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KOMEXTHERMAKUMATIC
NabíjecíautomatikaKofulEXTHERMAKU|\'ATIcNAAN řídínabíjení
tep|ovodních
akumu|ačních
nádrŽípro Ústřednívytápěnív rámci nízkého
tarifuov|ádaného
spínacími
sazbovýmihodinaminebo systémem
HDo
plo jednosouvis|é
pásmonízkého
tarifuv dé|ce8 hodinnéborozdě|ené
přičemŽ
pásmonesmíbýt
do dvoučástí
na odpo|ední
a noční'
odpo|ednÍ
než4 hodiny'Tatoe|ektronická
de|ší
pracujeV
dvoupo|ohová
automatika
záVis|os|ina venkovnítep|otěa zbytkovém
tep|é'ktéíé
zůsta|ov nádržiz
je dodáváns určenÍm
předeš|éhodne'
protepIovodní
AKLJ|\',tATIc
soustavy
s max'tep|otou
médiado í00oca do 110"c.
Jak pracuIenabíiecí
automatikaKoMExTHERM AKuMATIc NAAN
AKIJMAT|cřídímnoŽství
provytápění
akumu|ované
energiepotřebné
na
příští
den ato Včetněurčité
nastaviteIné
reservy'Pracuiénazák|aděúdaiŮ
o Venkovnítep|otěsnímanýchčid|em
venkovnÍtep]otyTA, umístěnýmna
vnějšístěně budovyna néjch|adnějším
místěa údajů
o zbytkovémtep|e
akumu|ačních
nádrŽíz předeš|ého
dne' MnoŽstvÍ
zbytkového
tep|aměří
čidIaTVA' insta|ovanápomocíjímek
''A''přímona stěně měřícíakumuIační
nádrže'Počettěchto
čideljezávis|ýnavodnímobsahunádrŽíato tak'žé
použíl
jednočid|ona jedénm3vody s lím,že u Ve|kose dopolučUjé
objemovýchnád|žímúžebýt množstvívody Větší'AKU|VIATIcje
konstlukčněupravenpro připojenítří až sedmi čide|TVA' Óid|o TVA je
tvořénočid|em,.TV''a jímkou''A'''(viz obr. č.9)
AKU|\4AT|czajišťuie
správnoučinnostpři para|e|ním
i seriovémzapojení
je patrnéz
akumU|ačních
nádrŽí(schematicképrovedeníobou způsobů
vyobrazení
10
č. a 11).Umístění
čideITVAna měřících
nádržich
viz.obí.
1 0 ,11. 1 2 .1 3 .
V|astnívytápěníakumu|ačnÍch
nádržíje prováděnoodpolovýmilětesy,
ktéráAKuN/ATIc spínápomocíinsta|ovaného
re|éovládajícího
stykače,
je nutnopřed |opnátě|esazařadit'ProtoŽénénívětšinounutné
ktéré
po ce|ouurčenou
nabíjet
akumulační
nádržé
dobu8 hodin(vzhIedem
k
venkovnítep|otěa Uíčitému
mnoŽství
zbytkového
tep|av nádrŽích2
předeš|ého
dne),je třebaposunoutzačáték
nabíjení
tak' aby trva|ojén
je
takovoudobu'za kiélou dodánoien nezbytněnutnémnožství
eneÍgié'
Toto časové
zahájenínabíecíhocyk|uzajišťuje
časovájednotka'kteráje
přístlojé
jednotky
součástí
AKUMATIc.Impu|s
k sepnutí
motorku
časové
je dán zapnutímnízkéhotarifu.Časovájednotkazajišťuje
posunutí
V|astního
nabíjení
tak'žeskončí
vždys ukončením
protén
nízkého
taÍiíu
kterýdén.Funkcenabíjecí
automalikyje patrnaz b|okového
schema
uvedeného
na obr.1'
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mústek
dě|ič)
proudu
stabilizátory
. operační
zesi|ovač
- čidlovenkovní
. čid|o
zbytkového
tép|a
- časovájednotka
- napáječ

obr' 1-Blokovéschema

Popis přístroje
chod přístrojejesignaIizován
svítícími
diodamia to tak'žediodá€ o značpo ce|oudobuprovozupřístroje,
ním,.slŤ''
svítÍ
diodas označním'.NABlJl'' pak po dobu průběhunabíjecíhocyk|tr'Její zhasnutíoznamuje1Že
je pripravenána da|ší
aulomatika
nabíjecí
6ykIus'Množství
zbytkového
tep|av nádrŽiukazujeměřícÍ
indikátorinsta|ovaný
na pane|upřístroje'
ktenije provedentak' Že ukazujeprocenlueIní
stav zbytkového
lep|arozpočlusvítících
svicéním
určitého
diodsestavených
do s|oupce'Základní
píůmérné
staV0o/o
odpovídá
tep'otěVodyv náoÉiveVýši4o"cstaVaoo%
odpovídá
tep|otě100"c(110"c)obr' 2 á 3'

