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KOMEXTHERM AKUMATIC

Nabíjecí automatika KofulEXTHERM AKU|\'ATIc NAAN řídí nabíjení
tep|ovodních akumu|ačních nádrŽí pro Ústřední vytápění v rámci nízkého
tarifu ov|ádaného spínacími sazbovými hodinami nebo systémem HDo
plo jedno souvis|é pásmo nízkého tarifu v dé|ce 8 hodin nébo rozdě|ené
do dvou částí na odpo|ední a noční' přičemŽ odpo|ednÍ pásmo nesmí být
de|ší než 4 hodiny' Tato e|ektronická dvoupo|ohová automatika pracuje V
záVis|os|i na venkovní tep|otě a zbytkovém tep|é' ktéíé zůsta|o v nádrži z
předeš|éhodne' AKLJ|\',tATIc je dodáván s určenÍm pro tepIovodní soustavy
s max' tep|otou média do í00oc a do 110"c.

Jak pracuIe nabíiecí automatika KoMExTHERM AKuMATIc NAAN
AKIJMAT|c řídí mnoŽství akumu|ované energie potřebné pro vytápění na
příští den ato Včetně určité nastaviteIné reservy' Pracuié nazák|adě údaiŮ
o Venkovní tep|otě snímaných čid|em venkovnÍ tep]oty TA, umístěným na
vnější stěně budovy na néjch|adnějším místě a údajů o zbytkovém tep|e
akumu|ačních nádrŽí z předeš|ého dne' MnoŽstvÍ zbytkového tep|a měří
čidIa TVA' insta|ovaná pomocíjímek ''A'' přímo na stěně měřící akumuIační
nádrže' Počettěchto čidelje závis|ý navodním obsahu nádrŽí ato tak' žé
se dopolučUjé použíl jedno čid|o na jedén m3 vody s lím, že u Ve|ko-
objemových nád|ží múže být množství vody Větší' AKU|VIATIc je
konstlukčně upraven pro připojení tří až sedmi čide| TVA' Óid|o TVA je
tvořéno čid|em ,.TV'' a jímkou ''A''' (viz obr. č. 9)
AKU|\4AT|c zajišťuie správnou činnost při para|e|ním i seriovém zapojení
akumU|ačních nádrŽí (schematické provedení obou způsobů je patrné z
vyobrazení č. 10 a 11). Umístění čideITVA na měřících nádržich viz. obí.
10, 11. 12. 13.
V|astní vytápění akumu|ačnÍch nádrží je prováděno odpolovými lětesy,
ktérá AKuN/ATIc spíná pomocí insta|ovaného re|é ovládajícího stykače,
ktéré je nutno před |opná tě|esa zařadit ' ProtoŽé néní většinou nutné
nabíjet akumulační nádržé po ce|ou určenou dobu 8 hodin (vzhIedem k
venkovní tep|otě a Uíčitému mnoŽství zbytkového tep|a v nádrŽích 2
předeš|ého dne), je třeba posunout začáték nabíjení tak' aby trva|o jén
takovou dobu' za kiélou je dodáno ien nezbytně nutné množství eneÍgié'
Toto časové zahájení nabíecího cyk|u zajišťuje časovájednotka' kteráje
součástí přístlojé AKUMATIc. Impu|s k sepnutí motorku časové jednotky
je dán zapnutím nízkého tarifu. Časová jednotka zajišťuje posunutí
V|astního nabíjení tak' že skončí vždy s ukončením nízkého taÍiíu pro tén
který dén. Funkce nabíjecí automaliky je patrna z b|okového schema
uvedeného na obr. 1'
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M - Vstupní mústek (odporo\.ý dě|ič)
TV s| ' - stabilizátory proudu
TA SI
oz| . operační zesi|ovač
oz tl
TA - čidlo venkovní
TVA . čid|o zbytkového tép|a
cs - časová jednotka
N - napáječ

obr' 1-Blokovéschema



Popis přístroje
chod přístrojejesignaIizován svítícími diodami a to tak' že diodá €označ-
ním ,.slŤ' ' svítÍ po ce|ou dobu provozu přístroje, dioda s označním'.NABl-
Jl'' pak po dobu průběhu nabíjecího cyk|tr' Její zhasnutí oznamuje1 Že
aulomatika je pripravená na da|ší nabíjecí 6ykIus' Množství zbytkového
tep|a v nádrŽi ukazuje měřícÍ indikátor insta|ovaný na pane|u přístroje'
ktenije proveden tak' Že ukazuje procenlueIní stav zbytkového lep|a roz-
svicéním určitého počlu svítících diod sestavených do s|oupce' Základní
staV 0o/o odpovídá píůmérné tep'otě Vody v náoÉive Výši4o"c staV aoo%
odpovídá tep|otě 100"c (110"c) obr' 2 á 3'

