűtésienergia-forrás és a keringtetőszivattyú alapértelmezés

vezérlőegység, a bővítőegységek, a termosztátok és az

szerint 10 percre bekapcsol, hogy ne ragadjon le.

érzékelők tisztításához csupán egy nedves rongyra van szükség.
Tisztítószerek használata tilos!

Ha sikertelen a vezérlőegység és az adott csatornára
bekötött összes termosztát közötti kommunikáció, a rendszer

Ügyeljen arra, hogy se a vezérlőegységet, se a bővítőegységeket

alapértelmezés szerint óránként 15 percre bekapcsolja

ne takarja le semmivel, és ne rakjon eléjük vagy rájuk semmit.

a csatornát.

Ez azért fontos, hogy ne melegedjenek túl, és ne is sérüljenek.
Ha lemerül a központi vezérlőegység póteleme vagy kiég
A hőmérséklet- és a páratartalom-érzékelő megfelelő

a biztosíték, a csere gyerekjáték. Áramtalanítsa a központi

működéséhez ezenkívül az is elengedhetetlen, hogy szabadon

vezérlőegységet, majd vegye le az előlapját. Az előlap hátoldalán

maradjon a termosztát és az érzékelő alján lévő nyílás.

középen megtalálja a CR2032-es elemet, az előlap szélén lévő
FUSE 5x20 feliratú rekeszben pedig a kiégett biztosítékot. A

Ahol szükséges, ajánlott minden fűtési idény kezdetekor

Sentio rendszer T1,6 A/250 V típusú, 5x20 milliméter méretű

kicserélni a termosztát elemeit.

pótbiztosítékkal kerül forgalomba.

Ha az üzembe helyezett körök nem kapcsolnak be 7 napig,
a rendszer alapértelmezés szerint 15 percre bekapcsolja a
kimeneteiket, hogy a hozzájuk tartozó termoelektromos
állítóművek ne ragadjanak le.
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A Wavin fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának módosítására,
valamint arra, hogy kötelezettségek vagy előzetes értesítés nélkül
bármikor beszüntesse a Wavin Sentio rendszer gyártását.
Ez a műszaki kézikönyv nem biztosít semmilyen (kifejezett
vagy vélelmezett) általános jótállást vagy garanciát, sem
pedig olyat, amely a Wavin Sentio rendszer megfelelőségére
vagy minőségére, továbbá bármely szellemitulajdon-jogra
vonatkozik. A törvény által megengedett legteljesebb mértékig
minden felelősség kizárva. A Wavin semmilyen körülmények
között nem felel a tisztán gazdasági kárért, a profitvesztésért,
a szerződésvesztésért, az üzletvesztésért, az üzleti és cégérték
elvesztéséért és a hasonló veszteségekért, legyenek azok
közvetlenek, közvetettek vagy következményi károk, még
akkor sem, ha a Wavin előre látta őket. Ugyanez érvényes a
következményi károk miatti (akármely okból kért) bárminemű
kártérítési követelésekre, amelyek a Wavin Sentio rendszer
használatából vagy azzal kapcsolatban merülnek fel.
A jelen műszaki kézikönyv egyetlen része sem zárja ki vagy
korlátozza a Wavin felelősségét a hanyagsága, megtévesztő
eljárása vagy tisztességtelensége miatt bekövetkezett haláleset
vagy sérülés tekintetében és/vagy bármely más olyan esetben,
amikor törvénytelen lenne, ha a Wavin kizárná vagy megkísérelné
kizárni a felelősségét. Sem ez a felelősségkizárás, sem a műszaki
kézikönyvben szereplő kikötések nem korlátozzák a vásárlók
kötelező érvényű jogszabályokban rögzített jogait.
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8. Műszaki adatok
8.1. A központi vezérlőegység (CCU) műszaki adatai
Általános adatok
Tápfeszültség

195–250 V AC, általában 230 V AC

Áramfelvétel

0,25 A maximum, 6 mA készenléti módban

Kommunikációs sáv

868,5 MHz

Kommunikációs hatótáv

Legfeljebb 500 m (ha van rálátás)

Szabályozási tartomány hőmérsékleti bemenetei (T1-T5)

30T105 (-30–105 ˚C), NTC 10 kΩ B3977

Pótelem (a központi vezérlőegységben, a biztosíték mellett)

CR2032

Méretek

230 x 110 x 54 mm

Súly

825 g (775 g csatlakozó nélkül)

Biztosíték

T 1,6 A/250 V, méret: 5 x20 mm

Védettség

IP 31 (EN 60529)

Mechanikai ellenállás

IK 07 (EN 50102)

Üzemi környezet

T40, általános beltéri követelmények, páralecsapódás nélkül

Megfelelőség

EN 60730-1, EN 60730-2-1, EN 50581, EN 60730-2-9, EN 62368-1, ETSI EN 301489-1,
ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 301 489-3

Kimenetek
RS485 (ROXi BUS) és RJ45

24 V DC / 1,5 A (minden BUS áram alatt)*

Szelep (S1, S3, S2, S4)

24 V DC / 100 mA (áramkimenetek = háromjáratú mód)

Szelep (S1, S3)

0–10 V DC / 2 mA (analóg kimenetek)

Állítóművek kimenetei

24 V DC / 170 mA maximum, általában 85 mA

Védőföldelés kimenetei (1 és 2)

5–24 V DC / 100 mA, nyitott nyelőelektródás kimenet zárlat elleni védelemmel

VFR relé

230 V AC/ 1 A maximum

ITC-szivattyúk reléi

1 A maximum, 230 V AC tápfeszültségből

*Áramellátásra nem ajánlott RJ45-aljzatot (100 mA) használni

8.2. Az EU-A bővítőegység műszaki adatai
Általános adatok
Tápfeszültség

20–25 V DC, általában 24 V DC (ROXi BUS)