Obr. 2
Nabíjecídiagrcm
otopnýchsystémů
do 100.c

Obr. 3
NabíjecÍdiagran
otopnýchsysténůdo 11Úc

AKUMAÍ|cje ov|ádánnás|edujícími
prvky'
Pravýkrajníknof|ík
umožňuje
nastavitrezervunabíjeni
akumu|ační
náp|ynuIe
drŽe'Nastavení
se provádÍ
v rozsahuoznačené
stupnice'Teplotu Vodyv akumu|ační
nádrži|zesníŽitnebozvýŠit
ažo í5.c'
středníknof|ík
slouŽík nastavení
pro kterouje otopná
kIimatické
ob|asti,
soustaVaprojektoVána'
prvekmá 3 po|ohy:
Tentoov|édací
|' kIirratická
ob|astdo -12"c
||' k|imatická
ob|astdo -15"c
Il|' k|imatická
ob|astdo -18"c

Přepínač
na levéstraněje určenbud pro nástavení
proautomatického
po|oze.AUT''
VozlJ V
(Viz obr' 4 - ov|ádacíprvky) nebo pro nastavení
po|ohy''MAN"'kdyje automatika
Vypnutáa akumu|ační
nádržje nabíjena nap|noza všechoko|ností
po ce|oudobunízkého
tarifu'Tétopo|ohv
je možnopoužíttéŽpro nouzo\.ýprovoz'

obr 4 - ovládacÍ, signalizačnía měřícÍprýky přístroje
,l) l'/ěrícípřístrojzbýkového
tepla v akumu|ačních
nádrŽích
2) svítícídioda ''siŤ''
3) svítící
dioda''NABiJEN|''
4) Přepínač..AUT',
- "MAN,,
5) Knoflíkpro nastavenikIimatické
ob|asti
6) Knof|íkpro nastavenírezervynabíjení
Pokyny pro montáža připojení
Montér
Provedeníelekkickéinstalacea připojenipřístroje
k síťovému
napětímusí
provéstpouze pracovnÍkodbornéhopodnlku s kva|ifikacídle vyh|ášky
při zachováníVšechp|atných
č.50/74
předpisů
zv|áště
ČsN34 31oďa 34
1010'Ten zároveňpotvrdí
správnostmonťáŽe
na záruční
|ist'
Při samostatném
použití
nabíjecí
(pokudnenísoučástí
automaťiky
komp|eturegu|ace
RET)je nutnéna síťový
příVod
př'stroj
zařaditpředv|astní
jistič'případně
vypínač'

Unístění
pokudmoŽnov bezpraŠné
NabíjecÍ
automatika
se umísťuje
místnosti
a
je
to 1ak'aby nebyiaVystavenao1řesům
nebo sá|avému
tep|u'Přístroj
možnomoniovatbud'přímona stěnunebodo pane|u(rozvodné
skříně
po|oze'Při montáži
nebonapr'V komp|etu
RET) a io vŽdyVe vodorovné
V přís|ušens1Vítak.
žepos|ouŽí
na zed'jemožnopouŽít
třmenydodávané
jakokonsole(vizobr.5).
Je třeba V kaŽdémpřípadědodrŽetpožadavek.žejezakázáno montovat
regulátorna hořlavýpodklad'
V případěmontážepřístroje
do paneIupoužijí
se opěttřmenya Š|ot]by
(Viz,obr.6)'
dodáVanév přísIušenství
a to způsobempahnýmz Vyobrazení
V pane|uje pro skříňpřístroje
nutnozhotovitotvorrozměrŮ276 X 140
m m.