Obr. 2
Nabíjecí diagrcm
otopných systémů do 100.c

Obr. 3
NabíjecÍ diagran
otopných systénů do 11Úc

AKUMAÍ|c je ov|ádán nás|edujícími prvky'
Pravý krajní knof|ík umožňuje nastavit rezervu nabíjeni akumu|ační ná-
drŽe' Nastavení se provádÍ p|ynuIe v rozsahu označené stupnice' Teplo-
tu Vody v akumu|ační nádrži |ze sníŽit nebo zvýŠit až o í5.c'
střední knof|ík slouŽí k nastavení kIimatické ob|asti, pro kterou je otopná
soustaVa projektoVána'
Tento ov|édací prvek má 3 po|ohy:

|' kIirratická ob|ast do -12"c
||' k|imatická ob|ast do -15"c
Il| ' k|imatická ob|ast do -18"c



Přepínač na levé straně je určen bud pro nástavení automatického pro-
VozlJ V po|oze.AUT'' (Viz obr' 4 - ov|ádací prvky) nebo pro nastavení
po|ohy ' 'MAN"' kdy je automatika Vypnutá a akumu|ační nádrž je nabíje-
na nap|no za všech oko|ností po ce|ou dobu nízkého tarifu' Této po|ohv
je možno použít téŽ pro nouzo\.ý provoz'

obr 4 - ovládacÍ, signalizační a měřícÍ prýky přístroje
,l) l'/ěrící přístroj zbýkového tepla v akumu|ačních nádrŽích
2) svítící dioda ''siŤ''
3) svítící dioda ' 'NABiJEN|' '
4) Přepínač..AUT', - "MAN,,
5) Knoflík pro nastaveni kIimatické ob|asti
6) Knof|ík pro nastavení rezervy nabíjení

Pokyny pro montáž a připojení
Montér
Provedení elekkické instalace a připojenipřístroje k síťovému napětímusí
provést pouze pracovnÍk odborného podnlku s kva|ifikací dle vyh|ášky
č.50/74 při zachová n í Všech p|atných předpisů zv|áště ČsN 34 31oďa 34
1010' Ten zároveň potvrdí správnost monťáŽe na záruční |ist '
Př i samostatném použití nabíjecí automaťiky (pokud není součástí kom-
p|etu regu|ace RET)je nutné na síťový příVod zařadit před v|astní př 'stroj
j ist ič' případně vypínač'



Unístění
NabíjecÍ automatika se umísťuje pokud moŽno v bezpraŠné místnosti a
to 1ak' aby nebyia Vystavena o1řesům nebo sá|avému tep|u' Přístroj je
možno moniovat bud'přímo na stěnu nebo do pane|u (rozvodné skříně
nebo napr' V komp|etu RET) a io vŽdy Ve vodorovné po|oze' Př i montáži
na zed'je možno pouŽít třmeny dodávané V přís|ušens1Vítak. že pos|ouŽí
jako konsole (viz obr.5).
Je třeba V kaŽdém případě dodrŽet požadavek. že jezakázáno montovat
regulátor na hořlavý podklad'
V případě montáže přístroje do paneIu použijí se opět třmeny a Š|ot]by
dodáVané v přísIušenství a to způsobem pahným z Vyobrazení (Viz, obr.6)'
V pane|u je pro skříň přístroje nutno zhotovit otvor rozměrŮ 276 X 140
mm.

obr 5 - Upevněni na konzoli obr 6 - UpevněnÍ na panolu

Připojení
PřipojeníVodičŮ (síť' čidIa, noční proud) se provádíd|e svorkového sche.
ma (viz obr' 7) na svorkovnici umístěnou na dně skříně přístrpje' která je
přístupná po odk|opení pane|u' Vodiče jsou do skříně zaústěny prúchod-
kami Vestavěnými do dna {ceIkem 7 kusů)' Přís1rojje určen pro soustavy
do 100.c nebo do 110'c' Druh soustavy musí být určen j iž projektantem
koteIny' V normá|ním provedeníje přístroj upraven pro soustavy s max'
tep|otou media do 100"c, Pro soustavydo 110"C je nutno provést úpravu
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na desce s lištěnými spoji a to tak' že se přeÍuší dVě propojky oŽnačené
Štítkém s písmenem X přeštípnutím'