Áramfelvétel

20 mA maximum, 2 mA készenléti módban (állítóművek kikapcsolva)

Méretek

90 x 110 x 54 mm

Súly

220 g

Védettség

IP 31 (EN 60529)

Mechanikai ellenállás

IK 07 (EN 50102)

Üzemi környezet

T40, általános beltéri követelmények, páralecsapódás nélkül

Megfelelőség

EN 60730-1, EN 55032, EN 50581, EN 55024

Kimenetek
RS485 (ROXi BUS) és RJ45

24 V DC / 1,5 A (minden BUS áram alatt)*

Állítóművek kimenetei (9–16.)

24 V DC / maximum 300 mA, relé esetén pedig 24 V, maximum 50 mA

*100 mA-nél nagyobb áramfelvétel esetén nem ajánlott RJ45-aljzatot használni ezekhez a csatlakozóvégekhez
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8.3. Az EU-VFR bővítőegység műszaki adatai
Általános adatok
Tápfeszültség

20–25 V DC, általában 24 V DC (ROXi BUS)

Áramfelvétel

0,06 A maximum, 5 mA készenléti módban (relék kikapcsolva)

Méretek

90 x 110 x 54 mm

Súly

220 g

Védettség

IP 31 (EN 60529)

Mechanikai ellenállás

IK 07 (EN 50102)

Üzemi környezet

T40, általános beltéri követelmények, páralecsapódás nélkül

Megfelelőség

EN 60730-1, EN 55032, EN 50581, EN 55024, EN 62368-1

Kimenetek
RS485 (ROXi BUS) és RJ45

24 V DC / 1,3 A (minden BUS áram alatt)*

Relék (A–B)

24 V AC/DC 1 A maximum, feszültségmentes relé

Relék (C–F)

230 V AC / 24 V DC, 1 A maximum, feszültségmentes relé

*100 mA-nél nagyobb áramfelvétel esetén nem ajánlott RJ45-aljzatot használni ezekhez a csatlakozóvégekhez
8.4. A vezeték nélküli termosztát, az infravörös padlóhőmérséklet-érzékelős, vezeték nélküli termosztát és a vezeték nélküli
érzékelő műszaki adatai
Tápfeszültség

2,2–3,5 V, általában 3 V (2 darab AA méretű, 1,5 voltos alkálielem)

Elemek élettartama

Általában 2 év

Maximális áramfelvétel

Vezeték nélküli termosztát, infravörös padlóhőmérséklet-érzékelővel szerelt,
vezeték nélküli termosztát: 150 mA (teljesen megvilágított kijelző)
Vezeték nélküli érzékelő: 40 mA

Kommunikációs sáv

868,5 MHz

Kommunikációs hatótáv

Legfeljebb 100 m (ha van rálátás)

Szabályozási tartomány: léghőmérséklet

T50 ± 0,5 °C-os pontossággal, a lépésköz 0,1 °C

Szabályozási tartomány: padlóhőmérséklet

Vezeték nélküli termosztát infravörös padlóhőmérséklet-érzékelővel:
T40 ± 1 °C-os pontossággal (25 °C-on), a lépésköz 0,1 °C

Szabályozási tartomány: páratartalom

10–90% (relatív páratartalom), pontosság: ± 3% (relatív p.), lépésköz: 1% (relatív p.)

Méretek

62 x 85 x 22 mm

Védettség

IP 31 (EN 60529)

Üzemi környezet

T40, általános beltéri követelmények, páralecsapódás nélkül

Megfelelőség

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 50581, ETSI EN 60730-2-13,
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
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8.5. A vezetékes termosztát és a vezetékes érzékelő műszaki adatai
Tápfeszültség

8–30 V DC, általában 24 V DC

Maximális áramfelvétel

2 mA (24 V DC a termosztát minimális fogyasztása mellett), 30 mA (24 V DC teljesen
megvilágított kijelzőnél)

Szabályozási tartomány: léghőmérséklet

T50 ± 0,5 °C-os pontossággal, a lépésköz 0,1 °C

Szabályozási tartomány: padlóhőmérséklet

T40 ± 1 °C-os pontossággal, a lépésköz 0,1 °C

Szabályozási tartomány: páratartalom

10–90% (relatív páratartalom), pontosság: ± 3% (relatív p.), lépésköz: 1% (relatív p.)

Méretek

62 x 85 x 22 mm

Védettség

IP 31 (EN 60529)

Üzemi környezet

T40, általános beltéri követelmények, páralecsapódás nélkül

Megfelelőség

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 50581

8.6. A szelepmozgató állítóművek műszaki adatai

Adattípus

Állítóművek

Üzemi feszültség

24 V AC/DC, +20% ... -10%

Maximális áramfelvétel bekapcsoláskor

< 300 mA legfeljebb 2 perc alatt

Üzemi teljesítmény

1W

Löket (állítómű lökethossza)

5 mm

Állítóerő

100 N ± 5%

Folyadék-hőmérséklet

0–100 °C

Védettség típusa

IP 54 / II

CE-megfelelőség

EN 60730

Tápkábel

2 x 0,75 mm2

Tápkábel hossza

1m

EN 60730-1 szabvány

Minimum 2,5 kV

szerinti túlfeszültség-védelem
Vezérlőegységenként (beleértve az EU-A bővítőegységet) legfeljebb 16 állítómű használható, csatornánként pedig legfeljebb 2.
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