obr 6 - UpevněnÍna panolu

obr 5 - Upevněnina konzoli

Připojení
proud)se provádíd|e
(síť'
PřipojeníVodičŮ
čidIa,
noční
svorkového
sche.
ma (vizobr'7) na svorkovnici
umístěnou
na dně skříněpřístrpje'
kteráje
jsoudo skřínězaústěny
přístupná
po odk|opení
pane|u'Vodiče
prúchodkamiVestavěnými
do dna {ceIkem
7 kusů)'Přís1rojje
určenprosoustavy
jižprojektantem
do 100.c nebodo 110'c' Druhsoustavymusíbýturčen
provedeníje
přístroj
koteIny'
V normá|ním
upravenpro soustavys max'
mediado 100"c,Pro soustavydo110"Cje nutnoprovést
úpravu
tep|otou
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na desce s lištěnýmispoji a to tak' že se přeÍuší
dVě propojkyoŽnačené
Štítkém
s písmenem
X přeštípnutím'
PozoRl Při připojovánísíťového
napětí(svorkyč' 1 aŽ 3) musíse dbát
na to' aby fáze přivedená na svorkuč' 1 by|astejnájako fáze od spínacíchhodinnízkého
tarifuna svorceč.4.
V případě,že od spínacÍch
hodin(nebosigná|uHDo) je jako zapínací
vyvedenánuIa'je třebapoužít
re|éspínajícífázize
svorkyč'1 a tutofázi
přes něj zavéstna svorkuč'4'
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Obr. 7 - Svotkovnice
Óidla
provádÍ
|Vontáž
čide|se
rozdí|ným
způsobem.
Venkovní
čid|o
TA se umísťujena vnějšístěnu budovy'Čidlomá být pokudmožnozapuštěno
v
omítcezpůsobem
paknýmz obÍ'8'.Montuje
se na severníneboseverozápadní(néjchladnější)
stěnubudovy'

Obt.8-CidloTA
-8-

Čid|a
TVA se upevňují
přímona měřící
akumUlační
nádrža to do spéciá|nich jímek.A' dodávaÍ]ých
téžfirmouKoMExrrrenv erana' ryttl jimiy
se v patřičném
počtupřjvařípřímona slěnu akumuIační
nádrze.vlz' obr'
1o a 11' V|astnÍčid|o
se zajistívjímce
šroubem
viz. obr' 9'
cid|oT]/Aje s|oženo
z óid|aTV a jímkyA'FirmaKo|\4EXTHER[4
dodává
sadu c|de|pro akumu]ačnj
nádÍžepod názvem 'Krabices čtd|y'''
Talo
sada obsahuje5 čide|TV spojenýchV rozvodné
krabicipro pouŽití
na
mer|c|akumulačni
nádížzapojenoupaÍa|e|ně
. V'z obr č' ío

jímka'A'

obr' 9 - cidlo TvA včetnějÍnkyA

Přizapojovaní
čidelTVA'kteráse musínejdřivepara|e|né
spoiil,piiooiime
voo]cena svoíky.č.8'
9' 10' Para|e|ní
spojenivodičŮjednoi|ivýci.|
éidél
I vA]e ne,Vhodnéiši proVést
v samostatné
eIektroinstaIaóní
krabiói,kteíou
je nejlépeumístitpřímona měřícÍakumu|ačni
naarz. zapojeni vloiĚíi
krabicjjenutnoprovestpájenÍm'Pod|epoótupouŽitychčideIiVAjé;|.rt;;
upJa:|lIpropoJeni'Ve
svorkovnicipřistrojetak,žése zapojípropoikamezi
s v o r x o ue'l6aj ednuze svoíe kč'
l7aŽ21.Takna př ik|a dpio 5 č ide|TV A
se svork.ovn
iceplopojítak'žeje spojenásvolkaČ'Í6 se svorkoui. 19.
||miéprlslroJpnpravenprouvedenýpočet
čidelTVA' Venkovn|
čid|o
TA
se pnpolina svorkyč.11.12'
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obt' 1o - Paralelní zapojenÍakumulačníchnádržía zapojení čidel

obL 11 - seriové zapoiení akumulačníchnádržía zapoiení čidel
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obr. 12 - UmístěnlčidelTVA
na akumulační
nádržÍ
stojlcí

obr' 13 - UmístěníčidelTVA
na akumulační
nádržiležÍcí

cidla řV majíjen krátkýpřipojovací
Vodič3xo'5mm,délkyí mek' tenje
VšakmožnoprodIoužit
d|e potřebyvodičemstejnéhoprovedeníza pře;pokIadu'
žejednolIivé
Žilybudouspojenypájenim Pokudne;souvodrče
c|oeIVeoeryV delsImúsekusouběžné
se si|ovými
vooiii' nenitiebapoužíVat
provedení'
stíněné
V případěpoužití
stíněných
je Však;e.
vod;čů
zbytnéspojitstíněnívŠech
se zemí(vodiVě)'
Technickéúdaie:
Napájecinapělía kmitočel