PozoRl Při připojování síťového napětí (svorky č' 1 aŽ 3) musí se dbát
na to' aby fáze přivedená na svorku č' 1 by|a stejná jako fáze od spína-
cích hodin nízkého tarifu na svorce č. 4.
V případě, že od spínacÍch hodin (nebo signá|u HDo) je jako zapínací
vyvedená nuIa' je třeba použít re|é spínajícífázize svorky č' 1 a tuto fázi
přes něj zavést na svorku č' 4'

1t2t3 1 s t6l7 8t9 10 11 112
U N+

zbý- 50|tz Ě ŤV

16 117 | 18 119l2]l21
1L31567

12\ =POCET CIDEL

Obr. 7 - Svotkovnice

Óidla
|Vontáž čide|se provádÍ rozdí|ným způsobem. Venkovní čid|o TA se umís-
ťuje na vnější stěnu budovy' Čidlo má být pokud možno zapuštěno v
omítce způsobem pakným z obÍ' 8'.Montuje se na severní nebo severo-
západní (néjchladnější) stěnu budovy'

Obt.8-CidloTA
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Čid|a TVA se upevňují přímo na měřící akumUlační nádrž a to do spéciá|-
nich jímek .A' dodávaÍ]ých též firmou KoMExrrrenv erana' ryttl jimiy
se v patř ičném počtu přjvaří přímo na slěnu akumuIační nád rze. vlz' obr'
1o a 11' V|astnÍčid|o se zajistívjímce šroubem viz. obr' 9'
cid|o T]/A je s|oženo z óid|a TV a jímkyA' Firma Ko|\4EXTHER[4 dodává
sadu c|de| pro akumu]ačnj nádÍže pod názvem 'Krabice s čtd|y' ' '  Talo
sada obsahuje 5 čide| TV spojených V rozvodné krabici pro pouŽití na
mer|c| akumulačni nádíž zapojenou paÍa|e|ně . V'z obr č' ío

jímka 'A'

obr' 9 - cidlo TvA včetně jÍnky A

Přizapojovaní čidelTVA' která se musí nejdřive para|e|né spoii l , pi iooi ime
voo]ce na svoíky.č.8' 9' 10' Para|e|ní spojeni vodičŮ jednoi|ivýci.| éidélI vA]e ne,Vh od n éiš i proVést v samostatné eIektroinstaIaóní krabiói, kteíouje nejlépe umístit přímo na měřícÍ akumu|ačni naarz. zapojeni vloiĚíi
krabicjje nutno provest pájenÍm' Pod|e poótu pouŽitych čideIiVA jé;|.rt;;
upJa:|l I propoJeni'Ve svorkovnici přistroje tak, žé se zapojí propoika mezi
svorxoue' l6ajednuzesvoíekč' l7aŽ21.Taknapř ik|adpio5čide|TVA
se svo rk.ovn ice plopojí tak' že je spojená svolka Č' Í6 se svorkou i. 19.| |m ié prlslroJ pnpraven pro uvedený počet čidel TVA' Venkovn| čid|o TA
se pnpoli na svorky č. 11. 12'
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obt' 1o - Paralelní zapojenÍ akumulačních nádrží a zapojení čidel

obL 11 - seriové zapoiení akumulačních nádrží a zapoiení čidel
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cidla řV mají jen krátký připojovací Vodič 3xo'5 mm, délky í mek' ten je
Však možno prodIoužit d|e potřeby vodičem stejného provedení za pře;-
pokIadu' žejednolIivé Žily budou spojeny pájenim Pokud ne;sou vodrče
c|oeI Veoery V delsIm úseku souběžné se si|ovými vooii i '  nenit ieba po-
užíVat stíněné provedení' V případě použití stíněných vod;čů je Však ;e.
zbytné spojit stíněnívŠech se zemí (vodiVě)'

obr. 12 - Umístěnl čidel TVA
na akumulační nádržÍ stojlcí

Technické údaie:

Napájeci napělí a kmitočel

ČidIo

obr' 13 - Umístění čidel TVA
na akumulační nádrži ležÍcí

1O VA
22o v .15 oÁ +1a./o' 50 Hz
re]eový 22o V'  max' 110 VA
tP 40
piistlojovými (skIeněnými) poj]stkami
o 5x20mň 008A. 1A(á 1ks)

