Mikroprocesorowy regulator DK 5000 przeznaczony jest do automatycznego
za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, w zale¿noœci od
temperatury mierzonej na czujniku.

intuicyjne ustawianie temperatury za pomoc¹ pokrêt³a
sterowanie prac¹ pompy obiegowej centralnego ogrzewania
mo¿liwoœæ za³¹czenia pracy ci¹g³ej
funkcja COMFORT SYSTEM, chroni¹ca pompê przed osadzaniem siê
kamienia
funkcja ochrony instalacji przed zamro¿eniem i przegrzaniem
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
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Diody sygnalizacyjne
Pokrêt³o ustawienia temperatury za³¹czania pompy
Przycisk PRACA CI¥G£A
Wy³¹cznik sieciowy
Gniazdo bezpiecznika 1,25 A
Przewód zasilaj¹cy ~230 V
Przewód zasilaj¹cy pompê ~230 V
Czujnik temperatury
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Opis diod sygnalizacyjnych
pompa c.o.
praca ci¹g³a
w³¹czenie regulatora

Zalecenia instalacyjne
Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami obiegowymi centralnego
ogrzewania.
Instalowanie regulatora nale¿y powierzyæ osobie uprawnionej.
Regulator pod³¹czyæ do gniazda ze stykiem ochronnym.
Wymagane jest, aby kocio³ posiada³ w³asne zabezpieczenia przed
nadmiernym wzrostem temperatury kot³a spowodowanym np. nieprawid³ow¹
prac¹ regulatora lub urz¹dzeñ z nim wspó³pracuj¹cych.
Regulator nale¿y umieœciæ w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie do
temperatury wy¿szej ni¿ 40 °C.
Regulator nie mo¿e byæ nara¿ony na zalanie wod¹ oraz na warunki
powoduj¹ce skraplanie siê pary wodnej (np. gwa³towne zmiany temperatury
otoczenia).
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i obs³ugiwane zgodnie z opisem monta¿u
i zasadami postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi.
Przepalenie bezpiecznika wskutek z³ego pod³¹czenia przewodów lub spiêcia w
instalacji elektrycznej nie stanowi podstaw do naprawy gwarancyjnej.
Przed uruchomieniem regulatora sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ
elektrycznych.
Regulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem 1,25 A.
Pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych oraz wymiany bezpiecznika nale¿y
dokonaæ przy wy³¹czonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilaj¹ca regulator
musi byæ wyjêta z gniazda sieciowego). Pod³¹czenie pompy i wymiana
bezpiecznika przy w³¹czonej wtyczce sieciowej regulatora grozi pora¿eniem
pr¹dem elektrycznym.
Przewody przy³¹czeniowe tego regulatora mog¹ byæ wymienione wy³¹cznie
przez producenta lub jego autoryzowany zak³ad serwisowy.
Zabrania siê u¿ytkowania uszkodzonego regulatora.
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Schemat pod³¹czenia regulatora do instalacji hydraulicznej

1
~ 230 V
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1. Regulator DK 5000
2. Czujnik temperatury
3. Pompa centralnego ogrzewania

1. Pod³¹czenie regulatora do instalacji centralnego ogrzewania
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Monta¿ i pod³¹czenie regulatora do instalacji elektrycznej

1. Zamontowaæ regulator na œcianie za pomoc¹ dwóch wkrêtów i ko³ków
rozporowych.
2. Zamontowaæ czujnik temperatury (za pomoc¹ opaski zaciskowej)
bezpoœrednio na rurze wyjœciowej z kot³a c.o. (jak najbli¿ej kot³a, przewodem
do do³u).
3. Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy pompê, wychodz¹cy z regulatora, z
odpowiednimi zaciskami na pompie:
-

do zacisku ochronnego pod³¹czyæ ¿y³ê koloru ¿ó³to-zielonego

-

do zacisku N pod³¹czyæ ¿y³ê koloru niebieskiego

-

do zacisku L pod³¹czyæ ¿y³ê koloru br¹zowego

4. W³o¿yæ wtyczkê kabla zasilaj¹cego regulator do gniazda 230 V.
5. W³¹czyæ regulator wy³¹cznikiem sieciowym.

!

Uwaga: W sytuacjach, gdy regulator nie w³¹cza siê lub nie za³¹cza pracy
pompy, nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia wszystkich
przewodów, czy w gniazdku jest napiêcie; nastêpnie sprawdziæ
bezpiecznik i w razie jego uszkodzenia wymieniæ na nowy 1,25 A. Je¿eli,
pomimo wymiany bezpiecznika, regulator nie dzia³a prawid³owo, nale¿y
skontaktowaæ siê z firm¹ DK System.
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Uwaga: Bezpiecznik wymieniaæ zawsze przy wy³¹czonym urz¹dzeniu i
wtyczce wyjêtej z gniazda sieciowego.