ČidI o

1 OV A
22o v .15 oÁ+1a./o'
50 Hz
re ] e o v2ý2 oV ' m a x '1 1 0VA
tP40
piistlojovými(skIeněnými)
poj]stkami
o 5 x 2 0 m ň 0 0 8 A . 1 A (á 1ks)
Venkovn'TA (1 ks). zbytkového
tep|aTVA (3 áž 7 ks)
ooc až40oc
š í ř k a x v ý š k á x h |o u bka
2 8 8 x 1 4 4x 1 0 0m m
2519
u p e v ň o v a c i tř m e( n
2 k s)
Š|oL]b
B 4'8 x 25 (4 ks)
poj]stková
v|ožka0,08A (2 ks)
pojistkovávložka1 A (2 ks)
r á v o d k m o n tá Ži ao b s ]uz e
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Uvedenído provozu:
. Vizstať.'Pokyny
po montáža připo.
na svorkovnici
Po pripojení
Vodičů
jení''přístrojuzavřemea připojímesíťoVé
napětí'
po|ohupro přÍsIušnou
nastavíme
k|imatjckou
obProstředním
knof|íkem
po|ohuréservy
střednínuIovou
nabiti
Ias1apravýmknof|íkem
nastavíme
nádrŽe'Prvníden při uvedenído provozuse nastavípřepíakumulační
coŽ zajistínabÚenínádržípo ce|oudobuzapojení
načdo po|ohyN'4AN'
tarifua současně
se samočinně
seřídíčasovájednotkaAKUMA'
nízkého
k nabíjení
na příŠtí
den,
TIcU tak' aby by|apřipravena
do po|onabíjecího
cykIuse nastavípřepínač
Druhýden před počáikem
procentonabitínádrŽí'
hy AUT. Přitomjižměřícíindikátorukazujeu|čité
Po zapnutínízkéhotarifuse rozběhnemotorekčasovéjednotkyÚe s|yšet)'
tepIav nádržích
sése spoŽtep|oty
a stavuzbyikového
Podlevenkovní
těmtozměřěnýmhodnotám'sepne re|épro ov|áděním'odpovidajícím
cyklus'Při.
topnýchtě|esa tímzačnev|asinínabíjeci
dánícívkystykače
diodaoznačená
"nabíjí'',
tomse rozsvítí
nabljecího
cykluje nutnozkonV da|Ších
dnechpřed poěátkemnočního
|\lě|a
by bý1vhodnoho|ovatreservunabitínádÉína měřicímindikátoru'
pravýmknof]íkem
Ve směru
hodnotyotočíme
tě asi 20%'V případěniŽší
postupuje(označení
4)' Je{i naopakhodnotaVyšší
hodinových
ručiček
jedčasoVé
Po ukončení
nabíjení
a doběhnutí
me opačným
zpúsobem'
''nabíjení''
po|ohyzhasnesVítící
a
diodas označením
notkydo Výchozí
přístÍojje
přip|avenp|o nabíjecí
cyk|uspříštího
dne'sot]hIasí-|i
skutečná
popisem'jeAKUN''IATIc
připrapřískojes uvedeným
předchozím
činnost
je nadá|ejižzce|aautomatická.
plovozu Jeho činnost
Ven k trva|ému
pravým
pouzev případném
do|ad'ování
Íeservy
nabijení
obsIuhaspočívá
oV|ádacím
knof|íkem'
záÍuka
poskytuje
záruka'12měsícú
ode dne prodéje
Na regu|álor
se spotřebiteli
podlobnostijsou
(převzetí)'
Iistu'
BIižší
uvedenyv záÍučnim
skIadování
při teplo1ě
+5aŽ
se sk|adujíV
krabicích
v suchýchmístnostech
Přístroje
+35"cs max' relativnív|hkostí
65 %.
opřavy
opravyprovádísmIuvní
servisnípodnikyv jednot|i
Záruční
i pozáruční
oba|uzaš|etev
Výchkrajích'Prísirojs uvedením
závadyv originá|ním
jsou k dispřípadězá|uční
Iislu'AdresyseÍVisú
opravyVčetně
záručního
poziciV obchodním
PÍaha'
oddě|enífirmy
Ko|\4EXTHERl\,4
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Naševýrobkyjsou stá|evšestrannězlopšovány.ProtoúdaieobsaŽéné
v
tomtonávoduse mohouiišitv detai|echod dodanýchvýíobků'
Vylábí a dodává:
KOMEXTHERMPrahaspol.s r.o.
Augustova'l
í63 o0 Praha6 - Řepy

re|: O2lgOlSZA2
3013284
Fax: 0213013286

Prodejny:
PíodejnaPraha
Ho|ešovická
trŽnice- halač'13
17000 Píaha7

Tel.: 02/6845384

ProdejnaP|zeň
sed|áěkova4
300 00 P|zeň
ProdejnaDěčín
Kamenická1033/39
405 01 Děčín

Tel.i 0412127711

Prodéjna
KIadno
T. G. l.4asaryka
272 01 Kladno

Íe|.i 0312/2169

u WDÁNÍ. 1995

Vyrábía dodává:
KOI,iIEXTHERMPraha spol. s r.o.
Augustova236/1
163 00 Praha 6 - Repy

Tel.r(02)30152 82
Faxr(02)30132 86