Venkovn' TA (1 ks). zbytkového tep|a TVA (3 áž 7 ks)
ooc až 40oc
šířkaxvýškáxh|oubka
288 x 144 x 100 mm
2519
upevňovacit řmen (2 ks)
Š|oL]b B 4'8 x 25 (4 ks)
poj]stková v|ožka 0,08A (2 ks)
pojistková vložka 1 A (2 ks)
rávod k montáŽia obs]uze
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Uvedení do provozu:
Po pripojení Vodičů na svorkovnici . Viz stať.'Pokyny po montáž a připo.
jení'' přístroj uzavřeme a připojíme síťoVé napětí'
Prostředním knof|íkem nastavíme po|ohu pro přÍsIušnou k|imatjckou ob-
Ias1a pravým knof|íkem nastavíme střední nuIovou po|ohu réservy nabit i
akumulační nádrŽe' První den při uvedení do provozu se nastaví přepí-
nač do po|ohy N'4AN' coŽ zajistí nabÚení nádrží po ce|ou dobu zapojení
nízkého tarifu a současně se samočinně seřídí časová jednotkaAKUMA'
TIcU tak' aby by|a připravena k nabíjení na příŠtí den,
Druhý den před počáikem nabíjecího cykIu se nastaví přepínač do po|o-
hy AUT. Přitom již měřící indikátor ukazuje u|čité procento nabití nádrŽí'
Po zapnutí nízkého tarifu se rozběhne motorek časové jednotky Úe s|y-
šet)'
Podle venkovní tep|oty a stavu zbyikového tepIa v nádržích sé se spoŽ-
děním' odpovidajícím těmto změřěným hodnotám' sepne re|é pro ov|á-
dání cívky stykače topných tě|es a tím začne v|asiní nabíjeci cyklus' Př i.
tom se rozsvítí dioda označená "nabíjí' ' ,
V da|Ších dnech před poěátkem nočního nabljecího cyklu je nutno zkon-
ho|ovat reservu nabití nádÉí na měřicím indikátoru' |\lě|a by bý1v hodno-
tě asi 20%' V případě niŽší hodnoty otočíme pravým knof]íkem Ve směru
hodinových ručiček (označení 4)' Je{i naopak hodnota Vyšší postupuje-
me opačným zpúsobem' Po ukončení nabíjení a doběhnutí časoVé jed-
notky do Výchozí po|ohy zhasne sVítící dioda s označením ' 'nabíjení' ' a
přístÍojje přip|aven p|o nabíjecí cyk|us příštího dne'sot]hIasí-|i skutečná
činnost přískoje s uvedeným předchozím popisem' jeAKUN''IATIc připra-
Ven k trva|ému plovozu Jeho činnost je nadá|e j iž zce|a automatická.
obsIuha spočívá pouze v případném do|ad'ování Íeservy nabijení pravým
oV|ádacím knof|íkem'

záÍuka
Na regu|álor se spotřebitel i poskytuje záruka '12 měsícú ode dne prodéje
(převzetí)' BIižší podlobnostijsou uvedeny v záÍučnim Iistu'

skIadování
Přístroje se sk|adujíV krabicích v suchých místnostech při teplo1ě +5 aŽ
+35"c s max' relativnív|hkostí 65 %.

opřavy
Záruční i pozáruční opravy provádí smIuvní servisní podniky v jednot|i
Vých krajích' Prísiroj s uvedením závady v originá|ním oba|u zaš|ete v
případě zá|uční opravy Včetně záručního Iislu' Adresy seÍVisú jsou k dis-
pozici V obchodním oddě|enífirmy Ko|\4EXTHERl\,4 PÍaha'
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Naše výrobky jsou stá|e všestranně zlopšovány. Proto údaie obsaŽéné v
tomto návodu se mohou iišit v detai|ech od dodaných výíobků'

Vylábí a dodává:

KOMEXTHERM Praha spol. s r.o. re|: O2lgOlSZA2
Augustova' l 3013284
í63 o0 Praha 6 - Řepy Fax: 0213013286

Prodejny:

Píodejna Praha
Ho|ešovická trŽnice - hala č' 13
170 00 Píaha 7

Tel.: 02/6845384

Tel. i 0412127711

Íe|.i 0312/2169

Prodejna P|zeň
sed|áěkova 4
300 00 P|zeň

Prodejna Děčín
Kamenická 1033/39
405 01 Děčín

Prodéjna KIadno
T. G. l.4asaryka
272 01 Kladno
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Vyrábí a dodává:
KOI,iIEXTHERM Praha spol. s r.o.
Augustova 236/1
163 00 Praha 6 - Repy

Tel.r (02) 301 52 82
Faxr (02) 301 32 86