W³¹czenie regulatora i rozpoczêcie pracy

1. Regulator w³¹czyæ przyciskiem sieciowym.
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Tryby pracy pompy

Pompa mo¿e byæ uruchomiona w jednym z dwóch trybów pracy; w ka¿dym z nich, jej
w³¹czenie i praca sygnalizowana jest œwieceniem siê zielonej diody
.

Praca automatyczna
W trybie pracy automatycznej, pompa bêdzie pracowa³a w temperaturach wy¿szych
od ustawionej pokrêt³em, a po spadku temperatury poni¿ej ustawienia, regulator
bêdzie j¹ wy³¹cza³.

Praca ci¹g³a
Praca ci¹g³a pompy (niezale¿nie od ustawionej temperatury na pokrêtle), zostaje
wymuszona poprzez naciœniêcie przycisku
i sygnalizowana jest œwieceniem siê
¿ó³tej diody
. Ponowne naciœniêcie tego przycisku powoduje wy³¹czenie trybu
pracy ci¹g³ej i przejœcie regulatora do pracy w uk³adzie automatycznym.

Funkcja COMFORT SYSTEM
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Funkcja COMFORT SYSTEM, wbudowana w regulatorze, zapobiega zablokowaniu
pompy obiegowej przez osadzaj¹cy siê kamieñ pomiêdzy wirnikiem i stojanem
pompy. Regulator automatycznie za³¹cza pompê obiegow¹ na 30 sekund co 24
godziny, licz¹c od ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie
sygnalizowana jest mruganiem zielonej diody . Funkcja zaczyna dzia³aæ po 24
godzinach od w³¹czenia regulatora.

!

Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM by³a aktywna, po zakoñczeniu
sezonu grzewczego nale¿y pozostawiæ regulator w³¹czony do sieci.
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2. Pokrêt³em ustawiæ na skali ¿¹dan¹ temperaturê w³¹czania pompy.
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Funkcja ochrony przed zamro¿eniem

Regulator zabezpiecza instalacjê centralnego ogrzewania przed zamro¿eniem,
powoduj¹c w³¹czenie na sta³e pompy c.o. w sytuacji, gdy temperatura wody w
uk³adzie spadnie do 4 °C lub ni¿szej.
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Funkcja ochrony kot³a przed przegrzaniem
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Zalecenia dodatkowe

Mruganie czerwonej diody
oznacza b³¹d odczytu temperatury b¹dŸ uszkodzenie
czujnika. W takiej sytuacji nale¿y skontaktowaæ siê z firm¹ DK System.
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Uwaga: W sytuacji uszkodzonego czujnika, pompa obiegowa c.o.
pracuje ca³y czas, aby zapobiec przegrzaniu kot³a.

Dane techniczne

Zakres mierzonych temperatur
Zakres ustawienia temperatur
Histereza pompy (ró¿nica za³. - wy³.)
Obci¹¿alnoœæ wyjœcia
Znamionowe napiêcie zasilania
Zabezpieczenie elektryczne
Znamionowa moc obci¹¿enia
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
Stopieñ ochrony
Klasa izolacji
Tryb roz³¹czenia
Wymiary regulatora
Temperatura otoczenia
Klasa oprogramowania
Dzia³anie typu

od - 9 °C do + 99 °C
od + 10 °C do + 90 °C
2 °C
pompa: 100 VA / 230 V
230 V, 50 Hz
1,25 A
275 VA
< 95 %
IP 40
II
pe³ne
145 x 90 x 45 mm
od 0 °C do + 40 °C
A
pompa: 1B
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Regulator zmniejsza ryzyko przegrzania kot³a poprzez ci¹g³¹ pracê pompy
centralnego ogrzewania w sytuacji awarii czujnika.
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Notatki

INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Pozbycie siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozosta³ych krajach europejskich maj¹cych
w³asne systemy zbiórki).
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu (zgodnie z Ustaw¹
z dnia 29.07.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym)
stanowi, ¿e produkt ten nie mo¿e byæ traktowany jako odpad komunalny.
Powinien byæ przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego
sk³adowania, pomo¿esz zapobiec negatywnym skutkom gro¿¹cym œrodowisku
naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachowaæ zasoby
naturalne. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zak³adów przetwarzania,
nale¿y skontaktowaæ siê z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.

Biuro Handlowe
ul.PrzyjaŸni 141
53-030 Wroc³aw
tel. 71 / 333 73 88, 333 74 36
fax. 71 / 333 73 31
biuro@dksystem.pl

